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HATN 52/17 Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner innkalling og saksliste med kommentar om at saken angående
mandat for arbeidsgruppen knyttet til lab. organisering ble sendt ut litt sent.

HATN 53/17 Godkjenning møteprotokoll 28.8.2017
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner protokollen fra møtet 28.08.2017.

HATN 54/17 Nye instituttnavn i forbindelse med deling av IMN i to institutt
Utvalget diskuterte ordbruken i nye instituttnavn og merket seg at det er ulikhet i navnene med hensyn til
om institutt er tatt med eller utelatt som del av forkortelsene. Utvalget anmodet om at det bør være
likhet i forkortelsene slik at alle institutt bør starte med I for institutt. Eksempelvis har nettopp IKM blitt
endret til IMBM.
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg støtter dekanens forslag til instituttnavn i forbindelse med deling av institutt for
matematikk og naturvitenskap i to institutt, med kommentar om at det bør være likhet i forkortelsene.
KBM bør endres til IKBM.
- Institutt for matematikk og fysikk (IMF)
Department of Mathematics and Physics
- Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM)
Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Technology

HATN 55/17 TN strategi 2017 - 2020 med høringsinnspill
Fakultetet har arbeidet med å utvikle ny strategi for perioden 2017-2020 i vel et år. Strategien tar
utgangspunkt i føringene fra rektoratet for fakultetenes strategiarbeid. Fakultetet sendte ut
høringsinvitasjon til både interne og eksterne instanser i slutten av juni og det kom inn 8 innspill fra
ansatte ved UiS og TN til høringsfristen. I hovedsak støtter høringssvarene forslag til ny strategi. Det er et
par innspill som er av overordnet betydning og som relaterer seg til de strategiske satsningsområdene.
Innspillene er videre innarbeidet i strategidokumentet og ble diskutert i møtet.
Det ble spesielt bemerket at informasjonssikkerhet burde høre til under sikkerhet (ikke IKT). Burde
"smarte byer" blitt erstattet med "fremtidsrettede byer". Videre ble det stilt spørsmål til sammenhengen
mellom målet ""Øke andelen utreisende studenter" og "TN skal: " Bruke engelsk som undervisningsspråk i
femte semester for alle bachelorprogram. Når det gjelder temaet Forskning i dokumentet stiller en seg
spørrende til hva som ligger i betydninger "større potensiale" i punktet "Ha målrettet oppfging av
forskninsgruppene med størst potensiale for å videreutvikle de strategiske satsingene."
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg støtter forslag til ny strategi for TN 2017-2020 og tar høringssvarene til
orientering med de kommentarer som kom frem i møtet.
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HATN 56/17 Organisering av fakultetsadministrasjonen fra 01.01.2018 - orientering om
status i arbeidet
Den 8. juni 2017 fattet universitetsstyret et endelig vedtak om overordnet administrativ organisering
(sak745/17), hvor universitetsdirektøren ba om at fakultetet sørger for at det blir utarbeidet
bemanningsplaner for de ulike enhetene, basert på forslagene til administrativ organisering og
oppgavefordeling fra arbeidsgruppen. Fakultetsdirektøren har hatt jevnlige møter med de ulike
faggruppene i administrasjonen, samt verneombud, for å komme frem til en mer effektiv og standardisert
administrasjon.
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg tar saken til orientering.

HATN 57/17 Campusutviklingsprosjekt - arealstrategi for Kjølv-Egelandshus - status i
arbeidet
UiS og fakultetet har tidligere i vår etablert et campusutviklingsprosjekt sammen med rådgivningsfirmaet
SIGNAL for å utvikle en arealstrategi for Kjølv Egelands hus, og har levert en mulighetsstudie.
Vedtak:
Det lokale hovedavtaleutvalget ved TN tar status i Campusutviklingsprosjektet, og utvikling av
arealstrategi for Kjølv-Egelandshus, til orientering.

HATN 58/17 Orienteringssaker til møte 19.09.2017
Kommentar til saken «Forslag til mandat for arbeidsgruppen for lab.organisering v/TN»
Representanter fra de ulike aktivitetene knyttet til lab. v/TN bør være representert i arbeidsgruppen.
Lokalt Hovedavtaleutvalg foreslår at Johan Andreas Thorkaas blir medlem av arbeidsgruppen i tillegg til
allerede foreslåtte kandidater. Det stilles spørsmål til hvorfor fakultetsstyremedlemmer deltar i
arbeidsgruppen. Viktig at habilitet blir ivaretatt i behandling av saken i fakultetsstyret.
Oppjustert fremdriftsplan fra arbeidsgruppen fremlegges i neste møte med Lokalt Hovedavtaleutvalg.
Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg tar sakene til orientering med følgende kommentar til saken «Forslag til mandat
for arbeidsgruppen for lab.organisering v/TN»:
Representanter fra de ulike aktivitetene knyttet til lab. v/TN bør være representert i arbeidsgruppen.
Lokalt Hovedavtaleutvalg foreslår at Johan Andreas Thorkaas blir medlem av arbeidsgruppen i tillegg til
allerede foreslåtte kandidater. Det stilles spørsmål til hvorfor fakultetsstyremedlemmer deltar i
arbeidsgruppen. Viktig at habilitet blir ivaretatt i behandling av saken i fakultetsstyret.
Oppjustert fremdriftsplan fra arbeidsgruppen fremlegges i neste møte med Lokalt Hovedavtaleutvalg.

HATN 59/17 Eventuelt
Ingen saker ble meldt.

Stavanger 19.09.2017
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