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OU- prosessen
Organisasjonene ønsket å formidle tilbakemeldinger som har kommet på
spørreskjemaundersøkelsen (som skal brukes i utformingen av det nye fakultetet), samt
minne om viktigheten av løpende involvering av organisasjonene.
Av innspill/innvendinger, ble det spesielt pekt på følgende:
- Spørsmålene burde vært fram i Lokalt Hovedavtaleutvalg før utsendelse
- Uheldig formulering som burde vært fjernet/omskrevet
- Hensikt med undersøkelsen kunne vært tydeligere
- Hele prosessen er en forhandlingssak
- Tillitsvalgte burde vært involvert tidligere
- Viktig at formelle organer involveres/ikke glemmes
- Svært korte tidsfrister
Innspillene/kritikken ble tatt ad notam og blant annet ble uheldig formulering
beklaget.
Det ble pekt på at det har vært informasjon undervegs, undervegsbehandling i Lokalt
Interimhovedavtaleutvalg (før 1 august 2017) og at dette i prinsippet er en effektuering
av saker en tidligere har jobbet med.
Det ble også trukket fram at spørreundersøkelsen er et (viktig) verktøy i forhold til
videre prosess framover, både i forhold til utformingen av det ny fakultetet og til
strategi, og at undersøkelsen var en invitasjon til å uttale seg om hva en brenner for.
Det var enighet om viktigheten av å komme videre, at prosessen ikke stanser opp,
samtidig som en tar hensyn til de innspill som kom i møtet. Det var også enighet om at
korte tidsfrister var en utfordring for alle.
Møtet konkluderte med følgende:
- Undersøkelsen går videre
- Planlagt seminar den 20 september går sin gang
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-

Det sendes ut en epost med informasjon til alle ansatte
Videre oppfølging skjer i tett samarbeid med de tillitsvalgte

Stavanger, 18.09.2017
Kristin Akerjordet
fungerende dekan

Arne Endresen
kontorsjef
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