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Synnøva Drange, økonomirådgiver tilstede under sak 44.
UHHA 39/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Godkjent uten merknader. Sak 44 tas først under møtet.
UHHA 40/17 Godkjenning av referat fra møte 30.10.17
- Godkjent uten merknader.
UHHA 41/17 Saker til møte i fakultetsstyret 05.12.17
- Dekan informerte kort om sakene som skal opp i fakultetsstyremøtet 5.12.17.
o Strategiprosessen- Dette er en revisjon av strategien. Vil åpne bredere når en
skal ha ny strategi ved fakultetet.
o Søknad om programområder- Ett på NSLA og ett på IKS.
o Oppnevning av eksterne medlemmer til enhetenes institutt/senterråd.
o Orientering og diskusjon rundt UiS sine styresaker.
UHHA 42/17 Informasjonsaker fra ledelsen
- OU Prosessen: Den administrative prosessen er på vei til å «lande» Innplassering av
ansatte skjer denne uken, og det forventes at alle er innplassert til 1.1.18.
- HG-bygget: Ferdigstillelse er utsatt til januar 2019. Dette skyldes uforutsette ting i selve
byggingen. Brukergruppene er godt i prosess. Har hatt første møte med brukergruppe og
interiørarkitekter.
- Det tas sike på å pusse opp/male gamle deler av HG bygget før innflytting i 2019.
UHHA 43/17 Oversikt midlertidig ansatte ved fakultetet
- Det ble tatt en gjennomgang av midlertidig ansatte ved fakultetet, og årsaken til
midlertidighet. Fakultetet har stort fokus på dette ved ansettelser.
UHHA 44/17 Eventuelt
- FF hadde meldt inn sak om Undervisningsregnskapet.
 Hvilken modell brukes for fordeling av antall timer, hvilken faktor brukes, og hvordan
fordele gitt undervisningstid til undervisning? (En del går til arbeidskrav,
eksamensforberedelser, retting av eksamen osv).
 Det er laget forslag til en felles ressursmodell, denne er fortsatt under arbeid. Den vil
være lettere å forholde seg til. Målet er å ha et felles rammeverk som er enkelt å
forstå.
 Det er ny lov «Lov om organisering av forskningsetisk arbeid»
 Ny åndsverkslov er på trappene.
 UF etterspør om hvor stor del av tillitsvervet er gitt til lokalt hovedavtaleutvalg
 Møteplan våren 2018: mandag 12.3 og mandag 4.6. Møtet starter kl 1415. Ekstra
møter ved behov.
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