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Møtereferat fra styremøte i DION. 
 
Tid:  Onsdag 22. april kl 10:00 – 12:00.  
 
Sted:  Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg. Gløshaugen. 
 
Tilstede: Sverre Lundemo, Angela De Leebeeck, Anne Lalagüe, Mahmoud 

Valebeigloo, Ola Edvin Vie, Yngvild Vindenes og Lise L. Randeberg. 
 
Referent: Kari Fürst 
 
 
Sak  11/09 Styremøte NTNU 23. april v/Lise L. Randeberg. 

Lise gikk raskt igjennom Styresakene 22/09, 24/09, 25/09, 30/09, DION 
hadde ingen kommentar til disse. 
 
S-sak 21/09 Tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon. 
Lise gikk igjennom saksdokumentet der hun la vekt på forslagene om 
forbedring mellom nivåene, spesielt mellom nivå 1 og 3. I sakspapirene er det 
også ønske om å utvikle nivå 4. DION tok en kort meningsutveksling der man 
påpekte forholdene på instituttnivå. DION var enige om at størrelsen på 
instituttene har en betydning på hvor godt de fungerer og på hvor god 
kommunikasjonen er. 

 
S-sak 23/09 Styring og ledelse av instituttlike enheter. 
Lise påpekte at det i saksdokumentet lå spesielle føringer for 
Vitenskapsmuseet. Ellers var DION enige om at saksdokumentet virket noe 
uklart. 
 
O-sak 3/09 og 4/09. 
Lise redegjorde spesielt for saken som angikk Norskkurs og de endringene 
som er foreslått i dokumentet. 

 
Sak  12/09 Pliktarbeidforskriften. 

Sverre Lundemo gikk igjennom dokumentet og DIONs arbeid i forbindelse 
med pliktarbeid. Ola Edvin redegjorde for saksgangen i forbindelse med 
forskriften. Følgende punkter fra dokumentet ble belyst: 
- Ph.d-grad 3 eller 4 år. 
- Hva kan inngå som pliktarbeid. 
- Organisasjonsarbeid som pliktarbeid. 
- Pliktarbeidet skal som regel legges til de første 3 årene. 
Videre diskuterte DION litt rundt det at Ph.d-graden skal ha 3 år med 
vitenskapelig arbeid, men hva inngår som vitenskapelig arbeid? 
DION har også hatt en diskusjon om forslaget som gikk på det å gi kvinner 3 
måneder forlenget tid etter fødselspermisjon. Mange i DION mener at dette 
forslaget er diskriminerende og strider mot den realitet at det er et ønske om 
at fedre skal ta lengre pappapermisjoner. 
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Sak  13/09 Eventuelt.  

- Sverre Lundemo ga en kort informasjon om SiN sitt møte her i 
Trondheim 7. mai. 

- Videre informerte han om at Forskerforbundet sammen med andre 
arbeidsgiverorganisasjoner er interessert i å opprette en deltidsstilling 
som kan jobbe overfor stipendiater og midlertidige ansatte på landsbasis. 
DION bør bidra for å få dette på plass. 

 
 
 
Sverre Lundemo/s/ 
nestleder DION       Kari Fürst/s/ 
        Referent 
   
 


