
 
 
Tekna-UiO Årsmøte 24/11-05, møterom 1 og 2/USIT.  
 
REFERAT 
 
Møtet ble satt klokken 15:35. 
 
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

 Godkjent 
 
 
2) Valg av orstyrer og referent samt 2 til å underskrive referat 

 Robert Rødsten ordstyrer 
 Fredrik Vogel valgt til referent 
 Thomas Brevig valgt til å unserskrive referat 
 Finn Knut Hansen valgt til å underskrive referat 

 
 
3)  Gjennomgang av årets lønnsforhandlinger i statlig sektor 

 Fjorårets lønnsforhandlinger, informeres på dette møte ettersom 
utbetaling skjedde først i april iår. Det ble frontet 36 krav. Tekna fikk 43 
lønnstrinn og fikk øket 3 stillingkoder. Tekna fikk opp en del professorer 
så fikk en vitenskapelig profil. Fikk ikke opp noen stipendiater, selv om 
en del ble frontet. Var kamp om pengene, forskerforbundet trakk seg fra 
forhandlingene. Saken gikk til Statens lønnsutvalg, de ga ikke 
forskerforbundet medhold og resultatet ble omtrent som de tidligere 
forhandlingene. 

 Årets forhandlinger, ble det ikke tildelt lokal pott itl Akademikerne. 
Resultat var 1 lønnstrinn eller 4000 kr hvis økning av lønnstrinn var under 
4000 kr. Fikk igjennom en gjennomgang om på egne separate avtaler for 
de forskjellige fagorganisasjonen. Målet er å få en egen hovedtarifavtale 
for Akademikerne, istedenfor at det skal forhandles utfra samme 
tariffavtale som de andre fagorganisasjonen. 

 Neste års forhandlinger er et hovedoppgjør, stor sjanse for stor lokal 
pott. Akademikerne er streikevillige på grunnlag av tidligere skjevhet 
rundt fordeling til vitenskapelige ansatte. Medlemmene oppfordres til å 
sende inn krav, info om dette sendes medlemmene når 
lønnsforhandlingene nærmer seg. 

 
 
 



4) Årsberetning for Tekna-UiO 
 Se vedlegg. 
 Kommentarer: 

o Pkt 3. Tekna vært inne i forhandlinger og informasjon til 
medlemmer rundt reorganisering av innkjøpsseksjonen 

o Pkt 5. Tilvekst i år har vært 5%. 
 
 
5) Valgkomiteen presenterer kandidater til styrevervene. 

 Valgstyret presenterte følgende forslag: 
 
Leder:  Kristen Døssland(USIT) 
Nestleder: Professor Finn Knut Hansen(Kjemi) 
Sekretær: Fredrik Vogel(USIT) 
Medlem: Robert Rødsten(USIT) 
Medlem: Jon Dolonen 

  
 Forslag til å representanter ved Tekna-Stat årsmøte. 
  Finn Knut Hansen 
 Jan Dolonen 
 
 

6) Valg av styreverv        
 Alle medlemmene i styret ble valgt ved akklamasjon 
 Stein Michael Storleer ble valgt inn som varamedlem i det nye styret. 
 Styret ønsker å få inn en eller flere kvinner og stipendiater og 

vitenskapelige ansatte som varamedlemmer for å bedre representere 
medlemmene ved Tekna-UiO 

 
 
7) Valg av deltagere til Tekna-S årsmøte 

 Fredrik Vogel ble valgt inn som representatnt istedenfor Jan Dolonen, da 
Jan Dolonen Ikke var tilstede ved årsmøte. 

 
  
8) Eventuelt. 

 Akademikerne ved UiO: 
Forskerforbundet og presteforbundet har gått ut av akademikerne. 
Forskerforbundet har og vil representere Akademikerne i styrer og verv 
frem til 1/1-06. Akademikerne har gått igjennom sine medlemslister og 
representerer  litt over 10% av de ansatte ved UiO. Dette betyr at 
akademikerne kan stille med egen delegasjon ved forhandlinger på lik 
linje med bl.a. UNIO som Forskerforbundet og presteforbundet nå er 
representert i.   



Jan Bjårlie fra medisin blir leder for Akademikerne. Finn Knut Hansen 
blir Tekna sin representant i Akademikerne sitt styre.  
Kristen Døssland blir tillitsvalgt, og som delegasjon har Akademikerne 
krav på midler og få fristilt prosenter av en stilling til fagoranisert 
arbeid.  
 
 
 

Møte hevet 16:35. 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
__________________                                          ________________ 
Finn Knut Hansen                                                  Thomas Brevig    
 
 
 
 


