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1. Lønnsoppgjøret 

 
Christine redegjorde for resultatet fra de sentrale forhandlingene. UH-foreningen sendte inn 
krav i forbindelse med de sentrale forhandlingene. Mange av de sakene som UH-foreningen 
fremhevet i kravet sitt, kunne også gjenfinnes i andre krav som ble sendt inn. Bromander deltok i 
de sentrale forhandlingene for Juristforbundet. Resultatet ble at det skal fordeles 0,45 % av 
lønnsmassen til lokale forhandlinger ved den enkelte institusjon. Juristforbundet fikk ikke 
gjennomslag for egen jurist-stillingskode, men fra forrige oppgjør har det vært anledning til å 
benytte arbeidstitler. Retningslinjene for bruk av arbeidstitler ble presisert i dette oppgjøret. 

 
Styremedlemmene redegjorde deretter for status i forhandlingene på deres institusjoner. Med 
få penger blir det sannsynligvis forenklede forhandlinger. 
 

2. Årsmøtet 
 
Det fremgår av UH-foreningens vedtekter at årsmøtet skal avholdes annet hvert år på høsten. 
Årsmøtene har vært avholdt i partallsår. Innkalling skal skje med 1 måneds frist. JF Stat har 
besluttet å utsette sitt årsmøte til februar 2021 bl.a. pga. coronapandemien. Dette kunne gjøres 
uten å endre vedtektene. JF Stat sitt årsmøte bør finne sted etter Landsmøtet i JF. Det ble en 
diskusjon om utsettelse av årsmøtet i UH-foreningen. Alternativene er å avholde årsmøte i 
inneværende år eller utsette det til januar. UH-foreningens årsmøte må finne sted før årsmøtet i 
JF Stat da UH-foreningens årsmøte velger to delegater som skal delta på årsmøtet i JF Stat. Det 
var enighet om at de beste grunner talte for å utsette til januar. 20. januar ble foreslått som 
dato. Innkallingen må da ut senest 20. desember. Avgjørelsen av om møtet skal skje fysisk eller 
digitalt utsettes så lenge som mulig for å ta høyde for utviklingen av pandemien og de til enhver 
tid gjeldende smittevernrådene/kravene fra myndighetene. 
 
Christine sjekker hvilken frist vi har på å melde inn delegater og ber Hanne sende ut en e-post til 
medlemmene om at årsmøtet er utsatt til januar og at innkalling vil komme.  
Alle styremedlemmer vurderer så raskt som mulig om de stiller til gjenvalg eller ikke. 
 

3. Eventuelt 
 
Siri redegjorde for diskusjonen på UiA om faglig ansatte har en særlig uavhengig stilling, og om 
faglig ansatte kan gis overtidsbetaling etter HTA. Arbeidsgiver har fått utarbeidet en rapport fra 
advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Rapporten sendes deltakende styremedlemmer etter 
styremøtet. Det var enighet om å diskutere dette spørsmålet ytterligere ved en senere 
anledning.  


