
Referat fra DION-møte 2. mai kl 17.00 – 18.00
Tilstede: Rolf Andre, Anne Sofie, Bård, Roar, Ola, Snorre, Dagmar, Ingo og Margit (ref.).

Studentstatusen blir borte.
Det ble diskutert en del fram og tilbake, særlig var det spørsmål som enkelte hadde fått med seg 
fra andre som måtte diskuteres. DION vil være en pådriver i tiden som kommer for å prøve å 
påvirke de løsningene som kommer. Vi vil blant annet ta kontakt med politikere – f.eks Lønning 
som vi var i kontakt med før påske. Det kan være en fare for at midlertidige løsninger (som ble 
forespeilet i Universitetsavisa) blir faste… 
Diskusjonen på styremøtet kan oppsummeres i følgende punkter:

 Student vs ansatt.
DION er ikke prinsipielt i mot at stipendiatene skal være ansatte og ikke studenter. Men det 
vil være nødvendig med en kompensasjon for det vi mister ved at vi ikke lenger er medlem i 
samskipnaden. 

 Økonomisk kompensasjon:
Noe kompensasjon vil være riktig å få i form av høyere lønn. For å kompensere for dyrere 
reiseutgifter i forbindelse med egen forskning, vil økning av driftsbudsjettene være på sin 
plass. 

 Sosiale goder
Her er det særlig barnehageplasser som trekkes fram. Så lenge NTNU ikke har en 
tilfredsstillende dekning av barnehageplasser for sine ansatte, er dette et viktig punkt for 
mange stipendiater. Her må det tiltak til for å møte behovet for stipendiatene, men om DION 
mener det bør gjøres gjennom medlemskap i samskipnaden eller gjennom NTNU som 
arbeidsgiver vil vi diskutere noe nærmere fram til årsmøtet. 

Når det gjelder bolig vil det ofte gjelde utenlandske stipendiater, og i noen grad stipendiater 
med barn. Prisene er lavere i samskipnadens boliger i forhold til markedet ellers. Når vi 
mister muligheten til å bo i samskipnadens boliger, bør dette kompenseres over lønnsslippen.

 Fortsatt studentstatus ved NTNU
Her må vi undersøke hvordan NTNU har tenkt å løse stipendiatenes fortsatte status som 
student i forhold til NTNU. Selv om vi ikke er medlemmer i samskipnaden er vi fortsatt 
studenter ved NTNU.

 Utenlandske studenter
For flere utenlandske stipendiater (og som ikke faller inn under de gruppene som fortsatt kan 
få betale semesteravgift) er oppholdstillatelsen avhengig av at man har studentstatus. Hvordan
vil dette innvirke på deres situasjon? 
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Årsmøtet 10. mai

 Innkalling
Innkalling er sendt ut på Nettopp, og på fakultetene som er representert i DION styret i dag. I 
tillegg vil det bli fakset et oppslag til alle institutter. (Ansv. Dagmar). Sted: R3 i 
realfagsbygget. Dagmar merker veien. Det vil bli bestilt kaffe, te, saft og frukt fra kantina 
(Ansvarlig Rolf Andre).

 Årsmelding og handlingsplan
Det er ingen bemerkninger til årsmeldingen og handlingsplanen, bortsett fra noen 
formuleringer omkring studentstatussaken som kan formuleres mer offensivt. Anne Sofie har 
ansvar for å gjøre disse dokumentene klare til årsmøtet, kopiere dem opp og presentere dem 
på møtet.

 Valg av styre
Rolf Andre har ansvar for gjennomføring av valg til styret. Flere av vi som i dag er med i 
styret ønsker å fortsette enda et år. Vi vil oppfordre til å få alle fakulteter representert i styret, 
men vil ikke diskvalifisere noen til å stille til valg dersom det er to kandidater fra samme 
fakultet. Vi vil understreke at vi ønsker engasjerte personer, slik at vi kan forsøke å unngå at 
noen forsvinner fra første dag – som skjedde i fjor.
Kandidatene kan melde seg på forhånd eller på årsmøtet, og vi ønsker å velge kandidatene inn
ved akklamasjon. Årsmøtet vil be det nye styret om å konstituere seg selv på første møte. Det 
første møtet vil fastsettes der, og må holdes før sommeren.

 Studentstatussaken
Margit prøver å få tak i en representant fra NTNU sentralt som kan komme å svare oss på 
hvordan den nye situasjonen skal løses. DION utreder punkter som er aktuelle i forkant av 
årsmøtet, og Margit lager en innledning basert på den innsamlete informasjonen. Punkter med
ansvarlig utreder i parentes: Barnehageplasser (Snorre), Økonomisk tap (bolig, reise osv) 
(Ingo, Ola og Roar), Situasjonen for utenlandsstudentene (Anne Sofie).

Resolusjonsforslag med påfølgende pressemelding utformes av Anne Sofie og Margit på 
bakgrunn av innhentet informasjon og innledning.

På vegne av oss alle sammen vil jeg som referent på siste møte, takke oss selv for en god 
innsats i året som har vært. Jeg syns vi har vært flinke!

Margit – ref. 

2


	Referat fra DION-møte 2. mai kl 17.00 – 18.00
	Studentstatusen blir borte.
	Årsmøtet 10. mai


