REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 6. JUNI 2002, KL. 10.00 – 16.00
TOLLBUGT. 35

Hovedstyret:

Kolbjørn Hagen (ikke sak 64/02 a)
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)

Sekretariatet:

Kari Kjenndalen
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Sigrid Lem
Aina Nilsen
Jorunn Dahl Norgård
Unn Rognmo

Sak 51/02

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 17.april 2002
Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 08.05.02. Det kom en
merknad til sak 39/02 andre avsnitt, under Evaluering av Norges
forskningsråd. I samråd med leder og generalsekretær er referatteksten i
andre avsnitt endret til: "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."
Etter hovedstyremøtet kom revisor med enkelte merknader til notene til
regnskapet for 2001 (sak 42/02). Endelig utgave av resultatregnskap for
2001, balanse og regnskap for sikringsfondet med noter, med endringer som
følge av revisors merknader markert, fulgte som vedlegg til referatet.
Jon Natvig etterlyste saksfremlegg fra sekretariatet om tolkning av
Hovedavtalens bestemmelser vedrørende medbestemmelse i
organisasjonsendringer, jfr. sak 49/02 c).
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 52/02

Ot prp nr 67 – Om lov om endringer i lov av 17.juni 1970 nr 21. om
retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere
Vedlagt fulgte diskusjonsnotat, kopi av Forskerforbundets brev om NOU
2001:11 (Bernt-utvalgets innstilling), oppfinnerloven og kap 1 og 2 i
odelstingsproposisjonen. Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef Frank O.
Anthun redegjorde.
Hovedstyret sluttet seg til vurderingene i diskusjonsnotatet.
Vedtak:
På grunnlag av notatet og de synspunkter som fremkom i
hovedstyremøtet, utarbeides et brev til Kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen med Forskerforbundets synspunkter på saken.

Sak 53/02

Forskrifter om akkreditering og evaluering
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om Forskrifter om
akkreditering og evaluering samt kopi av høringsbrevet med forskrifter.
Kolbjørn Hagen innledet.
Et flertall i Hovedstyret sluttet seg til forslag til uttalelse og tar avstand fra
departementets forslag i forskriftens pkt 4e og 5e om at kravet for å oppnå
status som hhv. vitenskapelig høgskole eller universitet skal være at
institusjonen har dokumentert produksjon av doktorgradskandidater. Et
mindretall støttet departementets forslag på disse punktene.
Hovedstyret sluttet seg for øvrig til forslag til uttalelse.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse.

Sak 54/02

Oppfølging av møtet i Landsrådet 18.-19.04.02
Vedlagt fulgte utkast til referat fra møtet i Landsrådet og notat om
evaluering av organisasjonsstrukturen. Kolbjørn Hagen innledet.
Hovedstyret sluttet seg til forslaget om å nedsette tre utredningsgrupper som
skal evaluere hhv. organisasjonsstruktur og informasjonsflyt, lokallag og
foreningers rolle og funksjon, og medlemsregister/økonomi.
Forslag til personer som er aktuelle for utredningsgruppene bes sendt til
sekretariatet snarest mulig.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar det foreslåtte opplegget for evalueringen av
Forskerforbundets organisasjonsstruktur.
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Det skal nedsettes tre utredningsgrupper som skal evaluere hhv.
organisasjonsstruktur og informasjonsflyt, lokallag og foreningers rolle
og funksjon, og medlemsregister/økonomi. Hovedstyret gir AU fullmakt
til å sette ned utredningsgruppene, innen utgangen av juni.
Hovedstyret godkjenner referatet fra møte i Landsrådet 18.-19.04.02.
Sak 55/02

Tariffoppgjørene 2002
Vedlagt fulgte notater med orientering om resultatene av tariffoppgjøret i
staten, kommunesektoren, privat sektor (NAVO-tradisjonell, HSH-området
og ABELIA) og NAVO-helse. Vedlagt fulgte også Forskerforbundets brev
til Akademikerne med forbundets krav til justeringsoppgjøret i staten.
Generalsekretær Kari Kjenndalen og forhandlingssjef Frank O. Anthun
kommenterte oppgjøret i staten.
Hovedstyret ga ros til generalsekretæren for hennes gjennomføring av
tariffoppgjøret i staten som leder for Akademikerne Stat.
Det ble minnet om at stillingene forsker 1109 og førsteamanuensis må
behandles likt ved fremsetting av krav til sentrale justeringer.
Det ble understreket at opplæring og skolering av lokale tillitsvalgte i
forkant av de lokale forhandlingene høsten 2002 må gis høy prioritet.
Vedtak:
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.

Sak 56/02

Søknad om støtte til pågående arbeidsrettssak
Vedlagt fulgte notat om saken med tidligere brev fra advokat Ole M.
Hornkjøl og Forskerforbundet samt søknad om støtte til arbeidsrettssak.
Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand, brev fra
Advokatfirmaet Danielsen & co. samt artikkel fra Dagsavisen 28.05.02 ble
delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef Frank O. Anthun
redegjorde for saken.
Hovedstyret fant synspunktene fra professor Henning Jakhelln i artikkel fra
Dagsavisen viktige å være oppmerksom på i forhold til de fremtidige
forholdene for forbundets medlemmer når sektoren blir gjenstand for større
omstillingstiltak og nedbemanninger. Sekretariatet bes vurdere om de
nåværende retningslinjer for juridisk bistand er tilstrekkelige i den
fremtidige situasjonen.
Vedtak:
Hovedstyret avslår søknaden om støtte med henvisning til punkt 9 i
Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand til
enkeltmedlemmer.
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Sak 57/02

Tildeling av OU-midler høsten 2002
Vedlagt fulgte notat med forslag til tildeling av OU-midler høsten 2002,
kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av OU-midler.
Organisasjonskonsulent Jorunn Dahl Norgård redegjorde for
tildelingsforslaget.
Hovedstyret ba om at det presiseres i tildelingsbrevene at arrangementene
kan delfinansieres av lokallaget/foreningen, men at OU-fondets
retningslinjer setter begrensninger for hvilke aktiviteter og reisemål som kan
dekkes av OU-midler. Hovedstyret ba også om at Forskerforbundets
retningslinjer for tildeling av OU-midler utvides med et punkt om
veiledende døgnkostnader pr person.
Vedtak:
Søknad 3b) fra Universitetet i Oslo overføres til ubenyttede
prosjektmidler for 2002 og innvilges med kr 45.000,-.
Hovedstyret slutter seg for øvrig til forslag til tildeling av OU-midler.
Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2002:
Lokallag/forening:
Universitetet i Tromsø m.fl.
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
NTNU
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Stavanger
Høgskolene i Bodø og Nesna
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Tromsø
Politihøgskolen
Tambartun kompetansesenter
Arkivverket
Nasjonalbiblioteket
Museet for samtidskunst
FAP
FBF
FFFH
Arkivarforeningen m.fl.
SUM

Tildeling:
46.000,65.500,72.000,47.200,69.500,21.200,33.000,75.000,12.750,54.250,42.000,30.000,53.260,150.000,17.000,80.000,90.000,145.000,128.000,1.231.660,-

De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så snart som
mulig.

4

Sak 58/02

Forskningspolitisk seminar 23.10.02 - tema
Vedlagt fulgte notat med forslag til tema for årets forskningspolitiske
seminar. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.
Det var enighet om at konsekvenser av nye økonomiske rammebetingelser,
krav til omstilling og evt. skifte av tilknytningsform til staten skal være tema
for årets forskningspolitiske seminar. Temaet er relevant både for
instituttsektoren og i høyere utdanning.
Vedtak:
Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide program for
Forskningspolitisk seminar på grunnlag av diskusjonen i møtet.

Sak 59/02

Seniorpolitisk utvalg
Vedlagt fulgte notat om oppnevning av nytt medlem i Forskerforbundets
seniorpolitiske utvalg og forlengelse av utvalgets funksjonsperiode.
Kolbjørn Hagen innledet.
Vedtak:
Hovedstyret oppnevner Lars Petter Eriksen som medlem i
Forskerforbundets seniorpolitiske utvalg, som dermed består av Einar
Jebens, Hovedstyret/STAMI, Nils Mæhle, Høgskolen i Bergen og Lars
Petter Eriksen, sekretariatet. Utvalgets funksjonsperiode forlenges til
01.07.03.

Sak 60/02

Regnskapsoversikt per 30.04.02
Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 30.04.02. Kontorsjef Aina Nilsen ga
utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål fra Hovedstyret.
Vedtak:
Regnskapsoversikt per 30.04.02 tas til etterretning.

Sak 61/02

Forskerforbundets 50 års historie
Notat om skriving av Forskerforbundets 50 års historie ble delt ut i møtet.
Kolbjørn Hagen innledet.
Vedtak:
Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegg og økonomi
for skriving av Forskerforbundets 50 års historie.

5

Sak 62/02

Forskerforbundet og Akademikerne
Informasjonskonsulent Unn Rognmo orienterte om møte i
informasjonsnettverket, der de pågående tariffoppgjørene var hovedsak.
Akademikerne har ansatt Karen Eldbjørg Toven som ny informasjonssjef fra
1. juni 2002.
Astri Ottesen orienterte om at det var innkalt til møte i Akademikernes
Likestillingsutvalg, og ba om innspill til aktuelle saker.
Det hadde ikke vært møter i utredningsnettverket eller faggruppen for
utdanning og forskning. Neste møte i Akademikernes styre er 18. juni.
Vedtak:
Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 63/02

Orienteringssaker
a) Notat om medlemsutviklingen per 30.04 fulgte vedlagt, notat per 31.05
ble delt ut i møtet.
b) Stortingets vedtak om endring i tippenøkkel (Inst.O.nr.44) og forslag om
økning av forskningsfondet (Dokument nr. 8:130) fulgte vedlagt.
c) Statusrapport for kvalitetsreformen per 29.05.02 fulgte vedlagt, og ble
supplert muntlig i møtet.
d) Uttalelse om Ot.prp.nr.69 – Privathøgskoleloven fulgte vedlagt.
e) Uttalelse om St.meld.nr.18 – Høyere kunstutdanning fulgte vedlagt.
f) KUF-komiteens innstilling om St.meld. 11 om unntak fra felles
gradsstruktur fulgte vedlagt.
g) KUF-komiteens innstilling om Ot.prp.nr.40 - Universitets- og
høgskoleloven ble delt ut i møtet.
h) Referat fra AU-møte 22.05.02 fulgte vedlagt.
i) Oppsummering av forslag og uttalelse om Revidert nasjonalbudsjett for
2002 fulgte vedlagt.
j) Stortingsmelding 35 om rekruttering til undervisnings- og
forskerstillinger i universitets- og høgskolesektoren OG NIFUs rapport
”Rekruttering til forskning og undervisning i UoH-sektoren. Behov og
utfordringer” ble delt ut i møtet.
k) Diverse forslag om omstilling og sammenslåing ved AFI, STAMI,
Nasjonalt folkehelseinstitutt og Nasjonalt kunstmuseum. Brev til
Kommunalkomiteen om omorganisering av AFI og notat om omstilling
ved Nasjonalt folkehelseinstitutt fra tillitsvalgte ved instituttet fulgte
vedlagt.
l) Fristen for å søke opprykk til professor er endret til 15.09.
m) Akademikernes uttalelse om endringer i AFP-ordningen fulgte vedlagt.
n) Forsikringer – anbudsdokument er sendt ut med frist 15.06.02.
o) Presseklipp for Forskerforbundet for perioden 1.1-31.5 2002 ble delt ut i
møtet.
p) Studietur for Hovedstyret til Brussel er fastlagt til 24.-27.10.02.
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q) Notat om opplegg for Hovedstyrets institusjonsbesøk ved HiA 19.20.09.02 fulgte vedlagt.
r) Uttalelse om revidert forskrift til opplæringsloven ble delt ut i møtet.
s) Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet om kutt i
varslingstjenesten ved Meteorologisk institutt fulgte vedlagt.
t) Pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet om
Forskningsrådet fulgte vedlagt.
u) Stortingsmelding 34 om høyere samisk utdanning og forskning (kap. 2
og 9) ble delt ut i møtet.
v) KUF-komiteens innstilling om Stortingsmelding 18 om høyere
kunstutdanning ble delt ut i møtet.
Sak 64/02

Eventuelt
a) Nominasjon av kandidater til Akademikernes styre
Seunn Smith-Tønnessen innledet, og foreslo Kolbjørn Hagen som
Forskerforbundets kandidat til styret.
Vedtak:
Hovedstyret nominerer Kolbjørn Hagen som kandidat til
Akademikernes styre.
b) Henvendelser fra dobbeltmedlemskapsforeninger
Notat ble delt ut i møtet. Generalsekretær Kari Kjenndalen og
organisasjonssjef Joar Flynn Jensen orienterte.
Hovedstyret hadde en foreløpig drøfting av problemstillingene i notatet.
Saken tas opp igjen på neste møte i Hovedstyret.
Vedtak:
Saken ble drøftet.

Sak 65/02

Referatsaker

Dato
18.-19.04.02

Møter
Møte Landsrådet
Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.

22.04.02

Møte med Grieg Almanakkforlag
Jorunn D. Norgård deltok.

22.04.02

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

23.04.02

Møte med Idé AS Firmaprofilering
Jorunn D. Norgård deltok.
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23.04.02

Ledermøte Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

23.04.02

Jubileumsmøte Polyteknisk forening
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

23.04.02

OU-kurs om omstilling for Utdanningsdirektørene
Brita Alsos deltok som foredragsholder.

23.04.02

Møte – BAFO/forsikringsmeglerne
Sigrid Lem deltok.

23.04.02

Møte NIFU – Evaluering av ordning med opprykk til professor
Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

24.04.02

Høring Stortinget om lærerutdanningen
Kari Kjenndalen deltok på vegne av Akademikerne.

24.04.02

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

24.04.02

Forskningspolitisk seminar i Norges forskningsråd
Kolbjørn Hagen deltok.

24.04.02

Møte UFD - Rekrutteringsmeldingen
Fra Forskerforbundet sentralt deltok Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og
Sigrid Lem.

24.04.02

Møte i Forskerforbundets forhandlingsutvalg for NAVO-Helse
Eirik Rikardsen, Jorunn Dahl Norgård og Frank O. Anthun deltok

23.-25.04.02

Grunnopplæring trinn II
Kolbjørn Hagen, Eirik Rikardsen, Lars Petter Eriksen, Brita Alsos og Frank
O. Anthun deltok.

25.04.02

Styremøte Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

30.04.02

Diskusjonsmøte Høgskolen i Stavanger – organisering som
særlovsselskap
Kolbjørn Hagen deltok.

30.04.02

Møte i Akademikernes informasjonsnettverk
Unn Rognmo og Jan Zahl deltok.

02.05.02

Møte i UFD angående EU/EOS og undervisning
Kolbjørn Hagen deltok.

02.05.02

Møte med Per Nyborg angående GATS, etc.
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
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06.05.02

Tariffkonferanse på privat sektor
Bjørn T. Berg, Frank Anthun og Brita Alsos deltok fra sekretariatet.

06.-07.05.02

”Alverseminaret” i Bergen
Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Kjell Hansen deltok.

08.05.02

Møte i Akademikerne – helse
Eirik Rikardsen deltok.

09.05.02

Møte tillitsvalgte - Nasjonalt folkehelseinstitutt
Frank Anthun og Sigrid Lem deltok.

13.05.02

Ledermøte i Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok

13.05.02

Møte med NIF om Norges forskningsråd
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

14.05.02

Møte Arbeidsgruppe - Lykke-utvalget
Sigrid Lem deltok.

14.05.02

Representantskapsmøte - Norgesuniversitetet
Sigrid Lem deltok.

15.05.02

Forhandlinger Huseby kompetansesenter
Erik Rikardsen deltok.

15.-16.05.02

Møte med medlemmer av KUF-komiteen
Kari Kjenndalen deltok.

16.05.02

Medlemsmøte Statens næringsmiddeltilsyn
Eirik Rikardsen innledet.

14.-16.05.02

FAPs vårkonferanse 2002
Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem (15.05) og Ingar Myking deltok.

21.05.02

NIFU-seminar, ”Science, the Press and the Public”
Kolbjørn Hagen deltok.

21.05.02

Formøte tillitsvalgte ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Sigrid Lem deltok.

21.05.02

Møte – Kommunalkomiteen om AFI
Sigrid Lem deltok.

22.05.02

Møte med Victor D. Norman om modernisering i staten
Kari Kjenndalen deltok på vegne av Akademikerne Stat.

22.05.02

Møte med leder av Meteorologforeningen
Brita Alsos deltok.
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22.05.02

Møte i Forskerforbundets arbeidsutvalg
Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem
deltok (jfr. referat).

23.05.02

Møte med repr. for FAP ang. prosjekt ”Lønnsutvikling i administrative
stillinger”
Sigrid Lem og Jorunn D. Norgård deltok.

23.05.02

Møte i Kultur- og kirkedepartementet
Møte i Samarbeidsforum i forbindelse med prosjekt Nasjonalt
kunstmuseum. Brita Alsos deltok sammen med lokale tillitsvalgte fra
Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst.

22.-24.05.02

Tillitsvalgtopplæring for UiO, NTNU, UiB, UiTø, NLH og NVH
i Roma
Frank O. Anthun innledet og Eirik Rikardsen deltok.

24.05.02

Seminar – Høgskolen i Vestfold
Sigrid Lem innledet om kvalitetsreformen.

25.05.02

Kundeskole vedr. pensjonsavtaler, Gjensidige
Aina Nilsen deltok.

27.05.02

Møte i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Møte om tariffrevisjonen 2002. Brita Alsos deltok.

27.05.02

Medlemsmøte Torshov kompetansesenter
Eirik Rikardsen innledet.

28.05.02

Ledermøte Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

28.05.02

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

29.05.02

Møte med medlemmer av KUF-komiteen
Kari Kjenndalen deltok.

29.05.02

Møte – Lykkeutvalget
Sigrid Lem deltok.

29.-30.05.02

OU-kurs om omstilling
Bjørn Inge Raknes faglig ansvarlig og foredragsholder. Brita Alsos deltok
som kursleder og foredragsholder.

30.05.02

Styremøte – Norgesuniversitetet
Sigrid Lem deltok.

30.-31.05.02

OU-seminar – Høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag, Stjørdal
Kolbjørn Hagen deltok.
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31.05.02

Kurs for tillitsvalgte ved Høgskolen i Bergen – Bjørnefjorden i Os
Frank O. Anthun deltok

03.06.02

Kurs om Hovedavtalen ved Norges handelshøyskole
Frank O. Anthun deltok

03.06.02

Medlemsmøte – Høgskolen i Hedmark
Kari Kjenndalen innledet om kvalitetsreformen og tariffoppgjøret.

04.06.02

Representantskapsmøte i YS - Stat
Kari Kjenndalen deltok som gjest på vegne av Akademikerne.

04.06.02

Generalsekretærmøte i Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

05.06.02

Konferanse om kvinnelige ledere – FAFO, Akademikerne og SND
Kari Kjenndalen deltok.
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