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Innkalling til årsmøte
Parat-NMBU
Ås - NMBU, 28. mars 2017
Til Medlemmene
Tirsdag 28. mars. 2017 kl. 10.00 (registrering og kaffe fra 09.30)
avholder Parat-NMBU sitt årsmøte
på studentsamfunnet.
Lunsj kl. 12.00-13.00
Husk påmelding innen 17. mars 2017, dette er for de som ønsker lunsj.
Påmelding: se e-posten

Åpning
Valg av: Møtedirigent, møtesekretær, protokollkomité (2 personer), tellekorps

Dagsorden
1.

Årsberetning NMBU

2.

Regnskap 01.01. - 31.12.17 NMBU

3.

Budsjett og aktivitetsplan

4.

Innkomne forslag
4a Endring i retningslinjen §4 tidspunkt for årsmøtet.
4b Endring i styringsstrukturen for Parat-NMBU.

5.

Valg

Alle medlemmer har møte, tale- og stemmerett.
Vel møtt til årsmøtet 2017

Etter årsmøtet:
Kurs i tillitsvalgtrollen
Kurs for de som sitter i innstilling og ansettelsesutvalg.
Styret
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SAK 1

Årsberetning 2016 for Parat-NMBU

Styrets sammensetning og andre representanter valgt ifølge våre retningslinjer:
Etter årsmøte 8. mars 2016 har styret hatt følgende sammensetning.
Leder/hovedtillitsvalgt:
Varahovedtillitsvalgt:
Styremedlem:

Kurt. R. Johansen
Greta Indahl
Astrid Hardie
Annie Aasen
Sigbjørn Moen
Kirsten Ranheim Berg
Gro Holter

IMV
MatInf
SportFaMed
INA
SHF
Økonomi
Personal

Varamedlem:

Marianne B. Skarra
Elin Pålerud

SHF
MatInf

Valgkomite:

Torunn Wirstad
Ronny Reite
Øyvind Vartdal
Monica Westvik

TA
SportFaMed
IPM
ILP

Vara:

Jon Asper
Hanna Englien

IMT
SportFaMed

Revisor:

Alma Viken

SA

Aktivitets komite:

Irene Eriksen Dahl
Turid Ekerholt
Sigbjørn Moen

IPM
IHA
SHF

Innledning
I 2016 har styret avholdt 15 styremøter. Det har vært 30 sentrale IDF møter.
Kurt, Greta og Kirsten var forhandlingsdelegasjon med NMBU i 2016.
Kurt, Greta og Kirsten har møtt i IDF møtene.
Styret har fungert som lønnsutvalg.
Kommunikasjon til tillitsvalgte og medlemmer har skjedd gjennom e-post. 7 medlemsmøter, 4
på Ås og 3 på Adamstuen.
Det var 2.5.1 og 2.5.3 forhandlinger (våren og høsten) i 2016.
Vi fikk god uttelling for våre medlemmer i lønnsforhandlingene.
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Medlemstallet
Det har i løpet av 2016 vært 6 innmeldinger og 13 utmeldinger.
Se oversikt nedenfor.

Medlemsoversikt 2016
Sted

01.01.2016 31.12.2016 Endring

Sted

IPV
IHA
IKBM
BasAm
MatInf
ProdMed
SportFaMed

11
6
5
9
3
7
5

11
6
5
7
3
6
6

0
0
0
-2
0
-1
1

POA
Studie
FA
KA
Biblioteket

IMV
IMT
INA

10
4
4

11
3
4

1
-1
0

ILP
HH

4
1

5
1

1
0

01.01.2016 31.12.2016 Endring

3
5
1
7
2

6
5
1
5
3

3
0
0
-2
1

Økonomi
TA
IT
FR

14
13
13
4

13
12
12
0

-1
-1
-1
-4

SKP
SHF

8
10

7
10

-1
0
-6

-1
Medlemsfordeling

Oversikt endringer 2016

Yrkesaktive medlemmer
Pensjonister
Studenter

146
48
1

Sum medlemmer registrert i Parat

194

Nye medlemmer
Gått av med pensjon
Utmeldte

Parat-NMBUs æresmedlemmer:
Margareth Natvig, Ås (1988)
Liv Langørgen, Stjørdal (1998)
Kristian Pedersen, Ås (1998)
Inger Anni Schult, Ås (2003)
Anne-Grethe Kolnes, Ås (2008)
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6
4
13

Kurs, konferanser, møter og temadager i 2016:
11. januar

Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser
10 stp – kurs
Deltager fra Parat-NMBU: Astrid Hardie

1. og 2. mars

Tariffkonferanse Parat
Deltager fra Parat- NMBU: Kurt Johansen

8. mars:

Årsmøte Parat-NMBU

8 og 9. mars:

Årsmøtekurs Parat-NMBU

8. og 9. juni:

Statskonferansen 2016 (Parat)
Deltakere fra Parat-NMBU; Kurt Johansen

16. september:

Regionkonferanse:

19. september:

Ny hovedtariffavtale og tjenestemannslov i staten

Kurt Johansen

Deltakere fra Parat-NMBU: Kurt Johansen
Astrid Hardie

24. og 25. oktober:

Regionkonferanse:

17. november:

Parat konferansen:

Kurt Johansen

Deltakere fra Parat-NMBU; Kurt Johansen
Greta Indahl

29. og 30. november:

Trinn 3 kurs Parat:
Deltakere:

Gro Holter
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Parat-NMBU 2016
Året 2016 har vært ett særdeles strevsomt år. Det startet egentlig i 2015 ved at
universitetsstyret satte ned ett utvalg som skulle se på og evaluere hvordan NMBU hadde
fungert fra fusjonen 01.01.2014. Colbjørnsensutvalgets rapport ble presentert på
universitetsstyremøtet 21. januar 2016 og universitetsstyret gjorde ett vedtak uten forutgående
saksbehandling at hele NMBU skulle reorganiseres. Denne saken skulle bare opp som en
orienteringssak men ble oppgradert til en vedtakssak på møtet uten at vi hovedtillitsvalgte var
orientert om saken og uten at den var tatt opp på IDF møte. Dette ødela mye av
samarbeidsviljen på campus. Det var synd for de fleste var enige om at det var mye som ikke
fungerte og som burde rettes opp. Mange grupper ble nedsatt for å gå igjennom både faglig og
administrativ struktur. Resultatet ble 7 fakulteter og en universitetsadministrasjon hvor SKP,
SHF, biblioteket og SEVU ble samlet under prorektor for forskning, studieavdelingen under
prorektor for utdanning og Økonomi, personal, kommunikasjon, eiendom og IT ble liggende
under administrasjonsdirektøren.
Det var mye jobb og mange var involvert i disse prosessene og som alltid er det noen som er
fornøyde og noen som er misfornøyde med resultatet.
Hovedfokus til Parat sentralt har vært viktigheten av å være organisert. Organisasjonsgraden i
Norge nærmer seg 50%. Hvis vi går under 50% så vil organisasjonene miste sin makt og det
er da fare for at de rettighetene vi har opparbeidet oss gjennom mange år blir borte. Vi skal
huske på at de fleste av våre rettigheter ligger i hovedtariffavtalene. For eksempel ferier
utover 4 uker, seniordager, fri for tilvenning til skole og barnehage m.m. Det er viktig å verve
nye medlemmer. Vi ser at flere og flere på NMBU ikke er organisert.
Det har også vært mye arbeid rundt samlokaliseringsprosjektet (SLP). Nå er de kommet godt i
gang med byggingen og de første bygningene begynner nå å reise seg. Urbygningen ble også
ferdig rehabilitert og fremstår som et moderne undervisningsbygg.

Styret vil takke alle tillitsvalgte og medlemmer for innsatsen i året som gikk.
For styret
Kurt. R. Johansen

Greta Indahl
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Rapporter fra de enkelte arbeidsstedene

FAKULTETET FOR VETERINÆRMEDISIN OG BIOVITENSKAP
Liv Berge og Astrid Hardie representerte Parat i ID møtene med fakultetet. Vararepresentanter var
Greta Indahl og Turid Ekerholt. 44 medlemmer ved fakultetet i 2016.

Fra IPV, Institutt for plantevitenskap
Tillitsvalgt 2016: Liv Berge, Vara: Merethe Iversen, 11 medlemmer i 2016.
Institutt for Plantevitenskap er ett av dei syv instituttene på fakultetet Vetbio. Odd Arne Rognli
har vært instituttleder, men ble konstituert dekan fra august 2016. Sissel Torre overtok da som
instituttleder ut året.
Vi er 58 fast ansatte, 6 i administrasjonen, 24 tekniske stillinger og 26 vitenskablige.
I tillegg er det pr.31.12.2016, 36 midlertidig ansatte + studenter.
Det har ikkje blitt noe framgang i samlokalisering av instituttet, så vi er framleis fordelt på fleire
bygninger/områder på Campus.
Omorganisering har prega IPV ‘atter’ ein gang dette året. Dette på grunn av
Colbjørnsenutvalget som hadde på oppdrag av Universitetsstyret og evaluere dagens
styringsmodell ved NMBU.
Rapporten kom med anbefaling om å gå fra 13 til 6 institutt. Diskusjonene har gått på hvem vi
skulle slås sammen med, og IPV gikk sammen med IHA til det nye fakultetet Biovit. Det har
vore diskusjoner i faggruppene og vi har hatt 3 allmøter om denne saken.
Undertegnende har vært på 4 ID møter i forkant av instituttstyremøter, 1 møte om
omorganisering-modeller, og 1 møte om omorganisering av administrasjonen for Biovit.
Hilsen Liv Berge -tillitsvalgt

Fra IHA, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Tillitsvalgt 2016: Turid Ekerholt, 6 medlemmer
IHA har hatt et travelt og godt arbeidsår. Vi overtok ansvaret for fiskelabben/fjøset fra 1.
januar 2016.
Fiskelabben holder til i det gamle grisehuset og er blitt totalrenovert. Bygget fremstår i dag
som et topp moderne anlegg med 3 ansatte.
IHA har mange store og tunge prosjekt og har gjennom året hatt 36 utlysninger av stillinger.
Aktiviteten har vært god og vi landet på et pent overskudd ved årets slutt.
Administrasjon og ledelse har vært involvert i sammenslåingen med IPV til ett fakultet
(Biovit).
Det brukes en del krefter på å lande organisatorisk og finne en god planløsning på
samlokalisering.
IHA har 6 medlemmer i Parat.
Turi T. Ekerholt (tillitsvalgt)
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Fra IKBM, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Tillitsvalgt 2016: May Helen Aalberg, Vara: Wenche Johnsrød, 5 medlemmer
2016 var et bra år regnskapsmessig. Det var også et godt publikasjons år med flere artikler i
toppjournaler som Science, Nature, PNAS, Journal of Dairy Sciences og Organic &
Biomolecular Chemistry. Professor Vincent Eijsink ble valgt inn i Det Norske
Vitenskapsakademi. Professor emeritus Arne Tronsmo skrev den første norske læreboka i
anvendt mikrobiologi. Et Nortura-prosjekt med IKBM som partner ble nevnt som
eksempelprosjekt i statsbudsjettet. IKBM hadde 15 disputaser i løpet av 2016. En
forskergruppe flyttet over til INA, mens en annen forsker dannet sin egen gruppe.
Mange store forskningsprosjekter innvilget i 2016 (men gjelder fra 2017).
Oppgraderinger i Meieribygget har ført til mye støy. Store deler av arkiv for Campus er flyttet
til kjelleren i Meieribygget. Klima-, fryse- og kjølerom er derfor flyttet til etasjen over.
Alle ansatte har hatt hjertestarter-kurs. Obligatorisk PLIVO-kurs på norsk og engelsk er
gjennomført. Vi har hatt 1 brannvernøvelse.
Mye diskusjoner gjennom hele året angående ny organisering og eventuell sammenslåing.
De nye parkeringsbestemmelsene, spesielt de som gjelder for Meieriplassen - skapte mye
frustrasjoner.
6 jubilanter for 25 og 40 års ansettelse.
Konstituert instituttleder/dekan pga. sykdom.
May Helene (tillitsvalgt) og Wenche (vara

Fra MatInf, Institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi.
Tillitsvalgt 2016: Greta Indahl, vara Elin Kristine Pålerud Findeisen. 3 medlemmer i 2016.
Instituttet har 3 seksjoner. Seksjon for mattrygghet, seksjon for farmakologi og toksikologi og
seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.
Det er 83 ansatte ved instituttet.
Det ble ny instituttleder fra 2016 og nye seksjonsledere ved alle seksjoner. Men fra våren
2016 ble instituttleder her konstituert Dekan ved fakultetet, og seksjonsleder for mattrygghet
ble midlertidig ny instituttleder. Det ble ny seksjonsleder ved seksjon for mattrygghet. Alle
disse skiftene påvirker arbeidsmiljøet. Ledelsen har vært fraværende og veldig opptatt med
omorganiseringen ved NMBU. Det har derfor vært en del frustrasjon på grunn av
omorganiseringen og en del usikkerhet rundt de faglige satsingsområde ved instituttet.
Administrasjonen ved instituttet har vært underbemannet i lang tid. Dette har slitt på
personalet. Vi håper dette vil bedre seg i 2017 da vi får felles administrasjon ved Fakultetet.
En del ansatte har sluttet i 2016. De ønsker ikke å bli med til Ås. Noen har også tatt ut tidlig
pensjon.
Instituttet har en del oppdrag og prosjekter. Derfor har vi mange stipendiater og
masterstudenter ved instituttet.
Mange personer ved dette instituttet bruker fortsatt mye tid på byggeprosessen på Ås.
Det sosiale arbeidsmiljøet er ikke blitt prioritert i 2016.
Greta Indahl

9

Fra BasAm, Institutt for Basalmedisin og Akvamedisin.
Tillitsvalgt 2016: Tore Engen, 9 medlemmer.

Fra ProdMed, Institutt for Produksjonsdyrmedisin.
Tillitsvalgt 2016: Solfrid Nevland, Lill-Wenche Fredriksen, 7 medlemmer.

Fra SportFaMed, Institutt for Sports – og familiedyrmedisin.
Tillitsvalgt 2016: Astrid Hardie, Hanna Englien, 6 medlemmer.
Valg 2017:
Plasstillitsvalg SportsFaMed:
Vara plasstillitsvalgt:

Astrid Hardie
Hanna M. Englien

Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.

Året som har gått har gitt oss her på Sportfamed Veterinærhøyskolen mange utfordringer og
vi har jobbet med flere viktige saker. Fakultet Veterinærhøyskolen fikk en ny konstituert
dekan; Anne Storset, da vår gamle dekan sluttet i fjor. I tillegg sluttet vår gamle instituttleder
våren 2016. Vi fikk da en ny konstituert institutt leder i Anna Eggertsdottir. Hun blir sittende
frem til at det blir ansatt en ny institutt leder i løpet av vår/sommer.
Andre viktige saker som har preget dette året:
Flyttesaken - Dette berører mange av oss og gir ekstra arbeidsmengde på de ansatte. Vi er
inne i en viktig fase av flyttingen og mye skal planlegges ned i detaljer. Dette tar mye tid for
medlemmene i tillegg til den daglige jobben.
Ny døgnkontinuerlig turnus – Det er bestemt at vi skal bemanne Smådyrklinikken med
dyrepleiere døgnet rundt. Det betyr at vi jobber med å få på plass en 3 delt turnus for
dyrepleierne. Dette gjøres for å øke sikkerheten både for veterinærene som til nå har gått
alene på vakt om nettene for pasientene som trenger tilsyn og pleie om natten.

Med hilsen
Astrid Hardie
Plasstillitsvalgt SportsFaMed.
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FAKULTETET FOR MILJØVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Irene E. Dahl, Annie Aasen og Gunnar Torp representerte Parat i ID møtene med fakultetet.
18 medlemmer ved fakultetet i 2016.

Fra IMV, Institutt for miljøvitenskap
Tillitsvalgt 2016: Irene Eriksen Dahl, vara: Toril Trædal, 10 medlemmer.
På IMV har vi dette året hatt store ombyggingsprosjekter på gang. Undervisningslokalene er
utvidet på laboratoriesiden. Til sammenligning med tidligere, kjører vi doble kurs med antall
studenter. Kantina er pusset opp til lyse, trivelige lokaler med nye møbler. Vi har fått større
datarom til studentene. I alle etasjer er toalettene omgjort med tilpasning til rullestolbrukere.
Nytt ventilasjonsanlegg er tatt i bruk. Det er ny heis og alle vinduer er byttet ut. Alle er berørt
av aktiviteten i Jordfagbygget. Tredje etasje i bygget er pusset opp og klargjort til Statsbygg.
Her skal de ha sine kontorplasser til det nye Campus står ferdig. De ansatte er berørt av støy,
boring i tak og vegger, strømbrudd, vannlekkasjer etc. I 2017 skal bygget ferdigstilles. Da
blir det bra!!
På IMV er vi delt i faggrupper. Det oppfordres til samarbeid på tvers av faggruppene.
Aktiviteten er stor, og fra både ansatte og studenter får vi tilbakemelding på at de trives svært
godt.
Før hvert styremøte på IMV, innkalles de tillitsvalgte fra de forskjellige fagorganisasjoner til
ID møte som ledes av instituttleder. Det samme gjelder før fakultetsstyremøtene. Møteplanen
for fakultetsstyremøtene er fire møter hvert år.
Ved IMV er det 11 Paratmedlemmer. Tillitsvalgt er Irene E. Eriksen Dahl. Vara er Toril
Trædal. Hovedtillitsvalgt, Kurt Johansen er også på IMV.
Irene E. Eriksen Dahl

Fra IMT, Institutt for Matematiske realfag og Teknologi.
Tillitsvalgt 2016: Gunnar Torp, vara: Jon Asper, 3 medlemmer.
IMT har ca. 110 ansatte og over 1100 studenter. Parat har nå 3 medlemmer ved instituttet.
Økonomisk gikk instituttet med positivt resultat, som i fjor.
Fleksibilitet på personalsiden er viktig, også pga. stor undervisningsbelastning.
Det er tungt å få erstattet teknisk personell som etter hvert pensjoneres. Vi er betenkte på
beredskapen med tanke på undervisning og teknisk support og spesielt studentøvelser.
Instituttet står foran store utfordringer når hovedfløyen mot Drøbakveien skal tømmes og
totalrenoveres fra april 2017. Prosjektet skal i utgangpunktet være ferdigstilt innen 2018.
Gunnar Torp sitter i tilsettingsrådet for tekn./ administrativt personale ved IMT.
Gunnar Torp / Jon Asper

11

Fra INA, Institutt for Naturforvaltning
Tillitsvalgt 2016: Annie Aasen, vara Cathrine Glosli, 4 medlemmer.
Årsmelding fra Parat-INA 2016.
Året startet med å få 2 nye medarbeider i teknisk gruppe. Den ene var nytilsatt i ledig stilling,
og den andre kom med faggruppe som ble overflytta til oss. Det ble en ekstra tekniker og et
kjærkomment tilskudd til staben.
På administrativ side fikk vi også en ny medarbeider (ny prosjektstilling). Alle begynte så
tidlig på året at de rakk å være med på tur til Berlin.
INAs siste utflukt for teknisk-administrativ gruppe, gikk nemlig til Berlin på vårparten. Været
var ikke noe å skryte av, det var rett og slett iskaldt, men vi greide å holde varmen ved å sykle
rundt omkring i byen. Fin måte å se byen på. Det ble også båttur på elva og tid til god mat og
det som hører til.
Hele instituttet var på tur til Oscarsborg og Drøbak i september. Først var vi på omvisning på
Oscarsborg, hvor vi også spiste lunsj. Deretter var vi innom akvariet i Drøbak på hjemveien.
Siste festlige utskeielse (foruten julebordet) var julelunsj for teknisk-administrativ gruppe på
Kumlegården.
Spekulasjoner rundt fusjonering preget året, men det var ingen store diskusjoner eller
uenigheter omkring temaet. Til sist ble det bestemt at vi skulle fusjoneres med IMV, bare
IMV og hele IMV.
Den største utfordringen er hva vi skal kalle hverandre. Ettersom vi ikke bor på samme sted
heller, blir det litt klønete. Vi skal jo være politisk korrekte og ikke si «vi og dem». Det blir
sagt «de på jord og vannfag», eller «de i jord og vannfagsbygningen». Jeg regner med at vi på
gamle INA, blir kalt de i Sørhellinga. Mens «vi» i Sørhellinga fortsatt snakker om
«skogfolket», «økologene» og «naturforvalterne», det henger igjen etter forrige fusjon.
Det går seg vel til etter hvert, men det tar nok litt tid.
Vi er selvfølgelig spente på hvordan samarbeidet vil gå, og om vi klarer å få til noen praktisk
forbrødring mellom «bygningene». Foreløpig er det en del i administrasjonen som får økt
helsegevinst ved å løpe til og fra.
Dette er altså siste årsrapport fra INA. Litt vemodig også, men ikke så veldig, faktisk.
Hilsen Annie
Tillitsvalgt Parat INA
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FAKULTETET FOR SAMFUNNSVITENSKAP
Shenna G. Lisland og Reidun Aasheim representerte Parat i ID møtene med fakultetet.
5 medlemmer ved fakultetet i 2016.

Fra ILP, Institutt for Landskapsplanlegging
Tillitsvalgt 2016: Sheena G. Lisland, vara: Monica Vestvik, 5 medlemmer.
2016 har vært preget av omorganisering. I juni 2016 ble det besluttet at ILP og Noragric
skulle slås sammen til et fakultet. Omorganiseringen har medført mye merarbeid og krefter
brukt i den siste halvdel av 2016.
En meget viktig sak for instituttet var, og er fremdeles, samlokalisering og dette er noe som
instituttleder/dekan jobbet konsekvent med.
Instituttet (ILP) fortsetter å vokse og gikk fra 81.2 årsverk i 01.01.2016 til 84.7 årsverk i
31.12.16 (det er mange vitenskapelige i deltidsstillinger). Studentmassen fortsetter å vokse i
en positiv retning og det samme gjelder forskerutdanningen.
Instituttet har et økende antall forskningsprosjekter og resultater fra vitenskapelig publisering
fortsetter å utvikle seg i en positiv retning.
Fra 01.01.2017 eksistere ikke lenger Institutt for landskapsplanlegging. Det nye fakultet
LANDSAM har 5 institutter - Institutt for landskapsarkitektur, Institutt for Folkehelse,
Institutt for By- og regionalplanlegging, Institutt for eiendom og jus og Institutt for
internasjonale miljø- og utviklingsstudier.

Fra HH, Handelshøgskolen ved NMBU
Tillitsvalgt 2016: Reidun Aasheim, 1 medlem.
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UNIVERSITETSADMINISTRASJONEN
Bård Holtbakk og Øyvind Graham møtte i ID møte i universitetsadministrasjonen.
57 medlemmer ved universitetsadministrasjonens avdelinger i 2016.

Fra POA, Personalavdelingen
Tillitsvalgt 2016: Gro Holter, 3 medlemmer. 6 medlemmer fra høsten 2016
Dokumentsenteret (tidligere dokumenttjenesten) og personalkonsulent for
universitetsadministrasjonen ble overført fra Felles ressurssenter til Personal- og
organisasjonsavdelingen 15.9.2016. Etter sammenslåingen har Parat 6 medlemmer i Personalog organisasjonsavdelingen.
Gro Holter har vært plasstillitsvalgt i personal- og organisasjonsavdelingen, styremedlem
Parat NMBU og vara til sentralt tilsettingsråd i 2016. Hun har også deltatt på Parats
grunnopplæring for tillitsvalgte, trinn 3, 28.-30.11.2016

Fra Studieavdelingen
Tillitsvalgt 2016: Thor Anti, 5 medlemmer.

Fra Forskningsavdelingen
Tillitsvalgt 2016: Marianne Tandberg, 1 medlem.

Fra Kommunikasjonsavdelingen
Tillitsvalgt 2016: Øyvind Graham, vara: Henrik Mikkelsen, 5 medlemmer.

Fra Biblioteket
Tillitsvalgt 2016: Anne-Helen Ombustvedt, 3 medlemmer.
Vi har fått nytt biblioteksystem Alma, og med alt som følger med det av opplæring og
kursing.
Det er noe nytt hele tiden. Det vi nå trodde vi kunne var ikke riktig allikevel.
Søketjenesten Oria samarbeider dårlig med Alma til tider.
Det har vært mye prøving og feiling og store deler av året går med til det.
Det er i bruk og har vært det lenge nå, og mye er bra. Fremdeles mye igjen å lære.
Mvh
Anne- Helen
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Fra Økonomiavdelingen
Tillitsvalgt 2016: Kirsten R. Berg, vara: Johnny Johannessen, 13 medlemmer.
Økonomiavdelingen har hatt et travelt år og spesielt mot slutten av året for å få på plass ny
organisasjon til 01.01.17.Noen ansatte har gått ut i permisjon, noen er kommet tilbake fra
permisjon og noen er nytilsatte i både faste og midlertidige stillinger. Regnskapssjefen har
gått over i annen stilling på økonomi og det er tilsatt ny leder der. Vi har totalt blitt flere og
trenger mere kontorplass enn det vi har i Saga bygget i dag. Det er planlagt en ombygging for
å få flere kontorer, men så langt har vi ikke fått penger til dette.
Lønnssystem er ute på anbud og jobben med dette har så vidt startet. Vi trives godt i
Sagabygget og har orkester plass til byggeprosjektet. Det er spennende å se på utviklingen
som nå virkelig kan ses fra uke til uke.

Fra Teknisk avdeling
Tillitsvalgt 2016: Bjørnar Sæther, 12 medlemmer.

Fra IT-avdelingen
Tillitsvalgt 2016: Bård Holtbakk, vara: Anders Nilsen, 11 medlemmer i 2016.
IT-avdelingen er nå på plass i Saghellinga, i første omgang med ledelse/stab og seksjon for
infrastruktur, og det ligger an til en ytterligere fysisk samling med utvidelse i første etasje i
form av ny resepsjon for 1 linje support. Ellers har vi fått gjennomslag for sårt tiltrengte
investeringer i både hardware og i personell, og dette har vært saker tillitsvalgte både fra parat
og de andre fagforeningene har vært sterkt involvert i.

Fra FR. Felles ressurssenter
Tillitsvalgt 2016: Elin Bråstøyl, 4 medlemmer.
Høsten 2016 ble Felles ressurssenter avviklet og ansatte ble flyttet til andre avdelinger.
Servicetorget
Ansvaret for Servicetorget ble overført til IT avdelingen.
Dokumentsenteret
Dokumentsenteret ble i sin helhet overført til POA.
Personal og Økonomitjenester
2 ansatte ble flyttet til IT avdelingen og en til Økonomi.
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FORSKNINGSSENTRENE
Fra SKP, Senter for klimaregulert planteforskning
Tillitsvalgt 2016: Jorun Andersen, vara Svend Pung, 7 medlemmer.
Det har vært et stille år ved SKP, tross mye omorganisering ved NMBU. For vår del fikk vi
tidlig beskjed om at vi ville havne under Forskningsavdelingen, sammen med de andre
senterne og biblioteket. Vi har hele veien vært positive til endringen og derfor har stemningen
hos oss vært god i 2016.
Det er i 2016 sju medlemmer i Parat ved SKP og har dermed 50% av de ansatte i vår forening.
Vi mener vi har hatt en god prosess i lønnsforhandlingene. Selv om ikke alle får, så har vi
jublet for de som fikk.
Jorun Andersen

Fra SHF, Senter for husdyrforsøk
Tillitsvalgt 2016: Sigbjørn Moen, vara: Linda Andreassen. 10 medlemmer.
Året 2016 har vi hatt travle dager på senteret Ås gård. Det har vært mye oppfølginger og
reklamasjoner. Ett års befaringen er gjennomført og vi har lukket en god del saker og regner
med at resten også blir ordnet. Plansiloer, redskaps hus og høylager er nå på plass og det er
planer om å bygge fasiliteter for fjørfe. Det er næringa som har gått sammen og lagt penger på
bordet slik at vi fikk finansiert både redskaps hus, plansiloer og høylager.
Vi trives godt i våre nye og moderne bygg og vi har blitt mere samlet, selv om For-Tek
fremdeles er lokalisert ved IHA. Øverst på ønskelisten nå står asfalt, da kan vi ta i
bruk lunsjplassen ute; i pent vær, uten støvsky over vaflene.
Vi ansatte blir fremdeles tatt med på råd og er med på løsninger. Vaktordningene blir
gjennomgått.
Så er tiden inne for å sende ballen videre til nye krefter, og vi ønsker Marianne og Tommy
lykke til som tillitsvalgte.
Vi takker for tiden som tillitsvalgte
Hilsen Sigbjørn og Linda

SAK 2
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Regnskap 2016 for ParatNMBU
Inntekter

Utgifter

Inntekter
Driftstilskudd fra Parat

42733,00

Renter 1644.34.22327

89,67

Utgifter
Møteutgifter (Styre- og tillitsvalgtmøter)
Møte med medlemmene på
arbeidsplassen

1440,00
707,82

Medlems aktiviteter

11369,20

Reiseutgifter møter

5464,00

Parat UH seminar

0,00

Temadager/kursutgifter

49270,70

Gaver

1391,00

Telefonutgifter

3523,53

Årsmøte

6690,00

Årsmøtekurs betalt av Parat-NMBU

0,00

Reiseutgifter årsmøtekurs

7110,00

Kontorutgifter

2000,00

Profileringsartikler / vervepremier

10151,50

Kostnader ved bruk av banktjenester

24,00

Sum

42822,67

Overskudd/underskudd

99141,75

-56319,08
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Regnskap Parat-NMBU 2016 Konto oversikt
SPAREKONTO

1644.30.12153
Inn

01.01.2016
Renter
Inn
Ut

Ut

138,90
0,00

31.12.2016

DRIFTSKONTO

95339,45

1644.34.22327
Inn

01.01.2016
Inn
Ut

saldo
95200,55

Ut

saldo
118979,46

42822,67
99141,75

31.12.2016

62660,38

Det vil si at vi har ett underskudd på driftskontoen på kr. 56319,08

Kommentarer til regnskapet 2016
I 2016 brukte vi 56408,75 mer enn tilskuddet fra Parat sentralt.
Dette er utgifter i forbindelse med vårt årsmøte kurs.
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SAK 3

Budsjett for 2017
Budsjett

Regnskap

Budsjett

2016

2016

2017

Inntekter

Inntekter

43016
118979
130
162125

Driftstilskudd fra Parat
Fra egenkapitalen
Renter 1644.34.22327
Sum inntekter

42733,00
0,00
89,67
42822,67

40000
37660
100
77760

Forbruk

Utgifter
Møteutgifter (Styre- og tillitsvalgtmøter)
Møte med medlemmene på arbeidsplassen
Medlems aktivitet
Reiseutgifter div møter
Parat UH seminar
Temadager/kursutgifter
Gaver
Telefonutgifter
Årsmøte
Årsmøte reiseutgifter
Kontorutgifter
Profileringsartikler / vervepremier
Kostnader ved bruk av banktjenester

20000
5000
24000
10000
3000
50000
1000
4000
20000
8000
1000
16000
50
162050

1440,00
707,82
11369,20
5464,00
0,00
49270,70
1391,00
3523,53
6690,00
7110,00
2000,00
10151,50
24,00

10000,00
5000,00
12000,00
8000,00
3000,00
10000,00
1000,00
4000,00
10000,00
8000,00
1730,00
5000,00
30,00

Ikke brukt i forhold til inntekter

99141,75 77760,00
-56319,08

På konto 01.01.2016

118979,46

På konto 31.12.2016

62660,38

Sum utgifter

Kommentarer til budsjettet 2017
Styret ber også om å kunne bruke midlene som står på sparekontoen til aktiviteter i
forbindelse med fusjonsprosessen. Mye av disse midlene har vi fått til dette formålet.
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Sak 4a

Forslag til endring av retningslinjene: § 4. ÅRSMØTET
Styret i Parat-NMBU ønsker å endre våre retningslinjer i forbindelse med gjennomføring av
Årsmøtet.
I dag står det følgende:

2.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.

Styret ønsker å endre dette til:

2.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.

Sak 4b

Forslag til endring av styringsstruktur i Parat-NMBU
Styret i Parat NMBU ønsker å endre vår styresammensetning fra årsmøtet 2017 slik:
Nytt styre består av følgende: (11 stk.)
Leder
Hovedtillitsvalgt
7 tillitsvalgte, en fra hver av fakultetene
2 tillitsvalgte fra universitetsadministrasjonen
Vi ønsker å endre vår styresammensetning slik at vi får en flatere struktur og for å få en
sammensetning som speiler NMBUs organisasjonsmodell på en bedre måte.
Hvis vi bestemmer oss for å gjøre dette fra årsmøtet 2017 så må vi også endre våre vedtekter
på mange punkter slik at de er tilpasset til den nye organiseringen.
Se eget vedlegg.
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Sak 5

Valg 2017:
Alternativ 1:
Leder/hovedtillitsvalgt:
Varahovedtillitsvalgt:
Styremedlem:

Kurt. R. Johansen
Greta Indahl
Astrid Hardie
Annie Aasen
Sigbjørn Moen
Kirsten Ranheim Berg
Gro Holter

MINA
VET
VET
MINA
UA-FU
UA-AD
UA-AD

Ikke på valg
På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Varamedlem:

Marianne B. Skarra
Elin Pålerud

UA-FU
VET

På valg
På valg

Alternativ 2:
Hvis årsmøtet vedtar en ny organisering av styresammensetningen så må det velges:
Leder:

Velges for ett eller to år.

Hovedtillitsvalgt:

Velges for ett eller to år.

21

Vedlegg 1

Representasjon 2016 ved NMBU

Arbeidsmiljøutvalg:

Representant

Vararepresentant

Greta Indahl

Kurt R. Johansen

Innstillingsutvalg
Tekniske og administrative stillinger ved NMBU – Innstillings områder

Representanter fra Parat:
Representant
Område 1
Område 3
Område 5
Område 6
Område 7
Område 8
Område 9
Område 10
Område 11
Område 12
Område 14
Område 15
Område 15
Område 16
Område 17
Område 17
Område 17

BasAm
MatInf
IKBM
IHA
IPV
IMT
INA
IMV
HH
ILP
SHF
SKP
SKP
UA
Ø&E
Ø&E
Ø&E

U&F
T&A
A
A
A
T
A
T
A
A
A
A
T
A
A
TTA
TIT

Vararepresentant.
Else-Britt Gondrosen

Greta Indahl
Wenche Jonsrød
Rune Eikanger
Gunnar Torp
Annie Aasen
Irene Eriksen Dahl
Reidun Aasheim
Anne Svinddal
Marianne Bratberg Skarra
Jorun Andersen
Dag Wenner
Henrik Mikkelsen
Kirsten Ranheim Berg
Bjørnar Sæther
Bård Holtbakk

U&F = Undervisning og forskerstillinger
T&A = Teknisk og administrative stillinger
UA = universitetsadministrasjonen
Ø&E = Økonomi og eiendom
TTA = Tekniske stillinger ved Teknisk avdeling
TIT = Tekniske stillinger ved IT-avdelingen

Tillsettingsråd
Fra 01.01.2014 har vi hatt ett sentralt tilsettingsråd for teknisk administrative stillinger.
Annie Aasen sitter som representant i tilsettingsrådet. Gro Holter som vara. Disse sitter
fortsatt da de ble valgt for 4 år..
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Vedlegg 2
Arbeidssted:

Tillitsvalgte 2016
Tillitsvalgt:

Vararepresentant:

FAKULTETET FOR VETERINÆRMEDISIN OG BIOVITENSKAP
IPV

Liv Berge

IHA

Turid Ekerholt

IKBM

May Helene Aalberg

BasAm

Merethe Iversen

Wenche Johnsrød
Tore Engen

MatInf

Greta Indahl

Elin Pålerud

ProdMed

Solfrid Nevland

Lill-Wenche Fredriksen

SportFaMed

Astrid Hardie

Hanna Englien

FAKULTETET FOR MILJØVITENSKAP OG TEKNOLOGI
IMV

Irene E. Dahl

Toril Trædal

IMT

Gunnar Torp

Jon Asper

INA

Annie Aasen

Cathrine Glosli

FAKULTETET FOR SAMFUNNSVITENSKAP
ILP

Sheena Lisland

HH

Reidun Aasheim
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Monica Vestvik

Vedlegg 2

Tillitsvalgte 2016 forts.

Arbeidssted:

Tillitsvalgt:

Vararepresentant:

UNIVERSITETSADMINISTRASJONEN
Personalavdelingen

Gro Holter

Studieavdelingen

Thor Højgaard Anti

Forskningsavdelingen

Marianne Tandberg

Kommunikasjonsavdelingen

Øyvind Graham

Biblioteket

Anne-Helen Ombustvedt

Økonomiavdelingen

Kirsten Ranheim Berg

Teknisk avdeling

Bjørnar Sæther

IT- avdelingen

Bård Holtbakk

Felles Ressurssenter

Elin Bråstøyl

Henrik Mikkelsen

Johnny Johannessen

Anders Nilsen

FORSKNINGSSENTRENE
SKP

Jorun Andersen

Øyvind Lund

SHF

Sigbjørn Moen

Linda Andreassen
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Oversikt over forkortelser:
NMBU

Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet

UMB

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

NVH

Norges Veterinær Høgskole

SKP

Senter for klimaregulert planteforskning

IPV

Institutt for plantevitenskap

IMV

Institutt for miljøvitenskap

INA

Institutt for naturforvaltning

TA

Teknisk avdeling

IT

IT- avdelingen

SHF

Senter for husdyrforsøk

IKBM

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

IMT

Institutt for matematiske realfag og teknologi

ILP

Institutt for landskapsplanlegging

UA

Universitetsadministrasjonen

HH

Handelshøgskolen ved NMBU

KA

Kommunikasjonsavdelingen

UB

Universitetsbiblioteket

BasAm

Institutt for basalmedisin og akvamedisin

MatInf

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi

ProdMed

Institutt for produksjonsdyrmedisin

SportFaMed Institutt for sport og familiedyrmedisin
IDF

Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte

Parat UH

Samarbeidsorgan for universiteter og høgskoler i Parat.

MINA

Fakultet for miljø og naturforvaltning (IMV og INA)

HH

Handelshøgskolen ved NMBU

VET

Veterinærhøyskolen ved NMBU

BIOVIT

Fakultet for biovitenskap (IPV + IHA)

LANDSAM Fakultet for landskap og samfunn (ILP + Noragric)
KBM

Fakultet for kjemi- bioteknologi og matvitenskap (IKBM)

REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (IMT)

UA-FU

Avdelinger under prorektorer for forskning og undervisning

UA-AD

Avdelinger under administrasjonsdirektøren
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