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Referatfra ledermøte27.4.2010
Møtet ble avholdt Direksjonsrommet fra kl. 8.30 til kl. 10.00. Til stede var: Arne Johan Nærøy, Mads Ravn, Bitten Bakke,
Mari Høgestøl,Einar Solheim Pedersen og Tor Vestrheim.
Forfall: Ingen.
Møteleder: Arne Johan Nærøy.
Eva Nord møtte på sak 2, 4 og 8 første eventueltsak.

Sak 1. Referatfra ledermøte20.4.2010
Referatet ble godkjent.
Sak 2. BoFU2010 -2012, statusogviderearbeid
Arne Johan Nærøyorienterte om møtet onsdag 21. april med Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring ved direktør Eli
Løvaas Kolstø og controller Ellen Netland.
Arne Johan orienterte om justeringer i dokumentet som skal til styret, bl.a. presiseringer på bakgrunn av dette møtet.
Vi viser også til møte med rektor Aslaug Mikkelsen og universitetsdirektør Per Ramvi på AM onsdag 15. april, jf. referat fra
ledermøtet 20. april sak 2 "BoFU2010-2012, oppsummering og videre arbeid". Styredokumentene skal leveres til
behandling til styret innen 20. mai.
De tre interne arbeidsgruppene leverer utkast til Arne Johan i løpet av torsdag, og behandles på neste ledermøtet som blir
førstkommende fredag 30. april kl. 10-11.30.

Sak 3. Tertialsrapport
1/2010 med regnskapsrapport
pr.30.4.2010
Karstein B. Dalaker påminnet om rapport for første tertial med regnskapsrapport pr. 30.4.2010. Den økonomiske
utviklingen ut april med prognose for 2010 skal behandles på styremøtet 10. juni bl.a. som underlag for BoFU-saken.
Sak 4. Innføringav ESS
Karstein B. Dalaker orienterte om implementering av SAP ESS("Employee Self Service", dvs. ansattebetjening). Dette
innføres i første omgang i de enkelte administrative enhetene, mht. AM Museumsadministrasjonen f.o.m. 4. mai (reiser)
og f.o.m. 1. juni (tid). De andre avdelingene vil innføre ESStil høsten. I tillegg innføres ledersystemet MSS ("Managment
Self Service").

Sentraladministrasjonen
representerer AM.

ved Personalavdelingen leder prosjektet. Det er en egen prosjektgruppe, der Karstein B. Dalaker

Etter innføring vil den enkelte ansatte selv registrere reiseregninger og tid (tilstedeværelse, reiser, ferie, avspasering mv.),
med en forhåndsbestemt flytsystem.
Skjermbildet under viser et eksempel på skjermbilder i systemet (leder som skal godkjenne fravær fra en underordnet):
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Enkelte tilpasning og unntak vil måtte gjøres. Systemet takler foreløpig ikke registrering på prosjekter, slik at det her vil bli
noe dobbeltarbeid. Mht. ansatte på timelister vil disse sannsynligvis ikke ta i bruk systemet.
Den systemmessige brukerstøtten vil bli lagt til sentraladministrasjonen, hhv. personalavdelingen mht. tidsregistrering og
lønnsseksjonen mht. reiseregninger. Disse vil også hvis ønske overta skjermbildet tilsvarende funksjonaliteten til ITtjenestene.
Det interne fagansvaret mht. reiser og tid vil være som tidligere, mht. reiseregninger vil vi også nærmere på behov for
intern kvalitetssikring, dokumentasjon i forhold til prosjekter og andre kartlagte problemstillinger.
Det vil komme nærmere informasjon om innføringen på et senere tidspunkt.

Sak 5. Saker Museumsrådet møte 12.5.2010
Arne Johan Nærøy orienterte om aktuelle saker. Sakene skal sendes innen neste onsdag 5. mai.

Sak 6. Feneavvikling2010
Den enkelte avdeling utarbeider ferieplan innen ledermøtet 4. mai (personal/HMS møte).

Sak 7. Søknaderkompetanseutvikling
Det var ingen søknader.

Sak 8. Eventuelt
•

•
•

Arne Johan Nærøyorienterte om notatet fra UiS personalavdeling ang. "Implementering av retningslinjer
for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger". Saken tas opp på et eget ledermøte innen
tidsfristen 31. mai.
Einar Solheim Pedersen orienterte om eventuell endring av AM logo (tillegget til UiS logo for
presentasjoner mv.), Einar utarbeider en sak til et senere ledermøte.
Bitten Bakke, Mari Høgestølog Anne Kari Skår representerer AM på seminar om "Statlig forsikring av
utenlandske genstander utlånt til Norge i Oslo 16. juni" i regi av ABM-utvikling og Kultur- og
kirkedepartementet.

Neste ledermøte blir fredag 30. april kl. 10-11-30 mht. behandling av BoFU-saken.
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