
Referat: Styremøte tirsdag 30 april 2002
Sted: Nabo'n kl. 17.30
Tilstede: Margit, Rolf, Tonje, Ingo, Lise, Steinar, Åsa, Barbara
Meldte forfall: Kaare
Referent: Barbara

Rekkefølgen av sakene er i henhold til møteinnkalling og ikke i den rekkefølgen de ble 
diskutert på styremøte.

1) Arbeidsfordeling og kunnskapsoverføring: hvordan skal vi organisere oss internt?
Møtevirksomhet: Det ble nevnt at det vil være en fordel om én av de tre nye medlemmene 
(Tonje, Steinar og Kaare) er med på møtene DION har, enten det være med ledelse i SiT, 
OU og/eller fagforeninger. Dette for at de nye medlemmene skal få innsikt i de sakene 
DION har jobbet og jobber med, samt for å bli kjent med de menneskene DION har hatt 
og har en del med å gjøre (for eksempel Trond Singsaas, Suzette Paasche, Vigdis Moe 
Skarstein m.m.).

Å svare epost henvendelser: Margit og Rolf har tatt seg av de fleste henvendelser, i sær de 
som har med arbeidsmiljø, lønn og slikt å gjøre. Lise har det siste året tatt seg av 
barnehagespørsmål og Gelein har tatt seg av boligspørsmål.

Arbeidsfordeling framover: Steinar og Barbara ønsker å jobbe med saker/henvendelser 
som har med arbeidsmiljø å gjøre (for eksempel vedr. forlengelse av stipendperiode pga 
sykdom (fysisk og/eller psykososiale relatert) eller fødselspermisjon), Åsa vil arbeide med
boligsaker, Lise med barnehage og mentor prosjekt, Rolf med lønnsforhandling/NIF, 
Margit med FF og Pi-Net og Steinar skal holde orden på DIONs webside.

2) Hva har skjedd siden sist:
Møte med statssekretær ved (UFD) Bjørn Haugstad (BH): 15. April møtte Åsa, Lise, 
Roar, Kaare, Margit, Rolf og Barbara med Haugstad på Gløshaugen. Er det et referat fra 
dette møtet? Margit orienterte om møtet, og vi andre supplerte med informasjon. I følge 
BH må en eventuell endring (igjen) i studentstatussaken komme fra Universitets- og 
Høgskolerådets (UHR) initiativ. UHR må sette i gang denne prosessen, og ikke 
nødvendigvis enkelte personer v/ NTNU. Vigdis Moe Skarstein sitter, derimot, i UHR. 
Ellers mener BH at studentstatus saken ligger død. I tillegg, hevder BH at den økte 
overføringen fra departementet til universitetene (på kr. 104 000,- pr. stipendiatstilling, 
effektiv for stipendiater tatt opp etter 01.08.01) skal blant annet kunne føre til å 
opprettholde sosiale og velferdstilbud som har falt bort pga den nye forskriften i loven om 
samskipnaden samt å dekke rammetilskudd til lab. utstyr og lokal lønnsforhandling for 
den enkelte stipendiaten. DION mener det må presiseres hva denne økte ramme skal gå til 
og hvordan fordelingen kommer til å skje.

Møte med Velferdstinget (VT): Margit orienterte om møtet som Lise, Åsa og Margit var på
sammen med 5-6 VT styremedlemmer fredag 19. April på Gløshaugen. VT var ut etter å 
høre om DION vil støtte opp om VTs arbeid for å få studentstatus tilbake for 
stipendiatene. DIONs styremedlemmer mener at VT selv må ta stilling til dette etter at de 
på møtet hørte DION sitt syn på saken.

Møte med UFD: Margit orienterte om kontaktmøtet i departementet som hun var på i Oslo
(dato ? april ). Tilstede var representanter fra UHRådet, FF, NIFO, representanter fra 



departementet (UFD) og DION. Ca. 20 stykker til sammen. Tema for diskusjonen var 
rekrutteringsmelding som skal ut i mai/juni måned. Det som vurderes å bli 
satsingsområder i meldingen er rammebetingelser og infrastruktur for stipendiater. Dette 
betyr ikke nødvendigvis flere faste vitenskapelige stillinger. De som var tilstede går ikke 
inn for å splitte opp stillingshjemmel, dvs. det skal fortsatt være kombinert 
forskning/undervisningsstilling. NFR skal i mindre grad tildele stipendiat stillinger til det 
enkelte individet. Det legges fram et forslag om rekrutterings-/startpakke som innebærer 
at det tilføyes mer menneskelige ressurser og administrativt redskap rundt stipendiatene. 
Det er behov for 1000 nye stillinger fram til 2007, og i dette ligger ikke kun 
stipendiatstillinger, men også post. doc stillinger. Det ble diskutert mobilitetsutfordringer 
for stipendiater, spesielt for kvinner, mhp utenlandsopphold.

3) Ting som kommer opp:
Oppfølgingskonferansen om doktorgradsevalueringen, 3. Juni i Oslo: UHR arrangerer 
heldagskonferansen. NFR, UFD, styringsgruppen for den nye evalueringen av 
forskningsutdanning i Norge samt det internasjonale panelet, som har gjort vurderingene 
av doktorgradene i Norge, og representant(er) fra doktorgradsstudentene vil være til stede.
Margit reiser som representant for DION, og hun skal ta for seg/kommentere det som står 
om veiledning i evalueringsrapporten. Som paneldeltaker skal Margit gi et 10-minutters 
innlegg.

Møte med folk fra OU, Trond Singsaas og Ingrid Eide, og Likestillingsrådgiver Svandís B.
Vestmann 7. Mai kl. 13.30: Margit, Ingo og Lise skal møte først med Vestmann for å 
diskutere mentor prosjektet for kvinnelige stipendiater v/ NTNU. Styringsgruppe for dette 
prosjektet blir oppnevnt med en representant fra dekanene, en fakultetsdirektør/
instituttleder, en representant fra DION, en representant fra fagforening og OU-direktør. 
DION styret foreslår Lise Lyngsnes Randeberg som representant fra DION. Etter møtet 
med Vestmann (kl. 14) skal de tre DION medlemmer møte med OU-direktør Singsaas og 
Eide. Dette blir mest et gjensidig oppdateringsmøte.

4) Status på boligsaken:
Med utgangspunkt i mailen DION fikk fra Gelein, orienterte Åsa om boligsaken.

5) Henvendelser via e-post:
Tilleggstid ved omsorg for barn: En stipendiat ønsker at DION tar opp/ser nærmere på 
muligheten for å få et halvt års forlengelse av stipendperioden for stipendiater som får 
barn i stipendperioden. Barbara og Steinar skal se nærmere på dette.

Arbeidsmiljø, sykdom og stipendiatstilling: En stipendiat ønsker å sette søkelyset på 
psykiske relatert sykdom som kan forårsake forsinkelse i doktorgradsarbeid, og 
muligheten for å få forlengelse av stipendperioden pga dette. Steinar og Barbara skal ta 
kontakt med vedkommende stipendiat og følge opp denne saken.

Redusert støtte til utenlandsopphold: Endringer i NFRs innvilging av utenlandsstipend 
gjør at stipendiater som ikke har NFR-stipend ikke lenger kan søke utenlandsstipend fra 
NFR, men de må søke universitetene/instituttene. Men opererer instituttene med samme 
satser som NFR? Og opererer instituttene med samme satser for fast- og midlertidige 
vitenskapelige ansatte? Hvordan fungerer denne nye ordningen. Tonje skal følge opp 
denne saken. Hun tar kontakt med NFR for å bekrefte støtteordningen til utenlandsstipend.



6) Eventuelt
Mentorprosjekt for kvinnelige stipendiater: DION er blitt forespurt av 
Likestillingsrådgiver Svandís B. Vestmann om å fremme et forslag til en representant fra 
DION til å sitte i styringsgruppen for dette prosjektet som er helt i startfasen. Lise, Margit 
og Ingo får høre mer om dette i møte med Vestmann 7. Mai.

Lønnsoppgjør: Rolf orienterte om lønnsforhandling, og mer vil bli klarlagt i løpet av natta 
etter dette styremøtet. Følg med.

Eur-Doc: Margit orienterte. Hun fikk tilsendt i posten to rapporter (på 85 og 26 sider) fra 
The Council for European Doctoral and Postdoctoral Students. Rapportene er henholdsvis
1) Programmet for organisasjonens årlig møtet i Girona (Spania) 31.01-03.02.2002, og 
2) Konklusjoner fra dette møtet. 
DION er ikke tilsluttet denne organisasjon fordi kun nasjonale (interesse)organisasjoner 
for stipendiater og post doc. i de ulike europeiske landene kan være representert i Eur-
Doc. Margit har i grunn mer tiltro til Eur-Doc enn Pi-Net for å kunne ha større 
gjennomslagskraft for saker som angår stipendiater og post doc. i Norge. Med andre ord: 
På tvers av universitetene, bør stipendiatene organisere seg i en nasjonal organisasjon.

Neste DION styremøte:  Siste møtet (mest sannsynlig) før sommerferie vil være mandag, 
10. Juni 2002 på Nabo'n, kl. 17 for fellesmiddag og kl. 17.30 for møtet.
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