Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge
– sommerhilsen til våre medlemmer juni 2021

Kjære medlemmer i Forskerforbundet ved USN!
Sommeren står for dør, og vi har også denne gang lyst til å sende en sommerhilsen til dere som
medlemmer. Takk for at du er medlem i Forskerforbundet! Vi håper dere opplever å få kontakt
med oss ved behov og at vi har vært til stede for dere som medlemmer også dette semesteret, et
semester som har vært preget av hjemmekontor, stengte campuser og utfordringer i undervisning
og annet for de fleste.
Forskerforbundet ved USN har 612 medlemmer fordelt på alle campuser og fakultet, både faglig
og administrativt ansatte. Vi ser at flere av våre medlemmer har meldt seg ut grunnet
pensjonsalder, men vi får stadig nye medlemmer, også stipendiater. Vi vil minne om at både
studenter og pensjonister kan være medlem av Forskerforbundet og dra nytte av våre
medlemsfordeler. Husk at det er mulig å verve medlemmer til Forskerforbundet med god
premiering!
Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen i Forskerforbundet. Følg med på vårt lokale nettsted
for informasjon om aktuelle saker som medlemsmøter og referater fra lokallagsstyremøtene:
blogg.usn.no/forskerforbundet/
Etter årsmøtet 10. mars – som for første gang ble arrangert som nettmøte – og medlemsmøtet 28.
april, har følgende saker vært i fokus for lokallagsstyret:
• Organisasjonsutviklingsprosjektet ved USN er snart klart for høring, og Forskerforbundet
vil følge aktivt opp.
• Nye prinsipper for arbeidsplanlegging er vedtatt i USN-styret 17. juni 2021. Også i det
videre arbeidet med nærmere fastsetting av innhold og praktisering av prinsippene vil
Forskerforbundet delta aktivt. Prinsippene skal først gjelde fra studieåret 2022-23.
• Kompensasjon for hjemmekontor m.m. for alle ansatte i forbindelse med
koronapandemien ble vedtatt av av USN-styret 17. juni 2021. Forskerforbundet og de
andre fagforeningene har siden juni 2020 i flere omganger gitt innspill til prosessen. Mer
informasjon om arbeidstakers rettigheter og koronapandemien på Forskerforbundets
sider.
I årets lønnsoppgjør ble resultatet at halvparten av oppgjøret er tildelt sentralt, og den andre

halvparten blir i vår tariffavtale forhandlet lokalt til høsten. Her finner du mer informasjon om
oppgjøret: Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for din lønn - Forskerforbundet. Vi vil i
august/september sende ut informasjon til alle våre medlemmer om hvordan lønnsoppgjøret
organiseres ved USN og hvordan du skal gå fram. Det vil også bli arrangert et medlemsmøte der vi
orienterer om dette.
Fra 1. august 2021 har lokallagsstyret følgende sammensetning:
Ansgar Ødegaard

Leder i lokallaget, sitter i arbeidsutvalget (AU)

Berit Bratholm

Hovedtillitsvalgt, representant i IDF-møter på institusjonsnivå, i AU

Sigurd Hareide

Sekretær i lokallagsstyret, i AU

Pia Gulbrandsøy

Fakultetstillitsvalgt for USN Handelshøyskolen, campustillitsvalgt Ringerike, i AU

Eva Bjerkholt

Campustillitsvalgt Notodden og Rauland

Solfrid Bratland-Sanda

Styremedlem

Tony Burner

Fakultetstillitsvalgt fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap,
campustillitsvalgt Drammen

Tor Erik Jensen

Fakultetstillitsvalgt fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag,
campustillitsvalgt Vestfold

Mette Kammen

Campustillitsvalgt Porsgrunn

Sigurd Kraft Gulbransen

Tillitsvalgt for teknisk-administrativt ansatte

Elsa Kristiansen

Styremedlem

Arnulf Myklebust

Campustillitsvalgt Kongsberg

Vivienne Welsby

Fakultetstillitsvalgt fakultet for helse- og sosialvitenskap

På vegne av lokallagsstyret vil vi ønske alle en riktig god sommer!
Inger-Lise E. Bergan (leder) og Berit Bratholm (hovedtillitsvalgt)
PS fra Inger-Lise Bergan:
Jeg har lyst til å takke for meg på denne måten til alle medlemmer i Forskerforbundet. Det har
vært mange givende møter, intervjuer, lønnsforhandlinger og daglig arbeid som har gitt mening
med bakgrunn i gjeldende regelverk og ståsted som tillitsvalgt. Det begynte i Bø for 15 år siden
som plasstillitsvalgt på campus, videre som hovedtillitsvalgt ved tidligere HIT og de siste årene som
leder av Forskerforbundet ved USN. Det som imidlertid vil bli husket er de «små seire», samt det
gode samholdet blant tillitsvalgte både i Forskerforbundet og i andre organisasjoner.
Lykke til videre! Hilsen Inger-Lise

