Årsberetning Tekna‐UiO 2010
1. Styret
På årsmøtet den 15.12.2008 ble følgende styre valgt
Leder:
Nestleder:

Vara:

Professor Finn Knut Hansen (Kjemisk institutt)
Senioringeniør Haneef Awan (Ullevål UUS)
Universitetslektor Stein Michael Storleer (IfI)
Seniorkonsulent Hilde Lynnebakken (Fysisk institutt)
Morten Werner Forsbring (USIT)
Hans Bjørge Normann

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Nyvalg
Nyvalg

Finn Knut Hansen har også fra høsten 2009 vert utnevnt som styreleder for
Akademikerne ved Universitetet i Oslo.
Styret har konstituert seg med Stein Michael Storleer som sekretær. Haneef Awan
fungerer også som IT‐ansvarlig.
Som valgkommite for 2011 ble valgt:
Kristen Døssland (USIT) (Gjenvalg)
Harald Walderhaug (Kjemisk institutt) (Nyvalg)
Morten Werner Forsbring meldte seg ut av Tekna i forbindelse med behandlingen
av datalagringsdirektivet. Hans Bjørge Normann har etter det rykket opp som vanlig
styremedlem, og styret har fungert uten vara.

2. Sentrale forhandlinger
I 2010 var det et hovedoppgjør i Staten med forhandlinger mellom Staten og de fire
hovedsammenslutningene. Det var varslet at dette oppgjøret skulle ha fokus på
likelønn, men det var/er ikke enighet mellom partene hva likelønn egentlig er.
Akademikerne brøt forhandlingene den 30. april 2010 og lønnsoppgjøret for de ca
27400 statsansatte som Akademikerne forhandler for gikk til mekling.
Akademikerne Stat krevde et ekstra løft for offentlig sektor og innføring av fem
prøveprosjekter med lokal lønnsdannelse. De viktigste manglene ved statens tilbud
var følgende:
 De friske midlene som ble tilført oppgjøret var for lave. Staten sa at de måtte
holde seg til rammene i det såkalte ”frontfaget” (dvs ”NHO‐LO oppgjøret”).
Dette er mindre relevant for Tekna Stats medlemmer som har en lønn som
ligger gjennomsnittlig 20% under privat sektor.
 Staten ville ikke innfri Akademikernes krav om pilotprosjekt for utprøving av
lokal lønnsdannelse i utvalgte virksomheter.
 Tilbudene var preget av sentral lønnsdannelse mens Akademikerne og Tekna
kjemper for økte midler til lokale forhandligner.
 Ovennevnte medfører også at de likelønnstiltakene som Akademikerne og
Tekna har krevd heller ikke denne gangen blir innfridd. Les eventuelt mer
om dette i Akademikernes pressemelding fra 30. april 2010.
Det ble varslet streik for alle Akademikerorgansisasjoner med plassfrateredelse fra
den 26. mai. Streiken var godt forberedt, og Universitetet i Oslo var tatt ut som en av
etatene som skulle streike denne gangen. Mange av Teknas medlemmer var tatt ut i
første streikeomgang og det var stor oppslutning blant medlemmene om dette.
Etter mekling nesten 11 time på overtid kom partene fram til enighet, og det ble
derfor ikke streik. Som tidligere avtaler inneholder også denne avtalen flere
endringer og tillegg som er positive og en del som er mindre positive. Å forkaste
forslaget hadde vært ensbetydende med streik. En totalvurdering førte til at
Akademikerne fant at mer talte for å akseptere avtalen enn å gå til konflikt.
Meklingsresultatet innebar et generelt tillegg på fra kr 7100 til 21600. Det ble også
lagt inn ca 526 millioner til lokale forhandlinger og 584 millioner til sentrale
justeringer. Men verken Akademikernes syn på likelønnsutfordringen eller de fem
prøveprosjektene ble godtatt fra Statens side. Du kan lese mer om dette på Teknas
nettsider.
Lokale forhandlinger fant sted på Universitetet i Oslo høsten 2010. Det ble
forhandlet om 0,9 prosent av lønnsmassen. Forhandlingene foregikk på samme
måte som før ved at hver organisasjon i Akademikerne forhandlet for seg. Tekna
hadde krav for 43 av medlemmene, mens arbeidsgiver hadde egne krav for. Totalt
fikk 30 medlemmer lønnsjustering etter disse forhandlingene, mens 4 også fikk

endring av stillingskode. Tekna og Akademikerne er ikke fornøyd med dette
resultatet, men valgte å godta det. Vi vil neste gang vurdere å endre forhandlings‐
modellen til at Akademikerne forhandler som en enhet, men det er ikke tatt
beslutning om dette ennå.

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 har hatt flere saker knyttet til
slike forhandlinger i 2010. I tillegg har noen få medlemmer ønsket assistanse ved
tilsettingssaker.

4. Personalsaker
Det har vært noen få personalsaker hvor medlemmer ønsket bistand fra tillitsvalgte.
Disse sakene har blitt koordinert gjennom Akademikerne og diskutert med
arbeidsgiver på en konstruktiv måte. Vår erfaring er at dette har ført til akseptable
løsninger for de berørte.

5. Medlemmer
Etatsforeningen ved UiO har 339 medlemmer pr. 1.3.2010. Dette er en økning på 39
sammenliknet med 2010. Flere medlemmer er vervet gjennom Teknas
vervekampanje, og denne vil fortsette også i 2011. Universitetet i Oslo har fremdeles
et stort potensial for fortsatt medlemsvekst, og alle medlemmer anmodes om å delta
i vervingen.

6. Styresaker
Styret har hatt 3 møter i 2010: 29.4., 30.6., 2.9. samt 11.1.2011.
Elektronisk kommunikasjon har i stor grad blitt brukt som diskusjonsforum og
arbeidskanal mellom og dels i stedet for styremøtene. Alle styrets medlemmer
deltok under de lokale lønnsforhandlingene i 2010.

7. Seminarer
Den 19.11 ble det holdt et seminar om Midlertidighet i U&H‐sektoren.
Arbeidsgruppa “ Tall og tiltak”‐ reduksjon av midlertidighet i U&H sektoren ‐ la
frem rapport med sine tiltaksforslag 1. november. I den anledning foretok Tekna og
Akademikerne besøk til universitetene for å presentere rapporten og diskutere
tiltaksforslagene med medlemmer og andre interesserte.

8. Deltagelse i kurs, møter, seminarer og konferanser:
Aktiviteteten på fra Styrets side på dette området har ikke vært veldig stor i 2010.
Dette skyldes i noen grad at det har vært liten utskifting i Styret i 2010. Det har vært
deltgelse i følgende:







Kurs i motivasjon og ledelse: Stein Michael Storleer
Tekna Stats årsmøte i 2010: Finn Knut Hansen, Stein Michael Storleer
Teknas U&H strategiseminar: Stein Michael Storleer
Møte i Stipendiatgruppen: Finn Knut Hansen
Møter i Teknas Fagutvalg: Hilde Lynnebakken

Hilde Lynnebakken er utnevnt som medlem i Teknas sentrale fagutvalg.

9. Teknas lokale tillitsvalgte:
Sammen med Akademikerne har vi lokale tillitsvalgte ved de fleste enhetene. Fra
Tekna har vi tillitsvalgte ved fem av disse:
Hovedtillitsvalgte:
Medisin: Haneef Awan (hoved)
MatNat: Stein Michael Storleer (hoved)/Finn Knut Hansen (vara)
Museene: Liv Guro Kvernstuen (hoved)
USIT: Kristen Døssland (vara)
Tilsettingsråd:
Medisin: Haneef Awan (hoved)
MatNat: Stein Michael Storleer (hoved)/Finn Knut Hansen (vara)
Odontologi: Aina‐Mari Lian (hoved)
Museene: Liv Guro Kvernstuen (hoved)
USIT: Kristen Døssland (vara)
Stipendiatgruppen: Katrine Olsson

