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UHHA 35/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
 Sak fra UF under eventuelt. Deltidsutdanning GLU. Ellers godkjent.
UHHA 36/17 Godkjenning av referat fra møte 16.10.17
 Godkjent
UHHA 37/17 OU-prosessen. Forslag til bemanningsplan og stillingsbeskrivelser
 Fakultetsdirektøren redegjorde for prosessen og begrunnet sitt forslag til bemanningsplan og
stillingsbeskrivelser.
 Fakultetsdirektøren informerte om at ved oversendelsen til HR-avdelingen 1.november, vil
stillingsbeskrivelsen for forskningsstøtte/administrasjon deles i to stillingsbeskrivelser. De som
innplasseres i denne stillingskategorien på senterne vil få en stillingsbeskrivelser som er spisset
mot prosjektbasert forskningsstøtte. Den daglige oppfølgningen av enkelt prosjekter utgår fra
stillingsbeskrivelsen for stillingen med direkte rapporteringslinje til fakultetsdirektør.
 Fakultetsdirektøren informerte også om at det vurderes om den ene stillingsbeskrivelsen for
eksamen, tilknyttet IGIS, vil bli endret slik at ansvarsområdet er en 50/50 fordeling mellom IGIS og
IKS.
 Organisasjonene ble informert om at det er planlagt å foreta en overordnet evaluering av
resultatet av OU-prosessen om ca. ett år. Organisasjonene uttrykte støtte for dette.
 UF oppfordret ledelsen til å vurdere å styrke ressursene til praksiskoordinering. Ledelsen bekreftet
at dette ville bli vurdert.
 Utover UFs kommentar om praksisfeltet, ytret organisasjonene ingen innvendinger mot forslag til
bemanningsplan for administrativ støttefunksjon for Fakultet for utdanningsvitenskap og
humaniora.
 I tråd med fremdriftsplan for OU vil fakultetets forslag til bemanningsplan og stillingsbeskrivelser
bli oversendt HR-avdelingen som legger forslaget frem til drøfting i sentralt hovedavtaleutvalg den
13. november 2017. Referat fra dagens møte i lokalt hovedavtaleutvalg følger saken til behandling
i det sentrale hovedavtaleutvalget.
UHHA 38/17 Eventuelt
 UF meldte inn sak om deltidsutdanning GLU. UF bad om informasjon om denne utdanningen vil bli
utfaset. Dekanen orienterte om at det i samråd med instituttleder ved IGIS var satt nullopptak på
studietilbudet. Studietilbudet er ikke nedlagt. Ved en eventuell nedlegging vil det bli fremmet sak
til fakultetsstyret.
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