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Møtereferat 

Årsmøte i NIF-UIO 

Dato : 22.11.01 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkallingen skal være sendt senest 2 uker før årsmøtet. Dette er fulgt. 

Innkallingen er derfor godkjent. 

 

 

2. Valg av ordstyrer og referent  

 

Leder Kristen Døssland ble valgt til ordstyrer og sekretær Harald Walderhaug til 

referent.  Kjell Gunnar Linde Thomsen og Per Leikvang ble valgt til å 

undertegne referatet.   

 

 

3.  Årsrapport for 2001 

 

Årsrapporten ble utdelt til alle tilstedeværende. Den ble gjennomgått punktvis av 

ordstyrer. 

3.1 : Styret. Ingen bemerkning. 

3.2 : Forhandlinger. Generell problematikk rundt lønnsplassering og – justering 

for eldre personell ble luftet. Problemer kan være knyttet til det faktum at ca. 25 

% av personalet ved UIO ikke er fagorganisert og blir liggende som en ”propp” i 

bunnen av lønns-systemet. Nytt av året : 2.3.4.-forhandlinger (ifm betydelig 
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endrede arbeidsoppgaver) behandles nå fortløpende i løpet av to uker. Ingen 

frist. 

3.3 : PR og informasjon. Stipendiatsaken skal opp på møte sentalt i NIF den 27. 

november. NIF-UIO deltar. 

3.4 : Medlemmer. Spørsmål om mer aktivt rekrutteringsarbeid ble luftet. 

3.5 : Akademikerne. Samarbeidet ikke spesielt godt og er om mulig blitt 

dårligere etter at Forskerforbundet har fått ny hovedtillitsvalgt. 

3.6 : Eksterne verv. Ingen kommentarer. 

3.7 : Deltagelse i kurs etc. Ingen kommentarer. 

 

Årsrapporten tatt til etterretning. 

 

 

4. Valg av nytt styre (for 2002) 

 

Kjell Gunnar Linde Thomsen orienterte om det faktum at valgkomiteen ikke har 

klart å fremme forslag til nytt styre for årsmøtet. Det ble derfor bestemt at 

årsmøtet fortsetter den 12. desember og saken utsettes til da. Ny valgkomite ble 

valgt og består av Kjell Gunnar Linde Thomsen og Kristen Døssland. Forslag til 

styrekandidater sendes Kjell Gunnar Linde Thomsen innen den 4. desember. 

NIF-UIO’s medlemmer er gjort kjent med dette via e-post den 23. november. 

 

 

5. Valg av neste års valgkomite 

 

Utsettes til møtet den 12. desember. 
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6.  Eventuelt 

 

Lederen avsluttet med en orientering om årets 2.3.3-forhandlinger som ble 

avsluttet den 15. november. 

0.5 % av lønnsmassen + 0.1 % av ”resirkulerte midler” utgjorde potten som i 

beløp dreier seg om 8 300 000 ,- var avsatt til de lokale forhandlinger ved UIO. 

Det bemerkes at Kollegiet heller ikke i år bevilget noe ekstra. Total kravmasse : 

32 millioner kr, altså ca 4 ganger det tilgjengelige beløp. 

Sentrale føringer :  

 Høyere utdannede 

 Kvinner 

Ved UIO fordeler kategoriene seg slik : 55 % vitenskapelige/45% tekn-adm. 

55 % menn, 45 % kvinner, totalt sett. 

Lokal fordeling på grunnlag av : 

 Kravene fra organisasjonene 

 Kravene fra arbeidsgiver 

 Stillingstype 

 Enhet 

 Organisasjon 

 Hovedorganisasjon 

Forskyvning innenfor samme kategori er enklere enn mellom vitensk/ikke 

vitensk. NIF-UIO’s medlemmer har ca 2.0 % av lønnsmassen. Ved 

forhandlingene fikk vi ca. 1.7 % av potten. Det var stilt 18 krav og 6 av disse ble 

helt eller delvis innfridd. 

 

Oslo den 23.11.01                            Kjell Gunnar Linde Thomsen 

 

Harald Walderhaug, referent            Per Leikvang 
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