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Årsberetning 2018 for Tekna Stats 
etatsforening ved Universitetet i Oslo  
(for perioden fra 23. november 2017 til 2. desember 2018) 
 

Innledning  
I henhold til vedtekter for Tekna Stats etatsforening ved Universitetet i Oslo (Tekna-UiO), 
vedtatt 9. mars 2017, skal avholdes det et årlig årsmøte. Årsmøtet for 2018 ble avholdt 3. 
desember 2018. Innkalling og agenda ble sendt til foreningens epostliste 12. november 
2018. Årsberetning ble lagt frem i årsmøtet og tillagt mindre justeringer etter årsmøtet. 

Styret  
Styret ble valgt i årsmøtet 23. november 2017 har hatt følgende sammensetning:  

• Leder: Senioringeniør Dag Endresen, Naturhistorisk museum 

• Nestleder: Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk 

• Medlem: Seniorkonsulent Heidi Tømmerdal, Institutt for klinisk medisin 

• Medlem: Gruppeleder Elisabeth Høidal Ytterdal, Universitetets senter for 
informasjonsteknologi 

• Medlem: Førsteamanuensis Øystein Prytz, Fysisk institutt 

• Varamedlem: Overingeniør Terje Grønås, Kjemisk institutt 

• Varamedlem: Seniorrådgiver Frøydis Schulz, Ledelsen og støtteenheter 

Dag Endresen er også styremedlem i Akademikerne-UiO og har deltatt i lønnsforhandlingene 
etter §2.5.3. Årets lokale lønnsforhandlinger HTA §2.5.1 ble i 2018 gjennomført av 
Akademikerne-UiO styret uten representant fra Tekna-UiO styret. Tekna-UiO har ikke tatt 
del i Akademikerne-UiOs mulighet for frikjøp for arbeidstid i 2018. 

Valgkomiteen  
Valgkomiteen, valgt 23. november 2017, har hatt følgende sammensetning:  

• Professor emeritus Finn Knut Hansen, Kjemisk institutt  

• Senioringeniør Haneef Awan, Universitetets senter for informasjonsteknologi  

Lokale tillitsvalgte  
Tekna-UiO deltar i lokalt Akademiker-samarbeide sammen med de andre Akademiker-
foreningene ved UiO. Dette er et samarbeide som alle foreningene ser som meget vellykket. 
I 2018 har Tekna-UiO hatt følgende representasjon i formelle fora ved Universitetet i Oslo og 
Tekna sentralt.  
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Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet  
• Universitetslektor Stein Michael Storleer, og overingeniør Terje Grønås har deltatt på 

informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF).  

Det medisinske fakultet  
• Seniorkonsulent Heidi Tømmerdal har deltatt i Innstillingsrådet og var vara i 

Tilsettingsrådet for teknisk- administrative stillinger.  

Det odontologiske fakultet 
• Overingeniør Aina Mari Lian har deltatt i Tilsettingsrådet for teknisk- administrative 

stillinger. 

Naturhistorisk museum  
• Senioringeniør Dag Endresen har deltatt på IDF-møter ved Naturhistorisk museum og 

felles Tilsettingsråd for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum.  

• Seniorrådgiver Frøydis Schulz har deltatt som vara i felles Tilsettingsråd for museene.  

Kulturhistorisk museum 
• Seniorrådgiver Frøydis Schulz har deltatt som vara i IDF møtene og vara i felles 

Tilsettingsråd for museene.  

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)  
• Overingeniør Kristen Døssland har deltatt på IDF-møter og i Innstillingsrådet for 

teknisk-administrative stillinger.  

Kultur- og velferdsutvalget (KVU)  
• Universitetslektor Stein Michael Storleer har vært medlem i UiOs Kultur- og 

velferdsutvalg som representant for Akademikerne siden 31. mai 2017 (oppnevnt for 
perioden frem til 31. mai 2020).  

Opplæringskomiteen  
• Seniorkonsulent Heidi Tømmerdal har deltatt som vara i Opplæringskomiteen ved 

Universitetet i Oslo. 

Nettverk for tillitsvalgte i UH-sektoren  
• Overingeniør Terje Grønås har vært medlem i Teknas Nettverk for tillitsvalgte i UH-

sektoren. 

Lønn og lønnsforhandlinger  
I følge §2 av vedtekter er Tekna-UiOs formål å fremme medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med Teknas lover og Tekna Stats vedtekter. Tekna-UiO har hatt et 
engasjement gjennom Akademikersamarbeidet for å ivareta våre medlemmers interesser i 
lønns- og arbeidsvilkår.  

§2.5.1 - Sentrale lønnsforhandlinger  

Lønnsforhandlingene i 2018 var et hovedoppgjør med muligheter for å forhandle om alle 
tariffavtalens bestemmelser, og ikke bare om lønn, slik som i et mellomoppgjør. Etter de 
sentrale forhandlingene i Staten ble det avtalt en økonomisk ramme på 2,8%. For 
Akademikerne ble hele rammen på 2,8% fordelt til de lokale lønnsforhandlinger, mens det 



 4 

for LO Stat, Unio, og YS Stat ble avtalt et sentralt generelt tillegg på 1,25% og resten fordelt 
til lokale lønnsforhandlinger. 

Ved oppstart av de årlige 2.5.1 lønnsforhandlingene hadde Tekna-UiO ca. 386 registrerte 
medlemmer (med hovedarbeidsgiver og forhandlingssted ved UiO). Av disse leverte 117 
medlemmer (30%) inn individuelle krav, hvorav 94 var fra de teknisk-administrative og 23 fra 
de vitenskapelige. Totalt 70 medlemmer og dermed 60% av kravene ble innvilget, derav fikk 
50 teknisk-administrativt og 20 vitenskapelig ansatte individuelle tillegg. Størrelsen på 
individuelt innvilgede lønnstillegg ble i snitt 40 000 kr for teknisk- administrative stillinger og 
49 551 kr for vitenskapelig ansatte. Totalt 22 medlemmer la inn krav om ny stillingskode 
hvorav bare 4 slike kodeendringer fikk gjennomslag. I tillegg ble det et generelt tillegg på 
1,4% til alle medlemmer ved virkningstidspunkt fra 1. mai 2018. 

De høyeste lønnsøkningene gikk til ansatte i stillingskodene Avdelingsdirektør (84 531 kr), 
Professor (71 161 kr), Seksjonssjef (55 143 kr), Kontorsjef (49 556 kr), Underdirektør 
(47 912 kr), og Seniorrådgiver (45 414 kr). Se Figur 1 for en full oversikt. 

 

Figur 1: Snitt lønnsøkning for Tekna-UiO medlemmer i 251 

 
 

Totalt, inkludert individuelle tillegg og generelle tillegg, fikk Tekna-UiOs medlemmer 
kollektivt en samlet lønnsutvikling på 2,89%. Statistisk sentralbyrå har beregnet en økning av 
konsumprisindeksen (KPI) med 3,1% hvilket betyr en betydelig reallønnsnedgang for de aller 
fleste Tekna-medlemmer ved UiO med hensyn til kjøpekraft. Noter at så mange som 316 av 
386 (82%) av medlemmene i Tekna-UiO bare fikk en lønnsutvikling på 1,4% i 2018. 
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Allokering av hele den økonomiske rammen for årets hovedoppgjør til lokale forhandlinger 
medførte også endel bekymring og et stort antall medlemshenvendelser. Totalt 30% av 
Tekna-UiOs medlemmer leverte inn krav til årets 251-forhandlinger. Det er behov for å 
arbeide med å øke andelen medlemmer som sender inn kravskjema fremover, og dessuten 
velge andre og flere metoder for å sikre en bedre lønnsutvikling for en større andel 
medlemmer. 

 

§2.5.3 - Lokale forhandlinger på særlig grunnlag  

Universitetet i Oslo har gjennomført fem lokale lønnsforhandlinger i perioden på særlig 
grunnlag, i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelse HTA §2.5.3.  

 

Tabell 1: Antall krav fra Tekna medlemmer forhandlet i 2.5.3-forhandlinger  

Dato Fremmet Innvilget Snitt innvilget lønnsøkning 
15. februar 2018 4 3 49 443 kr 

26. april 2018 5 5 64 364 kr 
7. juni 2018 0   

6. september 2018 0   
*6. desember 2018 1 1 100 699 kr 

 

* Resultater fra 253 forhandlingene i desember er lagt til her etter årsrapport lagt frem for årsmøtet. 

Personalsaker  
Det har også i år vært noen personalsaker hvor medlem har ønsket bistand fra tillitsvalgte. 
Noen saker var tilknyttet midlertidige arbeidsforhold for prosjektfinansierte ansatte i 
vitenskapelige stillinger. Det er behov for bedre informasjon om rettigheter og potensielle 
problemer i overgangen til den nye Statsansatteloven. Tekna-UiO styret har også deltatt i to 
lønnsforhandlinger for medlemmer som hadde fått konkurrerende og høyere lønnstilbud fra 
annen arbeidsgiver der ett medlem aksepterte nytt tilbud fra UiO og det andre medlemmet 
valgte å bytte arbeidsgiver. Nye rutiner i den nye hovedtariffavtalen med overgang til ny 
lønnsstige medførte et betydelig antall henvendelser spesielt fra medlemmer ansatt som 
stipendiater. Tekna-UiO har også deltatt i dialog i noen konflikter mellom veileder og 
stipendiat. 

Medlemmer  
Tekna Stats etatsforening ved UiO (Tekna-UiO) har 460 medlemmer per 2. desember 2018. 
Dette er en økning på 27 nye medlemmer siden 5. november 2017, og en økning på 57 nye 
medlemmer siden 12.11.2016. Flere av våre medlemmer har bistilling hos UiO og en annen 
hovedarbeidsgiver. 

Deltagelse i kurs, møter og konferanser  
Styremedlemmer har deltatt på følgende eksterne møter, kurs og konferanser:  

• Tekna Stat arbeidslivspolitisk konferanse (erstatter årsmøtet i 2018) (11.-12. januar): 
Dag Endresen og Stein Michael Storleer 
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• Tekna Stat informasjonsmøte om den nye hovedtariffavtalen (3. mai): Dag Endresen 

• Tekna Stat informasjonsmøte om lønnsoppgjøret (30. mai): Dag Endresen 

• Tekna Stat konferanse for UH-sektoren, i Lund, Sverige (13.-15. mai): Stein Michael 
Storleer, Heidi Tømmerdal, og Terje Grønås 

• Akademikerne orientering om den nye hovedtariffavtalen (4. juni): Dag Endresen 

 

Møter og arrangementer  
Det har i 2018 vært avholdt tre styremøter, tre medlemsmøter, og ett årsmøte.  

Tabell 2: Møter og arrangementer  

Dato Aktivitet Kommentar 

2018-05-29 Styremøte Status og planlegging før 251 

2018-06-19 Medlemsmøte Sammen med Akademikerne-UiO 

2018-08-27 Styremøte Gjennomgang av 251 krav 

2018-08-08 Medlemsmøte Sammen med Akademikerne-UiO 

2018-08-15 Medlemsmøte Sammen med Akademikerne-UiO 

2018-11-12 Styremøte Gjennomgang resultat fra 251 

2018-12-03 Årsmøte  

 

 


