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Saker etter hovedavtalen
SHA 39/10 Godkjenning av referat fra møte 26.05.2010
Det foretas noen mindre korrigeringer etter innspill fra TEKNA og NTL.
SHA 40/10 Revisjon/gjennomgang av universitetets lønnspolitiske retningslinjer
Personaldirektøren viste til oversendt saksframlegg og nevnte at gjeldende lønnspolitiske
retningslinjer ble laget så tidlig som i 1998 med siste revisjon i 2002. Han framholdt at det er
nødvendig å oppdatere dokumentet og å sikre at dette støtter opp under gjennomføringen av UiS sin
strategi. Han viste til at også tjenestemannsorganisasjonene har tatt opp at det er behov for en
revisjon, bl.a. med tanke på å få kriteriene for lønnsopprykk tydelige nok. Han poengterte at noe av
hensikten med et lønnspolitisk dokument er å skape en felles plattform, noe som vil lette
samarbeidet i lønnforhandlinger.
Personaldirektøren påpekte at det ikke var lagt opp til en realitetsdiskusjon i dette møtet, men
snarere å tydeliggjøre en del problemstillinger. Temaet vil bli fulgt opp i seminaret den 14.6.10, og
det vil bli laget et opplegg for dette.
Personaldirektøren listet deretter opp en del aktuelle diskusjonstema, og han noterte seg innspillene
fra tjenestemannsorganisasjonene. Han ga uttrykk for at det hadde vært greit å fullføre revisjonen
før høstens lønnsforhandlinger, men mente at dette nok er vel ambisiøst. Han foreslo derfor å
prioritere kriteriene for lokale lønnsforhandlinger.
Flere av tjenestemannsorganisasjonene støttet prioriteringen, men ga samtidig uttykk for at man bør
jobbe hardt for å få mest mulig av dokumentet klar før høstens forhandlinger. Organisasjonene ba
om å få tilsendt aktuelle dokumenter slik at man kan forberede seg til seminaret i juni.
Eventuelt

Personaldirektøren informerte om at tjenestemannsorganisasjonene vil få oversendt det endelige
saksframlegget til styresak om styring og ledelse så snart dette er klar. Organisasjonene vil bli
invitert til å komme med en skriftlig uttalelse dersom man har synspunkt som ikke har kommet fram
under tidligere behandling av saken. Tjenestemannsorganisasjonenes eventuelle uttalelser vil følge
saken til styret.
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