Bli medlem – det lønner seg!

• Forskerforbundet har et helhetlig syn på forskning og
en aktiv tverrfaglig forskningspolitikk.
• Mange ABM-institusjoner er små. Gjennom medlem
skapet i Forskerforbundet står du sterkere som del av
et større fellesskap.
• Gjennom medlemskapet bidrar du til å øke fokuset
på sektoren du er ansatt i og de utfordringer den står
overfor.
Våre medlemsfordeler:
• Vi forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeids
stedet og sentralt.
• Du får bistand i spørsmål som angår dine lønns- og
arbeidsvilkår.
• Du får støtte og bistand i konflikter, omstillings
prosesser og ved nedbemanning.

Forskerforbundet er landets største fag- og interesse
organisasjon for studenter og ansatte i forskning,
høyere utdanning og kunnskapsformidling. Vi har over
20 000 medlemmer.
Forskerforbundet er organisasjonen for deg som
arbeider med forskning, undervisning, formidling og
administrasjon av kunnskap, både i offentlig og privat
sektor.
Følg oss i sosiale medier:
facebook.com/forsker forbundet
twitter.com/forsker
instagram.com/forsker forbund

• Du får gode tilbud på forsikringer, banktjenester og
rabattordninger. Unios avtale med Storebrand bank
gir deg svært gunstig boliglånsrente.
• Du får fagbladet Forskerforum tilsendt gratis 10
ganger per år.
Organiser deg i dag!
Send SMS «FORSKERFORBUNDET» til 2474
Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon 21 02 34 00

Medlemskapet koster:
kr. 462 (2019) / 479 (2020) /498 (2021) per måned
for ordinært medlemskap. Stipendiater betaler redusert
kontingent. Se forskerforbundet.no/kontingent for alle
kontingentsatser.

post@forskerforbundet.no
www.forskerforbundet.no
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kunnskap gir vekst

Fagorganisasjonen
for
kunnskapsarbeidere
i ABM-sektoren

Kunnskap gir vekst
– organisering gir styrke

Forskerforbundet ved arkiv,
bibliotek og museum

Forskerforbundets politikk
for ABM-sektoren

Forskerforbundet er landets største fag- og interesse
organisasjon for studenter og ansatte i forskning, høyere
utdanning og kunnskapsformidling. Vi har over 20 000
medlemmer.

Visste du at …

Arkiv, bibliotek og museer er kunnskapsorganisasjoner
hvor FoU-arbeid er en av kjerneoppgavene. FoU-arbeidet
er nødvendig for at institusjonene skal kunne utføre sitt
samfunnsoppdrag på en god måte.

Våre medlemmer er studenter og kunnskapsarbeidere
i forsknings- og kunnskapssektoren, som omfatter
universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene,
sykehusene, offentlig forvaltning, museer, arkiv,
bibliotek og industri.
Forskerforbundets formål er å bedre lønns- og arbeids
vilkårene innen forskning og høyere utdanning og å
ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige
interesser.
• Vi organiserer studenter og ansatte i vitenskapelig,
teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som
normalt krever høyere utdanning.

• Forskerforbundet har over 1 500 medlemmer i
ABM-sektoren og lokallag ved mer enn 70 museer,
offentlige arkiver og fagbibliotek.
• Forskerforbundet har tariffavtaler for kultur
institusjoner og museer som er statlige, kommunale
eller organisert i arbeidsgiverorganisasjonene Abelia,
Spekter og Virke.
• Forskerforbundet arrangerer årlige sektor- og tariff
konferanser for ABM-sektoren.
• Forskerforbundet arbeider for at lønnsnivået skal
avspeile de ansattes utdanning, kompetanse, ansvar
og innsats.
• Forskerforbundet arbeider for at de ansattes med
bestemmelse styrkes.

• Vi organiserer kunnskapsarbeidere innen alle fag
områder og ved alle typer virksomheter i forskningsog kunnskapssektoren.

• Forskerforbundet påvirker norsk kulturpolitikk
gjennom innspill til aktuelle saker, bl.a. fra Kultur
departementet.

• Våre lokallag ivaretar dine rettigheter på arbeids
plassen. Vi har lokallag på alle arbeidsplasser der vi
har tre eller flere medlemmer – til sammen rundt 300
lokallag.

Forskerforbundet har tre foreninger som arbeider med
fagpolitiske spørsmål innenfor ABM-sektoren: Arkivar
foreningen, Forskerforbundets bibliotekforening (FBF) og
Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK).
Se forskerforbundet.no/foreninger for mer informasjon.

Forskerforbundet vil:
• Øke støtten til forskningsprosjekter i ABM-sektoren
gjennom Forskningsrådet og Kulturrådet, med egne
forskningsprogram for sektoren.
• Styrke ABM-sektorens deltakelse i internasjonalt
forskningssamarbeid.
• Øremerke deler av rammebevilgningene til
institusjonene i ABM-sektoren til FoU-virksomhet i en
femårsperiode.
• Sikre de vitenskapelig ansatte en god lønnsutvikling
og nødvendig tid til faglig utvikling.
• At minst 30 % av arbeidstiden til de vitenskapelig
ansatte ved ABM-institusjonene avsettes til FoUvirksomhet og egen faglig utvikling.
• Avtalefeste forskningstiden gjennom tariffavtaler og/
eller den enkeltes arbeidsavtaler.
• Etablere et karriereløp med flere stillingsnivåer
tilsvarende UH og instituttsektoren.
• Etablere opprykksordninger mellom de vitenskapelige
stillingene i ABM-sektoren.

