Universitetet i Stavanger
Personalavdelingen
Referat fra møte i sentralt
hovedavtaleutvalg den 20.09.2010

Dato:
Tid:
Sted:

20.09.2010
13:30
AR T-401

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Rolf Ringdahl (NTL)
Gørild W. Nilssen (bisitter NTL)
Tore Klepsvik (Parat)
Gaute Auestad (Utdanningsforbundet)
Morten Tengesdal (TEKNA) *)
Per Jotun (NITO) *)
Åge Hultgren (Forskerforbundet) *)
Fra arbeidsgiver:
Universitetsdirektør Per Ramvi
Prorektor Egil Gabrielsen
Personaldirektør Halfdan Hagen
Ressursdirektøren John B. Møst (sak 51/10)
Økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø (sak 49/10)
Kontorsjef Erlend Kristensen, AØV (sak 49/10)
Seniorkonsulent Andreas W. Bjørnsen (referent)
*) Til stede fra kl 14:00
Saker etter hovedavtalen
SHA 48/10 Godkjenning av referat fra møte 30.08.2010
Godkjent uten merknader.
SHA 49/10 Orientering om nytt prosjektstyringsverktøy (PSV)
Økonomi- og virksomhetsdirektøren viste innledningsvis til utsendt notat og ga en kort orientering
om bakgrunn for saken. Hun viste til at det er stor prosjektvirksomhet ved UiS, og at store inntekter
er knyttet til denne. Tilbakemeldinger fra prosjektledere og Riksrevisjonen m.fl. tyder på at dagens
oppfølgingssystem ikke er bra nok, og at det derfor er nødvendig å se på et nytt prosjektstyringsverktøy.
Kontorsjef ved regnskapskontoret forklarte deretter hvilke løsninger som har vært vurdert, og ga en
nærmere presentasjon av det mest aktuelle systemet, Agresso prosjektstyringsverktøy. Han
framholdt at timefangsten vil skje via en web-løsning med integrasjon mot Agresso økonomisystem.
Prosjektledere vil enkelt kunne justere prosjektregnskapet, og både prosjekt og basis vil dermed
være mer oppdatert enn i dag. Det vil bli lagt vekt på brukervennlighet, og fra UiS sin side forutsettes
det at elektronisk overføring til SAP er mulig. Dersom forutsetningene oppfylles og forhandlinger om
pris går i orden, legges det opp til oppstart fra årsskiftet.
SHA 50/10 Informasjon fra ledelsen
Universitetsdirektøren gjennomgikk aktuelle saker og nevnte bl.a. at handlingsplan for likestilling vil
bli presentert i lederforum i neste uke. Han orienterte også om at det er satt opp møte med NHO
som oppfølging av intensjonsavtalen om språkfag.
Universitetsdirektøren gikk raskt gjennom sakene til kommende styreseminar/-møte, deriblant
regnskapsrapport for 2. tertial. Han gjennomgikk kort status mht økonomi ved de ulike enhetene, og
minnet samtidig om at Bofu’s kjerne er å frigjøre midler fra lønn til drift. Han framholdt at tiltakene
ser ut til å virke, og at en nå synes å se en stabilisering mht årsverk. Universitetsdirektøren nevnte
videre at det etter ønske fra fakultetene legges fram forslag om at overgangsordningen ved innføring
av ny styringsordning ikke iverksettes fra årsskiftet, men at man går direkte over fra råd til styrer pr
01.08.2011.
Prorektor viste til artikkel i SmiS og orienterte om at departementet nå har presisert at sensurfrist på
3 uker skal tolkes som 15 dager. Dette kan få konsekvenser på flere områder, bl.a. kan det bli
nødvendig å kalle inn personale på juledagene.
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SHA 51/10 Balansert omstilling for utvikling
Ressursdirektøren ga en kort oppsummering av status i saken. Han framholdt at enhetene arbeider
videre med de ulike tiltakene med frist 01.11.10. Dette legges så fram for styret i slutten av
november.
TEKNA viste til innsparing i årsverk fra august og stilte spørsmålstegn ved ny økning i september.
Ressursdirektøren minnet om at en del stillinger står tomme om sommeren. Ellers vurderte han det
som en positiv effekt av Bofu-prosessen at man får fram slike oversikter. Også universitetsdirektøren
framholdt at økningen fra i sommer var forventet, men at vi likevel er på rett vei. Han var fornøyd
med at organisasjonene følger med på årsverkutviklingen.
Forskerforbundet roste Bofu-nettsidene, men etterlyste referat fra HF, SV og administrasjonen.
Samtidig anbefalte man å vurdere intern utlysing av stillinger før disse ev lyses ut eksternt.
Eventuelt

Noen av organisasjonene etterspurte skjema for oversending av lønnskrav til lokale forhandlinger.
Personaldirektøren mente at dette var sendt ut tidligere men ville undersøke saken.

Stavanger, 23.09.2010
Andreas W. Bjørnsen
Seniorkonsulent
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