REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 – 16.00
TOLLBUGT. 35

Hovedstyret:

Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)
Einar Jebens
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)
Monica Martinussen (vara, innkalt)

Forfall:

Øystein Noreng

Sekretariatet:

Kari Kjenndalen
Frank O. Anthun
Lars Petter Eriksen (sak 40-41/02)
Sigrid Lem
Aina Nilsen (fra sak 40/02)
Jorunn Dahl Norgård
Unn Rognmo
Jan Zahl (sak 34/02 b, 35-37/02, 39/02)

Sak 32/02

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. februar 2002
Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 21.03.02. Det kom ingen
merknader til referatet.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 33/02

Program og opplegg av landsrådsmøtet
Vedlagt fulgte notat med møteplan for landsrådsmøtet og oversikt over
påmeldte deltakere. Forslag til dagsorden og gruppeoppgaver vedr.
evaluering av Forskerforbundets struktur ble delt ut i møtet. AUs forslag til
innledere fremgikk av innkallingen til Landsrådet sendt Hovedstyret i brev
av 22.03.02. AU foreslo at Jon Natvig velges som dirigent.

Fungerende organisasjonssjef Jorunn Dahl Norgård orienterte om de
foreslåtte gruppeoppgavene. Seunn Smith-Tønnessen orienterte om sin
innledning til Landsrådets drøfting av evalueringen av Forskerforbundets
organisasjonsstruktur.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar dagsorden for landsrådsmøtet. Hovedstyret slutter
seg til AUs forslag til innledere og dirigent. Hovedstyret tar
gruppeoppgavene til etterretning.
Sak 34/02

Hovedtariffoppgjøret 2002
a) Krav til tariffoppgjørene på stats- og kommunesektor samt NAVO.
Vedlagt fulgte notat med gjenpart av følgende skriv:
Statsoppgjøret: Forskerforbundets kravbrev til Akademikerne,
Akademikernes brev til AAD og kopi av informasjon på forbundets
nettsider.
Kommuneoppgjøret: Forskerforbundets kravbrev til Akademikerne,
Akademikernes brev til KS og kopi av informasjon på forbundets nettsider.
NAVO-Helse: Akademikernes brev til NAVO-Helse, Forskerforbundets
notat om stillingsstruktur, Keffs brev om stillingsstruktur for kliniske
ernæringsfysiologer og kopi av informasjon på forbundets nettsider.
I møtet ble gjenpart av Akademikernes krav til revidert hovedtariffavtale i
staten delt ut.
Forhandlingssjef Frank O. Anthun og generalsekretær Kari Kjenndalen
orienterte om forhandlingene i staten. Forhandlingssjef Frank O. Anthun
orienterte om forhandlingene i kommunal sektor, NAVO og HSH.
Hovedstyret drøftet videre strategi i forhold til oppgjørene.
b) Mediestrategi i forbindelse med oppgjørene.
Vedlagt fulgte gjenpart av brev fra lokallaget ved Universitetet i Oslo.
Oppsummering av forbundets medieutspill den siste tiden ble delt ut.
Generalsekretær Kari Kjenndalen og informasjonsmedarbeider Jan Zahl
orienterte.
Vedtak:
Hovedstyret tar drøftingene til etterretning.

Sak 35/02

Utkast til forskrift om krav til mastergrad
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om utkast til forskrift om krav
til mastergrad samt kopi av utkast til forskrift. Kolbjørn Hagen innledet.

2

Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse.
Sak 36/02

St meld nr 11 – Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra
ny gradsstruktur i høyere utdanning
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om stortingsmeldingen samt
kopi av meldingen. Kolbjørn Hagen og ass. generalsekretær Sigrid Lem
innledet.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse.

Sak 37/02

Ot prp nr 40 – Om lov om endringer i lov 12.mai 1995 nr 22 om
universiteter og høgskoler og lov 2.juli 1999 nr 64 om helsepersonell
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om odelstingsproposisjonen
samt kopi av proposisjonen. Kolbjørn Hagen og ass. generalsekretær Sigrid
Lem innledet.
Hovedstyret mente blant annet at argumentene mot den foreslåtte §30 om
adgang til midlertidig tilsetting burde tas med i de generelle merknadene
innledningsvis i uttalelsen. Etter Hovedstyrets syn skaper formuleringen i
§46 et uheldig skille mellom institusjonstyper (universiteter opprettet før og
etter 2002), og dette må kommenteres.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse med de endringer som
fremkom i møtet.

Sak 38/02

St meld nr 16 – Kvalitetsreformen. Om ny lærerutdanning. Mangfoldig
– krevende – relevant
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om stortingsmeldingen,
gjenpart av uttalelse fra FFL samt gjenpart av meldingen. Kolbjørn Hagen
og ass. generalsekretær Sigrid Lem innledet.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse med de endringer som
fremkom i møtet.
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Sak 39/02

Evaluering av Norges forskningsråd
Vedlagt fulgte notat med kopi av Forskerforbundets foreløpige
kommentarer til Utdannings- og forskningsdepartementet. Gjenpart av
presseklipp om saken ble utdelt i møtet. Kolbjørn Hagen innledet og
orienterte bl.a. om møte med Forskningsavdelingen 22.03.02 og det
vedlagte notatet.
Hovedstyret mente at hovedsaken må være å få et bedre fungerende
forskningsråd. Hovedstyrets medlemmer delte seg i synet på om dette best
kan oppnås med ett eller to forskningsråd.
Hovedstyret ønsket blant annet å kommentere Forskningsrådets rolle som
forskningspolitisk rådgiver og forskningsfondets stilling, herunder
fordelingen av avkastningen fra fondet. Hovedstyret påpekte at det
foreløpige notatet i liten grad henviser til høgskolenes forskning, og ba om
at dette omtales i den endelige uttalelsen.
Vedtak:
Hovedstyret gir AU fullmakt til å ferdigstille Forskerforbundets
uttalelse på grunnlag av forbundets foreløpige kommentar og
drøftingen i møtet.

Sak 40/02

Pensjonsutredningsutvalgets innstilling – en orientering
Vedlagt fulgte notat med orientering om forslag fra rådgivende utvalg som
har vurdert pensjonsordningen i kommunal sektor. Notatet ga en foreløpig
vurdering av forslagene. Juridisk rådgiver Lars Petter Eriksen orienterte.
Vedtak:
Hovedstyret gir AU fullmakt til å ferdigstille Forskerforbundets
uttalelse på grunnlag av notatet og drøftingen i møtet.

Sak 41/02

Ny beløpsgrense i AFP-ordningen
Notat om forslag fra Sosialdepartementet om økt beløpsgrense i AFPordningen ble delt ut i møtet. Juridisk rådgiver Lars Petter Eriksen
orienterte.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse.
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Sak 42/02

Regnskap for 2001
a) Vedlagt fulgte endelig resultatregnskap for 2001 med kommentarer og
noter.
b) Vedlagt fulgte regnskap for sikringsfondet med noter
Generalsekretær Kari Kjenndalen og kontorsjef Aina Nilsen kommenterte
regnskapene.
Vedtak:
Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet, balansen og regnskapet for
Sikringsfondet for 2001 godkjent av Representantskapet, under
forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.
Overskuddet på resultatregnskapet foreslås benyttet slik: kr. 883.946,overføres til fri egenkapital og kr. 1.069.238,- (fondsmidler
innboforsikring, overført fra AF) til bundne midler.
Overskuddet på regnskap for Sikringsfondet overføres til
Sikringsfondets egenkapital.
Revisor hadde enkelte merknader til notene til regnskapet for 2001. Endelig
versjon av resultatregnskap for 2001, balanse og regnskap for sikringsfondet
med noter vedlegges referatet.

Sak 43/02

Regnskapsoversikt per 28.02.02
Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 28.02.02. Generalsekretær Kari
Kjenndalen og kontorsjef Aina Nilsen kommenterte regnskapsoversikten.
Vedtak:
Regnskapsoversikt per 28.02.02 tas til etterretning.

Sak 44/02

Periodisert budsjett for 2002
Vedlagt fulgte periodisert budsjett for 2002, akkumulert for hver måned.
Vedtak:
Periodisert budsjett for 2002 tas til etterretning. Sekretariatet bes
undersøke mulighetene for å få en forskuddsvis overføring av OUmidler fra Akademikerne.
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Sak 45/02

Studietur for Hovedstyret
Vedlagt fulgte notat med forslag til sted og tidspunkt for Hovedstyrets
studietur.
Sekretariatet ble bedt om å undersøke hvilke datoer som passer best for de
av Hovedstyrets medlemmer som ikke var til stede. En mulig løsning var å
legge studieturen til tidspunktet for hovedstyremøtet i september.
Vedtak:
Hovedstyrets studietur legges til Brussel. Sekretariatet får i oppdrag å
fastsette endelig dato og arbeide videre med program for turen.

Sak 46/02

Hovedstyrets institusjonsbesøk
Vedlagt fulgte notat med forslag til sted og tidspunkt for Hovedstyrets
institusjonsbesøk.
Vedtak:
Hovedstyret ønsker å kombinere hovedstyremøtet 19.09.02 eller
24.10.02 med et besøk ved Høgskolen i Agder. Sekretariatet får i
oppdrag å arbeide videre med opplegg for møtet.

Sak 47/02

Forskerforbundet og Akademikerne
Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om arbeidet i Akademikernes
styre og Akademikerne-Stat. Styret skal ha møte 25. april og bl.a. behandle
forslag til utdanningspolitisk program. Akademikerne Stat har
tariffoppgjøret som hovedsak.
Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte om arbeidet i AkademikerneHelse.
Informasjonskonsulent Unn Rognmo orienterte om arbeidet i
Akademikernes informasjonsnettverk, der tariffoppgjøret for tiden er
hovedsak.
Ass. generalsekretær Sigrid Lem orienterte om arbeidet i faggruppen for
utdanning og forskning. Faggruppen skriver utkast til uttalelser for
Akademikerne i diverse høringssaker og skal oversende utkast til
skolepolitisk program til Akademikerne for behandling i
medlemsorganisasjonene.
Vedtak:
Informasjonen om arbeidet i Akademikerne tas til orientering.
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Sak 48/02

Orienteringssaker
a) Notat om medlemsutviklingen per 31.03 fulgte vedlagt.
b) Kvalitetsreformen - konsekvenser for arbeidsplaner og arbeidsbelastning
fulgte vedlagt.
c) Statusrapport for kvalitetsreformen fulgte vedlagt.
d) Informasjon fra Utdannings- og forskningsdepartementet vedr. forslag
om nye tilknytningsformer fulgte vedlagt.
e) Referat fra AU-møter 12.03 og 09.04 fulgte vedlagt.
f) Korrespondanse med Utdannings- og forskningsdepartementet om
privathøgskoleloven fulgte vedlagt.
g) Notat om leser og brukerundersøkelse, Forskerforum og hjemmesider
fulgte vedlagt.
h) Uttalelse av 18.03 om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om
overtid og stillingsvernet for toppledere med etterlønnskontrakter samt
brev fra hovedsammenslutningene av 19.03 fulgte vedlagt.
i) AUs behandling av søknad om prosjektmidler fra lokallaget ved UiO
samt flere – se sak 48/02 e).
j) Innspill til statsbudsjettet for 2003 fulgte vedlagt.
k) Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet av 11.04.02 om
kvalitetsreformen og hovedtariffoppgjøret 2002 ble delt ut i møtet.
l) Det ble orientert muntlig om NIFUs arbeid med en evaluering av
professoropprykksordningen.
m) Uttalelse av 11.04.02 til Akademikerne om Ot prp nr 38 om endring i lov
om offentlige tjenestetvister ble delt ut i møtet.

Sak 49/02

Eventuelt
a) Høring – forbud mot terapeutisk kloning m.m.
Høringsuttalelse fra Norges forskningsråd ble delt ut i møtet.
Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte. Det ble foreslått at Hovedstyret
skulle slutte seg til NFRs uttalelse. Et av Hovedstyrets medlemmer
reserverte seg mot dette.
Vedtak:
Et flertall i Hovedstyret går inn for at Forskerforbundet slutter seg til
høringsuttalelsen fra Norges forskningsråd.
b) St meld nr 18 – Kvalitetsreformen. Om høyere kunstutdanning
Stortingsmeldingen og et forslag til uttalelse ble delt ut i møtet. Ass.
generalsekretær Sigrid Lem orienterte.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse.
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c) Tolkning av Hovedavtalens bestemmelser vedrørende
medbestemmelse i organisasjonsendringer
Jon Natvig tok opp spørsmålet om tolkning av Hovedavtalen i staten når det
gjelder medbestemmelse i forhold til opprettelse og nedlegging av fag og
avdelinger.
Vedtak:
Hovedstyret ber sekretariatet utrede spørsmålet til neste
hovedstyremøte.
Sak 50/02

Referatsaker

21.02.02

2.3.4-forhandlinger Statped, Huseby kompetansesenter
Kjell Hansen deltok.

28.02.02

Møte med Forskerforbundet ved UNIS, Svalbard om opprettelse av
overenskomst
Brita Alsos deltok.

27.-28.02.02

SANs årlige tariffkonferanse
Brita Alsos deltok.

Uke 11

Intervjuer sekretærstilling
Kari Kjenndalen og Gerd Sandvik deltok.

01.03.02

Møte BAFO – forsikringsmeglerne
Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

01.03.02

Møte med Abelia, NHO
Frank Anthun og Brita Alsos deltok.

01.03.02

Møte med Institutt for forsvarsstudier om lokal lønnspolitikk
Kjell Hansen deltok.

04.03.02

Årsmøte for FBF
Seunn Smith-Tønnessen deltok med foredrag.

04.-05.03.02

FAP-seminar, Stavanger
Kolbjørn Hagen og Jon Natvig deltok med foredrag.

04.-05.03.02

Juristenes utdanningssenters årlige arbeidsrettskurs
Brita Alsos deltok.

05.03.02

Møte Lykke-utvalget
Sigrid Lem deltok.
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06.03.02

Møte Radiumhospitalet om sykehusreformen
Frank O. Anthun og Jorunn Dahl Norgård deltok

06.03.02

Møte med Forskerforbundet ved Norgesnettrådet
Frank Anthun og Brita Alsos deltok.

06.03.02

Møte med universitetsledelsen ved Universitetet i Tromsø’
Kolbjørn Hagen og Egil Børge Mikalsen deltok.

06.-07.03.02

OU-kurs ”Budsjett og finansiering”
Sigrid Lem og Eirik Rikardsen innledet.

07.-08.03.02

Seminar, Langesund (Høgskolene i Telemark, Agder, Akershus og
Vestfold)
Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.

11.03.02

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

10.-12.03.02

Studietur til Brussel – Nasjonalt utvalg for Sokrates og Leonardo da
Vinci
Sigrid Lem deltok.

12.03.02

Møte i Forskerforbundets arbeidsutvalg (jf referat)
Kari Kjenndalen, Jorunn Dahl Norgård, Seunn Smith-Tønnessen og
Kolbjørn Hagen deltok.

12.-13.03.02

Kurs for stipendiater
Bjørn T. Berg var kursansvarlig, Jorunn Dahl Norgård, Frank Anthun og
Lars Petter Eriksen holdt foredrag, Unn Rognmo deltok.

13.03.02

Møte rektor Arild Underdal, Universitetet i Oslo
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

13.-17.03.02

Konferanse for høyere utdanning i Canada – Education International
Sigrid Lem deltok.

14.03.02

Strategisamling – lokallag i instituttsektoren
Frank O. Anthun var kursleder, Seunn Smith-Tønnessen og Bjørn T. Berg
holdt foredrag.

14.-15.03.02

Lederseminar Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

14.-15.03.02

Seminar, Hurtigruta. Ny lov om Universiteter og høgskoler.
Forskerforbundet ved Krigsskolene
Kolbjørn Hagen deltok med foredrag.
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14.-15.03.02

OU-seminar – FFFH
Seunn Smith-Tønnessen deltok med foredrag.

15.03.02

Møte i referansegruppe personalpolitikk, UFD
Kari Kjenndalen deltok.

15.03.02

Internt tariffseminar, Akademikerne
Flere fra sekretariatet deltok. Kari Kjenndalen som innleder på vegne av
Ak-Stat.

18.-19.03.02

OU-kurs for Forskerforbundet ved RBT og NMU
Lars Petter Eriksen og Brita Alsos deltok som foredragsholdere.

18.-21.03.02

Nordisk møte, Svalbard
Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn Berg, Ingar Myking
og Unn Rognmo deltok.

19.-21.03.02

Grunnopplæring for nye tillitsvalgte Trinn 1, Vettre hotell
Kjell Hansen, Lars-Petter Eriksen, Jorunn Dahl Norgård og Seunn SmithTønnessen holdt foredrag.

20.03.02

Årsmøte for FMK
Brita Alsos deltok fra sekretariatet.

21.03.02

Møte HSH om vårens tariffoppgjør
Brita Alsos deltok.

22.03.02

Møte Forskningsavdelingen, UFD om evaluering av NFR
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

02.04.02

Møte med KLM-Lahnstein AS (kursleverandør)
Bjørn T. Berg og Jorunn Dahl Norgård deltok

02.04.02

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

03.04.02

Faggruppe for utdanning og forskning - Akademikerne
Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok.

03.04.02

Forskningspolitisk seminar, NFR – ”Hva innebærer det å være en
kunnskapsorganisasjon?”
Kolbjørn Hagen deltok.

03.04.02

Møte i Akademikernes info-nettverk
Unn Rognmo deltok.

03.-04.04.02

Kurs; Lov- og avtaleverk knyttet til omstilling
Brita Alsos og Eirik Rikardsen var kursledere og foredragsholdere.
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04.04.02

Pressen ang. tariffoppgjøret Akademikerne Stat
Kari Kjenndalen deltok.

04.04.02

Møte i Akademikerne-Helse
Frank Anthun og Kjell Hansen deltok.

05.04.02

Start tariffoppgjøret i staten
Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok.

05.04.02

Møte i SANs sentrale streikekomité
Brita Alsos deltok.

05.04.02

Møte med HSH om ny overenskomst for museene
Frank Anthun og Brita Alsos deltok.

05.04.02

Møte med universitetsledelsen ved NTNU
Kolbjørn Hagen, Svein Kristiansen og Kristin Dæhli deltok.

09.04.03

Møte med Tennebø & Partners AS (kursleverandør)
Bjørn T. Berg og Jorunn Dahl Norgård deltok.

09.04.02

Ledermøte Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

09.04.02

AU-møte
Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem
deltok.

09.04.02

Møte i Akademikerne-Helse
Kjell Hansen deltok.

09.04.02

Møte i FFs forhandlingsutvalg for NAVO-Helse
Frank Anthun og Kjell Hansen deltok.

09.04.02

Styremøte – Norgesuniversitetet
Sigrid Lem deltok.

10.04.02

Åpning av nettsted forskningsformidling
Kari Kjenndalen deltok.

10.04.02

Seminar – FFL
Sigrid Lem innledet.

11.04.02

Møte i Akademikerne Stat
Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok.

11.04.02

Årsmøte – Lokallaget ved Høgskolen i Ålesund
Sigrid Lem innledet.
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11.04.02

Medlemsmøte – Lokallaget ved Høgskolen i Bodø
Seunn Smith-Tønnessen holdt foredrag om kvalitetsreformen.

16.04.02

Møte i Akademikerne-Stat
Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok.

16.04.02

Norges forskningsråd – Årsmiddag
Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.

16.04.02

Ledermøte Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

12

