Årsmelding DION 2001-2002
Organisasjon
På årsmøtet i 2001 ble følgende valgt til styret i DION:
Rolf A. Bohne (Bygg)
Ola Jetlund (EL)
Snorre Aunet (EL)
Bård Skaflestad (FIM)
Roar Sandøy (Geo)
Margit Hermundsgård (HF)
Lise Randeberg (EL)
Ingo Machenbach (Bygg)
Åsa Alexandra Borg (KB)
Gelein de Koeijer (KB)
Barbara Rogers (SVT)
Rolf Andre Bohne ble på første styremøte gjenvalgt til leder, og Bård Skaflestad ble valgt til
nestleder. Ola Jetlund trakk seg i løpet av perioden. Det har vært avholdt 12 styremøter, samt
møter med administrasjonen ved NTNU, Sosialistisk Venstreparti (etter initiativ fra SV), NIF
og Forskerforbundet, særlig i forbindelse med sak om overgang fra studentstatus. Det er avtalt
møte med Undervisning og forskningsdepartementet (UFD) 15.04.2002. Styremøtene har
vært avholdt på Naboen med innlagt middag og sosialt samvær for de som har hatt tid.
Målsettingen for perioden har vært å få en organisasjon oppe å stå som ikke er avhengig av
enkeltpersoner, men som kan sikre kontinuitet i arbeidet for stipendiaters rettigheter ved
NTNU. Vi fikk overført driftsbevilgning på 18 000 kroner fra i fjor til i år.
Vi har fortsatt god kontakt med fagforeningene NIF og Forskerforbundet. DION har vært
representert på kurs/seminar hos begge foreningene.

Informasjonsarbeid
Informasjonsarbeidet har vært konsentrert om kontinuerlig oppdatering av web-siden. All
relevant informasjon angående organisasjonen så vel som arbeidsvilkår for stipendiater skal
legges her. Dette er spesielt viktig i og med at vi ikke har noe kontor med muligheter for
manuelt arkiv. Loggen for web-siden viser at vi hadde over 12.000 forespørsler til nettstedet
fra 15. februar til 3. mai, noe som gir et gjennomsnitt på rundt 200 per dag (en firedobling
siden forrige årsmøte). Det er registrert over 1579 ulike maskiner (mot 300 i fjor), 70 % fra
Norge. Selv om en del av disse nok er roboter eller feiltreff, så tyder på at mange finner fram
til oss, til tross for at vi ikke har drevet aktiv markedsføring av siden. Dessverre er arbeidet
med oppdatering av hjemmesiden fortsatt litt tilfeldig, men vi blir flinkere etter hvert.
En indikator på at web-siden blir brukt er at vi stadig får henvendelser fra enkelt-stipendiater
som har spørsmål om arbeidsforhold etc. I løpet av perioden har vi svart på ca 40-50 slike
henvendelser, mer enn en dobling siden i fjor. Dette har dreid seg om følgende saker:
• rett til bolig gjennom samskipnaden
• trygd
• pliktarbeid/arbeidsforhold på instituttet
• fjerning av studentstatusen
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Det har i løpet av perioden vært ett oppslag i Universitetsavisa, Aftenposten og Forskerforum
angående studentstatus:
• Leserinnlegg i Underdusken nr.10.2001: ”Hva mener partiene om Forskerutdanning?”
• Leserinnlegg i Studvest, nr. 17.2001: ”Åpent brev til de politiske partier?”
• Leserinnlegg i Aftenposten, 29.08.01: ”Forskning en karrierevei?”
• Uttalelse i Aftenposten 30.09.01: ”Taper på tapt studentstatus”
• Uttalelse i Universitetsavisa 21.03.02: ”Doktorandene for få og for gamle”
• Intervju i Forskerforum nr.3 2002: ”Stipendiater er lønnstapere”

Studentstatus
DION har tidligere arbeidet mye med utredning om fordeler og ulemper med å ha status som
student kontra arbeidstaker. Forskrift for Studentsamskipnader (Rundskriv F-014-01) ble
endret i 2001. Her ble det vedtatt at stipendiater ikke lenger skal ha studentstatus, uten at
kompensasjon for tapte rettigheter ble diskutert. Vi har startet et arbeid overfor politikere og
fagforeninger for å arbeide for kompensasjon av velferdsgoder som barnehager samt lønn osv.
Dette blir et viktig argument for sikring av rettigheter på like vilkår framover.
Arbeidet har vært todelt, hvor vi nasjonalt har rettet oss mot årets lønnsoppgjør, samt at vi har
arbeidet lokalt med å sikre stipendiater best mulig i den situasjonen som har oppstått.
Signalene fra partene i lønnsoppgjøret så langt har vært vagt positive, og vi er høyt prioritert
av akademikerne som er vår hovedorganisasjon.
Lokalt er situasjonen mer kaotisk, og det ser ikke ut som situasjonen rundt boliger og
barnehager er avklart ennå.
Etter møte med UFD 15.04.2002 vil vi også vite mer om hvor vi står, og hva vi bør arbeide
videre med.

Rett til arbeidsledighetstrygd
Denne saken er overtatt av forskerforbundet som har satt sine jurister på saken.

Undersøkelse om arbeidsvikår ved NTNU
Interessen ved NTNU og hos fagforeningene har vært god, men arbeidet er ikke igangsatt da
arbeidet med studentstatussaken har tatt mesteparten av tiden.

Organisasjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt
DION har gjennom sin aktivitet fått kontakt med, og blir referert av andre
interesseorganisasjoner i Norge. Vi har også deltatt ved Postgraduate International Network
(Pi-Net) sin konferanse i Ungarn, hvor temaet var reetablering av det internasjonale nettverket
av interesseorganisasjoner for dr.gradsstudenter.

Oppsummering
Styret er av den oppfatning at vi har greid å utvikle en organisasjon som kan sikres
kontinuitet. Vi ser spesielt det formaliserte samarbeidet med fagforeningene som viktig i den
sammenhengen. Spesielt studentstatus saken viser hvor viktig det er med kontinuitet – ikke
bare i forhold til hva slags saker det har vært jobbet med, men også i forhold til å vite hvor
saken til enhver tid ligger i systemet. I og med at organisasjonen har få ressurser må vi innse
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at det er begrenset hva vi kan utgjøre. Desto viktigere blir det da å prioritere å være målrettet i
de sakene vi arbeider med.

Arbeidsprogram for DION perioden 2002-2003
Målsettingen med arbeidsprogrammet er å gi det nyvalgte styret en indikasjon på hva slags
saker som bør videreføres fra det avgåtte styrets arbeid. Styret må imidlertid gjøre en
fortløpende prioritering ut fra ressurser og hva slags andre saker som kommer opp.

Studentstatus
Den viktigste oppgaven for DION i perioden vil fortsatt være å sikre kompensasjon for tapte
rettigheter i forbindelse med at vi mister studentstatusen. Dette arbeidet må fortsette.

Undersøkelse om arbeidsvilkår for stipendiater ved NTNU
Det bør arbeides videre overfor fagforeningene samt NTNUs ledelse for å få gjennomført en
slik undersøkelse. En aktuell måte å gjøre dette på er å følge samme mal som den store
studentundersøkelsen som ble gjennomført i mars i fjor.

Nettverksbygging
DION må fortsette det samarbeidet med fagforeningene ved NTNU og nasjonalt. I tillegg er
det viktig at DION holder kontakt med andre stipendiatorganisasjoner i Norge og utlandet.

Rekruttering til DION
Det bør arbeides aktivt for å få rekruttert kontakter ved alle fakultetene ved NTNU.
Vi har endelig fått kontakt med medisin.
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