
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Referat fra Styremøte: 13/2-04

Møtested: 13. etg. Sentralbygg II, Gløshaugen

Til stede: Eirik, Lise Silje (FF), Steinar og Kurt
Møteleder: Steinar; Referent: Kurt

I. Lønn:
Lise: 
Tekna er opptatt av å skille driftsmidler og lønn. Ønsker å gå i bresjen for driftsmidler.
Tekna går inn for at stipendiatlønnen skal være markedsorientert. De ønsker også å få med
stipendiater  på  lokale  forhandlinger.  I  dag  blir  stipendiater  ”ignorert”  ved  lokale
forhandlinger. Hvis pottene øremerkes vil også stipendiater kunne nå frem ved forhandlinger
lokalt.

Silje:
Forskerforbundet har prioritert stipendiatene på andreplass. FF ønsker høyning av startlønn og
innføring av et avslutningsstipend.

I følge tabellen vi fikk fra organisasjonsavdelingen som viser lønn/driftsmidler,  så henger
disse sammen. Spørsmålet er derfor om vi motarbeider oss selv om vi ber om høyere lønn
hvis ikke noe blir gjort med driftsmidlene samtidig. Da risikerer vi at pengene til den ekstra
lønnen tas fra driftsmidlene.

Det er på tide å få ut spørreundersøkelsen slik at vi kan få svar på hva stipendiatene ønsker at
vi skal jobbe med i denne forbindelse.

Sluttstipend: Et viktig spørsmål vi må få svar på er hvor lenge pengene skal rekke under dr.
graden. Skal de rekke helt til fullført disputas eller er det bare meningen at de skal rekke til
man har levert avhandlingen?
Ved enkelte avdelinger er det vanlig (og ganske enkelt?) å få et skrivestipend når stipendet har
gått  ut.  Det  eneste  som  kreves  er  en  søknad  og  at  veileder  bekrefter  at  det  er  stor
sannsynlighet for at du blir ferdig innen de tre månedene dette stipendet skal rekke for.

Steinar  går  tilbake  til  Universitetsavisa  og  svarer  på  henvendelsen.  NIFU har  tall  på  sin
hjemmeside over hvor mange som blir ferdige. I rapporten fra Bergen er det tall  på hvor
mange der som mener det er sannsynlig at de blir ferdige innenfor stipendperioden. Det skulle
ikke være store avvik i oppfatning mellom UiB og NTNU.

II. Dagpenger:
FF jobber med saken. Silje tar med seg spørsmålet om hvor saken står til FF og gir et svar på
neste møte.

III. Spørreundersøkelsen:
Dette gjenstår:

 Tekniske løsninger (Eirik)
 Introduksjon/info tekst (Ingunn/Tonje)
 Oversikt over hvem som skal svare (Steinar m.fl.)
 Oversettelse (Andreas)
 ”Språkrens” v/Steward Clark
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Det begynner å haste hvis vi skal ha noe å presentere fra spørreundersøkelsen på årsmøtet.

Ang. hvem som skal svare:
 Finnes det  liste  over  hvem som er  ansatt  i  stipendiatstillinger  i  adm.?  (Steinar

sjekker).
 På FS finnes liste over hvem som har dr. kandidat tilgang på nett. Steinar kontakter

Even Gran.

Vi bør kutte en del i bakgrunnsspørsmål for å unngå problemer med anonymiteten. Det ble
bestemt at spørsmål om fakultetstilhørighet skal strykes. I stedet endres spørsmålet om hvor
man har kontorplass slik at alternativet for NTNU gjøres om til tre muligheter: 

 ”NTNU Dragvoll (inkl Lade)”
 ”NTNU Gløshaugen (inkl Tyholt og Medisin)”
 ”Annet sted ved NTNU”

IV. Student  ansatt stipendiat:
DION vurderer å undersøke hvilke konsekvenser overgangen fra student til ansatt stipendiat
(positive og negative sider) medførte. Dette kan vi bruke senere i  for eksempel lønns- og
driftsmiddelsaken.

Vi har rett på 20 % rabatt hos NSB som ansatte i staten. Dette kan brukes i nyhetsbrev og
kanskje også på årsmøtet?

V. Referat fra årsmøtet i SiN:
Verken Torun eller Ingunn til stede så det får vi komme tilbake til på neste møte.

VI. Annet:
Silje: Ønsker innspill angående saker som bør tas opp i Forskerforbundet. 

 Presisering: fullføring av oppgave – skal man levere eller disputere innen 3(4) år?
 Driftsmidler – bør være behovsprøvd?

Lise:  Videreformidler  spørsmål fra sin veileder til  DION: Hva mener DION om at  det  er
foreslått å fjerne skattefritaket til USA (hvis man er bosatt i USA i forbindelse med jobb i mer
enn 3 måneder slipper man å betale skatt)? Lise gjør oppmerksom på at hvis DION ikke vil
mene noe om denne saken vil  hun mene noe på vegne av seg selv! (Det finnes en link i
Universitetsavisa om skatteregler til USA.)
Vi mener at dette er et skudd for baugen når det oppfordres til internasjonalisering.
Lise skriver innlegget og sender det på høring i DION for eventuell signering.

Kurt: Info fra SiN:
 Det  ser  ut  til  at  SiN kommer  til  å  fungere  som en nettverksorganisasjon,  hvor

temagrupper  vil  bli  opprettet  med  mailingliste  med  deltagere  fra  hver  av
underorganisasjonene.  En  fra  styret  vil  også  stå  på  mailinglistene.  SiN  ønsker
innspill til aktuelle saker.

 SiN har søkt om 250 000,- i driftsstøtte fra UFD (inkludert midler til frikjøp av
leder i 20 % stilling). Søknaden ble avslått.

 Det  er  fra  UFDs  side  opprettet  en  komité  for  integrering  av  likestilling  i
universitets- og høyskolesektoren. SiN er ikke invitert til å stille i komiteen men
ønsker  hørings-  eller  møterett.  Ønsker  å  få  med  en  interessert  stipendiat  (ikke
nødvendig vis styremedlem) til å jobbe med denne saken.
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 Neste styremøte i SiN er i Oslo 28.02.

Steinar: ”Forslag til retningslinjer for nyskapning ved NTNU. Leses av DION. Ønsker å få
med  FF og Tekna på en felles  uttalelse  om disse  retningslinjene.  DION er  i  dialog med
Magnus Hakvåg.

Kurt Aasly
(sign.)
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