Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Møtereferat fra styremøte i DION.
Tid:

Tirsdag 1. desember kl 11:00 – 13:30.

Sted:

Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg.

Tilstede:

Sverre Lundemo, Ola Edvin Vie, Yngvild Vindenes, Yngve
Sommervoll og Haaken A. Moe. Pål-Tore S. Storli var tilstede under
sak 37/09

Referent:

Kari Fürst

Sak 37/09

Publikasjonspoeng og statstøtte for disse.
Dion har fått henvendelse angående publikasjonspoeng og statstøtte, når det
gjelder publikasjoner utført av midlertidige ansatte. Deler av denne støtten
brukes ofte som incentivmidler, slike midler gis kun til faste vitenskapelige
ansatte og ikke til midlertidig ansatte. Saken ble diskutert. DION er klar over
at det innenfor tildeling av incentivmidler er til dels store forskjeller mellom
instituttene og innenfor de ulike fagområder. DION ser det lite
hensiktsmessig å standardisere bruken av incentivmidler, men mener det er
uheldig med forskjellsbehandling av faste kontra midlertidig ansatte.
Saken vil bli tatt opp med prorektor.

.
Sak 38/09

Styremøte NTNU 3. desember, v/Haaken A. Moe.
Haaken gikk igjennom sakskartet for møtet og vektla følgende saker:
S-sak 72/09 Strategi og bevilgning 2010 samt langtidsbudsjett 2010 –
2013.
Haaken vektla områder i budsjettet som kunne ha interesse for stipendiater og
andre midlertidig ansatte. DION tar saken til etterretning.
S-sak 73/09 Svinviks arboret – avvikling av NTNUs aktivitet og
avhending til Surnadal kommune.
DION hadde ingen kommentar til saken.
S-sak 74/09 Medvirkning og internkommunikasjon – høring og
videreutvikling.
DION ser med bekymring på at denne høring ikke ble sendt til dem. DION
representerer en stor gruppe av tilsatte ved NTNU, det er derfor svært uheldig
at de midlertidig ansatte ikke fikk uttale seg i en så viktig sak.
DION diskuterte saken og vil påpeke at det i dokumentet ikke er nevnt noe
om forholdet til Samfunnsforsk. Videre reiste DION spørsmål rundt
beslutningsprosessen på instituttnivå. Haaken tar med seg innspillene til
Styremøtet.
S-sak 75/09 Opptaksrammer for studieåret 2010/11.
DION tar saken til etterretning.
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O-sak 14/09 NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse.
Saken tas til etterretning.
Sak 39/09

Referat fra møte i Forskningsutvalget, v/ Yngvild Vindenes.
Yngvild refererte fra møte og la vekt på de sakene som hadde betydning for
de midlertidig ansatte. Se eget referat fra Forskningsutvalget.

Sak 40/09

Møte mellom TEKNA og DION, v/Yngve Sommervoll.
Yngve refererte fra et møte med TEKNA der han representerte DION.
TEKNA har nå en person sentralt som har som eget arbeidsfelt å ivareta
stipendiatenes interesser. Møte var meget konstruktivt og nyttig. TEKNA og
DION kom fram til at det bør bli et tettere samarbeid mellom DION og de
viktigste fagforeningen, slik at i saker som gjelder stipendiatene så uttaler
man seg likt og gjerne med en stemme. Ved et slikt samarbeid kan man få
større tyngde i sakene.
TEKNA påpekte at ansettelsessaker skal tas med den nærmeste tillitsvalgte,
det er bare når sakene ikke løses på dette nivå at TEKNA sentralt kobles inn.
DION ser på muligheten for å få til et møte mellom Forskerforbundet,
TEKNA og DION.

Sak 41/09

Møteplan for DIONs styremøter, våren 2010.
Møteplan ble lagt fram og vedtatt. DION vil holde sine møter i forkant av
Styremøtene ved NTNU. Videre vil DIONs årsmøte bli holdt i forkant av
valget til ny representant til Styret.

Sak 42/09

Eventuelt.
- Ved NT-fakultetet har man nå bestemt at det vil bli satt krav om nok
lønnsmidler før tilsettinger i alle ph.d. stillinger. DION hilser dette
velkommen og håper at andre fakultet vil følge etter.
- Litt mer planlegging i forbindelse med frokostmøte mandag 7. desember.
- Administrasjonen ønsker en oversikt over DIONs arbeid i forbindelse
med eventuelle godkjenninger av arbeidet som pliktarbeid.
- Sverre og Ola Edvin reiser på NOKUT-seminar som bl.a. handler om Hva
som kjennetegner en god doktorgradsutdanning. De skal holde innlegg
om veiledningen innenfor ph.d-utdanningen.

Sverre Lundemo/s/
leder DION

Postadresse:

DION
Pb. 14, Sentralbygg I
N - 7491 Trondheim

Kari Fürst/s/
referent

E-mail:
Internett:

post@dion.ntnu.no
http://www.dion.ntnu.no/
Side 2 av 2

