Referat årsmøte Forskerforbundet 2019
My City Hotel, Tallinn, 8. april 2019.
Til stede: Fra lokallagsstyret: Jo Asplin, Terje Alsvik Walløe, Gunnar Livik og Ragnhild Nordhagen; fra
Tromsøklubben: Anita Ager-Wick og Pernille Borander; fra Bergensklubben: Haldis Berge, Lars
Andreas Selberg og Kristin Seter; fra Oslo/Metklim-klubben: Håkon Mjelstad, Hildegunn Nygård og
Espen Biseth Granan; fra Oslo/FoU/IT-klubben: Terje Reite, Anna Kathinka Dalland Evans og Jan
Eiof Jonson; fra Ørland værtjenestekontor: Marit Funnemark.

Orientering fra klubbene
Bergen
●
●
●
●
●
●

Nytt klubbstyre, fekk mange nok interesserte til å laga valg høst 2018. Haldis ledar,
Kristin nestleiar og Lars Andreas sekretær, og Steinar vara
Dei fleste var fornøyd med årets lønnsoppgjer
Meldt inn to saker til årsmøte angåande kvelds-og helgetillleg og pensjonsgjevande
variable tillegg
Lars Andreas har deltatt på lokalt konfliktberedskap utval møte i Bergen.
Deltatt på lokale IDF.
Noke misnøye på sommarens vaktplan (2019). Fleire av dei med redusert
turnusstiling fekk for høg helgevaktbelastning.

Ørlandet
●

●

Problematisk med bortfall av nattevakt på IT. Må levere uansett, ofte er det feil med
systemene i dag. Nattevakt på IT bortfaller høsten 2019. Skal være ett år med
bakvakt (frivillighetsliste) deretter.
Må delvis overta sending av sondeballong

Tromsø
●
●
●
●
●

Nytt medlem i klubbstyret. Pernille har overtatt etter Sevim.
Deltatt på diverse drøftingsmøter, samt orientering- og forhandlingsmøte.
Totalt sett fornøyd med lokalt lønnsoppgjør for medlemmene.
Assistert medlemmer i diverse saker, bl.a. meldt inn en sak for IDF
Ganske rolig år for klubben. Tilbakemeldinger er at medlemmene på VNN er fornøyd
med arbeidssituasjonen bl.a. er man blitt flinkere til å oppbemanne ved behov og det
er veldig lite sykefravær og vakanser.

FOU/IT
FOU - Stille periode,

●
●

Lønnsoppgjør OK
Midlertidig ansettelser. Aktualisert av en person på FOU som hadde vært ansatt
lenge midlertidig. Stillingen ble omgjort til fast stilling men da med åpen utlysning.
IT - Omstilling
● Ansatte ble med på omstillingen, OK prosess
● To avdelinger ble slått sammen til én, folk er stort sett fornøyde med det.
Avdelingene Geodata ( og systemer ) og Utvikling ble slått sammen til avdelingen
Geoutvikling.
.

MetKlim
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Nybygg/kontorlandskap
Har ansatte i frivillighetsordning (ObsKlim, radar)
Farevarsel
○ mangler erfaring
○ oppbemanning blitt bedre i Tromsø
Bemanning flyturnus
Nattevakt IT
Vaktplan
Lønnsoppgjør
Lite K-tid, men ikke spesielt mye fravær/sykdom
Valg tillitsvalgte
Styrerepresentant

Årsberetning
●

Ble tatt til etterretning

Budsjett og regnskap
●

Regnskap 2018 og budsjett 2019 er godkjent

Godkjenning av styrets honorar
●

Foreslått uendret på kr. 5000,- per medlem. Godkjent ved akklamasjon.

Medlemmer i råd og utvalg
●
●

●

Vi har medlemmer i f.eks. AMU og tilsettingsråd
I forhandlingsutvalget vårt er følgende valgt inn:
○ Anne Mette Olsen ut 2021
○ Terje Alsvik Walløe ut 2020
○ Juergen Schulze ut 2020
○ Jo Asplin ut 2022
Fra Blest: Praktisk for ansatte, bla ned til ‘Råd og utvalg’.

Endringer i lokallagsstyret
●
●
●
●
●

Jan Eiof Jonson overtar for Thomas Lavergne (FoU)
Martin Granerød overtar for Terje Alsvik Walløe (MetKlim)
Pernille Borander går i august 2019 inn som vikar for Ragnhild Nordhagen (til
årsmøtet 2020)
Jo Asplin (leder) og Gunnar Livik (nestleder) blir sittende.
Frist for konstituering av det nye styret: 1. mai.

Klubbstyrene per 8. april 2019
Tromsøklubben:
●
●
●
●
●

Anita Ager-Wick (leder)
Rafael Grote (nestleder)
Pernille Borander (styremedlem)
Penny Wagner (varamedlem)
Trond Lien (overtar for Pernille Borander når hun vikarierer for Ragnhild Nordhagen i
lokallagsstyret i august 2019)

Bergensklubben:
●
●
●
●

Haldis Berge (leder)
Kristin Seter (nestleder)
Lars Andreas Selberg (sekretær)
Steinar Skare (varamedlem)

Oslo/MetKlim-klubben:
●
●
●

Håkon Mjelstad (leder)
Espen Biseth Granan (nestleder)
Hildegunn Dyngeseth Nygård (sekretær)

Oslo/FoU/IT-klubben:
●
●
●
●

Eivind Støylen (leder)
Børge Moe (nestleder)
Terje Erlend Reite (sekretær)
Anna Kathinka Dalland Evans (varamedlem)

Diskusjonssaker
Nye arbeidskontrakter og mulighet til å forhandle om lønn innen ett år
●

Ny stilling må være utlyst. Ved jobbtilbud, kan også lønn forhandles.

●

●

●
●

Det er i varierende grad kjent blant medlemmene hvilke muligheter man har til å
forhandle/justere lønn. Minne medlemmene om dette når de får vesentlig endringer i
arbeidsoppgaver eller går inn i ny stilling ved instituttet.
Forslag om at styret på IDF kan be om statistikk for å se hvor utbredt det er at folk får
justert lønn etter første året eller forhandler lønn ved ny stilling ved instituttet.
Fra Forskerforbundets nettsider:
Lønnen kan justeres opp av arbeidsgiver i løpet av første året. Be om lønnssamtale.
Dette er ikke en forhandling.
Hvis arbeidsoppgaver endres i vesentlig grad og/eller gir mer/større ansvar kan lønn
forhandles på særskilt grunnlag som 2.5.3-forhandling.

Helge-, skumrings og kveldstillegg vs. prosenttillegg
●
●
●
●
●
●

Fast kronetillegg kontra prosenttillegg
Kronetillegg har økt veldig lite i forhold til f.eks. grunnlønn de siste tiårene, med
unntak av helgetillegg, som i snitt har økt omtrent som grunnlønnen
Forslag om å ha et prosenttillegg basert på snittinntekt av de ansatte
Må fremmes sentralt, i et hovedoppgjør
Utfordring at dette vil bli tatt fra den samme potten som generelle lønnsmidler (andre
vil få mindre)
Kanskje bedre å løfte lønnsrammen/grunnlønn

Pensjonsgivende personlige tillegg
●
●
●

Dette er også uregulert, med unntak av 2018
Bør også følge generell lønnsutvikling
Lokallaget tar regulering av tillegg videre med Forskerforbundet sentralt

Omorganisering av Osloklubbene og praksis med lokale IDF-møter
●

●
●
●
●
●

MetKlim består av ViO, Obsklim og RSB
○ ViO har stort sett turnusarbeidere
○ Obsklim består stort sett av forskere
○ RSB har heller ikke turnusarbeidere
Ønske om fellesmøter med alle Osloklubbene
FOU/IT og MetKlim har stort sett bare møter om lønnsforhandlinger
Skal ObsKlim og RSB bli en del av av FOU/IT?
Vi undersøker blant medlemmene med mål om å fremme en vedtektsendring på
årsmøte 2020
Vi bør bli flinkere til å rekruttere nye medlemmer, mange føler vi har lite å tilby

