REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
Stockholm, lørdag 18. september 2010 kl 9–15
Hovedstyret:

Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

Forfall:

Kåre-Olav Stensløkken

Sekretariatet:

Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Elisabeth Tindeland
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo

Sak 68/10

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 9.–10. juni 2010

(permisjon)

Utkast til referat fra hovedstyremøte 9.–10. juni 2010 var sendt ut med
kommentarfrist 23. juni 2010. Det kom ingen merknader til referatet.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak 69/10

Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver
Notat med oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 30.06.2010
fulgte vedlagt. Sigrid Lem innledet.
Hovedstyret kom med innspill og kommentarer, og disse vil bli innarbeidet
i oppsummeringen per 31.12.2010 som legges fram for Hovedstyret i januar
2011.
Vedtak:
Hovedstyret tar oppsummeringen av prioriterte
arbeidsoppgaver per 30.06.2010 til etterretning.

Sak 70/10

Tiden etter oljen – forskning/innovasjon – diskusjonssak
Diskusjonsnotat fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet.
Hovedstyret drøftet saken.
Vedtak:
Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken.

Sak 71/10

Handlingsplan for postdoktorer 2010–2012
Notat med forslag til handlingsplan for postdoktorer fulgte vedlagt. Bjarne
Hodne innledet.
Hovedstyret drøftet hovedmål og tiltak, og sluttet seg til sekretariatets
forslag til handlingsplan.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar handlingsplan for postdoktorer 2010–2012.

Sak 72/10

Forskningsbasert undervisning
Diskusjonsnotat samt Universitets- og høgskolerådets rapport ”Utdanning
+ FoU = Sant” fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet.
Hovedstyret drøftet saken.
Vedtak:
Prinsippet om forskningsbasert undervisning er et lovfestet krav
til undervisningen ved universitetene og høyskolene. Dette innebærer at alle ansatte som er involvert i undervisningen må være
ansatt i kombinerte stillinger med rett til FoU. Vitenskapelig
ansatte i førstestilling og professorstilling skal bruke minimum
50% av arbeidstiden til FoU, og vitenskapelig ansatte i øvrige
kombinerte stillinger skal sikres minimum 30% av arbeidstiden
til FoU.
Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte
underviser innen sitt forskningsområde eller tilgrensende
fagfelt, og når deres forskerkompetanse, forskererfaring og
forskerinnsikt betyr noe for undervisningen. Forskningsbasert
undervisning kan være formidling av etablert kunnskap, av ny
anerkjent kunnskap eller av forskningsresultater som nettopp er
blitt kjent. Begrepene omfatter også veiledning innen den
ansattes fag.

Sak 73/10

Opptjening av rettigheter i stipendiatperioden
Notat samt kopi av aktuelle paragrafer av tjenestemannsloven fulgte
vedlagt. Bjarne Hodne og Sigrid Lem innledet.
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Vedtak:
Hovedstyret ser ingen grunn til å endre dagens rettstilstand der
hele stipendiatperioden skal regnes med ved beregning av
tjenestetiden.
Sak 74/10

Forslag fra Forskningsinstituttenes fellesarena – FFA – om å
effektivisere søknadsprosessene i Forskningsrådet
Notat og brev fra FFA vedrørende effektivisering av søknadsprosess i
Forskningsrådet fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet.
Vedtak:
Hovedstyret støtter hovedtrekkene i brevet fra FFA og ber
sekretariatet utforme brev til Forskningsrådet i tråd med
diskusjonen i møtet.

Sak 75/10

Forslag til statsbudsjett for 2011
Notat om prioriteringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 fulgte
vedlagt. Bjarne Hodne og Sigrid Lem innledet.
Hovedstyret drøftet saken.
Vedtak:
Hovedstyret prioriterer følgende saker i oppfølgingen av
statsbudsjett for 2011:
Opprettholde basisbevilgningene til forskningsinstituttene, økte
grunnbevilgninger til institusjonene, fullfinansiering av
studieplasser, omgjøring av den resultatbaserte omfordelingen
slik at den gir friske midler til sektoren, midler til nye faste
stillinger i UH-sektoren og opprettelse av et program i
Forskningsrådet for forskningsprosjekter i museumssektoren.

Sak 76/10

Avtale med Abelia om adgang til tidsbegrenset tilsetting
Notat med utkast til avtale mellom Abelia og Forskerforbundet om adgang
til tidsbegrenset tilsetting fulgte vedlagt. Frank O. Anthun innledet.
Vedtak:
Hovedstyret gir sekretariatet fullmakt til å ferdigforhandle
avtale med Abelia om adgang til tidsbegrenset tilsetting samt
retningslinjer til avtalen. Det endelige forhandlingsresultatet
legges fram for Arbeidsutvalget for godkjenning.
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Sak 77/10

Tariff 2010 – orienteringssak
Notat med redegjørelse om hovedoppgjøret i staten fulgte vedlagt. Det ble
gitt muntlige redegjørelser om oppgjørene i de andre tariffområdene. Eirik
Rikardsen og Frank O. Anthun innledet.
Hovedstyret drøftet saken. Det ble bedt om bedre skriftlig informasjon til
lokale konfliktansvarlige i forkant av oppgjøret. Hovedstyret ba også om at
det ble utarbeidet et notat som analyserer oppgjøret i staten nærmere og
synliggjør vår måloppnåelse – relatert til den lønnspolitiske strategien og
våre krav /prioriteringer i forkant av oppgjøret. Hovedstyret ønsket også
bedre statistikkgrunnlag forut for neste tariffoppgjør.
Vedtak:
Orienteringen om resultater og status fra årets tariffoppgjør tas
til etterretning.

Sak 78/10

Tariff 2011 – med medieopplegg
Notat med utkast til medieplan og oversikt over forhandlingsløpet i staten
fulgte vedlagt. Notat om økonomiske forutsetninger ble delt ut i møtet.
Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen innledet.
Det vil også bli utarbeidet en mer langsiktig medieplan for lønnsarbeidet, i
samarbeid med det lønnspolitiske utvalget.
Hovedstyret drøftet aktuelle tiltak, alliansepartnere og arenaer for
fremming av våre lønnskrav.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar medieplan for tariff 2011 knyttet til
mellomoppgjøret i staten.

Sak 79/10

a) Valg av forsikringsleverandør – kollektive
personforsikringer
Det vises til Bafos presentasjon av tilbudene på kollektive forsikringsordninger torsdag ettermiddag. Notat med oversikt over tilbudene ble delt
ut under Bafos presentasjon torsdag. Bjarne Hodne innledet.
Vedtak:
Basert på saksnotatet og Hovedstyrets drøfting, inngås avtale
med ACE om obligatorisk medlemsforsikring med reservasjonsrett samt frivillig gruppeliv. Som et nytt element vil forsikring
ved kritisk sykdom inngå i den obligatoriske forsikringen.
Forsikring ved kritisk sykdom vil også tilbys som en frivillig
tilleggsforsikring.
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b) Høring – Obligatoriske forsikringer med og uten
reservasjonsrett
Joar Flynn Jensen innledet.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslag til høringsuttalelse.
Sak 80/10

Suppleringsvalg til Forskerforbundets valgkomité
Vedlagt fulgte notat fra AU om suppleringsvalg til valgkomiteen. Sigrid Lem
innledet.
Vedtak:
Hovedstyret velger Torill Marie Rolfsen, Forskerforbundet ved
UiO, som nytt medlem av valgkomiteen for resten av perioden
2010–2012.

Sak 81/10

Valg av valgkomité i Unio
Vedlagt fulgte brev fra Unio om forslag på kandidater til valgkomité i Unio.
Vedtak:
Hovedstyret foreslår nestleder Randi Halveg Iversby som
kandidat til valgkomité i Unio, med hovedstyremedlem Ove
Kvammen som vararepresentant.

Sak 82/10

Oppnevning av representant i Erasmus-utvalget
Vedlagt fulgte notat fra AU vedlagt brev fra SIU om oppnevning av
representanter til det nasjonale programutvalget for Erasmus for perioden
01.01.2011–31.12.2012.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til anbefaling fra AU og foreslår
avdelingssjef Bjørn T. Berg med rådgiver Jon W. Iddeng som
vara som Unios representanter i Erasmus-utvalget.

Sak 83/10

Foreløpig regnskapsoversikt per 31.07.2010
Vedlagt fulgte notat og regnskapsoversikt per 31.07.2010. Sigrid Lem
innledet og svarte på spørsmål.
Vedtak:
Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.07.10 til etterretning.
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Oppsummering av institusjons-/lokallagsbesøk i Bergen
Vedlagt fulgte program for institusjons-/lokallagsbesøk. Hovedstyret
oppsummerte besøkene i Bergen. Det var enighet om å fortsette med årlige
institusjonsbesøk rundt i landet.
Vedtak:
Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 85/10

Fordeling av statlige OU-midler sentralt/lokalt
Vedlagt fulgte forslag om fordeling av statlige OU-midler mellom sentralt
og lokalt nivå i 2011. Elisabeth Tindeland innledet.
Vedtak:
Hovedstyrets slutter seg til sekretariatets vurderinger og
avsetter for 2011 kr 5.800.000 til sentral kursvirksomhet og kr
5.300.000 til lokale kurs.

Sak 86/10

Justering av retningslinjer for tildeling av OU-midler
Vedlagt fulgte notat med forslag til justerte retningslinjer. Elisabeth
Tindeland innledet.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til foreløpig justerte retningslinjer
og ber sekretariatet jobbe videre med detaljerte retningslinjer
opp mot nye rutiner for lokallagsøkonomi.

Sak 87/10

Møtedatoer for Hovedstyret 2011
Vedlagt fulgte forslag til møtedatoer for Hovedstyret i 2011. Hovedstyret
sluttet seg til den foreslåtte planen med enkelte justeringer.
Vedtak:
Hovedstyret har følgende møteplan for 2011:
Hovedstyremøte 27. januar, 3. mars, 13.–14. april (med
institusjonsbesøk), 16. juni, 15.–18. september (med studietur
utenlands), 27. oktober og 15. desember.
Møte i Landsrådet: 14.–15. mars.
Forskningspolitisk seminar: 1. november.

Sak 88/10

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode
a) Notat om medlemsutviklingen per 31.05, 30.06 og 31.07.10 var vedlagt.
Det ble orientert muntlig om utviklingen per 31.08.10.
b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
Oversikt over prosentvis sykefravær var vedlagt.
c) Notat om presseomtale sommeren 2010 var vedlagt.
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d) Avgitte høringsuttalelser/innspill var vedlagt:
1) Endring i forskriften til tjenestemannsloven
2) Forslag om endring av lov om folkebibliotek
e) Det ble orientert muntlig om planlagte sektorseminarer i høst.
f) Det ble orientert muntlig om avholdte sektorseminar/workshops/
evalueringsseminar streik Spekter og KS samt lokale KBUrepresentanter i staten.
g) Referat fra AU-møter 10.06, 02.07 og 18.08.10 var vedlagt.
h) Møteplan for AU høsten 2010 var vedlagt.
i) Endringer i FOR 02-09 nr. 129 – Forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til professor var vedlagt.
j) Det ble orientert muntlig om dialogmøte med Tora Aasland 18.08.10.
k) Avtale om midlertidig tilsetting mellom Forskerforbundet og Kirkelig
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) var vedlagt.
l) Korrespondanse vedr. sak om forholdene i Israel fulgte vedlagt.
m) Det ble orientert muntlig om lønnspolitisk prosjekt.
n) Det ble orientert muntlig om prosjekt lokallagsøkonomi.
o) Det ble orientert muntlig fra møtevirksomheten i Unio.
p) Rapport fra EIs 7. verdenskonferanse for høyere utdanning og
forskning, Vancouver 10.–12. 09.10, var ettersendt.
Sak 89/10

Eventuelt
Ingen saker.

Sak 90/10

Referatsaker

11.06.10

Møte med tillitsvalgte UiB om rekruttering
Elisabeth Tindeland deltok

15.06.10

Styremøte Unio
Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok

15.06.10

Lønnsforhandling på særlig grunnlag Oslo kommune
Tanya Nymo deltok

16.06.10

Bistandsforhandling Spekter
Eirik Rikardsen deltok

16.06.10

Møte Unio Stat
Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok

16.06.10

Workshop Abelia
Frank O. Anthun og Tanya Nymo deltok

17.06.10

Evalueringsmøte i Unio av KS-streiken 2010
Frank O. Anthun deltok

17.06.10

Medlemsmøte Oppland fylkeskommune
Eirik Rikardsen deltok

21.06.10

Møte Unio Stat
Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
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21.06.10

Møte med tillitsvalgte i ABM-utvikling og Kulturrådet
Tanya Nymo deltok

22.06.10

Møte med Norsk Studentorganisasjon (NSO)
Sigrid Lem, Bjørn Berg og Unn Rognmo deltok

22.06.10

Forhandlingssjefsmøte Unio
Frank O. Anthun deltok

28.–29.06.10

Justeringsforhandlinger Unio Stat
Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok

29.06.10

Forhandlingsmøte med Abelia vedr. tariffavtale om midlertidig
tilsetting
Frank O. Anthun deltok

01.07.10

Forberedende møte tilpasningsavtalen Forsvaret
Tanya Nymo deltok

01.07.10

Møte Opphavsrettsutvalget
Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok

02.07.10

Møte Arbeidsutvalget
Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok

16.08.10

Forhandlingsmøte med KA vedr. avtale om midlertidig tilsetting av
stipendiater
Frank O. Anthun deltok

17.08.10

Møte med Norsk Studentorganisasjon (NSO)
Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn Berg og Arvid Ellingsen deltok

17.08.10

Forhandlingssjefsmøte i Unio
Frank O. Anthun deltok

17.–18.08.10

KBU-KS konferanse med evaluering av streiken i KS-sektoren
Frank O. Anthun deltok

18.08.10

Dialogmøte med statsråd Tora Aasland
Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn Berg og Arvid Ellingsen deltok

18.08.10

Møte med Bafo
Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok

18.08.10

Møte Arbeidsutvalget
Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok

19.08.10

Seminar Forskningsalliansen – ”Skal forskning være nyttig”
Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok

20.08.10

Møte i Forhandlingsutvalget Unio Oslo kommune
Tanya Nymo deltok

23.–25.08.10

Evaluering av konfliktberedskap – Unio Stat
Eirik Rikardsen deltok
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24.08.10

Styremøte Unio
Sigrid Lem deltok

26.08.10

Møte i Forhandlingsutvalget Unio Oslo kommune
Tanya Nymo deltok

26.08.10

Kurs i lokale forhandlinger – stat og HSH
Frank O. Anthun, Sigrid Lem, Eirik Rikardsen, Tanya Nymo og Kjetil Mørk
deltok

26.08.10

Mottakelse for Arvid Hallén
Sigrid Lem deltok

27.08.10

Presentasjon av nye forsikringstilbydere
Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok

30.08.10

Evalueringsmøte med Forskerforbundets kontaktpersoner under
KS-streiken
Frank Anthun, Eirik Rikardsen, Joar Flynn Jensen og Hans Askildsen deltok

31.08.10

Forhandlingssjefsmøte i Unio
Frank O. Anthun deltok

31.08.10

Workshop KS-sektor og Oslo kommune
Frank O. Anthun, Tanya Nymo og Kjetil Mørk deltok

31.08.10

Møte med Zero om evt. kurs i bruk av sosiale medier
Elisabeth Tindeland deltok

02.09.10

Medlemsmøte UiA
Eirik Rikardsen deltok

06.–07.09.10

Tillitsvalgtseminar UiB
Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok

06.–08.09.10

Justeringsforhandlinger Oslo kommune
Tanya Nymo deltok

07.09.10

Besøk hos NIFES, Bergen
Elisabeth Tindeland deltok

07.09.10

Besøk hos Bergen kunstmuseum
Elisabeth Tindeland deltok

07.09.10

Møte med leder av FMK
Elisabeth Tindeland deltok

07.09.10

Møte med NTL
Bjarne Hodne deltok

08.09.10

Seminar om særlig uavhengig stilling
Bjarne Hodne og flere fra sekretariatet deltok

08.–09.09.10

Evaluering tariff 2010 – Unio Stat
Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
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08.–10.09.10

Grunnopplæring Trinn 1 for nye tillitsvalgte
Bjarne Hodne og flere fra sekretariatet deltok

09.09.10

Seminar og middag med KUF-komiteen
Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok

09.09.10

Møte med KC Oslo om evt. samarbeid om profileringsartikler og
nettbutikk
Elisabeth Tindeland deltok

14.09.10

Møte i Opphavsrettsutvalget
Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok

15.09.10

Møte med ledelsen i Vitenskapsakademiet
Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
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