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HFHA 02/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
 Godkjent. Følgende saker ble meldt inn under eventuelt av NTL: saksgang OU prosess og
Inspera
HFHA 03/17 Godkjenning av referat fra sirkulasjonsmøte 27.1.17
 Godkjent
HFHA 04/17 Saker til møte i fakultetsstyret 14.2.17
 Økonomirådgiver og dekan gikk gjennom regnskap og budsjett. Det har i 2016 vært et
mindreforbruk, og det foreslås at den enkelte enhet får videreført sitt resultat, men det
må brukes i neste års budsjett.
HFHA 05/17 Informasjonsaker fra ledelsen
 Strategiprosessen- UiS revisjon av eksisterende strategi frem til 2020. Skal opp i neste
fakultetsstyremøte før den sendes ut på høring i organisasjonen.
 Det vil i perioden 22.2.17-8.3.17 sendes ut ny medarbeiderundersøkelse til alle ansatte.
 OU prosessen- skal gi tilbakemelding vedrørende faglig organisering iløpet av mars. Dekan
vil ut på enhetene og drøfte det som er kommet av innspill. Viktig å få frem ulike syn.
Alle innspill vil være med i styresaken til fakultetsstyret.
Den 15.2. vil innspillsnotatet fra arbeidsgruppen administrativ organisering sendes ut. Det
skal være et allmøte 21.2.17.
Dokumentene skal ut på høring, viktig at alle gir sine tilbakemeldinger der.
 IMD- Nordaker hadde sin siste dag som instituttleder 10.2. Jens T. Larsen går inn i
stillingen frem til 31.7.17 i påvente av ansettelse av ny dekan. Fakultetsdirektøren vil ta
OU prosessen for IMD mm.
 Omstillingsavtale- utkast ble delt ut i møtet. Den er ikke vedtatt av sentralt
hovedavtaleutvalg ennå. Det kalles inn til lokalt HA møte den 6.3.17 for å gå igjennom
avtalen. Dette møtet er dagen før ekstraordinært fakultetsstyremøte hvor OU saken skal
opp.
HFHA 06/17 Saker meldt fra tjenestemannsorganisasjonene
- Sak fra forrige møte fra NL: satsing på førstelektorløp. Hva gjør UiS her? Har vært i
kontakt med prorektor. Det ligger ikke på trappene nå. Men en må se videre på dette.
Ikke noe nytt siden forrige møte. Men undervisning vil komme sterkere inn i strategi og
arbeidet en gjør.
HFHA 07/17 Eventuelt

Ntl: Vedrørende nytt verktøy for digital eksamen. Inspera fører til merarbeid, før var det
administrasjonen som laget eksamenslister, nå må faglærer gjøre dette. I tillegg finne
sensorer selv, og skrive brev selv. Spiser opp forskningstiden.
HFHA 08/17 Utvidelse av fast stilling fra 50 % til 100 % som førstekonsulent, ADM-F&S//ETTERSENDT
Tjenestemannsorganisasjonene støtter forslag om opprettelse av fast 50 % stilling som
førstekonsulent ved fag- og studiesaker ved fakultetsadministrasjonen slik at det samlet kan
lyses ut en 100 % fast stilling som førstekonsulent ved seksjonen.
Neste møte er mandag 06.03.17 kl 14:15.
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