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Møtereferat fra styremøte i DION. 
 
 
Tid:  Onsdag 26. august kl 10:00 – 12:00 
 
Sted:  Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg. 
 
Tilstede: Yngve Sommervoll, Ola Edvin Vie og Haaken A. Moe. 
 
Referent: Kari Fürst 
 
 
 
Sak  24/09 Styremøte NTNU 28. august, v/ Haaken A. Moe 

Haaken gikk igjennom de to sakene som var aktuelle for DION å diskutere. 
Han startet med siste sak styresak 50/09. 
 
S-sak 50/09  Rekruttering og personal. 
Haaken ba om DION sitt syn på enkelte punkter i dokumentet. 
• 3.2d  DION mener dette punktet bør være det samme for undervisnings- 

og forskerstillinger som for teknisk/administrative stillinger. Men at det 
her blir et spørsmål om hvilken målsetting man har for en slik 
bestemmelse. 

• 17.4 Om tjenestetidsberegning. Her hadde DION en diskusjon der 
rettighetene til de midlertidig ansatte må veies opp mot fordeler ved å 
kunne få midlertidig tilsetting etter en ph.d-grad. DION ser at dette 
kanskje er en sak som NTNU ikke kan bestemme da dette må tas høyere 
opp i systemet, eventuelt på departements nivå. Dersom det ikke åpnes 
for midlertidig ansettelse etter ph.d-grad så er DION redd for at det kan 
bli en høy arbeidsledighet blant ph.d`ere. DION mener likevel at 
Universitetene må bli flinkere til å ansette i faste stillinger enn det de er i 
dag. 

 
S-sak 49/09 Budsjettforutsetninger 2010 – strategi og langtidsbudsjett. 
Haaken la fram saken og redegjorde kort for målområdene. DION drøftet 
dokumentet og kom da fram til en del spørsmål og mangler ved dokumentet. 
• Mangel på informasjon om lønnsmidler, hvor bør disse ligge prosentvis i 

forhold til budsjettet? 
• Hvor kommer premisser og prioriteringer fram i dokumentet og 

tallmaterialet? 
• Personalpolitikk? Hvor er dette prioritert i budsjettet? 
• Det er pene ord om kjønnsbalanse i dokumentet, men hvor er det midler 

til å få gjennomført dette? 
DION ser at det er vanskelig for vanlig tilsatte å kunne forstå konsekvensene 
av et slikt budsjettdokument. Mange av medlemmene i Styret er nye i år og 
har ikke vært med på tidligere budsjettbehandlinger. 
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Sak  25/09 Eventuelt. 

DIONs neste styremøte 16. september vil bli flyttet til litt senere på dagen. 
Møte vil trolig starte kl 12:00, men eksakt tidspunkt vil komme på 
innkallelsen. Utsettelsen skyldes et frokostseminar som Forskerforbundet har 
samme dag om Midlertidighet i akademia – utfordringer og mulige løsninger. 
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Ola Edvin Vie/s/ 
nestleder DION     Kari Fürst/s/ 

        Referent 
   
 


