PROTOKOLL FRA STYREMØTE I
SAMFUNNSVITERNE 4. FEBRUAR 2015
Tid:

4. feb. kl. 12.00 – kl. 18.00

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Styremedlemmer:

Knut Aarbakke, leder (deltok f.o.m. sak 4)
Merete Nilsson, nestleder (ledet møtet t.o.m. sak 3)
Margot Vågdal
Vidar Anderssen
Frode Svartvatn
Anne Karine Wilson
Silje Fjærestad, studentrepresentant

Varamedlemmer:

Eirik Chr. Æsøy, ordinært medlem i møtet
Marius Knagenhjelm, ordinært medlem i møtet

Forfall:

Christer Wiik Aram
Torill Monstad

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
Torun Høgvold Enstad, referent
Inger Pedersen
Jan Olav Birkenhagen (kun sak 1-5)
Åse Marie Eliassen
Elisabeth Østreng
Cecilie Hogstad (kun sak 5-9)
Bendik Flomstad
Kim McPherson-Galaaen (kun sak 5)

______________________________________________________________
Sak 1/15
Innstilling:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren meldte inn ny sak, 9/15.
Utsendt sak 6/15 er ved en feiltakelse kalt sak 68/15 i saksfremlegget.
Riktig dato for fylkesledermøtet er 5. februar.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/15
Innstilling:

Godkjenning av protokoll
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 11.-12.
desember 2014.

Debatt:

Merete Nilsson innledet.
Referat fra sak som ble tatt opp under eventuelt, ble satt inn etter at
protokollen ble sendt ut for kommentarer.
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Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 11.-12.
desember 2014.

Sak 3/15

ORIENTERINGER
Akademikerne:
Generalsekretæren orienterte om følgende:
- Et offentlig utvalg skal gjennomgå tjenestemannsloven.
Akademikerne deltar med to representanter inni utvalget.
- Politisk streik vedr. endringer i arbeidsmiljøloven.
- Arbeid vedr. den pågående kommunereformen.
Aktuelt fra sekretariatet:
Generalsekretæren orienterte om følgende:
- Medlemstall 2014: Målet for 2014 var en nettovekst på 800
medlemmer. Resultatet viser en nettovekst på 923 medlemmer.
Dette tilsvarer en økning på 9,1 prosent. Målet om totalt 1000
studentmedlemmer i 2014 ble ikke nådd. Ved årsskiftet hadde
foreningen 844 studentmedlemmer, noe som tilsvarer en vekst på
33,8 prosent.
- Det arbeides med et mulig samarbeidsprosjekt med Polyteknisk
forening og eventuelle andre samarbeidspartnere om en todagers
tenketank om forholdet mellom teknologisk utvikling, menneskelige
behov og samfunnsbehov.
- Fylkesledermøtet 5. februar ble gjennomgått.

Sak 4/15

Gjennomgang av alternative plasseringer av egenkapitalen
Innledning ved Morten Grøseth, Danske Bank, og Øyvind Moe,
Danske Capital (Danske Danks forvaltningsselskap).

Debatt:

Debatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar gjennomgangen til orientering og ber
generalsekretæren om å gå gjennom plasseringer av egenkapitalen i
forbindelse med behandlingen av årsregnskap 2014.

Sak 5/15
Innstilling:

Ny logo for Samfunnsviterne
Hovedstyret diskuterer de fremlagte forslagene og velger ny
logoretning for Samfunnsviterne. Generalsekretæren får fullmakt til å
ferdigstille ny logo ut fra de tilbakemeldinger hovedstyret ga i møtet.

Debatt:

Generalsekretæren la saken fram i møtet. Simen Grankel fra Dinamo
Design gikk gjennom tre foreslåtte logoretninger.
Debatt.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar “Retningsviseren” (fuglen) som ny logoretning.
Generalsekretæren får fullmakt til ferdigstille logoen og legge fram
forslag til endelig logo på neste hovedstyremøte.
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Sak 6/15
Innstilling:

Standpunkter til struktur i UH-sektoren
Hovedstyret vedtar Standpunkter om struktur i universitets- og
høyskolesektoren.

Debatt:

Bendik Flomstad innledet.
Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Standpunkter om struktur i universitets- og
høyskolesektoren med de endringer som fremkom i møtet.
(Se vedlegg til protokollen.)

Sak 7/15

Evaluering av foreningens organisering
og arbeidsmåter
Hovedstyret vedtar følgende:
 Det nedsettes en arbeidsgruppe på ni medlemmer. Gruppen
settes sammen av seks tillitsvalgte, fordelt på tre medlemmer fra
hovedstyret og tre medlemmer fra fylkesavdelingene, samt tre
ansatte fra sekretariatet, fortrinnsvis fagsjef, kommunikasjonssjef
og generalsekretær.
 Arbeidsgruppen ledes av foreningens leder.
 Arbeidsgruppen diskuterer sitt arbeid med foreningens
fylkesledere på fylkesledersamlingen i september 2015.
 Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag om evaluering og
videreutvikling av foreningen til hovedstyret innen desember 2015.
 Arbeidsgruppen finansieres under posten arbeidsgrupper.
 Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
 Hovedstyrets holdes løpende orientert.

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at følgende problemstillinger diskuteres særskilt:








Hvordan skape tilhørighet og lokal forankring.
Hvordan styrke et helhetlig arbeid i foreningen.
Hvordan videreutvikle og synliggjøre av foreningens samfunns- og
arbeidslivspolitikk.
Hvordan styrke foreningens synlighet og faglige aktiviteter for å
fremme samfunnsvitenskapelig kompetanse.
Hvordan utvikle samarbeid med relevante faglige foreninger og
fagforeninger.
Hvordan sikre foreningen tilstrekkelig og relevant kompetanse i
alle foreningens ledd.
Andre problemstillinger arbeidsgruppen finner relevant.

Hovedstyret foreslår følgende medlemmer av arbeidsgruppen:





Fra hovedstyret:
Knut Aarbakke, leder av gruppen
Eirik Chr. Æsøy, Agder, KS, god erfaring fra privat sektor
Frode Svartvatn, Trøndelag, stat (NAV)
Fra fylkesavdelingene:
Oppnevnes etter diskusjon på fylkesledermøtet 5. februar
Fra sekretariatet:
Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
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To ansatte som oppnevnes av generalsekretæren
Debatt:

Knut Aarbakke og Gunn Elisabeth Myhren innledet.
Debatt.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende:









Det nedsettes en arbeidsgruppe på ti medlemmer. Gruppen settes
sammen av syv tillitsvalgte, fordelt på fire medlemmer fra
hovedstyret og tre medlemmer fra fylkesavdelingene, samt tre
ansatte fra sekretariatet, fortrinnsvis fagsjef, kommunikasjonssjef
og generalsekretær.
Arbeidsgruppen ledes av foreningens nestleder.
Arbeidsgruppen diskuterer sitt arbeid med foreningens
fylkesledere på fylkesledersamlingen i september 2015.
Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag om evaluering og
videreutvikling av foreningen til hovedstyret innen desember 2015.
Arbeidsgruppen finansieres under posten arbeidsgrupper
Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
Hovedstyrets holdes løpende orientert.

Hovedstyret vedtar at følgende problemstillinger diskuteres særskilt:








Hvordan skape tilhørighet og lokal forankring.
Hvordan styrke et helhetlig arbeid i foreningen.
Hvordan videreutvikle og synliggjøre av foreningens samfunns- og
arbeidslivspolitikk.
Hvordan styrke foreningens synlighet og faglige aktiviteter for å
fremme samfunnsvitenskapelig kompetanse.
Hvordan utvikle samarbeid med relevante faglige foreninger og
fagforeninger.
Hvordan sikre foreningen tilstrekkelig og relevant kompetanse i
alle foreningens ledd.
Andre problemstillinger arbeidsgruppen finner relevant.

Hovedstyret foreslår følgende medlemmer av arbeidsgruppen:





Fra hovedstyret:
Merete Nilsson, foreningens nestleder, leder av gruppen
Knut Aarbakke, foreningens leder
Eirik Chr. Æsøy, Agder, KS, god erfaring fra privat sektor
Frode Svartvatn, Trøndelag, stat (NAV)
Fra fylkesavdelingene:
Oppnevnes etter diskusjon på fylkesledermøtet 5. februar
Fra sekretariatet:
Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
To ansatte som oppnevnes av generalsekretæren
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Sak 8/15
Innstilling:

Samfunnsviternes kommunikasjonsstrategi 2015-2016
Hovedstyret vedtar Samfunnsviternes kommunikasjonsstrategi 20152016.

Debatt:

Torun Høgvold Enstad innledet.
Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Samfunnsviternes kommunikasjonsstrategi 20152016.

Eventuelt:
Sak 9/15
Innstilling:

Frikjøp av tillitsvalgt
Hovedstyret vedtar å gi generalsekretæren fullmakt til å frikjøpe
Christer Wiik Aram i inntil 100 prosent stilling i perioden 1. mars 31. des. 2015.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Frikjøpet skyldes bl.a. vikariat for
foreldrepermisjon i sekretariatet for bl.a. å utfylle arbeidsoppgaver
knyttet opp mot UH-sektoren og statsutvalget.
Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å gi generalsekretæren fullmakt til å frikjøpe
Christer Wiik Aram i inntil 100 prosent stilling i perioden 1. mars 31. des. 2015

Knut Aarbakke

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Eirik Chr. Æsøy

Marius Knagenhjelm

Gunn Elisabeth Myhren
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Vedlegg til protokoll fra hovedstyremøte 4. februar 2015:

Standpunkter om struktur i universitets- og høyskolesektoren
Vedtatt av hovedstyret i sak 6/15

Samfunnsviterne vil bidra til et faktabasert og nyansert bilde av kvaliteten, dimensjoneringen
og relevansen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning i arbeidslivet og i
samfunnet.
1. Samfunnsviterne mener at dimensjoneringen av norsk høyere utdanning i hovedsak
fungerer tilfredsstillende i dag, og at det derfor kun er behov for justeringer. Samfunnsviterne
mener forslaget fra ekspertutvalget for finansieringssystemet om å gi institusjonene uttelling
for gradsgjennomføring i tillegg til dagens premiering av studiepoengproduksjon, er et godt
grep som vil minske insentivene til overbooking på populære studier og øke institusjonenes
insentiver til å få studentene til å fullføre.
2. Samfunnsviterne mener at det må være en ambisjon å gjøre best mulig utdanning
tilgjengelig for flest mulig. At flest mulig finner sin plass og at færrest mulig faller fra
underveis, forutsetter at flest mulig tar veloverveide valg og at alle får den oppfølgingen og
veiledningen de trenger. Vi mener det må settes inn flere ressurser på gi studentene mer og
bedre informasjon før de tar sine studievalg, enten det dreier seg om å velge fordypningsfag
på videregående eller å velge mellom praktiske fagbrev og håndverksutdanninger eller
universitetsutdannelser. Vi støtter forslaget fra ekspertutvalget om utvikling av én felles
informasjonsportal for informasjon om studietilbud, inkludert innhold, arbeidslivsrelevans og
arbeidsmarkedssituasjonen for ferdige kandidater.
3. Samfunnsviterne mener at det ikke kan settes likhetstegn mellom akademisk kvalitet og
etterspørsel etter ulike typer kandidater på arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedet vil alltid være i
endring, og ingen kan forutsi hva morgendagens kompetansebehov vil være.
4. Samfunnsviterne mener at samfunnsvitenskap og humaniora er en essensiell del av
samfunnets kunnskapsberedskap, og at det derfor er viktig å bevare bredden i
utdanningstilbudet innenfor våre fagområder. Samfunnsviterne mener at utdannings- og
forskningsinstitusjonene har et samfunnsansvar for å bevare et helhetlig utdanningstilbud
innen human- og samfunnsvitenskapene, basert på samfunnets langsiktige behov for
kunnskap.
5. Samfunnsviterne mener at universitetene har det nasjonale hovedansvaret for å bevare
bredden innen samfunnsvitenskap og humaniora. Når det gjelder masterutdanninger med
lave studenttall, mener Samfunnsviterne at dersom disse skal vurderes nedlagt, må det være
utfra rene kvalitative hensyn, ikke hvorvidt faget gir lav inntjening for institusjonen.
Utdanningsinstitusjonene har og skal ha høy grad av autonomi, men det stiller krav til at de
er seg sitt samfunnsansvar bevisst.
6. Samfunnsviterne mener at det er en god idé å se på muligheter for nasjonal arbeidsdeling
koordinering for å fremme differensiering og som alternativ til nedleggelse av fag som av
kvalitets- og ressurshensyn bør legges til én institusjon. Slik vil en kunne sørge for at det
nasjonale kunnskapsbehovet ivaretas i stedet for at et fag blir borte fra norsk akademia.
7. Samfunnsviterne ønsker mener det er nødvendig med en hensiktsmessig arbeidsdeling
mellom universitetene og høyskolene som sikrer sterke fag- og forskningsmiljøer innen
samfunnsfag og humaniora. Der hvor det tilbys samfunnsvitenskapelige og humanistiske
studier kun på lavere grad, bør det være i form av hele bachelorgrader som gir grunnlag for
videre masterfordypning, istedenfor løsrevne enkeltfag og årsenheter.

6

8. Samfunnsviterne ønsker mener at våre fagregninger må sikres en fortsatt sterk og tydelig
profil på våre fagretninger som klassiske universitetsfag. Vi mener også at det er fordeler
med en viss minstestørrelse for et fagmiljø. Vi støtter ideen om at noen institusjoner og
dermed noen fagmiljøer sammenslås der hvor det er hensiktsmessig for å fremme eksellens
i utdanning og forskning og for å skape kapasitet for tverrfaglighet.
9. Samfunnsviterne mener at det er viktig at samfunnsvitenskapelige studier av høy kvalitet
tilbys ved mange læresteder rundt i landet. Et samfunnsvitenskapelig fagmiljø, selv om det er
av mindre størrelse, vil være med og skape positive ringvirkninger i nærmiljøet gjennom å
bevisstgjøre arbeidsgivere og befolkning lokalt om hva samfunnsvitere kan bidra med.
10. Samfunnsviterne mener at det ikke er grunnlag for å si at det utdannes for mange
samfunnsvitere og humanister i dag. Tvert imot viser samfunnsvitenskap og humaniora seg
som lite konjunkturutsatt kompetanse som gir kandidatene høy grad av tilpasningsdyktighet i
arbeidslivet. Lave ledighetstall for våre faggrupper indikerer at det er et misforhold mellom
oppfatningen av lav arbeidslivsrelevans for samfunnsvitere og humanister og hva som er det
reelle bildet (Støren og Wiers-Jenssen, NIFU 2014).
11. Samfunnsviterne ønsker mener det ikke er behov for ikke en mer innskjerpet
adgangsbegrensning til utdanningene enn ut over hva de begrensningene markedet naturlig
utøver i dag. Erfaringer fra innføring av strengere opptakskrav til lærerutdanningen i 2005
viser at høyere inntakskrav i seg selv ikke fører til høyere kvalitet på kandidatene som
utdannes (With og Mastekaasa 2014). Med hensyn til å minske frafall underveis, mener
Samfunnsviterne at ekspertutvalgets tilrådning med å gi institusjonene insentiver for
gradsgjennomføring imøtekommer dette på en tilfredsstillende måte.
12. Samfunnsviterne mener at påstander som knytter samfunnsvitenskap og humaniora til
overutdanning, feilutdanning og manglende arbeidslivsrelevans er feilaktige, misvisende og
må tilbakevises. Manglende realfagsstudenter skyldes ikke at studentene velger
samfunnsvitenskap i stedet. Samfunnsviterne mener at det heller ikke er grunnlag for å si at
å ta mastergrad i samfunnsvitenskap er å overutdanne seg, slik det er blitt hevdet i
mastersykedebatten. Der hvor noen andre fag er mer praksisrettet på bachelornivå, er bildet
ofte motsatt for samfunnsvitenskap: Bachelorgraden er filosofi- og teoritung, mens det er på
mastergrad at studentene virkelig får praktisk erfaring i å løse en egen case i form av
masteroppgaven.
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