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Årsberetning 2021 for Tekna Stats 
etatsforening ved Universitetet i Oslo 
(status per november 2021) 
 

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 2021 avholdes 25. 
november 2021. Innkalling og agenda ble lagt ut på foreningens hjemmeside 4. oktober 2021 
og sendt som kalenderinvitasjon til foreningens epostliste 2. november 2021 (med 
påminnelse sendt 22. November 2021). 

Styret for etatsforeningen i 2021 
Styret ble valgt i årsmøtet 30. november 2020 har hatt følgende sammensetning:  

• Leder: Sjefingeniør Dag Endresen, Naturhistorisk museum 

• Nestleder: Professor Øystein Prytz, Fysisk institutt (kontaktpunkt for vitenskapelige 
ansatte) 

• Medlem: Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk 
(kontaktpunkt for vitenskapelige ansatte) 

• Medlem: Senioringeniør Anne Schad Bergsaker, Universitetets senter for 
informasjonsteknologi (dataansvarlig og kontaktpunkt for USIT) 

• Medlem: Universitetetsbibliotekar Erik Winge, Universitetsbiblioteket, Juridisk 
bibliotek (data-ansvarlig og frikjøpt 20% for Akademikerne-UiO kontoret i 2021) 

• Medlem: Seniorrådgiver Frøydis Schulz, Ledelsen og støtteenheter 
(arrangementsansvarlig, frem til september 2021) 

• Varamedlem: Senioringeniør Terje Grønås, Kjemisk institutt (kontaktpunkt for teknisk 
ansatte ved MN) 

• Varamedlem: Senioringeniør Per Eugen Kristiansen (kontaktpunkt for institutt for 
biovitenskap) 

Dag Endresen er også styremedlem i Akademikerne-UiO og har deltatt i de årlige lokale 
lønnsforhandlingene i henhold til HTA §2.5.1 og har i noen grad bidratt til forberedelser for 
§2.5.3. Fra Tekna-UiO har styremedlem Erik Winge hatt 20% frikjøp fra ordinær arbeidstid 
fra Akademikerne-UiOs allokerte frikjøp for 2021. Vår hovedorganisasjon Akademikerne-UiO 
har totalt 3 årsverk frikjøpsressurser fordelt på alle primærforeninger med medlemmer ved 
UiO. 
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Valgkomiteen  
Valgkomiteen, valgt 30. november 2020 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 Akademikerne-samarbeide sammen med de andre Akademikerne-
foreningene ved UiO. Dette er et samarbeide som alle foreningene ser som meget vellykket. 
Tekna-UiO har i 2021 hatt følgende representasjon i formelle fora ved Universitetet i Oslo og 
Tekna sentralt.  

Det juridiske fakultet 
• Universitetetsbibliotekar Erik Winge har deltatt på informasjons-, drøftings- og 

forhandlingsmøter (IDF) og deltatt som varamedlem av Ansettelsesrådet. 
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet  

• Universitetslektor Stein Michael Storleer, og senioringeniør Terje Grønås har deltatt 
på IDF-møter.  

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

felles Ansettelsesråd for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum.  

• Seniorrådgiver Frøydis Schulz var vara i felles Ansettelsesråd for museene (frem til 
september 2021). 

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

Universitetsbiblioteket 
• Universitetetsbibliotekar Erik Winge har deltatt på IDF-møter. 

 
 
Det medisinske, odontologiske, samfunnsvitenskapelige, utdanningsvitenskapelige, 
teologiske fakultet, kulturhistorisk museum, og LOS (utenom USIT) 

• Noter at Tekna-UiO mangler representasjon ved disse fakultet og enheter, og vi 
oppfordrer derfor alle medlemmer her om å melde ifra om interesse for å bidra. 

 

Nettverk for tillitsvalgte i UH-sektoren  
• Senioringeniør 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 deltar i det 
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lokale Akademikerne-samarbeidet ved UiO for å ivareta våre medlemmers interesser i lønns- 
og arbeidsvilkår. Akademikerne-UiO omfatter nå flere enn 2000 ansatte med medlemskap i 
en av Akademikernes primærorganisasjoner. 

§2.5.1 - Sentrale lønnsforhandlinger  

• Lønnsforhandlingene i 2021 var et mellomoppgjør. Etter de sentrale forhandlingene i 
Staten ble det avtalt en økonomisk ramme på 2,72%. For Akademikerne ble 3,35 % av 
lønnsmassen med virkningsdato per 1. mai 2021 avsatt til lokale lønnsforhandlinger. 
Ved UiO ble det allokert et generelt tillegg for alle i 100% fast stilling. Tillegget ble gitt 
etter følgende modell: 

• Medlemmer med årslønn til og med 500 000,- får et tillegg på 2,4 % av årslønn 
• Medlemmer med årslønn til og med 600 000,- får et tillegg på 1,8 % av årslønn 
• Medlemmer med årslønn over 600 000,- får et tillegg på 1,5 % av årslønn 
• I tillegg er det fremforhandlet individuelle tillegg (for 171 Tekna-medlemmer) 

 
Totalt omfattet årets forhandlinger 1899 medlemmer hos Akademikerne-UiO inkludert 554 
medlemmer hos Tekna-UiO (Tekna-UiO utgjør dermed ca. 29% av medlemmene tilknyttet 
Akademikerne-UiO). I årets lokale lønnsforhandlinger fikk totalt 579 medlemmer av 
primærforeninger tilknyttet Akademikerne-UiO inkludert 171 Tekna-medlemmer et 
individuelt tillegg. Snitt individuelt tillegg var på 37 198 kr (7.4% lønnsøkning) for Tekna-UiO 
og 30 636 kr (7.0% lønnsøkning) for Akademikerne-UiO (før også generelt tillegg ble 
beregnet) (se figur 1). Det kom i år inn litt få kravskjema, og Tekna-UiOs styre valgte derfor å 
legge inn 13 «ekstra» krav for Tekna-medlemmer som vi mener mangler tilstrekkelig 
lønnsutvikling de siste 5 år (slik vår lokal lønnspolitikk ved UiO beskriver at alle normalt bør 
ha). Totalt 5 av disse 13 ekstra kravene fikk individuelle tillegg på i snitt 31 080 kr. Tekna-UiO 
styret planlegger derfor å innføre tilsvarende beregninger i kommende lønnsforhandlinger, 
men oppfordrer fortsatt alle til å hjelpe til med å gjennomføre lønnssamtaler og legge inn 
egne individuelle kravskjema. 
 

 
Figur 1: Snitt prosentvis individuelt tillegg for medlemmer av Tekna-UiO i årets lokale lønnsforhandlinger (2.5.1) 
fordelt på stillingskoder. 
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§2.5.3 - Lokale forhandlinger på særlig grunnlag  

Universitetet i Oslo har fem lokale lønnsforhandlinger i 2021 på særlig grunnlag, i henhold til 
Hovedtariffavtalens bestemmelse HTA §2.5.3. Det siste forhandlingsmøtet er i desember og 
etter Tekna-UiOs årsmøte. 

 

Tabell 1: Antall krav fra Tekna medlemmer forhandlet i 2.5.3-forhandlinger i 2021 

Forhandlingsdato Fremmet Innvilget Snitt innvilget lønnsøkning (årslønn) 
4. februar 2021 6 6 75828 
25.mars 2021 5 4 37164 
10. juni 2021 6 4 52234 
7. september 2021 3 1 - 
2. desember 2021* * * * 

* Forhandlingene i desember er ikke gjennomført ennå ved utarbeidelse av årsrapport for årsmøtet. 

Personalsaker  
Det har også i år vært noen personalsaker hvor medlemmer har ønsket bistand fra 
tillitsvalgte. Flere saker var tilknyttet midlertidige arbeidsforhold for prosjektfinansierte 
ansatte i vitenskapelige stillinger. Det var fortsatt i 2021 et betydelig antall henvendelser fra 
medlemmer ansatt i stipendiat- og postdoktor-stillinger. Dette er saker hvor våre stipendiat-
medlemmer ofte i liten grad kjenner til sine rettigheter, og hvordan de kan gå frem for å ta 
opp problemene de opplever. Vår rolle er ofte å være å organisere og delta på møter med 
seksjons-/instituttledelse, eller i siste instans ta opp saken med fakultetets Ph.d.-utvalg og 
personalavdeling. 

Medlemmer ved UiO 
Tekna Stats etatsforening ved UiO (Tekna-UiO) har 631 medlemmer per 22. november 2021 
Dette er en økning på 49 nye medlemmer siden forrige årsmøte 30. november 2020 (582 
medlemmer). Status ved årsmøtet i 2019 var 547 medlemmer; 2018: 460 medlemmer; 2017: 
433 medlemmer; og 2016: 403 medlemmer av etatsforeningen - som dermed opplever en 
jevn og kontinuerlig tilvekst. (I tillegg er det per 21. november 2021, 30 personer ved UiO 
med student- og pensjonist-medlemskap, og dermed totalt 661 medlemmer ved UiO). 

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

• Tekna Stat årsmøte, online (Teams), 14.-15. januar: Dag Endresen, Erik Winge 
• Akademikerne-kurs om omstilling i statlig sektor, online, 22. mars: Dag Endresen, Erik 

Winge 
• Tekna arbeidsmøte om status for stipendiater, online, 24. mars: Dag Endresen 
• Tekna Oslo avdeling digitalt årsmøte, online, 24.mars: Erik Winge 
• Tekna kurs om frontfagmodellen, online, 15. april: Dag Endresen 
• Tekna dialogmøte før R-møtet (Oslo og Viken), online, 19. april: Erik Winge 
• Tekna frokostmøte om immaterielle rettigheter, online, 6. mai: Dag Endresen 
• Tekna kurs om miljø-DNA i vannmiljø, online, 3. juni: Dag Endresen 
• Tekna frokostmøte om særlig uavhengig stilling, online, 9. juni: Dag Endresen 
• Tekna tillitsvalgtkurs i forhandlingsteknikk: Anne Schad Bergsaker, Erik Winge 
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• Tekna samling om årets lokale forhandlinger i staten, Son, 31. august – 2. september: 
Dag Endresen, Stein Michael Storleer, Per Eugen Kristiansen 

• Tekna UH-konferanse i Oslo, 28.-30. september: Terje Grønås, Dag Endresen, Michael 
Storleer, Anne Schad Bergsaker, Øystein Prytz 

• Tekna konferanse for store Tekna-grupper, Gardermoen, 23.-24. november: ingen fra 
Tekna-UiO 

Møter og arrangementer  
Tekna-UiO har i 2021 holdt 9 styremøter, og ett årsmøte for Tekna-UiO. Akademikerne-UiO 
har organisert 7 medlemsmøter og ett årsmøte.  

Tabell 2: Møter og arrangementer organisert av Tekna-UiO 

Dato Aktivitet Kommentar 

2021-02-01 Styremøte Konstituerende styremøte, fordeling av roller, frikjøp 

2021-03-01 Styremøte Frikjøpsressurser; stipendiater; BOTT og UiO OU IT 

2021-04-12 Styremøte Forhandlingsfullmakt Akademikerne-UiO; stipendiater 

2021-05-03 Styremøte Status for 251 lønnsforhandlinger i 2021 

2021-06-07 Styremøte Tekna UH-konferanse ved UiO i september 

2021-08-23 Styremøte Tekna UH-konferanse; frikjøp; årets 251 forhandlinger 

2021-10-04 Styremøte Status årets 251 forhandlinger; årsmøte, frikjøp 

2021-11-01 Styremøte Resultat fra årets 251 lønnsforhandlinger; årsmøte 

2021-11-22 Styremøte Siste planlegging før Tekna-UiO årsmøte 

2021-11-25 Årsmøte Tekna-UiO årsmøte for 2021 

 
Tabell 3: Medlemsmøter organisert av Akademikerne-UiO 

Dato Aktivitet Kommentar 

2021-03-15 Årsmøte Årsmøte for Akademikerne-UiO 

2021-05-20 Medlemsmøte How to make it as a PhD candidate or post doctor at UiO 

2021-06-11 Medlemsmøte Offentlig tjenestepensjon – hva bør du vite? 

2021-08-11 Medlemsmøte Informasjon og mini-kurs om å skrive gode lønnskrav 

2021-08-11 Medlemsmøte Information and mini course about the salary negotiations 

2021-08-18 Medlemsmøte Informasjon og mini-kurs om å skrive gode lønnskrav 

2021-11-11 Medlemsmøte Møte om OU IT, andreutkast til omorganisering 

2021-11-25 Medlemsmøte How to make it as a PhD candidate or post doctor at UiO 

 


