REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
LØRDAG 26. OKTOBER 2002, KL. 09.00 – 13.00
BRUSSEL
Hovedstyret:

Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Monica Martinussen
Jon Natvig
Seunn Smith-Tønnessen
Svein Kristiansen (vara, fast møtende)

Forfall:

Øystein Noreng
Astri Ottesen

Sekretariatet:

Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Unn Rognmo

Sak 86/02

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 19.-20. september 2002
Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 9.oktober 2002. Det kom
ingen merknader til referatet.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 87/02

Evalueringsrapport om norsk forskerutdanning – høring
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om evalueringsrapporten om
norsk forskerutdanning, kopi av departementets høringsbrev og
evalueringsrapporten. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.
Hovedstyret drøftet spesielt de store forskjellene mellom ulike fagområder,
sammenhengen mellom ansettelse i stipendiatstilling og opptak på
doktorgradsprogram, obligatorisk veilederkurs, regler for oppnevning av
bedømmelseskomiteer og spørsmålet om forskerskoler/forskerakademier.
Vedtak:
Leder og generalsekretær gis fullmakt til å ferdigstille uttalelsen på
grunnlag av diskusjonen i møtet.

Sak 88/02

Regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved
universiteter og høgskoler m.m. – høring
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om regelverk for eksternt
finansiert virksomhet, kopi av departementets høringsbrev og forslag til
regelverk. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.
Hovedstyret ba om en presisering i uttalelsen når det gjelder rollefordeling
og arbeidsdeling mellom randsonevirksomhetene og de etablerte
forskningsinstituttene
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse med de endringer som
fremkom i møtet.

Sak 89/02

St. prp. nr. 1 (2002-2003) – Forslag til statsbudsjett for 2003
Kopi av Forskerforbundets pressemelding og uttalelse om statsbudsjettet til
Stortingets Finanskomité og Kirke-, utdannings- og forskningskomité fulgte
vedlagt. Det ble orientert om forslag til statsbudsjett for 2003 og prosessen
videre. Hovedstyret drøftet videre oppfølging.
Hovedstyret så det som svært viktig å få gjennomslag for prinsippet om at
nettobudsjetterte institusjoner skal få lønns- og priskompensasjon som
dekker de reelle utgiftene lønnsoppgjørene medfører, og ba om at dette ble
prioritert i det videre arbeidet med statsbudsjettet.
Vedtak:
Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 90/02

Kursvirksomhet og fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt
og lokalt i 2003
Vedlagt fulgte notat med forslag til fordeling av OU-midler mellom lokalt
og sentralt nivå. Hovedstyret hadde ingen merknader til forslaget.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler mellom
forbundet sentralt og lokalt.
Lokallag og foreninger inviteres til å søke OU-midler for våren 2003
med sikte på behandling i Hovedstyrets møte 5. desember.

Sak 91/02

Møte i Landsrådet 7.-8. november
Vedlagt fulgte kopi av innkalling til møtet i Landsrådet med forslag til
dagsorden og utsendte saksdokumenter, samt oversikt over påmeldte
deltakere.
Hovedstyret drøftet opplegg for møtet i Landsrådet. Leder Kolbjørn Hagen
innleder om lønnspolitikk, og nestleder Seunn Smith-Tønnessen innleder
om statsbudsjettet 2003.
Vedtak:
Hovedstyret tar forslag til dagsorden, saksnotat og opplegg for møtet i
Landsrådet til etterretning.

Sak 92/02

Forskerforbundets forsikringsavtale
Sekretariatet orienterte om status for arbeidet med nye forsikringsavtaler og
installering av ny versjon av WinOrg i forbindelse med trekk av
forsikringspremie. Forskerforbundets forsikringsbrosjyre ble delt ut i møtet.
Det ble orientert om at informasjonsbrev og forsikringsbrosjyre sendes ut
puljevis i uke 43-46 til alle medlemmer. Det er lagt ut informasjon om de
nye forsikringstilbudene på forbundets hjemmesider, og forsikringskontoret
er i drift fra 1. oktober.
Vedtak:
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 93/02

Regnskapsoversikt per 31.08.02
Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 31.08.02 med kommentarer.
Hovedstyret viste til underforbruket på posten for prosjekter og etterlyste
planer for bruk av midlene resten av året.
Vedtak:
Regnskapsoversikt per 31.08.02 tas til etterretning.

Sak 94/02

Oppsummering av Forskningspolitisk seminar 23.10.02
Vedlagt fulgte program for Forskningspolitisk seminar. Hovedstyret drøftet
opplegg og gjennomføring av årets seminar, og mente at seminaret hadde
vært vellykket, med gode innledere. Det ble påpekt at neste års seminar bør
starte tidligere, slik at det kan avsluttes kl 16.

Vedtak:
Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 95/02

Tariffoppgjørene 2002
Vedlagt fulgte notat om tariffoppgjørene i 2002 samt kopi av vårt brev vedr.
revisjon av overenskomst mellom NHO/Abelia og Norsk forskerforbund.
Vedlagt fulgte også kopi av innholdsfortegnelse, sammendrag og innledning
i Fafo-rapport 397: ”Lokale lønnsforhandlinger i Staten. Lønn som
personalpolitisk verktøy”
Vedtak:
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 96/02

Forskerforbundet og Akademikerne
-

Styret/Rådet
Seksjonsorganer
Nettverk
Faggrupper

Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte fra Akademikernes Rådsmøte
22. oktober, der Christl Kvam fra Norske Siviløkonomers Forening ble valgt
til ny leder for Akademikerne, med Hans Kristian Bakke fra Legeforeningen
som nestleder. Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen ble valgt som
medlem av styret.
Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte fra seksjonsorganene.
Akademikerne Stat og Kommune har hatt et felles møte i Brussel.
Akademikerne Stat har sluttet seg til Forskerforbundets brev om forholdet
mellom Hovedavtalen og Universitets- og høgskoleloven, og
hovedsammenslutningene i staten har sendt et felles brev til AAD og bedt
om en vurdering av UFDs synspunkter i denne saken.
Det hadde ikke vært aktivitet i informasjonsnettverket eller faggruppen for
utdanning og forskning siden sist.
Vedtak:
Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 97/02

Orienteringssaker
a) Notat om medlemsutviklingen per 30.09 fulgte vedlagt. Det ble orientert
muntlig om at Forskerforbundet passerte 13 000 medlemmer 15. oktober.
b) Det ble orientert muntlig om status for kvalitetsreformen. Forskrift av
21.10.02 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høgskoler ble delt ut i møtet.
c) Uttalelse om St.meld.nr.35 (2001-2002) - Kvalitetsreformen. Om
rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og
høgskolesektoren fulgte vedlagt.
d) Uttalelse om rapport utarbeidet av internasjonaliseringsprosjektet under
kvalitetsreformen fulgte vedlagt.
e) Uttalelse om NOU 2002:10 ”Førsteklasses fra første klasse.
Kvalitetsvurderingssystem for norsk grunnopplæring” fulgte vedlagt.
f) Brev til Akademikerne vedr. forståelse av §2, nr 3 i Hovedavtalen i
Staten fulgte vedlagt.
g) Uttalelse om høringssak vedr. samordning av offentlige tjenestepensjoner
med tilleggspensjon fra folketrygden til gjenlevende ektefelle fulgte
vedlagt.
h) Uttalelse om St.meld.nr.34 (2001-2002) – Kvalitetsreformen. Om høyere
samisk utdanning og forskning fulgte vedlagt.
i) Samarbeidsavtale mellom Studentenes landsforbund og Norsk
forskerforbund fulgte vedlagt.
j) Referat fra AU-møte 10.10 fulgte vedlagt.
k) Det ble orientert muntlig om status for evalueringen av
Forskerforbundets organisasjon.
l) Presseklipp for perioden 01.09.02 – 31.10.02 blir sendt ut sammen med
referatet.
m) Uttalelse av 27.september 2002 fra desisorene om regnskap for 2001
fulgte vedlagt.
n) Rapport fra FBF vedr. optimal utnyttelse av WebOrg/WinOrg fulgte
vedlagt.

Sak 98/02

Eventuelt
Ingen saker.

Sak 99/02

Referatsaker

Dato

Møte

09.09.02

Medlemsmøte om lokale lønnsforhandlinger – Helsedirektoratet
Eirik Rikardsen deltok.

09.09.02

Medlemsmøte om lokale lønnsforhandlinger – Høgskolen i
Lillehammer
Eirik Rikardsen deltok.

10.09.02

Møte mellom lokallagsstyrene i Forskerforbundet og
Veterinærforbundet ved Veterinærhøgskolen
Et møte mellom lokallagsstyrene for henholdsvis Forskerforbundet og
Veterinærforbundet ved Veterinærhøgskolen ble avholdt 10. september
ved Veterinærhøgskolen. Tema for møtet var samarbeid og håndheving av
dobbeltmedlemskapsavtalen. Fra Forskerforbundets sekretariat deltok Joar
Flynn Jensen.

13.09.02

Møte med NAVO-Helse
Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.

18.09.02

Møte Akademikerne-Helse
Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.

23.09.02

Samtale saksordfører om Ot.prp. om kommersialisering
Kari Kjenndalen deltok.

23.09.02

Møte med Forskerforbundets medlemmer ved SIFO
Kolbjørn Hagen deltok.

23.09.02

Møte med Hands – kontraktsforhandlinger WinOrg-oppgradering
Joar Flynn Jensen, Unn Rognmo og Lisa Wilhelmsen deltok.

24.09.02

Møte Nasjonalt utvalg – Leonardo da Vinci og Sokrates
Sigrid Lem deltok.

24.09.02

Møte med Bafo Broker AS
om etablering av forsikringskontor for Forskerforbundet. Kari Kjenndalen,
Unn Rognmo, Hans Askildsen og Lisa Wilhelmsen deltok.

24.-26.09.02

Grunnopplæring, trinn I – Leangkollen
Lars Petter Eriksen, Kolbjørn Hagen, Joar Flynn Jensen og Eirik Rikardsen
innledet. Kristine Brox var med som deltaker.

26.09.02

Høring Stortingskomiteen om rekrutteringsmeldingen
Kari Kjenndalen deltok sammen med representanter for Akademikerne.

26.09.02

Møte – Hands om kontraktsforhandlinger WinOrg-oppgradering
Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem, Unn Rognmo og Lisa Wilhelmsen deltok.

26.09.02

Markering av medlem nr 400 ved Høgskolen i Oslo
Unn Rognmo deltok.

27.09.02

Møte med desisorene Cecilie Wilberg og Helge Salvesen
Aina Nilsen deltok.

27.09.02

Kurs for tillitsvalgte innen NAVO-helse
Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.

30.09-01.10.02

FBF-seminar
Eirik Rikardsen deltok.

01.10.02

Møte med Ulf Amundstad, Grafisk Kommunikasjon AS
Unn Rognmo deltok.

02.10.02

Møte med Bafo Broker AS
om etablering av forsikringskontor for Forskerforbundet. Unn Rognmo,
Hans Askildsen og Lisa Wilhelmsen deltok.

02.-03.10.02

Kurs – Lov og avtaleverk knyttet til omstilling, medbestemmelse,
tilsetting og oppsigelse
Eirik Rikardsen og Brita Alsos deltok.

04.10.02

Møte med saksordfører om rekrutteringsmeldingen
Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok.

07.10.02

Møte - Lykkeutvalget
Sigrid Lem deltok.

07.10.02

Møte med Hands – kontraktsforhandlinger WinOrg-oppgradering
Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen, Unn Rognmo og Lisa Wilhelmsen
deltok.

07.10.02

Møte med UFD – Norgesnettrådet
Eirik Rikardsen deltok.

07.-09.10.02

FAP-seminar – kvalitetsreformen
Sigrid Lem deltok.

08.10.02

Informasjon om Forskerforbundet til ansatte i Bafo
Kari Kjenndalen orienterte.

08.10.02

Møte med tillitsvalgte innen NAVO-Helse
Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.

09.10.02

Stipendiatseminar ved Universitetet i Oslo
Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok.

09.10.02

Møte med Bafo Broker AS
om etablering av forsikringskontor for Forskerforbundet. Unn Rognmo,
Hans Askildsen og Lisa Wilhelmsen deltok.

10.10.02

Møte i Arbeidsutvalget per telefon
Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem
deltok. Jf. referat.

10.10.02

Forberedende møte Kirke- og Kulturdepartementet
Eirik Rikardsen deltok.

11.10.02

Mottakelse – Generalsekretær i Legeforeningen 50 år
Kari Kjenndalen deltok.

11.10.02

Møte med Hands – kontrakt WinOrg-oppgradering
Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok.

14.-16.10.02

Møte/seminar Akademikerne-Stat og –Kommune, Brussel
Kari Kjenndalen, Dag K. Bjerketvedt og Lars Petter Eriksen deltok.

15.10.02

Møte – representanter for FAP
Bjørn Berg, Sigrid Lem og Jorunn Dahl Norgård deltok.

15.10.02

Møte med Bafo Broker AS
om etablering av forsikringskontor for Forskerforbundet. Joar Flynn
Jensen, Hans Askildsen og Lisa Wilhelmsen deltok.

17.-20.10.02

Personalseminar - sekretariatet

21.10.02

Møte – Kristin Clemet
Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

22.10.02

Konferanse om pensjon – Akademikerne
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

22.10.02

Rådsmøte Akademikerne
Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

23.10.02

Forskningspolitisk seminar
Representanter for Hovedstyret og sekretariat deltok.

24.-27.10.02

Studietur til Brussel – Hovedstyret
Hovedstyret og representanter for sekretariatet deltok.

UR 04.11.02

