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HATN 43/17 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner innkalling og saksliste.

HATN 44/17 Godkjenning av protokoll lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017, 22.06.2017
Under punkt HATN 39/17 ønsker fagforeningene seg en klargjøring av kriteriene for arbeidet i
arbeidsgruppen laboratorievirksomhet.
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner protokoll fra møte 22.06.2017 med de kommentarene som kom fram
i møtet.

HATN 45/17 OU - Deling av IMN - Ingress nye institutt
Fagforeningene peker på en del differanser i formuleringene og foreslå en gjennomgang av dokumentet.
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg støtter dekanens forslag til beskrivelse (ingress) av nye institutt ved IMN som
følger med de merknadene som kom fram i møtet:
A)
IMF-engelsk:
Department of Mathematics and Physics is part of the Faculty of Science and Technology.
The department offers study programs at all levels within the areas Mathematics, Statistics and Physics.
The department is responsible for all basic tuition in mathematics, physics and statistics at the faculty.
There are currently 40 employees including doctoral and postdoctoral fellows, and 100 students at the
department.
IMF-norsk:
Institutt for matematikk og fysikk, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr
studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker
fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i
matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 40 ansatte (inklusiv stipendiater og
postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.
B)
Engelsk:
Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Technology is part of the Faculty of Science
and Technology. The department offers study programs at all levels within the areas Biological Chemistry,
Chemistry and Environment. The department is responsible for basic tuition in chemistry at the faculty.
Center for Organelle Research (CORE) is an integrated part of the department. There are currently 50
employees including doctoral and postdoctoral fellows, and 350 students at the department.
Norsk:
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige
fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og
dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende
kjemiundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for
organelleforskning. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 350 studenter er
tilknyttet instituttet.
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HATN 46/17 OU - Deling av IMN - Utkast til personalfordeling
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg støtter utkast til personalfordeling mellom de to nye instituttene, men avventer
konklusjonene fra arbeidsgruppen for organisering av laboratorieaktivitet.

HATN 47/17 OU - TN - Informasjonsplan
Fagforeningene forventer en oppdatert plan spesiell med hensyn til videre prosessen for
laboratorievirksomhet/teknisk støtte.
Fagforeningene foreslå å markere status på framdrift (f.eks. med farget bakgrunn i tabellen).
Fagforeningene peker på at medlemmene i arbeidsgruppen laboratoriene skal også være medarbeiderne,
ikke bare laboratorieledere.
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg støtter dekanen sitt forslag til plan for den videre OU-prosessen, med de
kommentarene som kom fram i møtet.

HATN 48/17 Tidsressurs ansattes representant i AUTN fra H2017
Fagforeningene ber om at ledergruppen vurderer en politikk for insentiver for tid til verv som
ansattrepresentant.
Fagforeningene ber om at det utarbeides en plan for insentiver for verv på UiS-nivå.
Vedtak:
Saken utsettes.

HATN 49/17 OU - TN - Begrunnelse for deling av Institutt for petroleumsteknologi (IPT)
Fagforeningene peker på viktigheten at det settes fokus på arbeidsmiljøet i den videre prosessen og
etterpå.
Vedtak:
Dekanens forslag til begrunnelse for deling av Institutt for petroleumsteknologi er drøftet, og støttes av
Lokalt hovedavtaleutvalg.

HATN 50/17 Orienteringssaker til møte HATN 29.08.2017
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg tar sakene til orientering.

HATN 51/17 Eventuelt
Ingen saker er meldt inn.
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