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Innkalling til årsmøte
Parat-NMBU
Ås - NMBU, 10. mars 2015
Til Medlemmene
Tirsdag 10. mars. 2015 kl. 10.00 (registrering og kaffe fra 09.30)
avholder Parat-NMBU sitt årsmøte
i auditoriet ved SKP
Lunsj kl. 12.15
Husk påmelding innen 2. mars 2015 p.g.a lunsj og middag.
Påmelding til: kirsten_ranheim.berg@nmbu.no

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

Dagsorden
1.

Årsberetning NMBU

2.

Regnskap 01.01. - 31.12.14 NMBU

3.

Budsjett og aktivitetsplan

4.

Endring i retningslinjene for valg av hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt.

5.

Valg

Etter årsmøtet:
12,15-13.00
13.00-16.00

Lunsj
Seminar:
Trinn1 kurs.
Negotia, hvem er det? Hvorfor fusjon?
Arbeidsmiljøloven. Konsekvenser som eventuelle endringer vil gi.
Elin Lexander kommer fra Parat.

17.00

Middag,

Alle medlemmer har møte, tale- og stemmerett.
Vel møtt til årsmøtet 2015
Styret
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SAK 1

Årsberetning 2014for Parat-NMBU

Styrets sammensetning og andre representanter valgt i følge våre retningslinjer:
Etter årsmøte 26. februar 2014 har styret hatt følgende sammensetning.
Leder/hovedtillitsvalgt:
Varahovedtillitsvalgt:
Styremedlem:

Kurt. R. Johansen
Elin Pålerud
Greta Indahl
Annie Aasen
Anne Svinddal
Kirsten Ranheim Berg
Gro Holter

IMV
MatInf
MatInf
INA
ILP
Økonomi
Personal

Varamedlem:

Marianne B. Skarra
Hanna Englien

SHF
SportFaMed

Valgkomite:

Torunn Wirstad
Ronny Reite
Øyvind Vartdal
Monica Westvik

TA
SportFaMed
IPM
ILP

Solfrid Odnes
Jon Asper

MatInf
IMT

Revisor:

Alma Viken

SA

Aktivitets komite:

Irene Eriksen Dahl
Turid Ekerholt
Sigbjørn Moen

IPM
IHA
SHF

Vara:

Innledning
I 2014 har styret avholdt 7 styremøter (5 på Ås og 2 på Adamstuen). Det har vært 17 sentrale
IDF møter i 2014 (12 på Ås, 4 på Adamstuen og 1 på Jeløya).
Kurt, Elin og Kirsten var forhandlingsdelegasjon med NMBU i 2014.
Kurt, Elin og Kirsten har møtt i IDF møtene.
Styret har fungert som lønnsutvalg.
Kommunikasjon til tillitsvalgte og medlemmer har skjedd gjennom e-post. Det har vært 4
tillitsvalgtmøter på NMBU i løpet av året. 2 medlemsmøter hvor også medlemmer fra
Sandnes var til stede og møter med enkeltmedlemmer i forbindelse med lønnsforhandlingene.
I tillegg har det vært møter i forbindelse med byggeprosjektene.
Det var 2.3.3 og 2.3.4 forhandlinger (høsten) i 2014.
Vi fikk god uttelling for våre medlemmer i lønnsforhandlingene.
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Medlemstallet
Det har i løpet av 2014 vært 7 innmeldinger og 11 utmeldinger.
Se oversikt nedenfor.

Medlemsoversikt 2014
Sted

01.01.2014 31.12.2014 Endring

Sted

IPV
IHA
IKBM
BasAm
MatInf
ProdMed
SportFaMed

13
7
4
9
5
5
6

12
6
5
10
5
5
6

-1
-1
1
1
0
0
0

POA
Studie
FA
KA
SEVU
Biblioteket
L.stab

IMV
IMT
INA

11
6
4

10
5
5

-1
-1
1

4
1
0

4
1
0

0
0
0
-1

ILP
HH
Noragric

Medlemsfordeling
31.12.2014
Yrkesaktive medlemmer
Pensjonister
Studenter
Sum medlemmer registrert i Parat

01.01.2014 31.12.2014 Endring

2
2
1
8
1
1
2

3
4
1
8
0
1
1

1
2
0
0
-1
0
-1

Økonomi
TA
IT
FR

13
15
12
4

14
13
12
4

1
-2
0
0

SKP
SHF

9
12

7
11

-2
-1
-3

Oversikt endringer 2014
153
31
1
185

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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Kurs, konferanser, møter og temadager i 2014:
Årsmøtekurs/Seminar:
Det ble holdt kurs i medbestemmelse og medlemsverving. Fra Parat kom Ragnar Eggesvik og
Victoria K. Rynning

Lokalt Parat – kurs:
Det ble avholdt kurs i innstilling og tilsetting. Det var 22 deltakere på dette kurset.
Kursleder var Annbjørg Nærdal fra Parat.

Parat – Kurs/Temadager:
3 og 4. mars Parats tariffkonferanse.
6. mars

Kurt Johansen

Parats medbestemmelseskonferanse Kurt Johansen

Regionkonferansen:
Det har vært avholdt 1 regionkonferanse dette året.
Annie Aasen deltok.

Statskonferansen: Parats konferanse for tillitsvalgte i staten.
26. august. Temaer: Arbeidslivets filosofi.
Lars Svendsen
Det offentlige etos og omdømmebygging. Haldor Byrkjeflot
Pensjonsfellene i offentlig sektor.
Andreas Moen og
Katrine Roald
Visjoner for velferdsstaten.
Paul Chaffey
Verdien av tillit.
Eva Joly
27. august.
Nettverkssamling Parat-UH

Kurt Johansen, Elin Pålerud og Sigbjørn Moen deltok.

Dialogmøte med KD.
12. september.
Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøter om fremtidig struktur i universitets- og
høgskolesektoren. Møtet for NMBU ble holdt i Tønsberg.
Kurt Johansen deltok sammen med de andre hovedtillitsvalgte fra NMBU

Samarbeidsseminar.
10 og 11. juni ble det avholdt et samarbeidsseminar på Jeløy Radio Moss. Her møttes
NMBUs ledelse og tillitsvalgte for å drøfte viktige saker.
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Parats UH sektoren:
I 2014 ble det nedsatt en prosjektgruppe som skulle utrede hvordan Parat-UH skal organisere
seg i Parat systemet. Det ble avholdt flere møter hvor medlemsmøte også var en del av
agendaen.
3 og 4 februar
Trondheim
10. mars
Tromsø
23. april
Bergen
Følgende innspill har vært svært utslagsgivende for prosjektgruppens forslag til
organisering for Parat-UH:
Medlemmer og tillitsvalgte er svært skeptisk til kontingentøkning
Kontingenten til Parat er tett opp til den de har i Forskerforbundet og NTL
Det er lite hensiktsmessig å opprette en underorganisasjon uten å kunne tilføre
ekstra ressurser, og det er utfordrende å kunne vise medlemmene hva de direkte får
igjen for en eventuelt økt kontingent
Tillitsvalgte beskriver lokal autonomi ved hver institusjon som viktig for Parat i
UH-sektoren.
Høgskolene er opptatt av ikke å bli slukt av universitetene men å kunne ivareta sitt
særpreg
Tillitsvalgte har et behov for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom
institusjonene
Behovet for en eventuell underorganisasjon må eventuelt vokse fram gjennom et
formelt nettverk
Prosjektgruppa foreslår følgende:
Parat-UH blir et formelt nettverk av de statlige utdanningsinstitusjonene i Parat. Dette vil
likne på nettverket i Parat Luftfart. HTV fra hver institusjon inviteres til melde på en
representant til et nettverksmøte en gang i året. Dag 2 på Parats statkonferanse vil være en fin
arena til å arrangere dette nettverksmøtet. Deltakere på nettverksmøtet velger en
koordineringsgruppe for ett år av gangen og foreslår hvilke saker gruppa skal jobbe med
gjennom året. Koordineringsgruppa kan bestå av en representant fra hver region og både
Universitet- og Høgskoler bør være representert. Det er ikke nødvendig at det er HTV som
sitter i denne gruppa. Engasjement og driv for å få ting gjort er viktigst. Basert på de
behovene prosjektgruppen har erfart kan eksempler på relevante saker å jobbe videre med
være:
-UH til å gjelde for teknisk/administrativt ansatte i UHsektoren
-sektoren til Parat/YS
– samkjøring av vervemateriell for Parat-UH (søknad til Parat om
midler)
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distribuere epostadresser til tillitsvalgte i nettverket
ter fra alle
institusjonene
-sektoren mer synlig i Parat, egne nettsider, artikler i Paratblad
osv.
individuelle lønnskrav i lokale forhandlinger
Utvikle et kursopplegg/veiledning for å hjelpe medlemmer til kompetanseutvikling –
arbeidsgiver etterlever ikke dette i praksis
Nettverksmøtet 27. august velger sammensetning av koordineringsgruppe og hvilke saker
Parat-UH skal jobbe med i året som kommer. Koordineringsgruppen har ansvar for å
planlegge neste års nettverksmøte. Dette kan også eventuelt gå på rundgang regionsvis i
nettverket – slik at institusjonene i hver region får dette ansvaret i samarbeid med Parats
tilhørende regionkontor. Den årlige regionkonferansen er en god arena for å møtes til et slikt
regionalt samarbeid i Parat-UH.
Det vil være naturlig at koordineringsgruppen evaluerer Parat-UH og samarbeidet etter to
år. Evaluering kan gjøres muntlig på nettverksamlingen, men også ved å vurdere resultater
fra Parats medlemstilfredshetsundersøkelse eller gjennomføre en egen undersøkelse blant
tillitsvalgte i Parat-UH.
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Parat-NMBUs aktivitet i 2014
Styret har i 2014 bestått av: Hovedtillitsvalgt Kurt Johansen, vara hovedtillitsvalgt Elin
Pålerud, styremedlem Anne Svinddal, Greta Indahl, Annie Aasen, Kirsten Ranheim Berg, og
Gro Holter Varamedlem har vært Marianne B. Skarra og Hanna Englien. Styret har hatt 7
styremøter.
Vi har hatt 4 tillitsvalgtmøter, hvor vi bl.a. gjennomgikk den nye fakultetsorganiseringen og
organiseringen av Universitetsadministrasjonen.
Elin Pålerud er medlem av Arbeidsmiljøutvalget ved NMBU med Kurt Johansen som vara.
Kurt Johansen, Elin Pålerud og Kirsten Ranheim Berg 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 2014 vært avholdt 17 IDF møter.
Vi har i 2014 forhandlet frem en ny tilpasningsavtale og ny lønnspolitikk.

Det ble avholdt 2 medlemsmøter hvor pensjon og høstens lønnsforhandlinger var tema.
28. august på Adamstuen og 4. september på Ås hvor medlemmer fra Sandnes deltok.
Julelunsj for de tillitsvalgte hadde vi 9. desember.
”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.

Lokale lønnsforhandlinger
Det har vært avholdt 2.3.3 forhandling i 2014.
Det har vært avholdt 2.3.4 forhandling høsten 2014.
I forkant av forhandlingene var det nedsatt en gruppe som skulle avdekke eventuelle
ubegrunnede lønnsforskjeller mellom arbeidstakere på Ås og Adamstuen. Det ble i 2014
avholdt 5 møter.
Kurt Johansen deltok fra Parat.

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

Elin Pålerud
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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. 49 medlemmer ved fakultetet i 2014.

Fra IPV, Institutt for plantevitenskap
Tillitsvalgt 2014: Liv Berge, Vara: Merethe Iversen, 12 medlemmer i 2014.
IPM ble fra 01.01.2014 delt i to nye institutter. Det ene ble Institutt for planteviteskap. Det
andre ble Institutt for miljøvitenskap.
Odd Arne Rognli ble ansatt som my instituttleder.
Institutt for Plantevitenskap er ett av dei syv instituttene på fakultetet Vetbio. Det er det
største fakultetet med 4 institutt på Campus Adamstua og 3 institutt på Campus Ås. Det er
vanskelig og ha oversikten på eit slikt stort fakultet, eg har god kontakt med tillitsvalgte på
IHA og IKBM, men ikke på dei andre instituttene.
Vi er 88 ansatte (stipendiatene inkludert) på instituttet. Sliter fremdeles med at vi er fordelt på
fleire bygninger/områder på Campus. Administrasjonen sitter i Tårnbygget. Det jobbes med
mulighetene for samlokalisering og det gjelder også for studentene som gjerne vil ha ein
møteplass.
Undertegnende har vært på to ID møter på Adamstua i Oslo (Fakultetsstyremøte), samt tre ID
møter i forkant av instituttstyremøter.
Hilsen Liv Berge -tillitsvalgt

Fra IHA, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Tillitsvalgt 2014: Turid Ekerholt, 6 medlemmer i 2014.
NMBU ble i 2014 tildelt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) «Foods of Norway» av
Norges forskningsråd.
Sentrets hovedmål er å utvikle bærekraftige forressurser fra underutnyttet biomasse som skog,
makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi. Dette er fornybare ressurser
som i seg selv er uegnet som menneskemat. Senteret skal også utvikle robuste husdyr med
høy fôreffektivitet for å øke produksjonen av melk, kjøtt og fisk basert på lokale forressurser.
Dette fører til en økt selvforsyningsgrad og mindre avhengighet av importerte råvarer som
soya.
Fire institutter ved NMBU er involvert, både fra Campus Adamstuen og Campus Ås. I tillegg
er det 15 bedriftspartnere med. Det vil også bli etablert samarbeid med flere internasjonale
forskningsinstitusjoner.
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Fra IKBM, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Tillitsvalgt 2014: May Helen Aalberg, Vara: Wenche Johnsrød, 5 medlemmer i 2014.

Fra BasAm, Institutt for Basalmedisin og Akvamedisin.
Tillitsvalgt 2014: Tore Engen, 9 medlemmer i 2014.

Fra MatInf, Institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi.
Tillitsvalgt 2014: Greta Indahl, vara: Elin Pålerud, 5 medlemmer i 2014.

Fra ProdMed, Institutt for Produksjonsdyrmedisin.
Tillitsvalgt 2014: Solfrid Nevland, Lill-Wenche Fredriksen, 5 medlemmer i 2014.
Irma Caroline Oskam ble ansatt som ny instituttleder.

Fra SportFaMed, Institutt for Sports – og familiedyrmedisin.
Tillitsvalgt 2014: Astrid Hardie, Hanna Englien, 6 medlemmer i 2014.

FAKULTETET FOR MILJØVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Irene E. Dahl, Annie Aasen og Gunnar Torp representerte Parat i ID møtene med fakultetet.
19 medlemmer ved fakultetet i 2014.

Fra IMV, Institutt for miljøvitenskap
Tillitsvalgt 2014: Irene Eriksen Dahl, vara: Toril Trædal, 10 medlemmer i 2014.
IPM ble fra 01.01.2014 delt i to nye institutter. Det ene ble Institutt for miljøvitenskap. Det
andre ble Institutt for plantevitenskap.
Jan Vermaat ble ansatt som ny instituttleder og var på plass 01.08.2014.
Den største omorganiseringen var for de ansatte i administrasjonen med fordeling av
personalet til to institutt. Samtidig var det pensjonsavganger og nyansettelser.
Vi er plassert i Jordfagbygningen, som er under planlegging for oppussing av
undervisningslokalene. Flere studenter krever mere plass. Arbeider starter i 2015. I tillegg er
det planlagt å tilrettelegge 3 etg. for Statsbygg, som vil bruke lokalene under arbeidet med det
nye Campus Ås. Lokalene har stått ledig i mange år under begrunnelse av mangel på penger
til oppussing. Statsbygg står for kostnadene som vil komme instituttet til gode senere.
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.
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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.
Irene E. Eriksen Dahl

Fra IMT, Institutt for Matematiske realfag og Teknologi.
Tillitsvalgt 2014: Gunnar Torp, vara: Jon Asper, 5 medlemmer i 2014.
IMT har over 100 ansatte og over 1000 studenter. Parat har 5 medlemmer ved instituttet.
Økonomisk gikk instituttet med solid positivt resultat, men vi merker ikke så stor forskjell.
Fleksibilitet på personalsiden er viktig, også pga. stor undervisningsbelastning.
Det er ganske umulig å få erstattet teknisk personell som etter hvert pensjoneres. Vi er
betenkte på beredskapen med tanke på undervisning og teknisk support og spesielt
studentøvelser.
Gunnar Torp sitter i innstillingsutvalget for tekn/ administrativt personale ved IMT.
Jon Asper sitter i valgkomiteen i Parat NMBU.
Gunnar Torp / Jon Asper

Fra INA, Institutt for Naturforvaltning
Tillitsvalgt 2014: Annie Aasen, vara Anne Ombustvedt, 4 medlemmer i 2014.
Sjur Baardsen ble ansatt som my instituttleder.
Året 2014 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 merket så mye til fusjonen, så den kan vel sies å være uten problemer for oss.
Årets INA-utflukt ble en skidag til Holmenkollen og Tryvann i mars. Noen gikk langrenn og
noen sto slalåm, mens andre akte på kjelke i Korketrekker’n og var på omvisning i museet i
Holmenkollbakken. Litt for enhver smak og med deilig lunsj i bakken og avslutningsvis
middag på Frognerseteren. En herlig dag selv om vi fikk besøk av den berømte
Holmenkolltåka!
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 Maarud Gaard Opplevelser på Finnholt,
Disenå i november. Det ble en hyggelig tur, selv med praktiske øvelser innen øksekasting, pil
og bue, rifle, luftpistol og leirdueskyting (hagle). Noen meget gode resultater, og noen ikke
fullt så gode. Det ble også holdt et internt seminar med ulike saker på agendaen, og
gruppearbeid. Koselig sammenkomst på kvelden med mye god mat og drikke! Flott sted!
Vi har tilsatt ny instituttleder i løpet av året – og administrasjonssjef - et valg vi er meget godt
fornøyd med.
Det har kommet til nye studenter i løpet av året, nå er vi ca. 400. Og vi har fortsatt 55
stipendiater, og den faste staben er økende på den vitenskapelige siden.
Annie Aasen
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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 2014.

Fra ILP, Institutt for Landskapsplanlegging
Tillitsvalgt 2014: Sheena G. Lisland, vara: Monica Vestvik, 4 medlemmer i 2014.
2014 har vært et forholdsvis vært et rolig år for ILP hvor de ansatte og studenter har blitt vant
til sin tilværelse i Akropolis og oppussede lokaler i KA.
En meget viktig sak for instituttet er samlokalisering og dette er noe som instituttleder jobber
konsekvent med.
Instituttet fortsetter å vokse og gikk fra 64.3 årsverk i 01.01.2014 til 76.2 årsverk i 31.12.14
(det er mange vitenskapelig i deltids stillinger). 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 HH, Handelshøgskolen ved NMBU
Tillitsvalgt 2014: Reidun Aasheim, 1 medlem i 2014.

UNIVERSITETSADMINISTRASJONEN
Bård Holtbakk og Gro Holter møtte i ID møte i universitetsadministrasjonen.
62 medlemmer ved universitetsadministrasjonens avdelinger i 2014.

Fra POA, Personalavdelingen
Tillitsvalgt 2014: Gro Holter, 3 medlemmer i 2014.
Personalmedarbeiderne ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014 samlet i en avdeling.

Fra Studieavdelingen
Tillitsvalgt 2014: Cecilie Haugerud, 4 medlemmer i 2014.
Studiemedarbeiderne ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014 samlet i en avdeling.

Fra Forskningsavdelingen
Tillitsvalgt 2014: Marianne Tandberg, 1 medlem i 2014.
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Medarbeiderne ved forskningsavdelingene ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014
samlet i en avdeling.

Fra Kommunikasjonsavdelingen
Tillitsvalgt 2014: Øyvind Graham, vara: Henrik Mikkelsen, 8 medlemmer i 2014.
Kommunikasjonsmedarbeiderne ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014 samlet i en
avdeling.

Fra Biblioteket
Tillitsvalgt 2014: Unni Johnsen, 2 medlemmer i 2014.
Biblioteksmedarbeiderne ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014 samlet i en avdeling.

Fra Ledelses staben
Tillitsvalgt 2014: Lise Gorseth, 1 medlem i 2014.

Fra Økonomiavdelingen
Tillitsvalgt 2014: Alma Viken Zirek, vara: Johnny Johannessen, 14 medlemmer i 2014.
Økonomimedarbeiderne ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014 samlet i en avdeling
og noen av medarbeiderne har flyttet permanent til Ås. Avdelingen flyttet også ut fra Sirkus
og inn i nye lokaler i Sagabygget.

Fra Teknisk avdeling
Tillitsvalgt 2014: Bjørnar Sæther, 13 medlemmer i 2014.
Medarbeiderne ved teknisk avdeling ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014 samlet i en
avdeling.

Fra IT-avdelingen
Tillitsvalgt 2014: Bård Holtbakk, vara Morten Petterson, 12 medlemmer i 2014.
Medarbeiderne ved IT- avdelingene ved gamle NMBU og NVH ble fra 01.01.2014 samlet i en
avdeling.
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Fra FR. Felles ressurssenter
Tillitsvalgt 2014: Elin Bråstøyl, 4 medlemmer i 2014.
Det har vore eit krevjande og noko uroleg år for dei tilsette ved dokumenttjenesten. I
forbindelse med fusjoneringa og overgangen til nytt sak-/arkivsystem har det vore mykje nytt
å setje seg inn i, mange utfordringar som skulle løysast i tilknyting til det, samt mange
brukarstøtteoppgåver til saksbehandlarar rundt om på NMBU. Det har vore mykje uro og
frustrasjon knytt til problem med arkivleiar. Det har vore meir eller mindre fråvær av leiing,
og det har mellom anna gått ut over arbeidet med innføringa av nytt system. Det har også gått
ut over arbeidslyst og –glede. Det har vore vanskeleg å motivere seg for å gå på jobb.
Tidlegare arkivleiar slutta sommaren 2014, og det blei ei midlertidig løysing med fungerande
arkivleiar inntil ny arkivleiar blei tilsett. Ny leiar starta i jobben 5. januar 2015.
Ny arkivleiar har allereie tatt tak i mange ting, samt satt i gang eit prosjekt/tiltak som går på
teambygging, arbeidsmiljø og samarbeid. Det vil i løpet av våren 2015, bli halde eit seminar
der dette er tema.
Mvh Elin Bråstøyl

FORSKNINGSSENTRENE
Fra SKP, Senter for klimaregulert planteforskning
Tillitsvalgt 2014: Jorun Andersen, 6 medlemmer i 2014.
Ved SKP har vi mistet to medlemmer I 2014. Disse to har meldt overgang til annen forening
ved NMBU.
Vi har hatt representasjon i lokalt innstillingsråd med Jorun Andersen for administrative
stillinger og Dag Wenner for tekniske stillinger.
Ved SKP har vi god mulighet til innsyn i saker som angår de ansatte. I et så lite miljø snakker
vi ofte sammen og informasjon har kort vei.
Ellers har det vært et rolig år i 2014.
Hilsen Jorun Andersen

Fra SHF, Senter for husdyrforsøk
Tillitsvalgt 2014: Sigbjørn Moen, 11 medlemmer i 2014.
Året som har godt har vert preget av utbyggingen av nytt senter. Det har vært en masse møter
og befaringer på det som kommer til å hete Ås gård. Alt har nokk ikke blitt helt som det vi
hadde tenkt oss. Vi får ikke plansiloer, redskaps hus og heller ikke etologihall. Noe vi gjerne
hadde sett vi fikk, men på grunn av nedskjæringer så har vi måttet prioritert knallhardt. Vi
ansatte har blitt tatt med på råd og har hatt en stor deltagelse i de prosessene som har pågått i
hele bygge og planleggings perioden. Så da står det bare igjen å se om vi har vært smarte,
sånn att de fjøsene vi har bygd er bygd for framtiden. Vi har hatt en gjennomgang av de lokale
vaktordningene her på sentrert, og da spesielt melkerobotvakta. Linda har gått på trinn 3 kurs
nå i vinter. Vi gleder oss til å flytte inn i de nye fasilitetene på Ås gård. Ås gård overtas ca.
16.mars 2015. Det er nå under planlegging nye fjørfefasiliteter på Syverud.
Dette var litt om oss på senter for husdyrforsøk.
Hilsen Linda og Sigbjørn
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SAK 2
Regnskap 2014 for ParatNMBU
Inntekter

Utgifter

Inntekter
Driftstilskudd fra Parat kr. 236 pr. medlem

51264,00

Overført fra Parat-NVH

58781,60

Renter 1644.34.22327 (driftskonto)

122,42

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

3287,60
3651,89

Medlems aktiviteter

0,00

Reiseutgifter møter

3734,50

Parat UH seminar

2397,00

Temadager/kursutgifter

6215,00

Gaver

150,00

Telefonutgifter

3977,38

Årsmøte

25719,96

Årsmøtekurs betalt av Parat-NMBU

0,00

Reiseutgifter årsmøtekurs

0,00

Almanakker

0,00

Kontorutgifter

12110,50

Profileringsartikler / vervepremier

0,00

Kostnader ved bruk av banktjenester

24,00

Sum

110168,02

Overskudd/underskudd

58870,83

51297,19
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Regnskap Parat-NMBU 2014 Konto oversikt
SPAREKONTO

1644.30.12153
Inn

01.01.2014
Renter
Inn
Ut

Ut

771,38
174,50

31.12.2014

DRIFTSKONTO

94758,69

1644.34.22327
Inn

01.01.2014
Inn
Ut

saldo
94161,81

Ut

saldo
67083,97

110168,02
58870,83

31.12.2014

118381,16

Kommentarer til regnskapet 2014
Årsaken til det store overskuddet i 2014 er overføring av kr. 58781,60 fra
Parat-NVH til vår felles konto 1644.34.22327.
I 2014 brukte vi 7606,83 mer enn tilskuddet fra Parat sentralt.

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

Budsjett og aktivitetsplan for 2015
Budsjett
2015

Inntekter
Driftstilskudd fra Parat
Overført fra 2014

51000
118381

Tilskudd fra NMBU
Renter 1644.34.22327 (driftskonto)
Sum inntekter

0
120
169501

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

20000,00
5000,00
57450,00
4000,00
3000,00
30000,00
1000,00
4000,00
20000,00
8000,00
0,00
1000,00
16000,00
50,00
169500

Vi planlegger å ha flere medlemsmøter i 2015. Minimum ett på våren og ett på høsten. I
tillegg så skal vi prøve å få til noen medlemsaktiviteter. En aktivitet er allerede klar.
Styret har også ett ønske om å legge ett styremøte til Campus Sandnes med
medlemsmøte og medlemsaktiviteter der.
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Sak 4

Endringer i retningslinjene for valg av hovedtillitsvalgt og
varahovedtillitsvalgt: § 4. ÅRSMØTET
Styret i Parat-NMBU ønsker å endre våre retningslinjer slik at de er fleksible og ikke blir en
hindring for valgkomiteens arbeid.
I dag står det følgende:
Styresammensetningen skal i perioden med to campus løsning være som følgende:
Hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt skal være fra hvert sitt campus.
Styret ønsker å endre dette til:
Hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt skal fortrinnsvis komme fra hvert sitt campus.

Sak 5

Valg 2015:
Resultat fra valget 12.12.2013
Leder/hovedtillitsvalgt:
Varahovedtillitsvalgt:
Styremedlem:

Kurt. R. Johansen
Elin Pålerud
Greta Indahl
Annie Aasen
Anne Svinddal
Kirsten Ranheim Berg
Gro Holter

IMV
MatInf
MatInf
INA
ILP
Økonomi
Personal

Valgt for ? år
Valgt for ? år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

Varamedlem:

Marianne B. Skarra
Hanna Englien

SHF
Valgt for 1 år
SportFaMed Valgt for 1 år

De som er på valg i år er Greta Indahl og Annie Aasen. I tillegg er begge
varamedlemmene på valg.
I referatet fra ekstraordinært årsmøte 12.12.2013 står det ikke noe om hvor lang
periode hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt er valgt for. I våre retningslinjer er
valgperioden for disse to vervene 2 år. Nå må dessverre Elin trekke seg som
varahovedtillitsvalgt og styret anbefaler nå at ny varahovedtillitsvalgt velges for to år
slik at vi kommer i normalt gjenge i forhold til retningslinjene. Der står det at
hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt bør ikke være på valg samtidig.

19

Vedlegg 1

Representasjon 2014 ved NMBU

Arbeidsmiljøutvalg:

Representant

Vararepresentant

Elin Pålerud

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
Ingrid Bugge
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.

20

Vedlegg 2
Arbeidssted:

Tillitsvalgte 2014
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

Anne Ombustvedt

FAKULTETET FOR SAMFUNNSVITENSKAP
ILP

Sheena Lisland

HH

Reidun Aasheim
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Monica Vestvik

Vedlegg 2

Tillitsvalgte 2014 forts.

Arbeidssted:

Tillitsvalgt:

Vararepresentant:

UNIVERSITETSADMINISTRASJONEN
Personalavdelingen

Gro Holter

Studieavdelingen

Cecilie Haugerud

Forskningsavdelingen

Marianne Tandberg

Kommunikasjonsavdelingen

Øyvind Graham

Biblioteket

Unni Johnsen

Ledelses Stab

Lise Gorseth

Økonomiavdelingen

Alma V. Zidek

Teknisk avdeling

Bjørnar Sæther

IT- avdelingen

Bård Holtbakk

Felles Ressurssenter

Elin Bråstøyl

Henrik Mikkelsen

Johnny Johannessen

Morten Petterson

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

SEVU

Senter for etter- og videreutdanning

Noragric

Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier

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.
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