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Fra tjenestemannsorganisasjonene:
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Personaldirektør Halfdan Hagen
Ressursdirektør John B. Møst (sak 55/10)
Juridisk rådgiver Gunnar Baustad
Seniorkonsulent Andreas W. Bjørnsen (referent)
Saker etter hovedavtalen
SHA 52/10 Godkjenning av referat fra møte 20.09.2010
Forskerforbundet bemerket at tre av tjenestemannsorganisasjonene møtte kl 14:00 og dermed ikke
hadde vært til stede under hele møtet. Dette tas inn i referatet.
SHA 53/10 Orientering om Prekubator Technology Transfer Office
Leder for Prekubator, Anne Cathrin Østebø, ga en grundig presentasjon av Prekubator Technology
Transfer Office. Hun trakk fram at Prekubator bl.a. ønsker å bidra til å skape kultur for innovasjon,
sikre og forvalte immaterielle rettigheter og kommersialisere forskningsresultater. Prekubator holder
til i iPark, men har kontordag i TN-fakultetet (administrasjonen) hver onsdag. Østebø oppfordret
interesserte til å ta kontakt, eventuelt pr epost.
Personaldirektøren understreket betydningen av at ansattes og universitetets interesser ivaretas.
TEKNA var opptatt av at det legges ut god informasjon på nettet.
(For mer informasjon, se intranett og http://www.prekubator.no)
SHA 54/10 Informasjon fra ledelsen
Personaldirektøren viste til at informasjon om styremøtet er lagt ut på nettsidene, og han hadde ikke
noe å tilføye utover dette.
SHA 55/10 Balansert omstilling for utvikling
Ressursdirektøren informerte om at bofu-arbeidet går sin gang, og at enhetene har rapporteringsfrist
1. november. Etter hvert som rapportene foreligger vil tjenestemannsorganisasjonen bli orientert.
Han opplyste om at personaldirektøren snart vil ha på plass gruppen som skal se på
arbeidsplanlegging.
Forskerforbundet etterlyste tilbakemelding på sitt innspill om å benytte intern utlysing av ledige
stillinger. Personaldirektøren påpekte at det ikke er anledning til å innføre en slik ordning på generelt
grunnlag.
Eventuelt

Ingen saker

Stavanger, 11.10.2010
Andreas W. Bjørnsen
Seniorkonsulent
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