Referat fra møte i Hovedavtaleutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet
Dato: 16.8.2017
Tid: 08:00 – 09:00
Sted: KA - 146

Tilstede:
Leder:
NSF:
FO (for LO):
Parat (for YS):
Forskerforbundet:

Dekan Kristin Akerjordet
Cecilie Haraldseid
Helene Hanssen
Henriette Høyland
Solveig Hodne Riska

Forfall:
NSF/Hovedtillitsvalgt:
NPF (for Akademikerne):

Kristin Kavli Adriansen
Siv Hilde Berg

Skretariat:

Gunn Tone Ask (Espen von Osten Skjoldal skal være sekretariat i
fakultetets hovedavtaleutvalg frem til 1.1.18. Ask deltok på dette
møtet p.g.a forfall)

01/17 Informasjon om prodekanstilling for forskning
Leder informerte om ansettelsen av prodekan for forskning. Prodekan for forskning er ansatt i
stillingen frem til 31.12.2018. Det vil bli vurdert om stillingen skal lyses ut etter det.
Medlemmene i utvalget er positive til denne løsningen.

02/17 Eventuell endring av KD stilling
Diskusjoner omkring saken som en midlertidig løsning.

03/17 OU-prosessen
Leder informerte om dokument om prosessen videre som er sendt ut til alle ansatte.
Ledergruppen vil være styringsgruppe for arbeidsgruppene som oppnevnes. Ledergruppen på
fakultetet består pr. nå av dekan, prodekan for undervisning, prodekan for forskning, leder av
Share og kontorsjef.
Det jobbes med å se på hvordan informasjonsflyten i høstens arbeid i forbindelse med OUprosessen best kan gjøres. Hvordan kan vi best mulig kommunisere i dette arbeidet? Leder,
kontorsjef og prodekan for undervisning skal ha møte med IT neste uke for å se på mulige
alternativer. Kommunikasjon via CANVAS er også foreslått.
Når det gjelder videre møtepunkter mellom alle ansatte i det videre arbeidet med OUprosessen, så er det månedlige personalmøtet en arena. I tillegg foreslår leder at det holdes et
lunsjmøte en gang i måneden.
Det kom spørsmål om utviklingen i saken om byggingen av paviljongen. Arbeidet med å bygge
paviljongen er påbegynt, og paviljongen vil etter planen bli ferdig før jul. Blir flytting tidligst i
slutten av november. I og med at kontorfordelingen mellom Det helsevitenskapelige fakultet og
Institutt for sosialfag i Kjell Arholms hus er tatt videre til Arbeidsmiljø utvalget (AMU), vil
tidspunktet for flytting også være avhengig av behandlingen av saken der.

Eventuelt
Hyppighet for møter i Hovedavtaleutvalget.
Medlemmene i utvalget ble enige om at det var passende med møter en gang i måneden, med
mulighet til å kalle inn til ekstraordinære møter ved behov.

