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Møtereferat fra styremøte i DION. 
 
Tid:  Onsdag 10. september kl 10:00 – 12:00  
 
Sted:  Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg. Gløshaugen. 
 
Tilstede: Ragnhild Berge, Anders Asheim, Sverre Lundemo, Jan Frode Hatlen, 

Angela de Leebeeck og Ola Edvin Vie. 
 
Referent: Kari Fürst 
 
 
Sak  25/08 Forslag om endring i doktorgradsforskriftene – høring. 

Forslaget går på endringer av opplegget rundt disputasen, § 14,5. DION stiller 
seg tvilende til at det åpnes for differensiering. DION mener endringen kan 
skade doktorandens rolle under disputasen. Det vil bli skrevet et eget svar på 
høringen.   

.   
Sak  26/08 Fellesgrader på PhD-nivå – Forslag til nye bestemmelse i PhD-forskriften 

og retningslinjer – høring.  
  Så fremt alle forpliktende avtaler blir holdt og det finansielle er på plass, er  

DION enig i forslaget. Eget svar på høringen vil bli sendt. 
 
Sak  27/08 Ansettelsesvilkår for stipendiater – revisjon av NTNUs utfyllende 

retningslinjer om pliktarbeid. 
Saken ble diskutert, der følgende punkter kom fram: 
- Vekting/måling av belastningen på pliktarbeid. 
- Adm.arbeid, forutsigbarhet i hvordan telle timer for de ulike oppgaver. 
- Bør uttellingen for noe av pliktarbeidet standardiseres og noe gå på time 

for time? Hvordan kan standardiseringen i så fall gjøres? 
- Pålagte ekstrakurs, skal dette inn som pliktarbeid? 
- Bør uttelling for organisatorisk arbeid differensieres? 
Videre ble det påpekt noen uheldige formulleringer i høringen. DION skriver 
eget høringssvar.   

 
Sak  28/08 Styremøte NTNU 12.09.08. v/ Lise L. Randeberg. 

 
S-sak 59/08 Styring og ledelse ved NTNU. DION diskuterte om valg eller 
ansettelse av rektor var det rette for NTNU.  På den ene siden ble det uttalt en 
viss frykt for at universitetet skal bli drevet som en bedrift, mens på den andre 
siden ble det trukket fram mange fordeler med enhetlig ledelse. Det er stor 
spenning til Styrets behandling av saken. 
 
S-sak 60/08 Justeringer i strategidokumentet og prioriterte målområder i 
2009. Lise redegjorde for saken. Dette er notatutkast nr. 2. Hun gikk 
igjennom de 5 ulike strategiske målområdene. Det synes for DION som om 
mange av målene er ganske urealistiske. 
 
S-sak 61/08 Medlemskap i Eurècom. Enighet om at dette i utgangspunktet 
er bra. Imidlertid er finansieringen på EUR 85.000,- i året et åpent spørsmål. 
Hvem tar denne regningen? 
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S-sak 62/08 Valgreglement – felles manntall to ganger i året. DION hadde 
ingen kommentar til saken 
  

Sak  29/08 Eventuelt. 
• DION har fått forespørsel om å stille med representant til prosjektet 

Forskerrekruttering og PhD utdanningen. Det er tre delprosjekter: 
1. Organisering av PhD utdanningen, forskerskoler og forskerlinjer,  
      DIONs representant: Jan Frode Hatlen. 
2. Strategiske satsninger tilknyttet PhD utdanningen, DIONs        
      representant: Lise Lyngsnes Randeberg. 
3. Internasjonalisering av forskerutdanningen, mobilitet, DIONs 
      Representant: Angela De Lèebèeck. 

 
• Jan Frode har sendt e-post til de norske politiske partiene om følgende: 
 

1. Avskriving av NOK 75 000,-  av studielånet ved fullført PhD 
som incentiv for fullføring av doktorgrader og for å øke 
livslønnen for akademikere.  

 
2. Økt lønn til stipendiater. 
 
3. Egne avdelinger å gå til hos NAV i de store "forskerkommunene" 

for utenlandske stipendiater (f.eks. i Oslo, Bergen, Stavanger, 
Trondheim, Tromsø). Dette er et tiltak for å hindre at 
forskningstid går med til papirarbeid tilknyttet opphold, og for å 
sikre umiddelbar mobilitet for gjestende forskere.  

 
4. Fullfinansiering av stipendiatstillinger.  

 
Enighet i DION om å følge opp dette og samtidig koordinere denne 
innsatsen før valget i 2009. 

. 
 
 
Jan Frode Hatlen/s/ 
Leder DION       Kari Fürst/s/ 
        Referent 
   
 


