
 

Årsberetning Tekna-UiO 2009 
 

1. Styret: 
 

På årsmøtet den 15.12.2008 ble følgende styre valgt 

 

Leder:  Professor Finn Knut Hansen (Kjemisk institutt) Nyvalg* 

Nestleder:  Senioringeniør Haneef Awan (Ullevål UUS) Nyvalg** 

Sekretær:  Stipendiat Jan Dolonen (Intermedia) Gjenvalg 

Styremed.:  Universitetslektor Stein Michael Storleer (IfI) Gjenvalg 

Styremed.:  Morten Werner Forsbring (USIT) Nyvalg 

Vara:  Seniorkonsulent Hilde Lynnebakken (Fysisk institutt) Nyvalg 

 

*Finn Knut Hansen overtok som leder fra 1.5.2008 etter at Frederik Vogel sluttet. 

Styret har vært uten nestleder til dette valget.  

**Haneef Awan fungerer også som IT-ansvarlig. 

 

Finn Knut Hansen ble også fra høsten 2009 utnevnt som styreleder for 

Akademikerne ved Universitetet i Oslo. 

 

Som vagkommite for 2010 ble valgt: 

 
Kristen Døssland (USIT) (Gjenvalg) 

Kjell-Gunnar Linde Thomsen (USIT) (Gjenvalg) 

2. Sentrale forhandlinger 
 

De sentrale lønnsforhandlingene i staten hadde preg av at 2009 var ett 

mellomoppgjør. Overhenget var stort og utsiktene til økonomisk fremgang på 

landsbasis usikker. Dette oppgjøret kom derfor i hovedsak til å dreie seg om statens 

pensjonsavtale. Etter at alle organisasjonene stor hardt på at dagens 



pensjonsordning i offentlig sektor ikke skulle endres, kom partene til enighet om å 

videreføre dagens tjenestepensjon.  Et unikt samarbeid på arbeidstakersiden har 

vunnet fram, sa Akademikernes forhandlingsleder Curt A. Lier.  

 

Les mer på til tariffsidene til Akademikerne UiO  

 

Det ble ikke rom for tillegg for lokale forhandlinger i 2009, men det ble enighet om 

et lite sentralt tillegg etter følgende skala (pr. 1. mai 2009): 
 

A-tabellens lønnstrinn 1-45 gis kr. 2 400,- i generelt tillegg 

A-tabellens lønnstrinn 46-80 gis 0,68 prosent økning 

A-tabellens lønnstrinn 81-92 gis kr. 4 800,- i generelt tillegg  

 

Det har vært mulig for arbeidsgivere å lage en lokal ”pott” for 2.3.3.-forhandlinger, 

men Universitetet i Oslo har ikke ønsket å gjøre det. 

3. Lokale forhandlinger på særlig grunnlag. 
For de som har fått betydelig endrede arbeidsoppgaver, eller utvidet ansvar er det 

alltid mulig å søke om opprykk på særlig grunnlag.  Vi hadde én sak knyttet til slike 

forhandlinger i 2009. I tillegg har noen få medlemmer ønsket assistanse ved 
tilsettingssaker. 

4. Personalsaker. 
Det har vært noen få vanskelig personalsaker hvor medlemmer ønsket bistand fra 
tillitsvalgte. Disse sakene har blitt diskutert med arbeidgiver på en konstruktiv måte 

og vår erfaring er at dette har ført til akseptable løsninger for de berørte.  

5. Medlemmer: 
Etatsforeningen ved UiO har 300 medlemmer pr. 1.1.2010. Dette er en økning på 21 

sammenliknet med 2008. 

6. Styresaker: 
Styret har hatt 3 møter i 2009:  13.3., 8.6., 14.12. 

 

Elektronisk kommunikasjon har i stor grad blitt brukt som diskusjonsforum og 

arbeidskanal mellom og dels i stedet for styremøtene. 

 

Tekna var med i en felles høringsuttalelse fra Akademikerne om MatNat-fakultatets 

framtidige struktur ( MatNat21), og støttet i den sammenheng tanken om ny 

oppdeling i større institutter.  Fakultatetsrådet ved MatNat besluttet imidlertid i den 
forbindelse at fakultetets struktur ikke skal endres. 

 

Møte med tekna sentralt ble holdt. den 1.9 der det ble diskutert mulige aktiviteter 

ved UiO for å fremme Teknas interesser og Tekna som organisasjon (se nedenfor). 

 



7. Seminarer 

Frokost/Lunch seminarer: 20.4., 25.11., 7.12., 8.12. 
20.4: Universitetet i Oslo: Masseuniversitet eller forskningsuniversitet? 

25.11: Handlingsrom for forskning: Bundet på hender og føtter? 

7.12: Usikre arbeidsvilkår for universitetsansatte 

8.12: Hva bør du kreve? (Primært for stipendiater) 

Seminarer for Stipendiatgruppen: 
15.4: Stipendiatenes arbeidssituasjon 

Seminar i regi av akademikerne, men med input fra Tekna: 
24.3: Hva skjer med pensjonen til offentlig ansatte? 

8. Deltagelse i kurs, møter, seminarer og konferanser: 
• Lokalt Tekna-arbeid, Tekna Stat: Hilde Lynnebakken, Finn Knut Hansen 

• Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, Stat: Morten Werner 

Forsbring 

• Tekna Stats årsmøte i 2009: Finn Knut Hansen, Haneef Awan, Sten Michael 

Storleer 

• Møte i Teknas Representanskap: Finn Knut Hansen 

• Teknas UH-seminar: Finn Knut Hansen 

9. Teknas lokale tillitsvalgte: 

Tilsettingsråd: 
Medisin: Haneef Awan (hoved)/Elanchcelian Nadarajah (vara)  
MatNat: Stein Michael Storleer (hoved)/Finn Knut Hansen (vara)  

Odontologi: Aina-Mari Lian (hoved)/Helga Soppeland Larsen (vara) 

Museene: Liv Guro Kvernstuen - i permisjon 

UV: Jan Dolonen 

Innstillingsråd: 
JF: Andre Nilsen 

USIT: Morten Werner Forsbring 

Hovedtillitsvalgte: 
MatNat: Stein Michael Storleer (hoved)/Finn Knut Hansen (vara) 

Museene: Liv Guro Kvernstuen - i permisjon 
UV: Jan Dolonen 

 

Tips er at Akademikerne trenger tillitsvalgte på HF/UB/Museene så om du vet om 

noen som kan fungere så si i fra. 

 

Stipendiatgruppen: Katrine Olsson 

 


