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Innkalling til årsmøte
Parat-umb
Ås - UMB, 29. januar 2013
Til Medlemmene
Tirsdag 26. februar. 2012 kl. 09.00 (registrering og kaffe fra 08.30)
avholder Parat-UMB sitt årsmøte
i auditoriet ved SKP
Lunsj kl. 12.15
Husk påmelding innen 13. februar 2013 p.g.a lunsjen.

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

Dagsorden
1.

Årsberetning

2.

Regnskap 01.01. - 31.12.12

3.

Budsjett for 2013

4.

Innkomne forslag:
Endring i retningslinjene for Parat-UMB i forbindelse med
Mulig sammenslåing av foreningene ved UMB og NVH.

5.

Valg

Alle medlemmer har møte, tale- og stemmerett.
Vel møtt til årsmøtet 2013

Styret
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SAK 1

Årsberetning 2012 for Parat-UMB

Styrets sammensetning og andre representanter valgt i følge våre retningslinjer:
Etter årsmøte 15. februar 2012 har styret hatt følgende sammensetning.
Leder/hovedtillitsvalgt:
Varahovedtillitsvalgt:
Styremedlem:

Kurt. R. Johansen
Annie Aasen
Bjørnar Sæther
Morten Petterson
Marianne B. Skarra
Wenche Johnsrød

IPM
INA
DSA
IT&S
SHF
IKBM

x

Varamedlem:

Jon Asper
Liss Østli
Øyvind Vartdal
Turid Dolvik

IMT
SHF
IPM
ILP

x
x
x
x

Revisor:

Alma Viken

SA

Varamedlem:
Valgkomite:

x
x

På valg 2013 x

Innledning
I 2012 har styret hatt lunsjmøter omtrent hver uke og avholdt 8 styremøter. Det har også vært
20 lokale IDF møter i 2012.
Kurt, Annie og Morten var forhandlingsdelegasjon med UMB i 2012.
Kurt er nå fast på kontoret hver tirsdag så sant han ikke har møtevirksomhet.
Kommunikasjon til tillitsvalgte og medlemmer har skjedd gjennom E-post. Det har vært 2
tillitsvalgtmøter på UMB i løpet av året.
I tillegg har fusjonsprosessen tatt mye tid. Det har vært 7 felles IDF møter og Kurt har vært til
stede på de fleste Fellesstyremøtene da det er her mye av informasjonen fra Statsbygg
kommer. Denne informasjonen får vi ikke på IDF møtene.
Høstens lokale lønnsforhandlinger opplevdes som en ryddig og effektiv forhandling hvor vi
fikk nesten 150 % i forhold til pro rata. I det store og hele var vi fornøyd med resultatet og
selv om det ikke ble helt etter våre prioriteringer, så det er ikke til å unngå at noen ble skuffet.
Vi har også fått bra uttelling for våre medlemmer i de to faste 2.3.4 forhandlingene, det er
lettere å få gjennomslag for krav når endringene i arbeidsoppgaver er godt dokumentert. Dette
er vi flinkere til enn de andre fagforeningene. Vi har også forhandlet en del krav i fra
arbeidsgiversiden i løpet av året.
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Medlemstallet
Pr. 1.1.2012 var medlemstallet 160 hvorav 28 pensjonister.
Det har i løpet av 2012 vært 4 innmeldinger og 6 utmeldinger av medlemmer. Se oversikt
nedenfor.

Medlemsoversikt 2012
IPM
IHA
IKBM
IMT
INA
ILP
HH
Noragric
SEVU
SA
IT&S
KA
UB
SHF
SKP
DSA
Sum

01.01.2012 Pensjon Byttet Utmeldt
Nytt
Avd.
Medlem
27
1
1
1
8
6
1
1
6
4
4
1
1
1
1
16
13
5
1
14
9
17
132

31.12.2012 Endring

1

1

1
1

1
1

1
2

4

4

24
8
5
6
4
4
2
0

-3
0
-1
0
0
0
1
0

1
17
14
6
1
13
9
16

0
1
0
1
0
-1
0
-1

130

-2

Pr 31.12.2012 er medlemstallet 158 medlemmer hvorav 28 pensjonister.

Parat-UMBs æresmedlemmer:
Margareth Natvig, Ås (1988)
Liv Langørgen, Stjørdal (1998)
Kristian Pedersen, Ås (1998)
Inger Anni Schult, Ås (2003)
Anne-Grethe Kolnes, Ås (2008)
Vårt første æresmedlem Petter Hage gikk bort i 2010.
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Kurs, konferanser, møter og temadager i 2012:
Årsmøtekurs/Seminar:
Det ble arrangert årsmøtekurs i 2012.
Sted: Pedagogenes læresal, Fløy 3, IMT
Tema, Fusjonsprosessen, usikre ansettelsesforhold, Pensjon og lønnsoppgjøret

Lokalt Parat – kurs:
27. august arrangerte vi kurs i tillitsvalgtarbeid.

Parat - Temadager:
27.3 Usikre arbeidsforhold

Wenche Johnsrød og Marie Bakkan

24.9 Arbeidsglede

Wenche Johnsrød, Marie Bakkan og Annie Aasen

Regionkonferanser:
Det har vært avholdt 1 regionkonferanse dette året.
Kurt Johansen deltok.

Paratkonferansen:
Tema for konferansen var kompetanse, mestring, arbeidsglede og innovasjon.
Foredragsholdere:
Nils Arne Eggen,
Go’fot teorien
Bård Kuvaas,
Støttende og lønnsom ledelse
Vidar Andersen,
Gull av gråstein
Ragnhild Setsaas
Status for utdanning i Norge
Anne Kathrine Slungård,
Ungt entrepenørskap
Mona Halvorsen
Fra gata til jobben
Kurt Johansen og Irene Eriksen Dahl deltok.

Landsmøtet 2012:
Kurt Johansen og Irene Eriksen Dahl deltok på det første landsmøtet i Parats historie, avholdt
i Trondheim 14 og 15. november.

Andre kurs og konferanser:
Kurs i vanskelige personalsaker, UMB
Tariffkonferansen, 5 og 6. mars
FAP seminar Mastemyr

Kurt Johansen
Kurt Johansen
Kurt Johansen
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Parat-UMBs aktivitet i 2012
Styret har i 2012 bestått av: Hovedtillitsvalgt Kurt Johansen, vara hovedtillitsvalgt Annie
Aasen, sekretær Marianne Bratberg Skarra, styremedlem Bjørnar Sæther, styremedlem
Morten Petterson. Varamedlem har vært Wenche Johnsrød. Styret har hatt 8 styremøter, i
tillegg har vi hatt lunsjmøter nesten hver tirsdag.
Vi har hatt 2 tillitsvalgtmøter, hvor vi bl.a. gjennomgår de sakene som skal opp i
Universitetsstyret, Fellesstyret og andre aktuelle spørsmål både på arbeidsplassene og sentralt.
Kurt Johansen var med i innstillingsutvalget for ny bibliotekdirektør.
Annie Aasen er medlem av Arbeidsmiljøutvalget ved UMB med Kurt Johansen som vara.
Kurt Johansen, Bjørnar Sæther og Annie Aasen har møtt i IDF (informasjon, drøfting og
forhandling) møtene mellom organisasjonene og ledelsen som holdes før hvert
universitetsstyremøte, og andre uformelle møter mellom organisasjonene og ledelsen. Det har
i 2012 vært avholdt 20 IDF møter. Etter årsmøtet har Morten Petterson vært med i stedet for
Bjørnar. Marianne Bratberg Skarra har vært med som vara.
Vi har avholdt 2 allmøter.
”Maktsenteret”(den gamle vaktmesterboligen med fagforeningskontorer) har blitt et mye
brukt møtested. Kontoret er bemannet hver tirsdag og stort sett er det Kurt Johansen som
betjener kontoret. Det er åpent for medlemmer å stikke innom for en prat. Tirsdagene samles
styret til felles lunsj og har både formelle og uformelle møter der. Torsdagene har alle
hovedtillitsvalgte felles lunsj der, og det har blitt et nyttig diskusjonsforum.

Parat-UH (Parat-SUF)
Parat UH har i 2012 hatt 4 møter hvor organiseringen av Parat –UH har vært den store saken.
Vi ønsker å være ett nettverk som får ett lite tilskudd fra Parat sentralt for å kunne møtes noen
ganger i året. Dette har vært vanskelig å få til uten å bli en underorganisasjon som krever en
høyere medlemsavgift. (Betaler 0,2 % ekstra i kontingent). Vi jobber fortsatt med saken.
Parat Universitet og Høyskole = Parat UH

Lokale lønnsforhandlinger
Lokale lønnsforhandlinger, 2.3.3 forhandlinger ble gjennomført 30 og 31 oktober.
Pottens størrelse var på 5447.296.60 medlemmer fikk lønnsopprykk. Vi fikk 852.580.- som er 278.530,- mer en pro rata.
I forbindelse med årets lønnsoppgjør hadde vi 3 åpne dager hvor vi hjalp til med
lønnssøknadene.

Parats Landsmøte:
Årets Landsmøte ble avholdt i Trondheim 14. og 15. november.

7

Det nye universitetet (NMBU).
Universitetet vårt skal i fremtiden hete Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet,
NMBU. Det gjenstår kun en formalitet, dvs at dette skal opp i statsråd og endelig vedtas der.
Men vi har fått lov av Kunnskaps departementet å begynne å bruke dette navnet.
Fellesstyret har hatt 8 styremøter i 2012. Kurt har vært til stede 7 av møtene da det er mye
viktig informasjon som blir gitt her. Spesielt i forhold til Statsbygg.
Statsbygg har i 2012 arbeidet med forprosjektet og i november ble dette overlevert til KD.
Statsbygg avventer nå oppstartbevilgningen som forhåpentligvis kommer i årets reviderte
statsbudsjett slik at de kan fortsette med prosjekteringen.
Statsbygg har fått i oppdrag av KD om å organisere og gjennomføre et utstyrsprosjekt for
campus Ås, inkludert SHF og Veterinærinstituttet. Det er ca. 2000 rom som skal innredes.
Flyttingen av SHF er nå en del av prosjektet og oppstart av dette skal skje til høsten 2013 og
være ferdig sommeren 2015.
Vi har felles IDF møter i forkant av fellesstyremøtene hvor organisasjonene har et godt
samarbeid selv om vi har forskjellig utgangspunkt. Det har i 2012 vært 7 slike møter.

Oslofjordalliansen
Dette er et samarbeid mellom UMB, Høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud med hensyn
til undervisning og forskning på felles områder.
IDF møtene har i 2012 vært videokonferanser som avholdes foran hvert styringsgruppemøte.

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

Annie Aasen
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Rapporter fra de enkelte arbeidsstedene
Fra DSA, drift og serviceavdelingen
Vi har ikke stort å melde fra DSA for 2012, vi har som alltid hatt nok å gjøre ved alle enhetene. Mange
arbeidsmeldinger og noen større prosjekter krever mye av oss.
2012 ble et merke år for da vi i administrasjonens avdelinger nå har faste IDF-møter som dere andre,
det var virkelig på tide.
Noen har gått av med pensjon og noen trapper ned med afp-ordningen. Vi merker imidlertid at det
er vanskeligere å argumentere for nyansettelser.
2013 blir et spennende år, urbygningens rehabilitering starter og vi merker at trykket øker i
forbindelse med NMBU. Ikke minst er vi spente på hvor vi ender opp, det er nærmest usannsynlig at
vi kan fortsette å være i verkstedbygningen.
Bjørnar Sæther(tillitsvalgt).

Fra IHA, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Året 2012 har vært et relativt rolig år, selv om
fusjonsplaner har vært en gjenganger i temaer som har berørt arbeidstakerne. Folketallet i
husdyrbygningen økte i løpet av året med ca. 20 personer fra IPM som nå har kontorplasser og
laboratorieplasser i den tidligere dyrefløya ved instituttet. Samboerskapet er basert på faglige
kriterier og samarbeid.
Det har ellers vært en ganske stor opprydding i tilsettingsforholdene for midlertidige vitenskapelige
tilsatte ved at de som har vært ansatt over 4 år har fått fast tilsetting på eksterne midler. Dette har
som konsekvens at det blir oppsigelser dersom prosjektmidlene opphører. En slik endring i kulturen
har ikke gått upåaktet hen og har skapt litt støy i arbeidsmiljøet.
Parat har en stabil medlemsmasse på 8 ved IHA. Få tilsettinger innen teknisk-/administrativt
personale gjør det vanskelig å øke medlemsmassen. Samhandlingsmøtene mellom instituttledelse,
tillitsvalgte og verneombud er nå innført og kommet i rutine med møter i forkant av styremøtene.
Aktiviteten blant Parat-medlemmer har vært liten.
Turid T. Ekerholt og Inger Anni Schult

Fra IKBM, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Parat ved IKBM hadde 6 medlemmer i 2012. Av disse blir 2 pensjonister i 2013.
IKBM har 150 ansatte og 500 studenter. I løpet av 2012 var det 18 disputaser ved instituttet, mens
det ble ansatt 12 nye stipendiater.
Instituttleder holder nå formøter i forkant av instituttstyremøtene (for organisasjonene samt
verneombudene).
Allmøte avholdes hver måned.
Vi har fått en lærling i kontor- og administrasjonsfag som skal være hos oss i 2 år.
Økonomien var som forventet. Ingen store budsjettsprekk eller overraskelser.
Vitenskapelig publisering for 2012 er meget god.
Marie (tillitsvalgt) og Wenche (vara)

9

Fra SA, Sentraladministrasjonen.
Det er ikke så mye og melde fra Sirkus utenom daglig drift.
Det er OPAD administrasjons prosjekt og NVH fusjonen det jobbes med. 2012 har vel vært det året
mye av sakene har hvert i startgropa, men vil fortsette i som en lang maraton i de neste årene.
2012 var det 16 medlemmer i Cirkus.
2012 Tillitsvalgt: Alma Grethe Viken Zirek
2012 Vara tillitsvalgt: Gull Karin Høyseth

Fra IMT, Institutt for Matematiske realfag og Teknologi.
IMT har ca 100 ansatte og for tiden ca. 970 studenter. Parat har 6medlemmer ved instituttet.
Et nytt stort auditorium (450 plasser) skal plasseres i eksisterende bygningsmasse. Vi lever i spenning,
prosjekteringen er så vidt i gang.
Økonomisk gikk instituttet i pluss for første gang på nesten en mannsalder. Det er gledelig, men vi
merker ikke så stor forskjell.
Fleksibilitet på personalsiden er viktig, også pga. stor undervisningsbelastning. Det er vanskelig å få
erstattet teknisk personell som etter hvert pensjoneres. Vi ser med spenning på hvordan det kan
løses, spesielt med tanke på undervisningsbelastningen.
Gunnar Torp / Jon Asper

Fra INA, Institutt for Naturforvaltning
Året 2012 kan en vel si var på det jevne her på INA. Vi fikk en nytilsatt teknikker og en ny
studieveileder i løpet av året. Dette er ikke ”nye ” stillinger, så antall ansatte for vår gruppe er den
samme, dessverre. Vi kunne godt tenkt oss noen flere medarbeidere i tekn/adm. gruppa.
Antall ansatte generelt øker. Mange av de midlertidige tilsatte har blitt faste, det er et ledd i
prosessen med å redusere midlertidige og i god fagforeningsånd. Hva som skjer i praksis om disse
ikke greier å skaffe seg prosjektmidler selv, gjenstår å se. Vi har nå en økende stab, 55 stipendiater og
370 studenter, men antall teknisk/administrativt ansatte er konstant.
Årets INA utflukt gikk til Vegårdshei, med overnatting på gården til en av våre ansatte. Det var tur i
skog og mark, noen museumsbesøk på veien, og litt god mat og drikke.
Årets utflukt for INAs tekn/adm. gruppe gikk til Kittilbu med stopp på Skogbruksmuseet. Det ble mer
tur i skog og mark, sånn kan en vel si at dette var friluftslivets år for oss.
Vår nye administrasjonssjef begynte i stillingen dette året. Men han hadde tyvstartet litt, og
dessuten kjente vi han godt fra før, og det har vel ikke kommet noen overraskelser derfra. Vi føler oss
godt i varetatt og godt informert om det som skjer.
Vi merker at biblioteket vårt har blitt en del av hovedbiblioteket, i og med at det bemannes derfra
med 60% stilling.
Generelt er ikke ansatte her så veldig opptatt av fusjoneringen. Det snakkes lite om, og de høyrøsta
diskusjonene om organiseringen av NMBU har i alle fall til nå, vært fraværende. Det er mulig jeg kan
merke en liten, nysgjerrig interesse i disse dager, for nå skal det tas mange viktige avgjørelser på kort
tid.
Annie Aasen
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Fra IPM, Institutt for plante og miljøvitenskap
Ved IPM er vi 180 ansatte (stipendiater inkludert). Sammenslåingen av jord- og vannfag med
plantefag, har ført til at vi er fordelt på flere bygninger på campus. Etter nedleggelsen av Analysen,
som holdt til i 3. etg. i jordfagbygget, har lokalene stått tomme. Meningen var at lokalene skulle
gjøres om til kontorer og møterom. Målet er å samle flest mulig av de ansatte i samme bygning.
Ombyggingen har ikke kommet i gang, vi har ventet flere år, men ingenting er avklart ennå. Enn så
lenge er vi spredd over 11 bygninger på Campus. Hovedadministrasjonen til IPM er i jordfagbygget.
Fra og med 01.01.2014 ser det ut til at jord- og plantefag skal deles igjen. Vi blir to institutter på hvert
sitt fakultet. Arbeidet er i gang med organiseringen av to administrasjoner, to studieavdelinger og det
må nødvendigvis også bli to instituttledere.
Før hvert styremøte på IPM, blir tillitsvalgte fra de forskjellige fagforeningene innkalt til
informasjonsmøte med instituttleder. Her har vi muligheten til å komme med innspill på saker som
skal til styremøtet. I den anledning har vi også muligheten til å bringe info fra fagforeningene og ta
opp andre saker vi har behov for.
På IPM er de ansatte delt i faggrupper. Det oppfordres og inviteres til samarbeid på tvers av
faggruppene. Aktiviteten er stor, og fra studenthold får vi tilbakemeldinger på at de trives svært godt
på IPM.
Pr. d.d. er det ca 60 bachelor og 70 masterstudenter som fullfører årlig.
Ved IPM er det 25 Paratmedlemmer. Tillitsvalgt er Irene E. Eriksen Dahl og vara er Liv Berge.
Hovedtillitsvalgt, Kurt Johansen, er også på IPM.
Hilsen Irene E. Eriksen Dahl – tillitsvalgt.

Fra SHF, senter for husdyrforsøk
Siste år har vel i grunnen vært et helt vanlig år.
I fjor på denne tiden var vi i forhandling med arbeidsgiver for å reforhandle de vaktavtalene som vi
har her på SHF. Vi ble ganske så enige, og vi kom ikke så aller verst ut. Det var beitevakt,
lammingsvakt og teknisk vakt på kufjøset vi forhandlet om.
Vi har også vært med i planlegginga av det nye senteret som skal bygges oppe på
prøvebanen/Einarstujordet. Nå er det meste ferdig planlagt, noen justeringer vil det sikkert komme
til å bli. Da er det opp til politikerne å bevilge penger i revidert nasjonalbudsjett. Så er vi klare for
bygging.
Pelsdyrgården er flyttet til fjørfestasjonen på Syverud. Det har de som jobber på fjørfe og pels hatt
mye jobb med, stor egeninnsats med planlegging, bygging og flytting.
Vi har godt med forsøk på småfe og på storfe for tiden. Derfor har det blitt ansatt en del folk på
kortere og lengre engasjementer det siste året. Det er vi fornøyde med.
Fortek har det vært normal aktivitet på det siste året. Lederen der er ute i permisjon så i den
forbindelse har det vært litt omrokkeringer på folk.
Ellers så har vi det vel relativt bra her på senteret, har en fin dialog med arbeidsgiver og jevnlig møte
med dem i forbindelse med styremøter.
Hilsen Sigbjørn og Linda.
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IT & S
ITS består av 36 medarbeidere inkludert studentenes datatjeneste.
Antall Paratmedlemmer ved ITS er 14.
Også ved ITS er det OPAD2014 som har vært det store temaet i 2012. Det er mye som må være klart til
1.1 2014 og dette har i stadig økende grad lagt beslag på spesielt sentrale ressurser.ITS har allerede mye
konkret teknisk dialog med IT-ansatte ved NVH .
Det har ellers blitt etablert gode rutiner for IDF-møtene.
Hilsen Morten og Bård

Fra ILP, Institutt for Landskapsplanlegging
Ved ILP har det i 2012 vært 4 medlemmer.
Instituttet har 800 studenter og 80 ansatte. Instituttet skal fra 1.1.2013 overta ansvaret for UMBs
helsesatsning som tidligere lå under IPM.
UMBs helsesatsning, kalt Helse UMB, ble opprettet av Universitetsstyret i 2005. Målet for satsningen
er at UMB gjennom samarbeid med fagmiljøer innen medisin, ernæring, helsefag og samfunnsfag,
skal få en unik og tydelig rolle innen forebyggende og rehabiliterende helse.
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SAK 2

Regnskap og budsjett

Regnskap 2012 / Budsjett Parat-UMB 2013
Budsjett
2012

Regnskap
2012

Budsjett
2013

39900
39928
40299
50
57,27
80249 39985,27

39000
32508
50
71558

Inntekter
Driftstilskudd fra Parat
Overført fra 2011
Renter 1644.34.22327 (driftskonto)
Sum inntekter

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

2500

Medlemsfest
Reiseutgifter møter
Parat UH seminar
Temadager / kursutgifter
Gaver
Telefonutgifter
Årsmøte
Årsmøtekurs betalt av Parat-UMB
Reiseutgifter årsmøtekurs
Almanakker
Kontorutgifter
Profileringsartikler / vervepremier
Overført til sparekonto
Kostnader ved bruk av banktjenester
På konto pr 31.12
Sum utgifter
Overskudd / Underskudd
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2780,30

3000

2500
890,00
25000
7266,00
3400
2136,00
6000
2863,00
1500
0,00
1500
774,90
2000
2523,8
8000
8659,50
0
1134,00
0
0,00
4000
6444,50
10000 12284,00
500
0,00
0
0,00
50
20,00
13299
80249 47776,00
-7790,73

2500
25000
3000
6000
1500
1500
3000
9000
1500
0
3000
1000
500
0
50
11008
71558

Regnskap Parat-UMB 2012 Konto oversikt

SPAREKONTO

1644.30.12153
Inn

01.01.2012
Inn
Ut
31.12.2012

DRIFTSKONTO

saldo
56688,79

37924,63
1278,00
93335,42

1644.34.22327
Inn

01.01.2012
Inn
Ut
31.12.2012

Ut

Ut

saldo
40299,49

39985,27
47776,00
32508,96

Kommentarer til regnskapet 2012
Vi har brukt pengene litt annerledes enn budsjettert.
Fordi vi hadde overskudd i 2011 så hadde vi satt opp ett budsjett for 2012 hvor vi hadde
budsjettert med mer enn innkomne inntekter.
Underskuddet i forhold til det årlige driftstilskuddet fra Parat skyldes i hovedsak merutgifter i
forbindelse med innkjøp av ny PC, høyere telefonutgifter, 2 almanakkregninger (2012 og
2013).

Kommentarer til budsjettet for 2013
Ved behov vil vi søke Parat sentralt og UMB om tilskudd til felles aktiviteter i forbindelse
med fusjonsprosessen.
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 3

Aktivitetplan 2013

Aktivitetsplan 2013
Måned

Aktivitet

Merknad

Januar

Styremøte

Februar

Tillitsvalgtmøte og styremøte
Årsmøte

Mars

26.februar

Tillitsvalgtmøte og styremøte
Temadag

April

Tillitsvalgtmøte og styremøte
Medlemsmøte på arbeidsplassen

Mai

Tillitsvalgtmøte og styremøte

Juni

Tillitsvalgtmøte og styremøte
Temadag med sommeravslutning

August

Tillitsvalgtmøte og styremøte

September

Tillitsvalgtmøte og styremøte
Medlemsmøte på arbeidsplassen
Temadag

Oktober

Tillitsvalgtmøte og styremøte

November

Tillitsvalgtmøte og styremøte
Medlemsmøte på arbeidsplassen
Temadag

Desember

tillitsvalgtmøte og styremøte

Ved siden av dette ber vi medlemmer og tillitsvalgte å følge med på tilbud som kommer fra
Parat sentralt på temadager, kurs og lignede. Disse tilbudene er gratis. Alle utgifter blir dekket
sentralt.
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SAK 4 Innkomne forslag:
Endring av § 8 i retningslinjene for Parat-UMB.
§ 8. ENDRING AV RETNINGSLINJENE

Endring av disse retningslinjer kan bare skje på ordinært årsmøte. Forslag til
endring av retningslinjer må være innsendt til Styret senest 15. januar.
Retningslinjene er underlagt Parats vedtekter.
Ny § 8

Endring av disse retningslinjer kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte. Forslag til endring av retningslinjer må være innsendt til Styret senest
4 uker før årsmøtet.
Retningslinjene er underlagt Parats vedtekter.
Fra 01.01.2014 blir sannsynligvis Paratforeningene ved NVH og UMB slått sammen til en
forening. Dette avhenger av om vi får startbevilgningen til byggeprosjektet i revidert
statsbudsjett våren 2013.
Skjer dette må vi avholde ekstraordinært årsmøte i november/desember for å ha på plass en
felles forening i fra 01.01.2014. Retningslinjene må da endres/justeres i forhold til ny
organisering.

SAK 5

Valg

Protokoll – Valgkomiteen for Parat-UMB 2012

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Parat- UMB
Innstillingen for2013 er følgende:
Hovedtillitsvalgt
Vara hovedtillitsvalgt
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Kurt Johansen
Annie Aasen
Marianne Bratberg Skarra
Morten Petterson
Bjørnar Sæther
Wenche Johnsrød

Hilsen valgkomiteen
Liss Mette Østli
Turid Gjerstad Dolvik
Øyvind Peder Vartdal
Jon Asper
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Innstilt
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Kirsten Ranheim Berg
Anne Svinddal
Ikke på valg

Vedlegg 1

Representasjon 2012 ved UMB
Representant

Vararepresentant

Arbeidsmiljøutvalg:

Annie Aasen

Kurt R. Johansen

Hovedverneombud:

Pål Sebergsen

Stedfortredende
verneombud

Toril Trædal

Innstillingsråd
Tekniske og administrative stillinger ved UMB - Innstilling

Tjenestemannsorganisasjonenes representanter
Innstillingsområde:
Område 1:
Inst for
naturforvaltning
Område 2:
Inst for husdyr og
akvakultur- vitensk.
og CIGENE og APC
Område 3:
Inst for matematiske
realfag og teknologi
Område 4: Inst for
plante- og
miljøvitenskap
Område 5:
Inst for kjemi,
bioteknologi og
matvitenskap
Område 6: Inst for
landskaps-planlegg.,
Handelshøgskolen ved
UMB, Noragric
Område 7:
Sentraladm., DSA og
SEVU

Område 8:
SHF, SKP

Stillingsgruppe:
1. Administrative:
2. Tekniske/Ingeniører:

Representanter:
Anne Ombustvedt
Annie Aasen

Fagfor.
PARAT-UMB
PARAT-UMB

1. Administrative:
2. Tekniske/Ingeniører:

Mette Henne

PARAT-UMB

1. Administrative:
2. Tekniske:

Karin Smisetfoss

PARAT-UMB

1. Administrative:
2. Tekniske:

Ingrid Bugge
Irene Eriksen Dahl

PARAT-UMB
PARAT-UMB

Turid Dolvik

PARAT-UMB

1. Administrative:
2. Tekniske:

1. Adm:Rådgivere mm:
2. Adm.: - øvrige:

1. Adm:Rådgivere mm:
2. Adm.: - øvrige:
3. Bibliotek:
4. Renhold:
5. Tekniske:
Bjørnar Sæther
1. Administrative:
Jorun Andersen
2. Tekniske/ Ingeniører: Marianne B. Skarra
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PARAT-UMB
PARAT-UMB
PARAT-UMB

Tillsettingsråd
Tilsettingsutvalg -- Tekniske og administrative stillinger ved UMB –

Tjenestemannsorganisasjonenes representanter
Hovedsammenslutningene som er forhandlingsberettiget ved UMB etter tjenestetvistloven oppnevner
i fellesskap to representanter med vararepresentanter til tilsettingsutvalgene.
Tilsettingsområde:
Representanter
Navn
Fagforening
Område 1:
Mette Solsvik
Parat-UMB
Representant:
Grethe Delbeck
Parat-UMB
Inst for naturforRepresentant:
valtning
1. Vararepresentant:
2. Vararepresentant:
Område 2:
Anne Golten
Parat-UMB
Representant:
Inst for husdyr og
Representant:
akvakulturvitensk.
1. Vararepresentant:
og CIGENE og APC 2. Vararepresentant:
Område 3:
Gunnar Torp
Parat-UMB
Representant:
Inst for matematiske Representant:
realfag og teknologi
1. Vararepresentant:
2. Vararepresentant:
Område 4:
Anne-E. Munkeby
Parat-UMB
Representant:
Inst for plante- og
Representant:
miljøvitenskap
1. Vararepresentant:
Parat-UMB
2. Vararepresentant: Ellen Zakariassen
Område 5:
Representant:
Inst for kjemi,
Representant:
bioteknologi og
1. Vararepresentant:
Parat-UMB
matvitenskap
2. Vararepresentant: Gerd Bukier
Representant

Område 6:
Inst. for landskapsplanlegging
Område 7:
Handelshøgskolen
ved UMB

Område 8:
Noragric

Representant:
Representant:
1. Vararepresentant:
2. Vararepresentant:
Representant:
Representant:
1. Vararepresentant:
2. Vararepresentant:
Representant:
Representant:
1. Vararepresentant:
2. Vararepresentant:
Representant:
Representant:
1. Vararepresentant:
2. Vararepresentant:

Sheena Lisland
Anne Svinddal
Monica Vestvik

Parat-UMB
Parat-UMB
Parat-UMB

Reidun Aasheim

Parat-UMB

Område 9:
Henrik Mikkelsen
Sentralt
tilsettingsutvalg for
Alma Viken
Sentraladm., SEVU
SHF, SKP
Varighet til 31. juli 2013 eller til nye oppnevnes
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Parat-UMB

Parat-UMB

Vedlegg 2

Resultat fra valg av tillitsvalgte for 2012

Arbeidssted:

Tillitsvalgt:

Sentraladministrasjonen:

Alma Grethe Viken
Gull Karin Høyseth
Ikke avklart da årsmeldingen ble sendt ut.

DSA

Bjørnar Sæther

IT&S

Bård Holtbakk

Morten Petterson

INA

Annie Aasen

Mette Solsvik

ILP

Sheena G. Lisland

Anne Svinddal

IKBM

May Helene Aalberg

Wenche Johnsrød

IHA

Turid Tokerud Ekerholt

Inger Anni Schult

IPM

Irene E. Dahl

Liv Berge

Handelshøgskolen

Reidun Aasheim

Hanne Marie Fisher

IMT

Gunnar Torp

Jon Asper

SEVU

Randi Setrom Brunborg

SHF

Sigbjørn E. Moen

Linda Andreassen

SKP

Stig Emanuelson

Jorun Andersen
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Vararepresentant:

Oversikt over forkortelser:
UMB

Universitetet for miljø og biovitenskap

NVH

Norges Veterinær Høgskole

SKP

Senter for klimaregulert planteforskning

IPM

Institutt for plante og miljøvitenskap

INA

Institutt for naturforvaltning

DSA

Drift og serviceavdelingen

IT&S

IT & Service

SHF

Senter for husdyrforsøk

IKBM

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

IMT

Institutt for matematiske realfag og teknologi

ILP

Institutt for landskapsplanlegging

SA

Sentraladministrasjonen

SEVU

Senter for etter- og videreutdanning

Noragric

Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier

HH

Handelshøgskolen ved UMB

KA

Kommunikasjonsavdelingen

UB

Universitetsbiblioteket

FAP

Forskerforbundets forening for administrativt personale

IDF

Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte

Parat UH

Samarbeidsorgan for universiteter og høgskoler i Parat.

NMBU

Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet
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