Fakta om Forskerforbundet

Fagforbund og interesseorganisasjon for ansatte innen
forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling,
både i offentlig og privat sektor. Vi er også fagforbund
for studenter, stipendiater og postdoktorer.
Forskerforbundets medlemmer er kunnskapsarbeidere
i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige
stillinger ved universiteter, høyskoler, forsknings
institutter, museer, arkiver, helseforetak og i offentlig
forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning.
Alle medlemmer får fagbladet Forskerforum gratis
tilsendt 10 ganger per år. Bladet inneholder mye aktuelt
stoff for deg som er interessert i forskning og høyere
utdanning. Nettstedet Forskerforum.no oppdateres
daglig med nyheter fra sektoren.

Forskerforbundet er landets største fag- og interesse
organisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning
og kunnskapsformidling, med 20 000 medlemmer.
Forskerforbundet er organisasjonen for deg som
arbeider med forskning, undervisning, formidling og
administrasjon av kunnskap, både i offentlig og privat
sektor.
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kunnskap gir vekst

Forskerforbundet
The Norwegian
Association of Researchers

Følg oss på Facebook og Twitter:
facebook.com/forskerforbundet
twitter.com/forsker

På Forskerforbundets nettsider finner du tariffavtaler,
lønnstabeller, innmeldingsskjema og annen nyttig
informasjon, i tillegg til aktuelle nyheter.
forskerforbundet.no

The Norwegian Association of Researchers is Norway’s
largest trade union and special interest organisation
for employees in research, higher education and
dissemination of knowledge. We have more than 20 000
members.
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Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo
Telefon 21 02 34 00
post@forskerforbundet.no
forskerforbundet.no

• forskning
• høyere utdanning
• kunnskapsformidling
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Våre mål

Slik er vi organisert

Forskerforbundets formål er å bedre lønns- og arbeids
vilkårene innen forskning og høyere utdanning og å
ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige
interesser.

Lokalt
Forskerforbundet har lokallag på alle arbeidsplasser
der vi har minst tre medlemmer. Lokallagene ivaretar
medlemmenes rettigheter på arbeidsplassen. Vi har
lokallag ved alle universiteter, vitenskapelige og statlige
høyskoler, de aller fleste forskningsinstitutt og private
høyskoler, ved en lang rekke museer, helseforetak og i
deler av forvaltningen. Til sammen er det nærmere 300
lokallag i Forskerforbundet.

Norge er på fjerdeplass
i satsing på forskning.
Ikke i verden. I Norden.
Norge satser mindre på forskning enn våre naboland.
Hva betyr det for verdiskaping og velferd i framtiden?
Forskerforbundet arbeider for at Norge lanserer et

krafttak for kunnskap.
Visste du at en norsk professor
tjener mindre enn en industrifunksjonær?
For å kunne rekruttere og beholde dyktige og motiverte
medarbeidere ved universiteter og høyskoler er det
nødvendig å tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Forskerne trenger et lønnsløft.

Ansatte ved universiteter og høyskoler utdanner
stadig flere og forsker stadig mer.
Til gjengjeld har de det trangere fysisk og økonomisk.

Kunnskapsarbeiderne
trenger bedre arbeidsvilkår.

• Alle Forskerforbundets medlemsgrupper
skal sikres en god reallønnsutvikling.
• Lønnsnivået skal heves vesentlig. Lønns- og arbeidsbetingelsene skal være gode nok til å rekruttere de best
kvalifiserte og motiverte kandidatene til å starte en
forskerkarriere.
• Midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren må begrenses vesentlig, og stillingsvernet
styrkes i lov- og avtaleverk.
• Norge skal øke forskningsinnsatsen til 3 % av BNP
innen 2030.
• Forskningsinstitusjonene må sikres tilstrekkelige
basisbevilgninger.
• Flere kvinner i vitenskapelige og teknisk-administrative
toppstillinger.
• Undervisning innenfor høyere utdanning
skal være forskningsbasert.
• Studieplasser og rekrutteringsstillinger som opprettes
over statsbudsjettet skal være fullfinansierte.

Sentralt
Forskerforbundet ledes av et Hovedstyre som består
av syv medlemmer og har det overordnede ansvaret
for forbundets politikk og drift. Forskerforbundets
sekretariat bistår Hovedstyret i det løpende arbeidet
med alle saker som tas opp til behandling, og yter
bistand til lokallag, foreninger og enkeltmedlemmer.
Fagpolitikk
Forskerforbundet har ni foreninger som arbeider med
fagpolitiske spørsmål innenfor sine fagområder.

Norway comes fourth.
Not worldwide.
Among the five Nordic countries.
Research investments in Norway lag far behind
the other Nordic countries.
NAR wants Norway to launch a major
investment in knowledge.
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NAR’s main purpose is to increase salaries and
improve working conditions in research and higher
education, and to protect our members’ financial
and professional interest.

NAR is run by an executive board consisting of
the president and six board members.
A local branch is organised at every workplace where
NAR has three or more members. The local branch
takes care of our members’ interests at the workplace.

15.08.16 15.05

