REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 – 16.00
TOLLBUGT. 35

Hovedstyret:

Kolbjørn Hagen
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)
Monica Martinussen (vara, innkalt)

Forfall:

Dag K. Bjerketvedt

Sekretariatet:

Kari Kjenndalen
Frank O. Anthun (sak 19-22 og 28-30/02)
Sigrid Lem
Aina Nilsen (sak 19-21/02)
Jorunn Dahl Norgård
Unn Rognmo
Jan Zahl (sak 25-29/02)

Sak 18/02

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 24.januar 2001
Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 11.02.02. En referatsak ble
tilføyd, ellers var det ingen merknader til referatet.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 19/02

Dagsorden og forberedelse av saker til Landsrådsmøtet
Vedlagt fulgte notat med vedlegg om evaluering av Forskerforbundets
organisasjonsstruktur samt forslag til dagsorden for møtet i Landsrådet 18.19.04.02, innsendte forslag til tema fra lokallag og foreninger og oversikt
over tidspunkt for innkalling til landsrådsmøtet, påmelding og utsendelse av
sakspapirer til delegater og observatører. Generalsekretær Kari Kjenndalen
innledet.

Vedtak:
Hovedstyret vedtar opplegget for evaluering av Forskerforbundets
organisasjonsstruktur samt dagsorden for landsrådsmøtet med de
endringer som fremkom i møtet. AU gis fullmakt til å ferdigstille
notatet om evaluering av organisasjonsstrukturen på grunnlag av
diskusjonen i hovedstyremøtet.
Sak 20/02

Tildeling av reisestøtte til lokallag
Vedlagt fulgte kopi av mottatte søknader, retningslinjer for tildeling av
reisestøtte samt notat fra sekretariatet med vurdering og forslag til fordeling
av midler.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til sekretariatets tildelingsforslag.
Følgende lokallag tildeles reisestøtte:
Nr
1
2

Lokallag:
Forskerforbundet ved
Nasjonalbiblioteket
Forskerforbundet ved
Meteorologisk institutt
Sum reisestøtte:

Søknad gjelder:
Møter i
lokallagsstyret
Møter i
lokallagsstyret

Beløp:
42.000,80.000,122.000,-

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så snart som mulig. Det
foretas en ekstraordinær utlysning av resterende reisestøttemidler i
løpet av våren 2002.
Sak 21/02

Tildeling av prosjektmidler til lokallag/foreninger
Vedlagt fulgte kopi av mottatte søknader, retningslinjer for tildeling av
prosjektstøtte samt notat fra sekretariatet med vurdering og forslag til
fordeling av midler. Fungerende organisasjonssjef Jorunn Dahl Norgård
redegjorde for sekretariatets tildelingsforslag.
Vedtak:
Behandlingen av søknaden fra Forskerforbundet ved UiO, NTNU, UiTø
og NLH på vegne av lokallagene i universitetssektoren utsettes.
Hovedstyret ser positivt på temaet for kurset, og vil gå i dialog med
søkerne for å finne en tilfredsstillende løsning. En mulighet er
overføring til OU-midler.
Søknaden fra Forskerforbundet ved Riksantikvaren overføres til OUmidler for 2002.
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Søknaden fra FAP om tilskudd til prosjekt om lønnsutvikling for
administrative stillinger innvilges med kr 150.000,-. Bevilgningen
dekkes over budsjettpost for prosjekter.
Hovedstyret slutter seg for øvrig til sekretariatets tildelingsforslag med
de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag/foreninger
tildeles prosjektmidler:
Nr
1
2a

Lokallag/forening:
Forskerforbundet
ved UiO
Forskerforbundet
ved UiTø
Forskerforbundet
ved UiTø
Forskerforbundet
ved NIFU
Forskerforbundet
ved Oslo Bymuseum
og Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Meteorologforening
FFL

Prosjekt:
Stipendiatseminar

Beløp:
13.898,-

Seminar om utbrenthet/
50.000,stressmestring
2b
Rapport og seminar –
10.000,stipendiatundersøkelse
4
Kurs i kommunikasjon og 20.000,presentasjonsteknikk
6
Lederutviklingsprogram
25.000,for konservatorer med
avdelingslederansvar
(delfinansiering)
7
Deltakelse på nordisk
50.000,meteorologmøte
8
a) Fagpolitisk konferanse 235.000,om IKT i lærerutdanning
b) Deltakelse nordisk
lærerutdanningskongress
c) Regional konferanse
om lærerutdanning og
den nye studentgenerasjonen
9 a FBF
Innhenting og oppdate43.000,ring av medlemsopplysninger
9 b FBF
Vervefolder
15.000,10b FAP
Deltakelse for styremedl.
40.000,på FAPs vårseminar
11 FMK
Studietur til Sverige for
29.000,FMKs styre
(delfinansiering)
12 Arkivarforeningen Fagpolitisk seminar om
129.000,arkivaryrket i forandring
13 KEFF
Fagpolitisk seminar om
35.000,faglige retningslinjer,
kvalitetsutvikling m.m.
14 FFI
Studietur til søsterorgani50.000,sasjon i Latvia
(delfinansiering)
15 FFL/FFFH/FFI
Felles styreseminar
45.000,Sum prosjektmidler:
789.898,-
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De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så snart som
mulig.
Sak 22/02

Hovedtariffoppgjøret 2002
Vedlagt fulgte notat med sekretariatets forslag til Forskerforbundets krav
ved tariffoppgjøret i statssektoren våren 2002, kopi av innsendte krav og
innspill fra lokallag og foreninger og et sammendrag av de nevnte krav og
innspill. Innspill som var kommet inn etter svarfristen ble delt ut i møtet.
Forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet, og orienterte om debatten på
den nylig avholdte strategisamlingen for lokallag ved universiteter og
høgskoler.
Hovedstyret mente at Kvalitetsreformens innvirkning på lønns- og
arbeidsvilkår og merbelastning for de ansatte må tas med som et moment i
det videre arbeidet med hovedtariffoppgjøret.
Hovedstyret understreket betydningen av at Forskerforbundet og
Akademikerne profilerer seg utad i forbindelse med hovedtariffoppgjøret.
Vedtak:
Hovedstyret gir sin tilslutning til sekretariatets forslag til krav ved
tariffoppgjøret 2002 med de endringer som fremkom i møtet.
Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide justeringskrav på
bakgrunn av de synspunkter som fremkom i møtet.

Sak 23/02

Utkast til forskrift om krav til mastergrad
Vedlagt fulgte notat med utkast til forskrift om krav til mastergrad fra
Utdannings- og forskningsdepartementet datert 11.02.02. Kolbjørn Hagen
innledet. Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om den kommende
stortingsmeldingen om lærerutdanning.
Hovedstyret hadde en foreløpig drøfting av høringsutkastet.
Vedtak:
Hovedstyret tar drøftingen til etterretning. Sekretariatet bes på
grunnlag av drøftingen i møtet utarbeide forslag til uttalelse som legges
frem for Hovedstyret i april.

Sak 24/02

Rekruttering og organisering av stipendiater
Notat om rekruttering og organisering av stipendiater i Forskerforbundet var
ettersendt. Leder Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen
innledet.
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Hovedstyrets representanter fra UiO, UiTø og UiB orienterte om hva som er
gjort i lokal regi overfor stipendiater. Det er bl.a. avholdt seminarer, utført
undersøkelser og valgt inn stipendiater i lokallagsstyret.
Det var enighet i Hovedstyret om at det videre arbeid overfor
stipendiatgruppen i stor grad må gjøres i regi av de aktuelle lokallagene.
Forbundet sentralt må bidra ved å arrangere sentrale kurs og seminarer og
ved å ta opp aktuelle saker med politiske myndigheter.
Lokallagene bør synliggjøre at medlemskap i Forskerforbundet er en
forutsetning for bistand når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og at
Forskerforbundet har rettigheter etter lov- og avtaleverk og kanaler for
politisk påvirkning. Lokallagene bør også skape arenaer/møteplasser for
stipendiatene på institusjonen. Medlemstilbudene på forsikrings- og
banktjenester må markedsføres bedre overfor stipendiater.
Vedtak:
AU og sekretariatet følger opp det videre arbeid overfor stipendiatgruppen i tråd med Hovedstyrets drøftinger og anbefalinger.
Hovedstyret oppfordrer lokallagene til å være aktive overfor
stipendiater ved egen institusjon.
Sak 25/02

Vedtekter – Professorforeningen ved Universitetet i Oslo
Vedlagt fulgte notat med kopi av forslag til vedtekter for
Professorforeningen ved Universitetet i Oslo. Leder Kolbjørn Hagen og
fungerende organisasjonssjef Jorunn Dahl Norgård innledet.
Vedtak:
Hovedstyret tar til etterretning at Professorforeningen ved
Universitetet i Oslo videreføres som en fagpolitisk forening i
Forskerforbundet, jf. vedtektenes §15.1. Hovedstyret godkjenner
foreningsvedtekter for Professorforeningen ved UiO under forutsetning
av at §3 endres i tråd med mal for foreningsvedtekter.

Sak 26/02

Forskerforbundets forsikringsordninger
Vedlagt fulgte notat om arbeidet med å inngå nye avtaler om
medlemsforsikringer med kopi av avtale med vedlegg om etablering og drift
av forsikringskontor for Forskerforbundet. Generalsekretær Kari Kjenndalen
innledet.
Vedtak:
Informasjonen om arbeidet med nye avtaler om medlemforsikringer tas
til orientering.
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Sak 27/02

Oppsummering av møte med Kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen 06.02.02
Leder Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret drøftet erfaringene med sikte
på fremtidig kontakt og tilsvarende møter. Det var enighet om at opplegget
for møtet fungerte bra.
Vedtak:
Oppsummeringen tas til etterretning og legges til grunn for fremtidig
arbeid.

Sak 28/02

Forskerforbundet og Akademikerne
Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om arbeidet i Akademikernes
styre og Akademikerne-Stat. På styrets møte 5. februar ble det vedtatt to
policynotater, om skatt og om helse. Styret hadde en gjennomgang av de
avholdte regionale inntektspolitiske konferansene. Det ble gitt en orientering
fra AAD om oppfølging av intensjonsavtalen om et mer inkluderende
arbeidsliv. Akademikernes sekretariat har søkt om å bli godkjent som IAvirksomhet, og styret anbefaler medlemsforeningene å gjøre det samme.
Akademikerne-Stat arbeider med konfliktberedskapen. Ansvaret for
reforhandling av diverse særavtaler er delegert til medlemsforeninger. Det
har vært en gjennomgang av ulike omstillingsprosesser der Akademikerne
er involvert.
Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte om arbeidet i AkademikerneHelse og Akademikerne-Kommune. Det partssammensatte utvalget som
arbeider med nytt avtaleverk i NAVO-Helse skulle avgi sin innstilling innen
28. februar 2002, men er ikke ferdige med sitt arbeid.
Akademikerne-Kommune holder på med kravsutformingen, og
Forskerforbundet skal levere sine innspill til hovedtariffoppgjøret i
kommunal sektor.
Det hadde ikke vært aktivitet i Informasjonsnettverket siden sist.
Utredningsnettverket er nedlagt.
Ass. generalsekretær Sigrid Lem orienterte om arbeidet i faggruppen for
utdanning og forskning, som har oversendt sitt utkast til utdanningspolitisk
program til Akademikerne for behandling i medlemsorganisasjonene.
Faggruppen er i sluttfasen av arbeidet med et skolepolitisk program.
Vedtak:
Informasjonen om arbeidet i Akademikerne tas til orientering.
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Sak 29/02

Orienteringssaker
a) Notat av 04.02.02 om medlemsutvikling i Forskerforbundet fulgte
vedlagt.
b) Notat av 18.02.02 om status for kvalitetsreformen fulgte vedlagt.
c) Uttalelse om Rapport 2001: Helhet og sammenheng. Om fornyelse av
den statlige utdanningsadministrasjonen fulgte vedlagt.
d) Det ble orientert om særtariffavtaler om midlertidig tilsetting etter
arbeidsmiljølovens § 58A i Abelia (KBL)-området og sykehussektoren.
Gjeldende avtale med Abelia ble delt ut i møtet.
e) Prioriterte arbeidsoppgaver for 2002 fulgte vedlagt.
f) Informasjonsplan for 2002-03 ble delt ut i møtet.
g) Notatet ”Hvordan skrive i avisen” ble delt ut i møtet.

Sak 30/02

Eventuelt
a) Høring – endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid
og stillingsvernet for toppledere med etterlønnskontrakter.
Notat med utkast til uttalelse samt høringsbrev fra AAD ble utdelt i møtet.
Forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til sekretariatets synspunkter med de
endringene som fremkom i møtet.
b) Høring – forbud mot terapeutisk kloning m.m.
Høringsnotat fra Helsedepartementet ble delt ut i møtet. Generalsekretær
Kari Kjenndalen orienterte. Det var enighet om at Hovedstyret skulle uttale
seg i saken. Utkast til uttalelse vil bli sendt på sirkulasjon til Hovedstyrets
medlemmer før det behandles av AU.
c) Brev fra Forskerforbundet ved BI med anmodning om bistand styringsforholdene ved BI-Stiftelsen
Hovedstyremedlem og leder for Forskerforbundet ved BI, Øystein Noreng,
redegjorde for saken. Forskerforbundet vil ta opp spørsmålet i forbindelse
med revisjon av Privathøyskoleloven og en ny felles lov for all høyere
utdanning.
d) Evalueringen av Norges forskningsråd – videre saksgang
Leder Kolbjørn Hagen innledet. Evalueringen sendes ikke på formell høring
fra UFD. Det var enighet om at Forskerforbundet likevel skulle uttale seg
om evalueringen.
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Sak 31/02

Referatsaker

14.01.02

Møte i Akademikerne Kommune
Kjell Hansen deltok.

17.01.02

Møte med IDE Firmaprofilering AS
Jorunn Dahl Norgård deltok.

18.01.02

Møte med NEAS
Jorunn Dahl Norgård og Aina Nilsen deltok.

21.-23.01.02

Kurs; Grunnopplæring for nye tillitsvalgte, trinn I
Jorunn Dahl Norgård var kursleder og foredragsholder. Frank Anthun,
Bjørn T. Berg, Kjell Hansen, Kolbjørn Hagen og Lisa Wilhelmsen holdt
foredrag.

23.01.02

Kurs for Planteforsk, Jordforsk og NORSØK
Brita Alsos deltok.

24.01.02

Møte med Abelia om BI
Brita Alsos representerte Forskerforbundet.

25.01.02

Informasjonsmøte i Sosial- og Helsedirektoratet
Jorunn Dahl Norgård representerte Forskerforbundet

28.01.02

Møte i Akademikernes ledergruppe
Kari Kjenndalen deltok.

29.01.02

Møte om evaluering av Norges forskningsråd
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

29.-30.01.02

OU-kurs ”Arbeidsgiverrollen”
Frank Anthun, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem innledet.

30.01.02

SINTEF-seminar om evalueringen av NFR
Kolbjørn Hagen deltok.

30.01.02

Oppsummeringskonferanse. Evaluering av lærerutdanningene –
Norgesnettrådet
Bjørn T. Berg deltok.

31.01.02

Kompetanseforum 2002
Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

31.01.02

Møte i Akademikerne-privat
Brita Alsos deltok.

04.02.02

Regional tariffkonferanse arrangert av Akademikerne
Åpning ved Kari Kjenndalen.
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05.02.02

Styremøte Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

05.02.02

Kurs for Veterinærhøgskolen
Brita Alsos deltok.

05.-08.02.02

OU-kurs for Forskeforbundets forening for ingeniørutdanning
Sigrid Lem deltok 05.-06.02 og Kjell Hansen 05.-08.02, begge som
foredragsholdere.

05.-06.02.02

Kurs i kommunikasjon og presentasjonsteknikk
Holdt på Leangkollen. Anne Britt Nilsen var kursleder. Jorunn Dahl
Norgård deltok som observatør på deler av kurset.

06.02.02

Møte i Akademikerne-Helse
Frank O. Anthun deltok.

06.02.02

Møte med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Hovedstyret og Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Jorunn Dahl Norgård og Unn
Rognmo deltok.

07.02.02

NSU-seminar - Kommersialisering av høyere utdanning
Kolbjørn Hagen deltok.

07.02.02

Møte med Victor D. Norman om modernisering
Kari Kjenndalen deltok med flere fra Akademikerne og de øvrige
hovedsammenslutningene.

07.02.02

Seminar – Høgskolen i Hedmark/Rena
Sigrid Lem innledet.

07.02.02

Besøk hos Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)
Bjørn T. Berg og Ingar Myking deltok.

12.02.02

Møte i Akademikernes konfliktberedskapsutvalg
Frank O. Anthun deltok.

12.-13.02.02

Kurs om seniorpolitikk
Anne-Britt Nilsen var kursleder, Kolbjørn Hagen deltok.

13.02.02

Lunsjmøte – Gjensidige
Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

14.02.02

Møte med tillitsvalgte fra UiO
Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg og Jorunn Dahl Norgård deltok.

14.02.02

Informasjonsmøte om ”Intensjonsavtalen om et mer inkluderende
arbeidsliv”, Akademikerne
Aina Nilsen deltok.

9

15.02.02

Etablering av konfliktberedskap
Møte i SANs lokale streikekomité i Bergen. Brita Alsos deltok.

18.02.02

Møte presidenten i ANSA
Kari Kjenndalen og Lars Petter Eriksen deltok.

19.02.02

Møte UFD om lærerutdanning
Kari Kjenndalen deltok.

19.02.02

Møte Akademikerne Stat
Dag Bjerketvedt fra hovedstyret, Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun
deltok.

19.02.02

Stipendiatseminar ved Universitetet i Oslo
Kolbjørn Hagen, Jorunn Dahl Norgård og Bjørn T. Berg deltok.

20.-21.02.02

Røroskonferanse - Gjensidige
Sigrid Lem deltok.

22.02.02

Årsmøte, Forskerforbundet ved NTNU
Kolbjørn Hagen deltok.

22.02.02

Arbeidsgruppe - Lykkeutvalget
Sigrid Lem deltok.

22.02.02

Medlemsmøte på skogutdanningen på Brandbu
Brita Alsos deltok.

25.02.02

Møte Lektorlaget
Kari Kjenndalen deltok.

26.02.02

Seminar for lokale sekretariater
Flere fra sekretariatet deltok.

26.02.02

Akademikernes faggruppe for forskning og utdanning
Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.

27.02.02

Styremøte – Norgesuniversitetet
Sigrid Lem deltok.

27.02.02

Strategisamling – lokallag ved universiteter og høgskoler
Frank O. Anthun var kursleder, Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg holdt
foredrag, flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok.
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