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Saker etter hovedavtalen
SHA 18/13 Godkjenning av referat fra møte 03.06.2013
Referatet ble godkjent.
SHA 19/13 Informasjon fra ledelsen
Universitetsdirektøren orienterte kort om sakene behandlet i styremøtet forrige uke, deriblant:
•

Regnskapsrapport for 1. tertial viser at vi er omtrent i rute i år.

•

Inntektsveksten vil bli lavere fra 2013 til 2014 enn fra 2012 til 2013, og styret er opptatt av at
lønnsandelen ikke skal overstige 70 % i neste års budsjett. Dette innebærer i praksis at UiS må
bruke færre årsverk. Universitetsdirektøren kommer tilbake til saken.

•

Styret uttrykte bekymring for søkertallene. UiS har i år en mindre andel enn før av den totale
søkermassen på landsbasis.

•

Det opprettes ikke flere studieplasser enn de som blir fullfinansiert. Fakultetene må se på
utdanningene og vurdere utfasing der det er for få søkere, eventuelt effektivisere studiene. Det
kan bli aktuelt å vurdere en økning i antall studieplasser ved utdanninger med mange søkere.

Universitetsdirektøren refererte kort fra møte i forskningsutvalget. Utvalget anbefaler å bruke mer
penger på forskning på høyeste nivå for å nå målsettingen om flere senter for fremragende
forskning. Dette vil kreve en omfordeling slik at det settes mer penger inn på de mest lovende
områdene.
Forskningsutvalget har ellers gått inn for at det skal være en fast ordning med opplæring av ph.d.veiledere. På spørsmål fra Utdanningsforbundet opplyste prorektor at det vil bli satt opp
obligatoriske kurs for dem som ikke har veiledet tidligere.
Prorektor trakk videre fram at forskningsutvalget er opptatt av å satse på IKT-basert læring.
Universitetsdirektøren opplyste at det er litt penger igjen på årets budsjett, og at ledelsen vurderer å
benytte disse til IKT-støttet læring.
Tekna viste til Stortingets vedtak om at personer med fagbrev kan søke høyere utdanning og lurte på
om UiS har vurdert konsekvensene av dette. Universitetsdirektøren ga uttrykk for en viss bekymring,
men mente det vil være fornuftig å avvente signaler fra Universitets- og høgskolerådet.
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SHA 20/13 Møteplan for Sentralt hovedavtaleutvalg høsten 2013
HR-direktøren opplyste at det for høsten 2013 er foreslått færre møter i Sentralt hovedavtaleutvalg,
men med mulighet for å føye til møter ved behov. Han trakk samtidig fram at man ønsker å knytte
møteplanen til universitetets årshjul, slik at det framgår hvilke saker som vil bli tatt opp på de ulike
møtene. Tjenestemannsorganisasjonene hadde ingen kommentarer til saken.
Eventuelt

Ingen saker

Stavanger, 24.06.2013
Andreas W. Bjørnsen
HR-rådgiver
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