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HA HVF 12/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes, med kommentar om at Kristin K. Adriansen ikke
skal kalles inn til møtene i Lokalt hovedavtaleutvalg. Adriansen sitter i Det sentrale
hovedavtaleutvalget ved UiS.

HA HVF 13/17 Godkjenning av møtebok fra møte 12. okt 2017
Vedtak:
Møtebok godkjennes

HA HVF 14/17 Drøftingssak: Disponering av administrative årsverk
v/fakultetsdirektør Arne Endresen

Det ble orientert om sammenhengen mellom den pågående OU-prosessen og
disponeringen av administrative årsverk. Omfattende prosess i forhold til hvordan
den administrativ organiseringen ved UiS skal være. Det er avgjort at HR og økonomi
skal sentraliseres, men det er fortsatt en del uklarheter hvordan grensesnittet
mellom den sentrale og de lokale administrasjonene vil bli. Fokuset på digitalisering
og effektivisering vil også kunne påvirke bemanningsplanene.
De største endringene i forhold til dagens administrasjon, er at det er foreslått to
nye stillinger knyttet til forskningsadministrasjon og PhD koordingering, i tillegg til
ansettelse i en ubesatt saksbehandler/rådgiverstilling (knyttet til bachelor i
sykepleie og kommunikasjon). En annen endring er at det er bestemt at de 2
praksiskoordinatorene vil bli tilknyttet administrasjonen. Dette skyldes først og
fremst at disse stillingene er førstekonsulentstillinger. Førstekonsulentstillingen
anses å være en administrativ stillingsbenevnelse. Da disse stillingene i sin tid ble
lyst ut fikk man ikke anledning til å lyse dem ut som universitetslærere. Det er flere
faglige element i disse stillingene som gjør at det vil være mer naturlig at disse
rapporterer i den faglige linjen.
Det ble diskutert hvilke konsekvenser det vil få for praksiskoordinatorene at de nå i
utgangspunktet skal rapportere til fakultetsdirektør. Det blir uttrykt bekymring for
at dette vil føre til mindre fleksibilitet i stillingene i forhold til eksempelvis
arbeidstid, registrering av timer i SAP osv. Dette er ikke ønskelig. Det understrekes
at praksiskoordinatorene har blitt ansatt under visse forutsetninger.
Når det gjelder videre saksgang, så vil bemanningsplan og stillingbeskrivelser sendes
videre innen 1. november for behandling i Sentralt hovedavtaleutvalg den 13.
november.

HA HVF 15/17 Eventuelt
Det ble meldt inn 1 sak til eventuelt; orientering om arealfordelingssaken.
Hodne orienterte om at saken om arealfordelingen i utgangspunktet skulle vært til
behandling i det forrige møtet i Det sentrale hovedavtaleutvalget. Saken ble
imidlertid ikke ansett som tilstrekkelig opplyst, så saken ble utsatt til møtet som
skal være 13. november. Dekan for HV og SV ble i møtet bedt om å fremme et
forslag som begge fakultet kunne enes om. Det ble da bestemt at det skulle gjøres
en konsekvensutredning der man ser på alle de ulike alternativene og argumenter
for og imot disse. Dette jobbes det med nå.
Det er ytret ønske om mer informasjon om flytteprosessen, og hvordan man tenker i
forhold til hvem som skal sitte sammen osv. I og med at kontorfordelingen fortsatt
ikke er avklart anses det ikke hensiktsmessig å sende ut informasjon helt ennå. Først
etter møtet 13. november når det vil bli avgjort hvilke kontor HV har til rådighet vil
man kunne si mer om dette.
Det vil bli flytting i januar/februar.

