Referat fra Årsmøte 2003
Det ble kalt inn til årsmøtet gjennom oppslag på Innsida, informasjonsflyers, nyhetsbrev og
gjennom oppslag på DION hjemmeside. 27 doktorgradskandidater var tilstede ved starten av
årsmøtet.
Valg av ordstyrer og referent
Margit Hermundsgård ble valgt til ordstyrer og Steinar L. Ellefmo til referent.
Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innsigelser.
Årsberetning
Margit orienterte om DION-styrets arbeid i 2002/2003 med spesielt fokus på
Barnehager
Boliger for utenlandske studenter
Mentorprosjektet
Lokale lønnsforhandlinger
Elektronisk publisering av dr. grads avhandlinger
Høringsuttalelser
Rekrutteringsmeldingen
Dr. grads forskriften
Webstatistikk
Sentrale lønnsforhandlinger
SiN, Stipendiatene interesseorganisasjon i Norge
Medlemskap i Pi-Net og Eurodoc
Seminar om patentrettigheter
Valg av nytt styre
Valgprosedyren ble presentert og godkjent.
Følgende personer ble valgt ved akklamasjon til styret for DION, år 2003/2004. Det nye
styret konstituerer seg selv på første ordinære styremøte.
Styremedlem
Tonje Lauritzen
Lise L. Randeberg
Tarjei Kristiansen
Eirik Mo
Steinar L. Ellefmo

Fakultet
SVT
IME
IME
IME
IVT

Fokus fremover for det nye styret vil være arbeidsvilkårundersøkelse, patentsaken samt de
nye fakultetsvise dr. gradsforskriftene
Debatt
Fra 1/1-03 trådde endringer i ”Lov av 17. april 1970 om retten til oppfinnelser som er gjort av
arbeidstakere” i kraft. DION hadde invitert Magnus Hakvåg (gründer og rådgiver i industrielt
rettsvern/immaterielle rettigheter rettet mot nyskapning), Rune Tranås (Rådgiver ved
universitetsdirektørens kontor) og Rolv Seehus (stipendiat) for å diskutere om lovendringen
og dens betydning.

Magnus
Regelendringen får konsekvenser for en forskers immaterielle rettigheter. Immateriellretten
omfatter rettsregler som gir enerett til resultatene fra intellektuell og skapende virksomhet.
Immateriellretten utgjøres av hovedgruppene patent, opphavsrett, kjennetegn, design,
industrielt rettsvern og konkurranseretten. NTNU har nå i kraft av regelendringen rett, men
ikke plikt, til å ta del i og søke om patent for oppfinnelser gjort av ansatte ved institusjonen.
Opphavsretten berøres ikke av regelendringen. Det vil si at som forsker ved NTNU har dr.
gradskandidater like mye som før opphavsretten til selve åndsverket (selve teksten) som for
eksempel avhandlingen representerer. Ansatte ved NTNU vil kunne velge å publisere
forskningsresultatene, selv om dette kanskje hindrer patentering.
Det ble poengtert at man må få til en konstruktiv dialog mellom forsker og institusjon, dels
fordi institusjonen må få innsyn i forskningsarbeidet for å kunne vurdere om dette er noe den
ønsker å arbeide videre med og dels fordi forskerne ikke alltid kan vurdere om
forskningsresultatene er patenterbare eller ikke.
Videre ble det poengtert at det er viktig at NTNU får etablert et serviceapparat som er i stand
til å gi nødvendig service til forskere med patenterbare forskningsresultater.

Rune
Rune understreker at dette er en lovendring vedtatt av Stortinget som gjelder for alle
universitet i Norge og at norsk lov med endringen er i tråd med andre land (USA, England,
Danmark). NTNU ønsker å være en støttespiller og ta sin del av belastningen det er å søke om
patentering av forskningsresultater. Først og fremst ønsker institusjonen og ha
bestillingskompetanse som gjør at den effektivt kan innhente informasjon og bistand som er
nødvendig i søkeprosessen og dermed støtte de som ikke har erfaring med kommersialisering
av forskningsresultater.
Når det gjelder deling av inntekter ser NTNU for seg en mulig tredelingsmodell der en del av
inntektene går til forskeren, en del til forskningsmiljøet forskeren kommer i fra og en del til
NTNU. Man ser videre for seg en fordelingsnøkkel som innebærer at forskeren får en større
andel av inntektene dersom de er lave.
Ved ansettelse skriver dr. gradskandidater under på en arbeidsavtale. NTNU har bedt om en
avklaring fra departementet innen 14 dager på om innholdet i avtalene strider mot den
regelendringen og ser for seg at det eventuelt innføres overgangsordninger for de som allerede
er tatt opp og dermed signert avtalene.

Rolv
Rolv sa seg enig i mye av det som var sagt tidligere, men koblet regelendringen til endret
driftsform av NTNU. Er ikke regelendringen og endret styreform to sider av samme sak? Det
handler om kontroll, eierens, statens kontroll, og vil i et worst case scenario kunne medføre en
byråkratisering av en allerede tung prosess. Dette er selvsagt ikke ønskelig.
For å etablere en stor bedrift må man ha spisskompetanse (eller råtasskompetanse som Rolf
kalte det) og en overmenneskelig arbeidskapasitet. I hvilken grad vil NTNU kunne bidra med
dette?
Skal dette fungere må NTNU må være en drivkraft som tillater handlefrihet og prosjekt /
etableringer som mislykkes.
30. april 03
Steinar L. Ellefmo (referent)

