Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Referat fra møte 6.6.17 i lokalt hovedavtaleutvalg ved Det humanistiske fakultet
Til stede:
Eva Gjein, Parat, Lise K. Meling, FF, Kitty Garborg, UF
Fra administrasjonen:
Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør, Synnøva Drange, økonomirådgiver (t.o.m HFHA 24/17) og Janne Halseth
referent
Forfall:
NTL og NL
Dato:
Tid:
Sted:

6.6.17
1030
HL A-214

HFHA 22/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Godkjent med følgende merknad: sakspapirer til fakultetsstyret ble sendt ut for sent.
HFHA 23/17 Godkjenning av referat fra møte 6.3.17/21.3.17 og 24.3.17
- Godkjent
HFHA 24/17 Saker til møte i fakultetsstyret 6.6.17
- Økonomirådgiver Drange gikk gjennom tertialregnskapet. Regnskapet viser balanse mellom
kostnader og inntekter ved utgangen av april, samtidig som fakultetet har akkumulerte midler som
gir trygghet og handlingsrom. Den økonomiske konsekvensen for fakultetet av OU prosessen ved
UiS er imidlertid ikke kjent, og dette skaper noe usikkerhet om hvor stort handlingsrommet reelt
vil bli for HF.
HFHA 25/17 Informasjonsaker fra ledelsen
- OU prosessen- venter på vedtak i styret 8.6.17. Innen den 22.8.17 skal det foreligge nytt
administrativt organisasjonskart.
- HG-bygget er godkjent og skal stå ferdig høsten 2018. Pr i dag så er det satt av 30 cellekontor i 2.
etg og 20 åpne kontorplasser i 3.etg. Det skal være 3 undervisningsrom nede. Sykkelparkering og
garderober. Fakultetsdirektøren venter på innkalling oppstartsmøte.
HFHA 26/17 Møtedatoer høsten 2017
- Mandag 16.10.17 og mandag 4.12.17. Flere møter settes opp om det er behov for det.
HFHA 27/17 Eventuelt
- Sak meldt fra FF: hva skjer med sentrene?
- Sentrene legges inn under UiS. Fremdeles grunnbevilgning. De skal fortsatt være nasjonale sentre.
Desentralisert kompetanseutvikling/skoleutvikling. Det skal være lokale behov som styrer
opplæringsbehovet. Sentrenes eksterne styrer avvikles. KD vil fremdeles følge opp. Sentrene kan
ennå få oppdrag fra Udir. De skal ha samme funksjon som nå.
-

UF melder sak til neste møte: ønsker en gjennomgang av beregning faktor undervisning.
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