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Møtereferat 

Årsmøte i NIF-UIO 

Dato: 05.12.02 

Møtet fant sted i auditorium 3, Vilhelm Bjerknes’ hus og varte fra kl 

15.30 til ca 16.40. 7 personer møtte. 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

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

Innkallingen er godkjent. 

 

2. Valg av ordstyrer og referent 

Kristen Døssland (USIT)  ble valgt som ordstyrer og Harald Walderhaug 

(Kjemisk instiutt) som referent. 

 

3. Valg av to personer til å undertegne referatet 

Kjell-Gunnar Thomsen (USIT) og Endre Rognerud (USIT) ble valgt til å 

undertegne referatet. 

 

4. Årsrapport 

Årsrapporten ble utdelt til alle tilstedeværende. 

Ad punkt 4, Medlemmer : Døssland opplyste at vervekampanjer ved bl.a. NTNU 

og UITø har gitt økt rekruttering. Det nye styret bør arbeide for å øke 

rekrutteringen blant studentene her ved UIO, ble det påpekt av Rødsten.  

Ad punkt 5, Akademikersamarbeid : Rødsten opplyste om at det har vært noe 

uformell kontakt med Forskerforbundet i forbindelse med lokale 

lønnsforhandlinger (2.3.3). 

Ad punkt 7, Deltagelse i kurs ..., : Robert Rødsten deltok på NIF-S’ Årsmøte.     
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Årsrapporten ble tatt til etterretning med de rettelser/suppleringer som kom fram 

på møtet. 

 

5. Valg av nytt styre 

Valgkomiteen hadde foreslått følgende styre for 2003 : 

Leder : Robert Rødsten (USIT) 

Nestleder : Finn K. Hansen (Kjemisk institutt) 

Sekretær : Harald Walderhaug (Kjemisk institutt) 

Medlem : Erik Stensrud Marstein (Institutt for teoretisk astrofysikk) 

Vara : Kristen Døssland (USIT) 

Leder, nestleder, sekretær og vara ble valgt med akklamasjon.  

Når det gjelder medlem, ble det påpekt av Hansen at vi ikke har kvinner med i 

neste års styre. Det er uheldig. Det ble derfor fremsatt benkeforslag på Unni 

Olsbye (Kjemisk institutt). Hun var ikke tilstede og heller ikke forespurt.  

Det ble også reist spørsmål om Erik Stensrud Marstein var valgbar (om han er 

ansatt ved UIO pr dags dato).  Han var ikke tilstede.   

Endre Rognerud (USIT) sa seg villig til å inngå enten som vara eller eventuelt 

som medlem.  

Etter avklaring med Olsby er det klart at hun ikke stiller som medlem til styret 

nå. 

Endre Rognerud går derfor inn som medlem av styret. 

 

6. Valg av neste års valgkomite 

Valgkomiteen hadde satt opp Kristen Døssland og Kjell-Gunnar Thomsen. 

Disse ble valgt med akklamasjon. 
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7. Kommentarer til årets lokale lønnsforhandlinger ved UIO 

Potten bestod av 1.9 % av lønnsmassen + 0.1 % av ”resirkulerte midler”. 

Totalt utgjør dette knapt 30 millioner kroner. Fra kollegiet ble det ikke bevilget 

midler til lokale forhandlinger. Eksakt beløp : 29 850 000,-. Dette er ca 3 ganger 

mer enn i fjor da beløpet var på ca 10 millioner. 

Kravene utgjorde (ca-beløp) : 

Fra organisasjonene : 50 mill 

Fra arbeidsgiver : 30 mill 

Overlapp :  20 mill 

Total kravmasse : 60 mill 

 

Sentrale føringer : 

 Høyere utdannede 

Det skal tas hensyn til virksomhetenes behov for høgskole/langtidsutdannet 

personell. 

 Kvinner 

Bør få en større andel enn pro-rata. 

 

Lokale føringer : 

 Mellomledere (kontorsjef etc) 

 SFF-ledere 

 Lønnskonsulenter 

 Studiekonsulenter 

 

Ved UIO utgjør lønnsmassen grovt regnet : 

60 % vitenskapelig personell (gått opp fra 55 % ; skyldes i hovedsak 

lønnsøkning for stipendiater) 

40 % teknisk/administrativt personell 
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55 % menn 

45 % kvinner 

 

Fordeling på grunnlag av 

 Kravene fra organisasjonene 

 Kravene fra arbeidsgiver 

 Stillingstype 

 Enhet 

 Organisasjon 

 Hovedorganisasjon 

 

I år ble det igangsatt forsøk med desentraliserte forhandlinger. Dette ble utprøvd 

på Mat.nat og Med.fak. 

Fordeler med dette kan være  

 Mer lokal kunnskap  

 Forhandlinger nærmere de det gjelder 

 

Ulemper kan være : 

 Økt pro-rata-tenkning 

 Mer tid går med 

 Noe ”nytt” (ikke alle er like godt forberedt, mangler kunnskap etc). 

 

NIF’s medlemmer har ca 2 % av lønnsmassen ved UIO. NIF har mange 

stipendiater (45 %) som kom dårlig ut. Ved forhandlingene fikk vi ca 1.4 % av 

potten. NIF hadde inne krav på 30 % av medlemmene (36 stk). 

Helt eller delvis innfridde krav på 15 stk. Teknisk/administrativt personale kom 

denne gang forholdsvis godt ut. 

 



 5

8. Eventuelt 

 Navneendring for foreningen : Det kommer opp forslag på endring av navn på 

R-møtet til våren. Forslaget er : TEKNA (TEknisk-NAturvitenskaplig forening). 

 

 Det ble uttrykt uklarhet omkring NIF’s publiserte lønnsstatistikk. Det 

eksisterer en viss uklarhet om denne uttrykker MNIF’s lønnsforhold. Leder 

opplyste om at statistikken baserer seg på de som svarer, og det gjør kun 65 %. 

 

 Representanter til NIF-S’ årsmøte i Drammen i januar : Robert Rødsten og 

Finn K. Hansen deltar fra NIF-UIO. 

 

 Det nye styret takker Kristen Døssland så mye for de 5 årene han nå har ledet 

etatsforeningen. 

 

Møtet hevet ca 16.40. 

 

Harald Walderhaug 

Sekretær, NIF-UIO. 

 

 

 

Kjell-Gunnar Thomsen    Endre Rognerud           


