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Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Rolf Ringdahl (NTL)
Gørild W. Nilssen (bisitter NTL)
Evy Gundersen (NSF)
Anne Bakke-Eriksen (bisitter NSF)
Morten Tengesdal (TEKNA)
Tore Klepsvik (Parat)
Per Jotun (NITO)
Gaute Auestad (Utdanningsforbundet)
Briten Russdal-Hamre (bisitter Utdanningsforbundet)
Åge Hultgren (Forskerforbundet)
Tor Hemingsen (bisitter Forskerforbundet)
Arnljot Corneliussen (bisitter Forskerforbundet)
Sture Hansen (Siv.Øk.)
Fra arbeidsgiver:
Universitetsdirektør Per Ramvi
Prorektor Egil Gabrielsen
Personaldirektør Halfdan Hagen
Juridisk rådgiver Gunnar Baustad
Seniorkonsulent Andreas W. Bjørnsen (referent)
Saker etter hovedavtalen
SHA 46/10 Godkjenning av referat fra møte 21.06.2010
Godkjent uten merknader.
SHA 47/10 Informasjon fra ledelsen
Universitetsdirektøren gjennomgikk kort sakene på det foreløpige sakskartet til kommende
styremøte, bl.a. orientering om studentopptak, regnskapsrapport for 2. tertial og etablering av senter
for bore- og brønnteknologi. På spørsmål fra Forskerforbundet forklarte universitetsdirektøren at det
er for tidlig å si om det faktisk ligger an til et underforbruk. Han poengterte at UiS er i økonomisk
balanse mht statsbevilgningen, men i ubalanse når det gjelder de totale kostnadene.
Prorektor viste til en artikkel i Rogalands Avis om kommende rektorvalg, og gjorde oppmerksom på
at overskriften om at rektor vurderer å slutte, er feil. Han regnet ellers med at valgene denne gangen
kan komme til å ta noe lenger tid ettersom disse må gjennomføres i en bestemt rekkefølge.
Universitetsdirektøren spurte om det var flere saker organisasjonene ønsket belyst, noe det ikke var.
Eventuelt

NTL tok opp en problemstilling knyttet til en konkret 2.3.4-sak.

Saker etter hovedtariffavtalen
Lønnspolitiske retningslinjer
Juridisk rådgiver ga innledningsvis en kort oppsummering av arbeidet med de lønnspolitiske
retningslinjene. Han viste til siste utkast oversendt tjenestemannsorganisasjonene og gjennomgikk
de konkrete endringene som var tatt inn i dokumentet etter høring blant lederne. Personaldirektøren
understreket at det ikke dreier som om store endringer, men snarere om presiseringer.
Etter en del diskusjon omkring konkrete punkter i retningslinjene, ble det etter foreslag fra
Forskerforbundet enighet om å opprette en arbeidsgruppe til å bearbeide det framlagte utkastet.
Arbeidsgruppen består av en representant fra hhv Forskerforbundet, TEKNA og NSF i tillegg til
personalrådgiver og juridisk rådgiver ved personalavdelingen.
Stavanger, 15.09.2010
Andreas W. Bjørnsen
Seniorkonsulent
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