PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT
STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE
PR. TELEFON 11. JUNI 2018
Tid:

11. juni 2018 kl. 21.00

Sted:

Telefonmøte

Styremedlemmer:

Merete Nilsson, leder
Tryggve Eng Kielland, nestleder
Anne Karine Wilson
Lars Hovland
Ingeborg Skjølingstad
Frode Svartvatn
Carina Sandberg
Dag Kristiansen (2. vara, rykket opp i møtet)

Varamedlemmer:

Olav Fredrik Hallset, 4. vara

Forfall:

Erik F. Øverland
Terje Møien, 1. vara
Lena Westjord, 3. vara
Olav Elling Gausdal, 5. vara

Studentobservatør:

Benjamin Schrøder

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet
Elisabeth Østreng, sekretariatet
______________________________________________________________________

Sak 51-18 Offentlig tjenestepensjon
Innstilling:
Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om at det etter samtaler i Akademikernes
forhandlingsgruppe for pensjon ikke foreligger flertall for et nytt fremstøt mot Arbeids- og
sosialdepartementet for å sikre opptjente rettigheter for våre medlemmer.
Hovedstyret ber likevel generalsekretæren om å fremme et utsettelsesforslag i
seksjonsutvalgene Akademikerne stat, Akademikerne kommune og Akademikerne helse, da
hovedstyret mener dette er en viktig sak for å sikre medlemmenes opptjente
pensjonsrettigheter.
Dersom det ikke oppnås flertall for et utsettelsesforslag i seksjonsutvalgene, vedtar
hovedstyret etter en helhetsvurdering å støtte det fremforhandlede pensjonsforliket.
Hovedstyret ber generalsekretæren om å jobbe videre i prosessen for å sikre våre
medlemmer best mulig.

1

Debatt:
Leder innledet.
Leder orienterte videre om at det nå synes klart at Samfunnsviterne ikke vil få støtte til et
utsettelsesvedtak i Akademikerne stat og Akademikerne kommune, og at det i
seksjonsorganene i morgen kan bli fremlagt et tilleggsforslag som skisserer at man skal
jobbe videre for å ta vare på de opptjente rettighetene.
Leder orienterte om at hun ville legge fram et endringsvedtak i dette telefonmøtet.
Elisabeth Østreng orienterte om at det i dag er avholdt et ekstra møte i Akademikernes
forhandlingsgruppe, der alle foreningene deltok. I dette møtet var tilbakemeldingen fra
Akademikernes forhandlingsledelse tydelig på at man ikke vil ha noe å hente på å forsøke å
få en presisering fra Arbeids- og sosialdepartementet. Ingen i forhandlingsgruppen støttet et
utsettelsesforslag.
Generalsekretæren understreket at det er viktig å få på plass en enighet, og at det kan
komme et forslag til en tilleggssetning i morgen som gjør at Samfunnsviterne kan
opprettholde sitt utsettelsesforslag, men at leder i sitt endringsforslag har lagt inn en setning
som gjør at vi kan si ja til et eventuelt alternativt forslag.
Generalsekretæren understreket at en eventuell tilleggssetning fra forhandlingsledelsen i
Akademikerne må ha et forpliktende innhold.
Generalsekretæren understreket også at Samfunnsviterne vil kreve å få være med i
Akademikernes videre arbeidet med offentlig tjenestepensjon.
Leder fremmet følgende endringsforslag:
Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om at det etter samtaler i Akademikernes
forhandlingsgruppe for pensjon ikke foreligger flertall for et nytt fremstøt mot Arbeids- og
sosialdepartementet for å sikre opptjente rettigheter for våre medlemmer.
Hovedstyret ber likevel generalsekretæren om å fremme et utsettelsesforslag i
seksjonsutvalgene Akademikerne stat, Akademikerne kommune og Akademikerne helse, da
hovedstyret mener dette er en viktig sak for å sikre medlemmenes opptjente
pensjonsrettigheter.
Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere alternative forslag til utsettelsesforslaget dersom
generalsekretæren finner dette formålstjenlig for å ivareta opptjente rettigheter.
Hovedstyret vedtar etter en helhetsvurdering å støtte det fremforhandlede pensjonsforliket og
ber generalsekretæren om å jobbe for å sikre våre medlemmers opptjente rettigheter og
andre uavklarte spørsmål.
Styret diskuterte saken.
Votering:
Endringsforslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om at det etter samtaler i Akademikernes
forhandlingsgruppe for pensjon ikke foreligger flertall for et nytt fremstøt mot Arbeids- og
sosialdepartementet for å sikre opptjente rettigheter for våre medlemmer.
Hovedstyret ber likevel generalsekretæren om å fremme et utsettelsesforslag i
seksjonsutvalgene Akademikerne stat, Akademikerne kommune og Akademikerne helse, da
hovedstyret mener dette er en viktig sak for å sikre medlemmenes opptjente
pensjonsrettigheter.
Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere alternative forslag til utsettelsesforslaget dersom
generalsekretæren finner dette formålstjenlig for å ivareta opptjente rettigheter.
Hovedstyret vedtar etter en helhetsvurdering å støtte det fremforhandlede pensjonsforliket og
ber generalsekretæren om å jobbe for å sikre våre medlemmers opptjente rettigheter og
andre uavklarte spørsmål.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Dag Kristiansen

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.
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