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Saker etter hovedavtalen
SHA 64/10 Godkjenning av referat fra møte 15.11.2010
Godkjent uten merknader.
SHA 65/10 Informasjon fra ledelsen
Universitetsdirektøren hadde ingen konkrete saker under dette punktet, men åpnet for eventuelle
spørsmål til styresakene eller andre saker. Tjenestemannsorganisasjonene hadde ingen spørsmål.
SHA 66/10 Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2011
Organisasjonspsykologen viste til utsendt skriftlig informasjon og orienterte kort om medarbeiderundersøkelsen 2011 som vil bli gjennomført i mars. Faglig ressursgruppe vurderer om det skal
gjøres enkelte endringer i spørsmålene. Resultatene vil denne gangen kunne sammenlignes med
forrige runde.
Forskerforbundet ønsket åpenhet rundt resultatene av undersøkelsen, og flere av organisasjonene
støttet dette. NTL mente imidlertid at dette må være et internt verktøy. Tekna uttrykte en viss
skepsis til å bruke tid og ressurser på medarbeiderundersøkelsen, men NTL og Forskerforbundet
framholdt at det er viktig å gjennomføre denne. Forskerforbundet ønsket seg dessuten presise
tilbakemeldinger om hvor tiltak bør settes inn.
Universitetsdirektøren pekte på betydningen av at det er oppslutning om medarbeiderundersøkelsen, og han oppfordret alle til aktivt å markedsføre denne. Personaldirektøren minnet om
at vi etter arbeidsmiljøloven er pålagt å kartlegge arbeidsmiljøet, og han understreket samtidig at
oppfølgingen av undersøkelsen er viktig.
SHA 67/10 Etablering av et internasjonalt kontor i Utdanningsavdelingen
Utdanningsdirektøren viste til styrevedtak 25.03.10 om etablering av et internasjonalt kontor ved
Utdanningsavdelingen. Han gjennomgikk saken med utgangspunkt i utsendt notat vedlagt
stillingsbeskrivelser mv. Utgangspunktet har vært å samle ressursene i én enhet for å løse UiS sine
oppgaver knyttet til internasjonalisering. Personalrådgiver orienterte om prosessen overfor de
ansatte, bl.a. i forhold til innplassering.
Forskerforbundet hadde en del kommentarer til det foreliggende forslaget, bl.a. til arbeidsbelastningen i noen av stillingene samt til fordelingen av hhv drifts- og utviklingsoppgaver mellom
teamene. Kommentarene ble overlevert skriftlig i møtet.
Personaldirektøren pekte på at dette har vært en omfattende prosess som det er viktig å få
gjennomført. Han viste til at det er enighet på en del områder, og at ordningen nå må prøves ut og få
mulighet til å gå seg til. Han takket for innspillene. Det vil bli vurdert hvilke av disse som lar seg
implementere.
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SHA 68/10 Balansert omstilling for utvikling
Universitetsdirektøren ga en kort orientering om status i saken. Han framholdt at tiltakene begynner
å virke, men at UiS fortsatt står overfor store utfordringer. Bofu må derfor gå videre, og styret
forventer at framdrift og frister overholdes. Ressursdirektøren informerte om arbeidet med å få på
plass verktøy som vil gi bedre oversikt og dermed bedre beslutningsgrunnlag.
Personaldirektøren var fornøyd med at ledelsen og organisasjonene stort sett hadde vært enige i de
konkrete sluttordningene som var blitt behandlet. Han viste ellers til henvendelse fra
Forskerforbundet om bruk av omstillingsutvalget og framholdt at utvalget først kommer inn ved
organisasjonsendringer som fører til diskusjon om innplassering mv. Personalrådgiver minnet
samtidig tjenestemannsorganisasjonene om å melde inn navn til utvalget.
SHA 69/10 Informasjonssikkerhet
Ressursdirektøren orienterte om møte med Riksrevisjonen hvor informasjonssikkerhet sto på
dagsorden. Han informerte om at fakultetene er bedt om å gjennomgå praktisering av rutinene,
spesielt med tanke på håndtering av forskningsdata. Universitetsdirektøren berømmet IT-avdelingen
for det arbeidet som er gjort de siste par årene for at UiS skal være ”reviderbar” på dette området.
SHA 70/10 Parkeringsforholdene ved UiS
Ressursdirektøren viste til skriftlig orientering sendt ut til forrige møte. Han ba om synspunkt fra
organisasjonene på ulike alternativer for å møte situasjonen med for få parkeringsplasser for
ansatte og studenter, deriblant betalingsparkering, sperring med bom og ”bostedsgrense”. Tekna
mente at det bør forsøkes å sette opp bom for å unngå at studenter benytter plassene forbeholdt
ansatte. Også NTL anbefalte å utrede kostnadene ved bom, men minnet om at dette ikke vil gi flere
plasser. Ressursdirektøren konkluderte med at noe må gjøres før eller siden, men at dagens ordning
beholdes ut studieåret.
SHA 71/10 Møteplan våren 2011
Møtene i januar forskyves av hensyn til styremøtet i februar etter forslag fra universitetsdirektøren.
Korrigert møteplan sendes ut.
Eventuelt

Ingen saker

Stavanger, 12.01.2011
Andreas W. Bjørnsen
Rådgiver
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