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Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes, med kommentar om at det ønskes større tydelighet
med hensyn til hvorvidt sakene på saklisten er en informasjons-, drøftings- eller
forhandlingssak. Det ønskes også større tydelighet i innhold i saken samt eventuelle
saksbilag vedlagt innkallingen

HA HVF 06/17

Godkjenning av møtebok fra møte 18 sept 2017
./. Møtebok 18sept2017
Vedtak:
Møtebok godkjennes

HA HVF 07/17

Areal-/kontorsak
- v/ universitetsdirektør Ole Ringdal
Universitetsdirektøren innledet og redegjorde i forhold til uklarheter i forbindelse med
prosedyre. Viste samtidig til at det er gitt informasjon undervegs og at arealsaken er
behandlet i tidligere hovedavtaleutvalg. Understreket at enighet alltid er en fordel,
men viste også til ledelsens styringsrett.
Beklaget at prosessen ikke hadde vært helt korrekt håndtert.
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NSF: Delte ut bakgrunnsmateriale som underlag for redegjørelse i forhold til hvorfor
prosessen oppleves som en uheldig sak.
Gikk igjennom saksprosessen og redegjorde for vurderinger.
Pekte også på det en oppfattet som dekanens dobbeltrolle, der dekanen var både
dekan for SV- fakultetet og instituttleder for IH.
Oppsummerte med for dårlig informasjon, for dårlig involvering av verneombud og
generelt for dårlig medbestemmelse i saken.
Savnet en grundigere vurdering av kontorbehov, hvem har behov for hvilke kontor osv..
Alternativ 1 – IS vil ha for mange kontor som HVF må låne/leie, noe som oppleves
uhensiktsmessig.
Forskerforbundet: Sier seg enig i redegjørelsene til NSF og at arealsaken ikke er riktig
behandlet i forhold til lov og avtaleverk. Det har ikke vært korrekt medbestemmelse og
saken har ikke vært en reel drøftingssak i henhold til HA. Forskerforbundet vil videre
poengtere at dette handler om mer enn en kortvarig løsning. Det vil handle om flere år
og det er også viktig at Institutt for Sosialfag får en god løsning. Viktig at saken
håndteres godt – det påvirker arbeidsmiljøet med rykter og uro.
Ønsker at dette blir belyst, men at videre prosess blir konstruktiv og at en finner gode
løsninger.
Fakultetet er best tjent med at det løses konstruktivt, samtidig som vi kan lære av feil
som er gjort. Kan være en fin anledning til å vise positiv handlekraft og gjøre dette til
noe positivt istedenfor en lei sak.
FO: Støtter gjennomgang og innspill fra NSF og Forskerforbundet.
Fakultetsdirektør: Etterlyste i mai via epost avklaring av om plassering var bestemt
tidlig.
Verneombud: To ting som må avklares – brudd på arbeidsmiljøloven og brudd på
hovedavtalen. Universitetsdirektøren bør se på dette.
Etterlyste tydelighet hos direktøren om den foreliggende løsningen er endelig eller om
det kan bli en endring.
NSF: Klart at det har skjedd brudd, og det er viktig at vi bruker hovedavtalen – den er
et godt redskap for god behandling og gode løsninger.
Universitetsdirektør: Tar absolutt hovedavtalen alvorlig. Tidsperspektivet på 5-10 år er
høyst usikkert. Sykehusutbygging vil påvirke sterkt. UiS vil være i endring framover og
vil ikke se ut om 5 år som det gjør i dag. Og paviljongen skal i utgangspunktet ikke stå
mer enn 5 år.
Universitetsdirektøren la fram skisse til løsning, som blant annet innebærer at saken tas
opp i Sentralt hovedavtaleutvalg.
Sentralt hovedavtaleutvalg har møte 23 oktober.
FO: Opplevelse av proforma- prosess. Stiller spørsmål ved om dette er en god løsning
og for hvem.
NSF: Setter pris på at universitetsdirektøren tar saken på alvor og NSF ønsker å være en
konstruktiv deltager i videre prosess.
Fakultetsdirektør: Inventar til paviljong bestilt og vil sannsynligvis komme 6 november.
Kan bli en totrinns flytteprosess – en midlertidig og en permanent. Frustrasjon knyttet
til om det vil bli en endring i vedtak eller ikke, siden det haster å få flyttekabalen på
plass.
Forskerforbundet: Hadde vært optimalt å unngå to prosesser og å få landet dette
innen 6 november.
Viktig med tydelig informasjon, også for å unngå rykter og usikkerhet.
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NSF: Kan det framskaffes tall og informasjon (hvilke alternativer finnes) som
forberedelse til møtet 23 oktober. Lite argumenter for de to alternativene som
foreligger.
Universitetsdirektør: Pekte på viktigheten av at dette ikke forsinker
sykehuslaboratoriet.
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OU- prosess
Dekan innledet.
-

Avdelingsprofil klar
Innplassering har gått veldig bra – de ansatte har stort sett fordelt seg selv i de
avdelingene de ønsker.
Nå skal avdelingene implementeres og tydeliggjøres
Ønsker råd angående om en skal sende brev til den enkelte eller om det er greit å
sende avdelingsvise brev.
Fordelingen viser seg å være 50-34-34

NSF: Siden det ikke handler om særskilte kontrakter, men om generell plassering, vil
kollektiv informasjon være akseptabelt.
Forskerforbundet: Støtter at det kan sendes kollektivt.
Viktig at de ansatte får en oversikt over hvor de forskjellige er.
Informasjon på både engelsk og norsk sendes ut neste uke, der det er et mål å få det
gjort før seminaret.
Styringsgruppen har opplevd prosessen og samarbeidet som veldig positivt.
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Avdelingslederstillingene
Orientering om prosessen så langt
Styret har godtatt at stillingene blir 4- årige åremålsstillinger.
Ansettelse etter innstilling ved et innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget vil ha følgende
sammensetning:
- Dekan
- Prodekan for forskning
- Prodekan for undevisning
- 2 ansatt- representanter oppnevnt av ansattorganisasjonene i fellesskap
- 1 studentrepresentant fra StOr
- Avdelingen er en grunnenhet
Forskerforbundet: Det er usikkerhet blant ansatte som vurderer å søke på stillingene
om det vil innebære mye ansvar men lite beslutningsmyndighet.
Fakultetsdirektør:
Resultatansvar er utfordrende i en matrisemodell, for da lager man på et vis institutt.
Men dette er en pågående prosess og for tidlig å si noe om hvert strekpunkt i
stillingsbeskrivelsen.
Det tas sikte på at ansettelsene av tre avdelingsledere skal være klart til 1/1-18.
Organisasjonene møtes neste uke (42) for å velge representanter som de vil foreslå som
kandidater til innstillingsutvalget.
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Saker til styremøte 17. oktober
Fakultetsdirektør informerte om sakene som skal opp i Fakultetsstyremøtet.
Vil blant annet be styret om innspill på strategi og avdelingene.
Hovedtillitsvalgt: Viktig å presentere saker som skal drøftes og det vil være viktig å
presentere budsjett o.l.
Forskerforbundet: Det er viktig at tillitsvalgte er forberedt i forkant av HA møtene når
det gjelder sakstype og innhold, og viktig at lokalt HA- utvalgsmøte legges i forkant av
Fakultetsstyremøtene.
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Eventuelt
Medvirkning på avdelingsnivå
- Hva tenkes det rundt dette?
- Viktig at en tenker demokrati og at vi har ting på plass fra starten av
- Vi har ulike utvalg og råd allerede. Tenke på hva det er en eventuelt ønsker på
avdelingsnivå
- NSF: Finne en måte å sikre at informasjon flyter og at en har en arena for dialog
- Forskerforbundet: Viktig at vi ikke har for mange råd og utvalg heller – kan skape
mer «styr og rot» enn det en ønsker å oppnå
- Fakultetsdirektør: Kan flyten av informasjon, medvirkning og dialog sikres på
andre måter enn ved «byråkratisering»?
- FO: Arenaer er kanskje viktigere/bedre enn råd. Kanskje kan de som blir
avdelingsledere være med på å skape dette.
Bytte av plasstillitsvalgt
o NSF får ny plasstillitsvalgt – Sigrid Grøtteland i 1 år.
Møtekalender
Det bes om møteinnkallinger for et semester om gangen i tiden fremover.

Stavanger, 10.10.2017
Kristin Akerjordet
dekan

Arne Endresen

fakultetsdirektør

Saksbehandler: Espen von Osten Skjoldal
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