REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
Torsdag 8. oktober 2009 kl. 10.00–16.30 – Tollbugt. 35, Oslo.
Hovedstyret:

Bjarne Hodne
Randi Halveg Iversby
Ragnhild Elster
Sigurd Rysstad
Kåre-Olav Stensløkken
Karen-Lise S. Knudsen
Ove Kvammen

Forfall:

Svein Kristiansen
Merethe J. Sollund
Kristin Dæhli

Sekretariatet:

Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland (sak 86/09)
Eirik Rikardsen (sak 87/09)
Jon W. Iddeng (sak 88/09)

Sak 85/09

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 9.–10. september
2009
Utkast til referat fra hovedstyremøte 9.–10. september 2009 ble sendt ut
med kommentarfrist 23. september 2009. Det kom ingen merknader til
referatet innen fristen. Randi Halveg Iversby ba om korrigering av en av
referatsakene.
Vedtak:
Referatet godkjennes med den merknad som framkom i møtet.

Sak 86/09

Fordeling av OU-midler mellom sentralt/lokalt nivå 2010
Notat med foreløpig skisse til fordeling av OU-midler mellom sentralt og
lokalt nivå i 2010 fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet.
Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å ikke legge noen føringer
angående begrensning av sekretariatets deltakelse på lokale kurs i
utlysningen av midler for 1. halvår 2010. Generalsekretæren må vurdere
kapasiteten i sekretariatet i forhold til deltakelse på lokale OU-kurs.

Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til den foreløpige skissen til fordeling av
OU-midler for 2010 mellom forbundet sentralt og lokalt, og ber
sekretariatet jobbe videre med dette fram mot desembermøtet.
Sak 87/09

Tariffoppgjørene 2010
Notat om arbeidet med tariff frem til oppgjørene i 2010 og notat med
mediestrategi for arbeidet fulgte vedlagt. Lønnsstatistikk for perioden
2004–2008 for stillinger i statlig UH-sektor ble delt ut i møtet.
Frank O. Anthun innledet.
Hovedstyret drøftet Forskerforbundets prioriteringer for tariffoppgjørene i
offentlig sektor i 2010.
Vedtak:
På grunnlag av notatet og synspunktene som fremkom under
møtet, følger Hovedstyret og sekretariatet opp arbeidet frem mot
tariffoppgjøret 2010. Hovedstyret ber sekretariatet legge fram et
justert notat til behandling på hovedstyrets møte i desember
2009.
Mediestrategien for tariffoppgjørene 2010 vedtas med de
nødvendige justeringer av tidsplanen.

Sak 88/09

Registrering av pålagt overtidsarbeid
Notat med aktuelle problemstillinger fulgte vedlagt. Kunnskapsdepartementets brev av 18. februar 2009 (”Registrering av overtid ved
statlige universiteter og høyskoler”) ble delt ut i møtet.
Frank O. Anthun innledet.
Hovedstyret drøftet saken. Kåre-Olav Stensløkken la fram et forslag til
vedtak som ble diskutert og bearbeidet i møtet.
Hovedstyret drøftet spesielt formuleringen av punkt 2 i vedtaksforslaget,
om fordeling av arbeidstiden til undervisning og forskning. Det var enighet
om å vise til Forskerforbundets arbeidsprogram for en utfyllende oversikt
over Forskerforbundets politikk, og ikke nevne alle stillingsgrupper i
vedtaket.
Vedtak:
1. Forskerforbundet går imot innføring av tidsregistrering for
vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren.
Forskerforbundet viser til at det allerede finnes omfattende
registrering av undervisning gjennom undervisningsregnskap/arbeidsplaner og forskning via rapporteringssystemer
for forskningspublisering (Frida og Forskdok). Dette er god
nok dokumentasjon på utført arbeid.
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2. Forskerforbundet vil arbeide for en individuell rett og plikt til
lik fordeling av arbeidstiden til forskning og undervisning
(50-50) for alle professorer og 1. amanuenser i universitetsog høyskolesektoren. Eksisterende registreringssystemer,
som undervisningsregnskap/arbeidsplaner, skal være god
nok dokumentasjon til å utløse overtidsbetaling.
3. Forskerforbundet vil arbeide for at det omfattende
merarbeidet som gjøres av vitenskapelig ansatte må føre til
flere faste stillinger og en betydelig bedre grunnlønn slik at
det blir mulig å rekruttere dyktige medarbeidere til sektoren.
Sak 89/09

Møtet i Representantskapet 12.–13. oktober 2009
Vedlagt fulgte notat med forslag til sammensetning av redaksjonskomiteer,
tellekorps, referenter og personer til å undertegne protokollen. Oversikt
over innledere fra Hovedstyret på representantskapsmøtet, godkjent av
Hovedstyret etter behandling per e-post, fulgte vedlagt til orientering.
Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen innledet.
Hovedstyret drøftet forslagene til sammensetning av redaksjonskomiteer og
foreslo noen endringer. Hovedstyret hadde også en foreløpig drøfting av
forslag til ny valgkomité.
Vedtak:
Revidert notat med forslag til redaksjonskomiteer, tellekorps,
referenter og personer til å undertegne protokollen, legges frem
som Hovedstyrets forslag for Representantskapet 12.–13.oktober
2009.

Sak 90/09

Norges forskningsråds finansieringspolitikk
Kåre-Olav Stensløkken innledet. Han tok opp behovet for å holde faste
møter på politisk nivå mellom Forskerforbundet og Norges forskningsråd.
Hovedstyret sluttet seg til dette og ba sekretariatet følge opp saken med
sikte på å få til et slikt møte tidlig i 2010.
Vedtak:
Forskerforbundet vil ta kontakt med Norges forskningsråd og be
om et møte for å drøfte forskernes lønns- og arbeidsvilkår.

Sak 91/09

Midlertidig tilsetting
Bjørn T. Berg orienterte om Forskerforbundets kampanje mot ulovlig
midlertidig tilsetting. Ann Turid Opstad orienterte om
hovedorganisasjonenes arbeid med å redusere midlertidig tilsetting bl.a.
gjennom endringer i tjenestemannsloven.
Ny brosjyre med informasjon om reglene for midlertidig tilsetting i staten
ble delt ut i møtet.
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Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å sette ned en intern
referansegruppe for arbeidet med endringer av regelverket for midlertidig
tilsetting i staten.
Vedtak:
Saken ble drøftet. Det settes ned en referansegruppe for arbeidet
med endringer av regelverket for midlertidig tilsetting i staten.
Sak 92/09

Oppsummering av studiebesøk til Svalbard/Tromsø 8.–10.
september 2009
Programmet for turen til Svalbard og Tromsø fulgte vedlagt. Hovedstyret
oppsummerte studiebesøket. Sekretariatet bes vurdere muligheten for å
avholde hovedstyremøte i Oslo i forkant av framtidige institusjonsbesøk og
studieturer.
Vedtak:
Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 93/09

Driftsregnskap per 30.06.09 og 31.07.09
Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 30.06.09 og 31.07.09 med
kommentarer. Sigrid Lem og Aina Nilsen innledet.
Vedtak:
Driftsregnskap per 30.06.09 og 31.07.09 tas til etterretning.

Sak 94/09

Valg av representanter til Unios representantskapsmøte og
konferanse 14. desember 2009
Invitasjon fra Unio fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet. Forskerforbundet
kan stille med 6 delegater på representantskapsmøtet (inkl. våre
styremedlemmer i Unio) og ytterligere 4 representanter på konferansen
senere samme dag.
Hovedstyret valgte delegater til representantskapsmøtet. Sekretariatet tar
eventuelt kontakt med noen av de største lokallagene for å tilby dem plass
på konferansen.
Vedtak:
Hovedstyret velger følgende delegater til Unios
representantskapsmøte og konferanse:
Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Randi Halveg Iversby, Ove Kvammen,
Kristin Dæhli og Kåre-Olav Stensløkken.
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Sak 95/09

Forskerforbundet og Unio
Bjarne Hodne og Sigrid Lem orienterte fra møter i Unio.
Vedtak:
Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 96/09

Orienteringssaker
a) Notat om medlemsutvikling per 30.06, 31.07 og 31.08.09 fulgte vedlagt.
Notat per 30.09.09 ble delt ut i møtet.
b) Notat om presseomtale i perioden juni-august fulgte vedlagt.
c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
d) Det ble orientert muntlig om status for dokumenthåndteringssystemet.
e) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 26.08.09 og 21.09.09 fulgte vedlagt.
f) Program for Forskningspolitisk seminar 03.11.09 fulgte vedlagt.
g) Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om arbeidsgruppe om
handlingsrom i UH-sektoren fulgte vedlagt.
h) Høringsuttalelse om nasjonalt digitalt universitetsmuseum fulgte
vedlagt.
i) Det ble orientert muntlig om tariffoppgjøret 2009 i Abelia og KS.
j) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 14.09.09 fulgte vedlagt.
k) Rapport fra møte i HERSC – Stockholm 24.–25.09.09 fulgte vedlagt.
l) Opprop – Felles krav om tiltak for håndtering av studenteksplosjon
fulgte vedlagt.
m) Unios innspill til ny regjeringserklæring fulgte vedlagt.
n) Høringsuttalelse om NOU 2009:1 Individ og integritet (rapport fra
personvernkommisjonen) fulgte vedlagt.
o) Det ble orientert muntlig om nasjonalt seminar om IP-politikk i
universitetssektoren i Trondheim 02.10.09.
p) Politisk plattform for flertallsregjeringen – Soria Moria II – ble delt ut i
møtet.
q) Rapport fra Forskerforbundets medlemsundersøkelse om tid til FoU
(notat 4/2009 i skriftserien) og foreløpig versjon av delrapport om
oppfatninger om arbeidstidsregistrering (notat 5/2009) ble delt ut i
møtet.
r) Uttalelse fra desisorene for regnskapsårene 2007 og 2008 ble delt ut i
møtet.

Sak 97/09

Eventuelt
Ingen saker.

Sak 98/09

Referatsaker

08.09.09

Medlemsmøte Høgskolen i Sogn og Fjordane
Jon W. Iddeng deltok med innlegg.

11.09.09

Møte med midlertidige ansatte arkeologer i Akershus
fylkeskommune og MARK
Brita Alsos, Jon W. Iddeng og Mariann Helen Olsen deltok.
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14.09.09

Møte i Internasjonalt utvalg
Unn Rognmo deltok.

15.–16.09.09

Aksjon midlertidighet; møte med lokallagene ved NTNU og
HiST, møte med ledelsen ved NTNU og HiST og frokostseminar
Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Brita Alsos,
Arvid Ellingsen, Jon W. Iddeng og Mariann Helen Olsen deltok på alle
eller noen av møtene.

16.09.09

Møte med Contesto og ErgoGroup
Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Birgitte Olafsen, Inger Marie Højfeldt og
Kristine K. Brox deltok.

16.09.09

Forhandlinger Skedsmo kommune
Eirik Rikardsen deltok.

17.09.09

Møte med Unio vedr. internkontroll
Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok.

17.09.09

Møte med Storebrand om personalforsikringer
Aina Nilsen deltok.

17.09.09

Forberedende møte Utenriksdepartementet
Eirik Rikardsen deltok.

17.09.09

Unio – nytt konfliktberedskapssystem
Eirik Rikardsen deltok.

21.09.09

Møte arbeidsutvalget (AU)
Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen og Sigrid Lem
deltok.

21.09.09

Møte – Kunnskapsdepartementets Forum for europeisk
utdanningspolitikk (FEU)
Unn Rognmo deltok.

21.–22.09.09

Sentralt kurs Lobbyvirksomhet og politikk
Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Jon W. Iddeng deltok med
innlegg.

22.09.09

Unio – forhandlingssjefsmøte
Eirik Rikardsen deltok.

22.09.09

Forhandlinger Råde kommune
Eirik Rikardsen deltok.

22.09.09

Seminar UiA om lønnspolitikk og Tid til FoU
Bjarne Hodne deltok med innlegg.

22.–24.09.09

FFLs studiebesøk i Stockholm
Sigrid Lem deltok.

23.–25.09.09

Sentralt kurs – Grunnopplæring Trinn I
Bjarne Hodne, Ann Turid Opstad, Eirik Rikardsen og Mariann Helen
Olsen deltok med innlegg.
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24.09.09

Møte og stand i forbindelse med UiOs aktivitetsuke
Jon W. Iddeng deltok.

24.09.09

OU-kurs Språkrådet og ABM-utvikling
Eirik Rikardsen deltok.

24.09.09

Møte med Adra Match – avstemmingsprogram
Aina Nilsen deltok.

24.–25.09.09

Møte – HERSC (Education Internationals europeiske komité
for høyere utdanning og forskning)
Unn Rognmo deltok.

25.09.09

Møte Statens likelønnsutvalg
Eirik Rikardsen deltok.

28.09.09

Møte Unio vedr. samordning database KBS
Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.

29.09–01.10.09 Sentralt kurs – Grunnopplæring Trinn II
Birgitte Olafsen, Kristin Dæhli og Eirik Rikardsen deltok med innlegg.
02.10.09

Møte med tillitsvalgte – Sykehuset Østfold
Eirik Rikardsen deltok.

02.10.09

Møte med lokallaget ved UiO
Aina Nilsen deltok.

05.–06.10.09

Sentralt kurs – Lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater
Eirik Rikardsen og Hildur N. Nilssen deltok med innlegg.

06.10.09

Møte med dirigentene for representantskapsmøtet
Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok.

07.10.09

Besøk lokallaget ved Høgskolen i Finnmark
Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok.

07.10.09

Møte med tillitsvalgte – Oslofjordalliansen
Eirik Rikardsen deltok.

08.10.09

Møte Statens likelønnsutvalg
Eirik Rikardsen deltok.

08.–09.10.09

Unio kurs – område Spekter, for tillitsvalgte
Eirik Rikardsen deltok.
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