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HATN 1/17

Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner innkalling og saksliste.

HATN 2/17

Godkjenning av protokoll Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2016, 30.11.2016

Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner møtebok fra 30.11.2016.

HATN 3/17

OU-prosessen 2016/2017 - Faglig organisering TN

Fagforeningene peker på at informasjon på møtene i HATN er ikke lagt med i fremdriftsplanen. De ønsker
en oppdatering om den videre prosessen til neste møte i HATN (01.03.2017). I tillegg ønsker
fagforeningene også en tidsplan for lokalt administrativt OU-prosess.
Vedtak:
Det lokale hovedavtaleutvalget tar saken til orientering, med de innspill som kom under møtet.

HATN 4/17

Styrking av kommunikasjonsarbeid ved fakultetet

Fagforeningene ber om en avklaring av hvordan støtten fra SKA til TN fungerer. De ber om at SKA kommer
med en plan på hvordan støtten fra SKA til TN skal se ut.
Vedtak:
Arbeidet med kommunikasjon og markedsrettede tiltak styrkes gjennom ett nytt årsverk. Senteret for økt
oljeutvinning (IOR-senteret) skal fortsatt ha tilgang til tjenester på samme nivå som hittil.
HATN ber om at SKA kommer med en plan på hvordan støtten fra SKA til TN skal se ut.

HATN 5/17

Skolelaboratorium UiS - ressurser til videre ledelse og drift

Vedtak:
Det lokale hovedavtaleutvalget ved TN støtter dekanens forslag om å utvide stillingen som leder av
skolelaboratorium ved UiS fra 50 % til 100 %, med virkning fra og med 01.03.2017.

HATN 6/17

Orienteringssaker til møte HATN 01.02.2017

I sammenheng med justeringer av opptakstall (2e) ber fagforeningene om en oppdatert plan for
arealutnyttelse. De henviser til behov for økte rammer for utstyr og laboratorieplasser og behov for flere
medarbeider.
Under Areal- og bygg (2f) ber fagforeningene om en oppdatering angående Ivar Langens hus til neste møte.
Høringssvar – Undervisningsressurser (2h) ble ikke klar til møte og informasjon kommer ved neste møte.
Angående innspill til årsrapport 2016 ber fagforeningene om tilsendelse av årsrapport 2015.
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg tar sakene til orientering med de innspill som kom under møtet.

HATN 7/17

Eventuelt

Ingen saker er meldt.
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