Årsmelding DION april 2002 – april 2003
DIONs hovedformål er å arbeide med saker lokalt ved NTNU, som for eksempel
barnehageplasser. Mye av virksomheten i året som har gått har likevel vært preget av
saker på nasjonalt nivå, som for eksempel lønnsoppgjør, Stortingsmelding om
rekruttering til universitet og høyskolesektor og evaluering av forskerutdanningen. DION
har spilt en sentral rolle i disse sakene fordi vi har vært den stipendiatorganisasjonen i
Norge med lengst fartstid. Vi har i løpet av de siste tre årene bygget opp et godt nettverk,
og har også gjort bruk av det. DION navnet har dermed begynt å bli kjent rundt omkring,
og i mangel på andre stemmer på vegne av stipendiater i Norge ble DION naturlig å
henvende seg til. Blant annet opparbeidet DION god kontakt med politisk sekretær i UFD
Bjørn Haugstad. Haugstad var på møte med DION i april for uformelle diskusjoner rundt
stipendiaters vilkår. Vi har klart å få gjennomslag for en del av våre argumenter i
nasjonale spørsmål, men dette har igjen gått ut over aktiviteten lokalt ved NTNU.
Etter hvert som det er blitt etablert interesseorganisasjoner også ved andre læresteder i
Norge, har DION sett det som en naturlig oppgave å arbeide fram en etablering av et
felles nasjonalt nettverk for stipendiatorganisasjoner. Med alle samlet i et felles nettverk
står man sterkere til å fremme saker i de rette kanalene i de store spørsmålene, og man
kan få bedre mulighet til å jobbe med lokale spørsmål i de lokale foreningene.
I året som kommer vil det derfor være viktig å rette mest fokus på lokale forhold igjen.

Styret
På årsmøtet april 2002 ble følgende valgt til styret i DION
Barbara Rogers (SVT)
Ingo Machenbach (IVT)
Kaare Gether (IVT)
Åsa Alexandra Borg (NT)
Lise L. Randeberg (IME)
Margit Hermundsgård (HF)
Rolf andre Bohne (IVT)
Steinar Løve Ellefmo (IVT)
Tonje Lauritzen (SVT)
På første styremøte ble Margit Hermundsgård valg til leder, mens Barbara Rogers ble
valgt til nestleder. Steinar Løve Ellefmo har vært ansvarlig for nettsidene. Styret har hatt
møter omtrent hver måned.
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Kunnskapsoverføring
Med lite påfyll av nye styremedlemmer var det viktig å få overført en del
bakgrunnskunnskap til nye medlemmer. Også fordi vi antok at det ved neste årsmøte ville
bli en merkbar utskiftning. Det ble derfor arrangert et internt seminar hvor de store
sakene ble presentert i sin fulle bredde. Dokumentasjonen fra dette seminaret vil bli gjort
tigjengelig for senere styrer.

Nettsider og henvendelser via e-post
Nettsidene fikk ny drakt i løpet av høsten 2002, men jobbes kontinuerlig med. Nettsider
og e-post er viktigste kontaktflate mot stipendiatene ved NTNU. Aktiviteten på
nettsidene våre er fortsatt høy. Diagrammet nedenfor viser månedsvis besøk:
Antall forespørsler
4 000
3 672
3 500

Antall forespørsler

3 000

2 500

2 316
1 906

2 000
1 697

1 692
1 418

1 500

1 258
1 121

1 042
1 000

816

985

740

500

jan.02

feb.02

mar.02

apr.02

mai.02

jun.02

jul.02

aug.02

sep.02

okt.02

nov.02

des.02

Måned

Nedenfor er en usortert liste over noen av henvendelsene DION har fått på e-post.
•

Tilleggstid for omsorg for barn

•

Forlengelse av stipendperioden ved permisjoner

•

Psykisk sykdom

•

Redusert støtte til utenlandsopphold

•

Hvor man søker om midler til utenlandsopphold

•

Hvorfor NFR ikke vil gi øk. støtte (til f.eks. utenlandsopphold) til stipendiater
som ikke finansieres av dem
2

•

Boligsituasjon

•

Medlemskap i DION

•

Justeringsoppgjør 2002

•

Lokale lønnsforhandlinger

•

Opplysning om stipend fra Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim

•

Prosjektmidler

•

Skattesatser for stipendiater

•

Studentstatus og hvordan en dr. kandidat kan oppnå dette ved å melde seg opp i
fag.

•

Om aktiviteten ved Institutt for Samfunnsmedisin

•

Hvorvidt man fremdeles kan få tallkarakterer på vitnemålet etter disputas

•

Skjerpede krav i forbindelse med at dr. kandidater etter overgangen til
bokstavkarakterer må ha B å ikke "bare" 2,5

•

Konflikt med veileder

•

Barnehage

•

Regler for når en muntlig kontinuasjonseksamen kan / må arrangeres.

•

I hvilken grad man kan ta med ferie fra tidligere arbeidsgiver når man begynner
som stipendiat

•

Hvorvidt man kan trekke fra bokkjøp på skatten

Barnehager og boliger for utenlandske stipendiater
I løpet av våren 2002 hadde DION et uformelt forum med direktøren for
organisasjonsutvikling Trond Singsaas angående velferdsgodene som falt bort da
stipendiater ikke lenger er medlemmer i samskipnaden. Arbeidet i denne gruppa førte til
slutt fram til at NTNU kjøpte 12 plasser i Tempe barnehage for barn over 3 år.
Boligspørsmålet for utenlandske stipendiater har vært en lang og kinkig sak. DION
sendte et brev til Samskipnaden høsten 2002 for å få svar om hvorvidt det ville være
mulig for utenlandske stipendiater å leie hybler på Moholt. SiT svarte at de kunne være
muligheter i vårsemesteret 2003 dersom det var ledig kapasitet. Vi har altså ikke fått
lovnad om noen permanente avtaler.
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Mentorprosjektet ved NTNU
Lise L. Randeberg sitter som DIONs representant i styringsgruppa for mentorprosjektet
for kvinnelige stipendiater ved NTNU.

Strategi for økt nyskaping
Lise L. Randeberg har vært DIONs representant i gruppa for strategiutvikling knytta til
endringer i loven om patentrettigheter. Denne gruppa står som arrangør av
Nyskapingsseminarene for stipendiater som blir arrangert to ganger ved NTNU våren
2003.

Prosjekt for elektronisk publisering
Tonje Lauritzen er DIONs kontaktperson mot prosjektet ved Universitetsbiblioteket for
bedre tilrettelegging av elektronisk publisering ved NTNU.

Lokale lønnsforhandlinger
DION var ute i Universitetsavisa og videre i P3 nyhetene i desember 2002 da det ble klart
at kun en stipendiat hadde fått noe i de lokale lønnsforhandlingene. DION fikk i etterkant
av mediaoppslagene et møte med NIF og Forskerforbundet om saken, og det ble enighet
om at organisasjonene skulle revurdere hvordan stipendiater skal kunne nå opp i lokale
forhandlinger. Dette gjelder særlig hva som skal kvalifisere for å bli vurdert. DION vil i
samarbeid med fagforeningene jobbe for egne skjema for stipendiater.

Sentralt lønnsoppgjør
DION var en viktig bidragsyter for argumenter til aktuelle fagforeninger for å fremme
krav om økt lønn for stipendiater. Vi mener stipendiatene kom godt ut av det, selv om det
løftet vi fikk kun delvis kan regnes som kompensasjon for de tapte godene vi har hatt de
siste årene.

Høringsuttalelser
•
•

•

Om ny studieforskrift ved NTNU
Evalueringen av norsk forskerutdanning: Her uttalte DION seg gjennom
Stipendiatorganisasjonene i Norge sin egen høringsuttalelse til Undervisnings- og
forskningsdepartementet. Lokalt ved NTNU var DION representert ved
oppsummeringsmøte før ferdigstillelsen av sin høringsuttalelse på samme
evalueringsrapport.
Om felles forskrift for PhD-utdanning ved NTNU
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Evaluering av norsk forskerutdanning
I forbindelse med evalueringsrapporten som ble utgitt våren 2002 har DION vært
representert i flere fora.
Juni 2002: Universitets og høyskolerådets oppfølgningskonferanse om Evaluering av
norsk forskerutdanning, UiO. Margit Hermundsgård innlegg om veiledning.
Januar 2003: NIF stat ”Forskerne”. Lise L. Randeberg innlegg om evalueringsrapporten.

St.meld. 35 ”Rekrutteringsmeldingen”
DION leverte flere notater til UFD om stipendiaters vilkår i Norge. Flere av disse
argumentene finner vi igjen i stortingsmeldingen. Margit Hermundsgård deltok ved UFD
sitt kontaktmøte i forkant av utgivelsen av rekrutteringsmeldingen.

Organisering nasjonalt og internasjonalt
DION var en viktig initiativtaker til å få et nasjonalt nettverk for stipendiatorganisasjoner
på beina. På et nasjonalt møte for stipendiatorganisasjoner i Bergen september 2002
møttes organisasjonen fra Bergen (SIFUB), veterinærhøyskolen (DIOV) og DION.
Initiativtaker til dette møtet var SIFUB. Her ble det diskutert felles saker, og vedtatt at det
skulle startes en egen organisasjon; Stipendiatorganisasjonene i Norge. Margit
Hermundsgård var en av tre medlemmer i interrimstyret. Den offisielle stiftingen av SiN
ble gjort i januar 2003, med representanter fra UiO, UiTø, UiB, NTNU,
Veterinærhøyskolen, Landbrukshøyskolen samt Høyskolen i Agder tilstede.
DION er representert i styret 2003 ved Margit Hermundsgård som internasjonal kontakt,
samt Ingo Machenbach som 1. varamedlem.
SiN ble tatt opp i den europeiske stipendiatorganisasjonen EURODOC i februar 2003, og
har en representant i styret.
DION er som eneste norske stipendiatorganisasjon medlem i det internasjonale nettverket
Pi-Net.

Margit Hermundsgård
Leder DION 2002 - 2003
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