Bli medlem – det lønner seg!

Forskerrekrutter må sikres mer attraktive lønnsog arbeidsvilkår. Et viktig ledd i dette arbeidet er at
stipendiater og postdoktorer organiserer seg.
Våre medlemsfordeler:
• Forskerforbundet ivaretar dine rettigheter overfor
arbeidsgiver. Du får gratis juridisk bistand i spørsmål
som angår dine lønns- og arbeidsvilkår, i forhold til
din veileder eller oppdragsgiver/arbeidsplass.
• Vi forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeids
stedet og i de sentrale lønnsforhandlingene i staten. Vi
kan også bistå deg i forbindelse med lønnsfastsettelse
ved tilsetting.
• Vi arrangerer egne seminarer om lønns- og arbeidsvilkår
og karriereutvikling for stipendiater og postdoktorer
hvert år, i tillegg til en rekke lokale arrangementer.

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

• Som medlem får du tilbud om gunstige 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

For stipendiater koster medlemskapet:
kr. 251 (2019) / 260 (2020) /270 (2021) per måned.
Postdoktorer betaler ordinær kontingent:
kr. 462 (2019) / 479 (2020) /498 (2021) per måned.
Se forskerforbundet.no/kontingent for alle satser.

Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon 21 02 34 00
post@forskerforbundet.no
www.forskerforbundet.no
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kunnskap gir vekst

Fagorganisasjonen
for stipendiater og
postdoktorer

Kunnskap gir vekst
– organisering gir styrke

Konkurransedyktig lønn,
gode arbeidsvilkår

Vårt arbeid for stipendiater

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

Forskerforbundets overordnede målsetting er å gjøre
lønns- og arbeidsbetingelsene så attraktive at
institusjonene klarer å rekruttere de best kvalifiserte og
motiverte kandidatene til en forskerkarriere.

Forskerforbundet er det naturlige valget for deg som er
stipendiat eller postdoktor. Vi organiserer omlag 2000
medlemmer i rekrutteringsstillinger og er den eneste
fagforeningen med en reell politikk for denne gruppa.

Våre medlemmer er kunnskapsarbeidere i forskningsog kunnskapssektoren, som omfatter universitetene,
høyskolene, forskningsinstituttene og universitets
sykehusene, offentlig forvaltning sammen med museene,
arkivene, bibliotekene og industrien.

Forskerforbundet arbeider for å skape bedre vitenskapelige
karriereløp med tryggere og mer forutsigbare rammer.

Forskerforbundet arbeider aktivt for å sikre gode
arbeidsvilkår for stipendiater og postdoktorer,
både overfor sentrale myndigheter og lokalt ved
virksomhetene gjennom våre lokallag.

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.
• Vi organiserer kunnskapsarbeidere innen alle
fagområder og ved alle typer virksomheter i
forsknings- og kunnskapssektoren.
• Våre lokallag ivaretar dine rettigheter på
arbeidsplassen. Vi har lokallag på alle arbeidsplasser
der vi har tre eller flere medlemmer – til sammen
rundt 300 lokallag.

Vår politikk:
• Stipendiatene må gis tilfredsstillende arbeidsforhold
og ressurser til gjennomføring av doktorgraden,
herunder ressurser til forskningsopphold i utlandet.
• Stillinger må lyses ut i hele lønnsspennet og arbeids
giver praktisere en lønnspolitikk som sikrer stipendiater
og postdoktorer lønn etter kompetanse, attraktivitet
og erfaring – ikke at alle plasseres i minimumslønn.
• Startlønn for stipendiat må heves til minst samme
nivå som startlønn for lektorer i skoleverket.
• Stipendiater og postdoktorer skal konkurrere på linje
med andre medlemmer om potten til lokale lønnsforhandlinger.
• Doktorgradskandidater skal kunne motta dagpenger
mens de ferdigstiller avhandlingen så lenge de er reelt
arbeidssøkende og bare arbeider med avhandlingen
på sin egen fritid.

Forskerforbundet arbeider også for å sikre stipendiater
og postdoktorer konkurransedyktig lønn og har i flere
omganger klart å heve lønnsnivået gjennom de sentrale
forhandlingene i staten. Vi har medvirket til at startlønna
for stipendiater har økt med 20 lønnstrinn på 15 år, og
at postdoktorer har fått samme startlønn som andre
førstestillinger.
Forskerforbundet arbeider aktivt mot lange midlertidige
ansettelsesperioder og med utvikling av gode karriereløp
for forskere.
Les mer på forskerforbundet.no/stipendiat

