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Innkalling til årsmøte
Parat-UMB
Ås - UMB, 25. februar 2014
Til Medlemmene
Tirsdag 25. februar. 2013 kl. 10.00 (registrering og kaffe fra 09.30)
avholder Parat-UMB sitt årsmøte
i auditoriet ved SKP
Lunsj kl. 12.15
Husk påmelding innen 13. februar 2013 p.g.a lunsj og middag.
Påmelding til: anne.svinddal@nmbu.no

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

Dagsorden
1.

Årsberetning NVH

2.

Regnskap 01.01. - 31.12.13 NVH

3.

Årsberetning UMB

4.

Regnskap 01.01. - 31.12.13 UMB

5.

Aktivitetsplan Parat NMBU

6.

Budsjett Parat- NMBU

Etter årsmøtet:
12,15-13.00

Lunsj

13.00-16.00

Seminar

17.00

Middag,

(medbestemmelse og medlemsverving)
Fra Parat kommer Ragnar Eggesvik og Victoria K. Rynning

Alle medlemmer har møte, tale- og stemmerett.
Vel møtt til årsmøtet 2014
Styret
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SAK 3

Årsberetning 2013for Parat-UMB

Styrets sammensetning og andre representanter valgt i følge våre retningslinjer:
Etter årsmøte 26. februar 2013 har styret hatt følgende sammensetning.
Leder/hovedtillitsvalgt:
Varahovedtillitsvalgt:
Styremedlem:

Kurt. R. Johansen
Annie Aasen
Marianne B. Skarra
Anne Svinddal
Kirsten Ranheim Berg

IPM
INA
SHF
ILP
SA

Varamedlem:

Wenche Johnsrød

IKBM

Valgkomite:

Jon Asper
Liss Østli
Øyvind Vartdal
Morten Petterson

IMT
SHF
IPM
IT&S

Revisor:

Alma Viken

SA

Aktivitets komite:

Irene Eriksen Dahl
Turid Ekerholt
Sigbjørn Moen

IPM
IHA
SHF

Innledning
I 2013 har styret hatt lunsjmøter jevnlig og avholdt 6 styremøter. Det har også vært 14 lokale
IDF møter i 2013.
Det har vært ett felles styremøte mellom Parat-NVH og Parat-UMB
Ekstraordinært årsmøte ble holdt 12.12.2013 for fusjonering av foreningene ved NVH og
UMB og valg av styre for Parat-NMBU
Kurt, Annie og Kirsten var forhandlingsdelegasjon med UMB i 2013.
Kurt, Annie og Anne har møtt i IDF møter.
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 6
tillitsvalgtmøter på UMB i løpet av året.
I tillegg har fusjonsprosessen tatt mye tid. Det har vært 10 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.
Det var ikke 2.3.3 forhandlinger i 2013.
Vi har 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 fra
arbeidsgiversiden i løpet av året.
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Medlemstallet
Pr. 1.1.2013 var medlemstallet 158 hvorav 28 pensjonister.
Det har i løpet av 2013 vært 8 innmeldinger og 10 utmeldinger av medlemmer. Se oversikt
nedenfor.

Medlemsoversikt 2013
IPM
IHA
IKBM
IMT
INA
ILP
HH
Noragric
SEVU
SA
IT&S
KA
UB
SHF
SKP
DSA
Sum

01.01.2013 Pensjon Byttet Utmeldt
Nytt
Avd.
Medlem
24
1
8
1
5
1
6
4
4
2
1
0
1
17
14
6
1
13
9
16

1

2
1

2

130

31.12.2013 Endring
1
1

1
3
2

24
7
5
6
4
4
1
0

0
-1
0
0
0
0
-1
0

1
15
16
8
1
13
9
14

0
-2
2
2
0
0
0
-2

128

-2

Pr 31.12.2013 er medlemstallet 159 medlemmer hvorav 30 pensjonister og 1 student.

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 2013:
Årsmøtekurs/Seminar:
Det ble ikke holdt kurs i forbindelse med årsmøtet, men Siri Løksa orienterte om
fusjonsprosessen.

Lokalt Parat – kurs:
Ingen kurs avholdt i 2013

Parat – Kurs/Temadager:
8-9/2 Konflikthåndtering

Kurt Johansen og Annie Aasen

Regionkonferanser:
Det har vært avholdt 1 regionkonferanse dette året.
Tema var; Kompetanse og utdanning og deltidsarbeid.
Kurt Johansen og Annie deltok.

Paratkonferansen: UH sektoren
Hovedtema på konferansens første dag er midlertidige ansettelser. Formålet er å styrke de
tillitsvalgtes kompetanse på det lov og avtaleverk som regulerer ansettelsesforhold innenfor
sektoren. På den måten ønsker vi å bidra til at de tillitsvalgte kan være pådrivere lokalt for å
redusere omfanget av midlertidig ansettelser.
På konferansens andre dag ønsker vi å belyse de utfordringer som følger av Universitets- og
høgskoleloven med hensyn til bl.a. ansattes medbestemmelse, deltakelse og mulighet for
påvirkning i lærerstedenes styrende organer. Denne dagen vil vi invitere sentrale politikere og
beslutningstakere til å debattere de ansattes rolle og deltakelse i arbeidet med å bygge gode
forsknings- og utdanningsmiljøer i Norge.
Kurt Johansen deltok.

Paratkonferansen: (Hele Parat)
Tema for konferansen Pensjon
Kurt Johansen og Annie Aasen deltok.

Paratdagen 14.november:
14.november feiret vi Parats bursdag med overføring fra scenen på Hotell 33. Alex Rosen var
konferansier og Eirik Newth snakket engasjert og kunnskapsrikt om morgendagens arbeidsliv.
Hva er utfordringene, hva er mulighetene? Vi var samlet i Sørhellinga og spiste Pizza etterpå.

Andre kurs og konferanser:
30/4 IA arbeid NAV

Kurt Johansen deltok.
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Parat-UMBs aktivitet i 2013
Styret har i 2013 bestått av: Hovedtillitsvalgt Kurt Johansen, vara hovedtillitsvalgt Annie
Aasen, sekretær Marianne Bratberg Skarra, styremedlem Anne Svinddal, styremedlem
Kirsten Ranheim Berg. Varamedlem har vært Wenche Johnsrød. Styret har hatt 6 styremøter,
i tillegg har vi hatt lunsjmøter nesten hver tirsdag.
Vi har hatt 6 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 dekan for Fakultetet for miljøvitenskap og
teknologi.
Annie Aasen er medlem av Arbeidsmiljøutvalget ved UMB med Kurt Johansen som vara.
Kurt Johansen, Anne Svinddal 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 2013 vært avholdt 14 IDF møter.
”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 UH har i 2013 hatt 5 møter hvor organiseringen av Parat –UH innen Parat har vært den
store saken. Det er nedsatt et arbeidsutvalg hvor Kurt Johansen er medlem. Arbeidsutvalget
skal innen 1.5.2014 komme med en anbefaling til hovedstyret i Parat.
Parat UH konferansen ble avholdt 27.og 28. august.
Parat Universitet og Høyskole = Parat UH

Lokale lønnsforhandlinger
Det har ikke vært avholdt 2.3.3 forhandling i 2013.
Det har vært avholdt 2.3.4 forhandlinger vår og høst.
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Det nye universitetet (NMBU).
Vi har i løpet av året hatt ett møte med Parat angående sammenslåing av foreningene ved
NVH og UMB. Deltagere på dette møtet var Odd Jenvin Parat, Elin Pålerud NVH og Kurt
Johansen UMB. Vi har også hatt ett felles styremøte mellom foreningene.
Fellesstyret har hatt 10 styremøter i 2013. Kurt har vært til stede 9 av møtene da det er mye
viktig informasjon som blir gitt her. Spesielt i forhold til Statsbygg.
Oppstartsbevilgningen kom i 2013 slik at de kan fortsette med prosjekteringen.
Byggingen av nytt SHF kom i gang høsten 2013.
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 10 slike møter.
Fra 01.01.2014 er vi sammen med NVH blitt NMBU.

Oslofjordalliansen
Dette er et samarbeid mellom UMB, Høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud med hensyn
til undervisning og forskning på felles områder.
ID møtene har i 2013 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

Rapporter fra de enkelte arbeidsstedene
Fra DSA, drift og serviceavdelingen
Det har vært hektisk aktivitet i avdelingene for å forberede fusjonen fra 1.1.2014.
Tillitsvalgt 2013: Bjørnar Sæther

Fra IHA, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Året 2013 har vært preget av forberedelser til fusjon, - spesielt på slutten av året når alt skulle
være i orden til det nye i 2014. Alle valgene, og det som skjedde for øvrig, medførte ikke økt
interesse og entusiasme for fusjonen, men snarere en oppgitthet og frustrasjon.
Tre personer har sluttet i løpet av året blant teknisk/administrativt personale. Ny tilsetting er
foretatt på Stoffskifteavdelingen og for vår interne vaktmester. En ingeniør er ikke erstattet. Det
har vært et par langtidssjukemeldte blant administrativt personale i 2013, som har medført at vi
har måttet tilsette vikar.
Instituttet har hatt 2-3 mindre hyggelige oppsigelsessaker av personer på midlertidige kontrakter
som har krevd en del ressurser. Det er å håpe at det blir bedre rutiner for å håndtere slike saker fra
sentraladministrasjonen senere.
Forskningsaktiviteten ved instituttet er fortsatt stor. Instituttet fikk innvilget mange nye
forskningsprosjekter i 2013, og det ble tilsatt mange ingeniører og forskere på tidsbegrensete
kontrakter. Instituttleder har klart å markedsføre instituttet på en positiv måte, slik at vi fikk
innvilget et stort prosjekt på 40 millioner over 4 år. Mye framtidsrettet forskningsaktivitet er på
gang, bl.a. utvikling av nye fôrmidler til oppdrettsfisk, der tremasse blir brukt i prosessen for å
lage fôr.
Parat har mistet et medlem og det er nå 7 medlemmer ved IHA. Få tilsettinger innen teknisk/administrativt personale gjør det vanskelig å øke medlemsmassen.

Fra IKBM, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Relativt rolig år uten store endringer. IKBM ikke direkte berørt av fusjonen.
Det ble ansatt 1 professor og 1 avdelingsingeniør.
Vi fortsatte med allmøte en gang pr. måned med stor oppslutning blant de ansatte.
Formøte før styremøtene gir de tillitsvalgte anledning til å komme med innspill.
IKBM har hatt 15 disputaser. Det ble ansatt 15 stipendiater.
Professor Åsa Frostegård ble koordinator for et EU-prosjekt på 2 mill. EURO.
Regnskapet - omtrent som forventet.
May Helene (tillitsvalgt) og Wenche (vara)
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Fra SA, Sentraladministrasjonen.
Det har vært hektisk aktivitet i avdelingene for å forberede fusjonen fra 1.1.2014.
Tillitsvalgt:
Vara tillitsvalgt:

Alma Grethe Viken Zirek
Johnny Johannessen

Fra IMT, Institutt for Matematiske realfag og Teknologi.
IMT har over 100 ansatte og for tiden ca. 1000 studenter. Parat har 6 medlemmer ved
instituttet.
Økonomisk sliter instituttet, men vi merker ikke så stor forskjell.
Fleksibilitet på personalsiden er viktig, også pga. stor undervisningsbelastning.
Det er fremdeles vanskelig å få erstattet teknisk personell som etter hvert pensjoneres. Vi ser
med spenning på hvordan dette kan løses med tanke på undervisning og spesielt øvelser.
Gunnar Torp sitter i tilsettingsrådet for tekn/ administrativt personale ved IMT.
Karin Smisetfoss sitter i innstillingsrådet for tekn/administrativt personale ved IMT.
Jon Asper sitter i valgkomiteen i Parat
Gunnar Torp / Jon Asper

Fra INA, Institutt for Naturforvaltning
Året 2013 skiller seg ikke mye ut fra tidligere, og det på godt og vondt. Arbeidslivet er forutsigbart og
trygt uten de helt store ramaskrikene. Noen bølger kruser litt på overflaten, men så ordner det seg og
blir stille igjen.
Vi har ikke regnet med å få så store endringer fordi vi skulle fusjonere så den forberedelsen har gått
stille for seg. Så får tiden vise om det var riktig. Heller ikke har mange kritisert den nye logo’en. Har
faktisk inntrykk av at de fleste syns den er helt grei og i visse tilfeller mye mer synlig enn den gamle.
Årets INA-utflukt ble skidag på Kongsberg. Noen gikk på nedovertur og noen gikk på bortovertur,
mens andre gikk på bytur. Litt for enhver smak i et solfylt og nydelig vintervær.
En ganske kreativ «sosialkomite» arrangerer sammenkomster og turer, og det bidrar til et godt klima
på arbeidsplassen.
Årets utflukt for INAs tekn/adm. gruppe gikk til Barcelona. Det ble ei hyggelig langhelg med både
faglig og utenomfaglige aktiviteter. Mye å se og mye god mat og drikke!
Vi har tilsatt ny studieveileder og ny administrasjonssjef i løpet av året, men de har ikke rukket å
begynne ennå, og de har med seg et medlemskap i lomma når de kommer. Det er ikke så lett å få gjort
noe med.
Det har kommet til noen nye studenter i løpet av året, nå er vi ca 400, det kommer an på hvordan man
teller. Vi har fortsatt 55 stipendiater og den faste staben er økende på den vitenskapelige siden.
Dette er den siste årsmeldinga fra Parat-UMB, INA, men jeg har ikke så stor tro på at det blir så veldig
forskjellig når vi nå har blitt Parat-NMBU.
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. IPM er spredd over 11 bygninger på Campus. Hovedadministrasjonen til
IPM er i jordfagbygget. Fra og med 01.01.2014 skal jord- og plantefag 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.
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
Året som har gått har vært travel og spennende for oss på senteret. Mye møtevirksomhet i
forbindelse med den planlagte flyttingen til Einarstu. Vi har alle fått være med i prosessen
med tegninger og løsninger i de ulike husdyravdelingene, og føler at dette blir bra for både
NMBU og SHF. Det nye senteret er planlagt å være ferdig i første del av 2015.
Noen medlemmer er falt fra og ingen nye er kommet til her hos oss. Vi hatt to kaffemøter
hvor vi har invitert både medlemmer og nyansatte.
Det har vært liten aktivitet på fagforeningsdager og kurs.
Hilsen Linda

IT & S
Avdelingen vår har som andre også vokst etter nyttår og overgang til NMBU. Vi har fått 5
nye kolleger ved campus Adamstuen. Det er også overgangen til NMBU som har tatt det
meste av avdelingens tid det siste året. Det har vært en svært hektisk tid med tilrettelegging
for administrative systemer samt planlegging og oppsett av helt nye IT-tjenester for NMBU
parallelt med drift og support av eksisterende UMB tjenester. Morten Petterson fortsetter som
vara, og Bård Holtbakk fortsetter som tillitsvalgt.
Hilsen Morten og Bård
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Fra ILP, Institutt for Landskapsplanlegging
2013 har vært et utfordrende år for ILP preget av flytteprosesser og byggeprosjekter. Dette har
berørt både de ansatte og studenter. Studenter og alt av lager måtte flyttes fra Urbygningen i
Juni. Ombygging av KA bygningen begynte også i juni og bygningens ansatte flyttet til
provisorisk kontorer på Ormen Lange, eller holdt hjemmekontor. Dette var en krevende
situasjon for mange. KA var innflytningsklar i medio/slutten av august. Et nytt «kortids»
brakkebygg «Akropolis» tilknyttet Ormen Lange var innflytningsklar ved semester start men
det har vært en del tekniske utfordringer som har laget vanskeligheter for undervisning i
startfasen. Byggeprosessen har vært en stor utfordring for alle involverte, men instituttet er
veldig fornøyde med en oppgradering av lokaler.
Instituttet er voksende og teller per i dag 82 personer. Dette er 21 flere enn året før. Mange
nyansatte er i del prosentstillinger som krever mye mer støtte og bistand fra administrasjon.
Studentmassen fortsetter å vokse i en positiv retning. Per i dag er det registrert ca. 650
studenter og 22 PhD studenter tilknyttet instituttet.
Instituttet har nå flere forskningsprosjekter og jobber fremdeles med å øke publisering. Dette
er en utfordring for mange vitenskapelig ansatte som underviser mye.
Når det gjelder ledelse og intern organisering, har dette også vært utfordrende. Instituttleder
ble ansatte i dekanstillingen og det har vært noen måneder med til dels ingen leder i denne
stillingen. Fra februar er stillingen besatt. Det er også innført en ny inndeling i seksjoner som
har bidratt til flere nye seksjonsledere.
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SAK 4
Regnskap 2013 for Parat-UMB
Inntekter

Utgifter

Inntekter
Driftstilskudd fra Parat kr. 236 pr. medlem

40606,00

Ekstraordinært tilskudd fra Parat

23700,00

Renter 1644.34.22327 (driftskonto)

61,43

Utgifter
Møteutgifter (Styre- og tillitsvalgtmøter)

2758,04

Møte med medlemmene på arbeidsplassen

369,00

Medlemsfest

0,00

Reiseutgifter møter

2630,00

Parat UH seminar

2397,00

Temadager/kursutgifter

2228,00

Gaver

564,00

Telefonutgifter

4035,38

Årsmøte

10394,50

Årsmøtekurs betalt av Parat-UMB

0,00

Reiseutgifter årsmøtekurs

0,00

Almanakker

2760,00

Kontorutgifter

0,00

Profileringsartikler / vervepremier

1632,50

Kostnader ved bruk av banktjenester

24,00

Sum

64367,43

Overskudd/underskudd

29792,42

34575,01
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Regnskap Parat-UMB 2013 Konto oversikt
SPAREKONTO

1644.30.12153
Inn

01.01.2013
Renter
Inn
Ut

Ut

826,39

31.12.2012

DRIFTSKONTO

saldo
93335,42

94161,81

1644.34.22327
Inn

01.01.2013
Inn
Ut

Ut

saldo
32508,96

64367,43
29792,42

31.12.2012

67083,97

Kommentarer til regnskapet 2013
Årsaken til det store overskuddet i 2013
er det ekstra tilskuddet på kr 23700 vi fikk til et felles arrangement
i forbindelse med sammenslåing av foreningene ved NVH og UMB.
Disse skal brukes våren 2014.
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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Vedlegg 1

Representasjon 2013 ved UMB

Arbeidsmiljøutvalg:

Representant

Vararepresentant

Annie Aasen

Kurt R. Johansen

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:
Representant:
Mette Solsvik
Parat-UMB
Representant:
Grethe Delbeck
Parat-UMB
Inst for naturfor1. Vararepresentant:
valtning
2. Vararepresentant:
Område 2:
Representant:
Anne Golten
Parat-UMB
Representant:
Inst for husdyr og
1. Vararepresentant:
akvakulturvitensk.
og CIGENE og APC 2. Vararepresentant:
Område 3:
Representant:
Gunnar Torp
Parat-UMB
Inst for matematiske Representant:
1. Vararepresentant:
realfag og teknologi
2. Vararepresentant:
Område 4:
Representant:
Anne-E. Munkeby
Parat-UMB
Representant:
Inst for plante- og
miljøvitenskap
1. Vararepresentant:
2. Vararepresentant:
Ellen Zakariassen
Parat-UMB
Område 5:
Representant:
Representant:
Inst for kjemi,
1. Vararepresentant:
bioteknologi og
2. Vararepresentant:
Gerd Bukier
Parat-UMB
matvitenskap
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 2013

Arbeidssted:

Tillitsvalgt:

Vararepresentant:

Sentraladministrasjonen:

Alma Viken Zirek

Johnny Johannessen

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 Fischer

IMT

Gunnar Torp

Jon Asper

SEVU

Randi Setrom Brunborg

SHF

Sigbjørn E. Moen

Linda Andreassen

SKP

Jorun Andersen

Øyvind Lund
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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

IDF

Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte

Parat UH

Samarbeidsorgan for universiteter og høgskoler i Parat.

NMBU

Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet
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