PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT
STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE
PR. TELEFON 13. NOVEMBER 2018
Tid:

13. november. kl. 16.00 kl. 17.00

Sted:

Telefonmøte

Styremedlemmer:

Merete Nilsson, leder
Tryggve Eng Kielland, nestleder
Anne Karine Wilson
Lars Hovland
Carina Sandberg
Ingeborg Skjølingstad
Terje Møien (1. vara, ordinært medlem i møtet)
Olav Elling Gausdal (5. vara, ordinært medlem i møtet)

Forfall:

Frode Svartvatn
Erik F. Øverland
Benjamin Schrøder (studentobservatør)

Sekretariatet:

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

__________________________________________________________________________

Sak 74-18 Høring om forslag til ny pensjonsordning for offentlig
ansatte
Innstilling:
Hovedstyret ber om at det utarbeides et høringsinnspill til Akademikerne i tråd med
generalsekretærens vurderinger og hovedstyrets føringer gitt i møtet.
Debatt:
Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som innledningsvis foreslo at hovedstyret
tok den innholdsmessige behandlingen av saken først, for deretter å diskutere den videre
oppfølgingen av saken.
Generalsekretæren ba om at hun i etterkant av styrets vedtak i saken fikk fullmakt til videre
arbeid med tilpasninger av uoppklarte elementer i omleggingen av offentlig tjenestepensjon,
samt videre oppfølging av Samfunnsviternes standpunkter. Hovedstyret sluttet seg til
generalsekretærens ønsker om videre fullmakter til behandling av saken.
Generalsekretæren ga ordet til Elisabeth Østreng, som innledet om saken og refererte til
arbeidslivsutvalgets behandling av saken 9. november. Arbeidslivsutvalget er opptatt av vern
av opptjente rettigheter og hadde ingen spesielle kommentarer ut over at de ga sin tilslutning
til generalsekretærens vurderinger.
Leder oppsummerte styrets behandling og understreket at det er viktig at foreningen
fortsetter å fremme vern av opptjente rettigheter. Leder foreslo at hovedstyret ber
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generalsekretæren fortsette det interne påvirkningsarbeidet overfor andre fagansatte i
foreningene fram til den interne høringsfristen inn til Akademikerne 1. desember. Leder vil
også orientere om hovedstyrets vedtak i sitt nyhetsbrev til fylkeslederne og
arbeidslivsutvalget. Hovedstyret sluttet seg til dette.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedstyret ber om at det utarbeides et høringsinnspill til Akademikerne i tråd med
generalsekretærens vurderinger og hovedstyrets føringer gitt i møtet.
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