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Saker etter hovedavtalen
SHA 01/13 Godkjenning av referat fra møte 17.12.2012
Tekna og Forskerforbundet viste til sak om frivillige sluttordninger i forrige møte og ba om status i
konkrete saker hvor tjenestemannsorganisasjonene hadde gitt innspill. HR-direktøren orienterte
kort. Referatet ble godkjent.
SHA 02/13 Informasjon fra ledelsen
Universitetsdirektøren ga en utførlig orientering om aktuelle saker, deriblant:
•

Ledelsen har sammen med øvrige rektorer/direktører vært i møte med ministeren.
Hovedbudskapet synes å være at det blir mer penger til forskning, men at forskningen må rettes
inn mot behov i samfunnet. Kvalitetsreformen må følges opp tettere; det er dårlig
gjennomstrømning i sektoren. På spørsmål fra Parat svarte universitetsdirektøren at
departementet er opptatt av at den enkelte student følges tettere opp.

•

Gjennomstrømningen ved UiS har utviklet seg i negativ retning de siste årene. Ved TN er denne
jevn, men de to andre fakultetene har mye frafall/stryk. Gjennomstrømningen i 2012 danner
grunnlaget for tildelingen i 2014 som dermed blir redusert. TEKNA var bekymret for fallende
inntakskvalitet og mente at mange studenter har for dårlig utgangspunkt i matematikk. På
spørsmål fra NITO opplyste universitetsdirektøren at vi ikke har oversikt over hvor de flinkeste
elevene fra videregående skole søker, men at UiS generelt rekrutterer mye lokalt. Parat trakk
fram at bokostnadene i Stavanger tvinger mange studenter til å jobbe ved siden av studiene.
Universitetsdirektøren minnet om at Stavanger også var et pressområde forrige år, slik at dette
ikke kan forklare den negative utviklingen. Etter innspill fra samfunnsviterne opplyste
universitetsdirektøren at det har vært diskutert å legge til rette for deltidsstudier.

•

Årsoppgjøret; vi bruker mer penger enn vi burde, spesielt til lønn/lønnsøkning. Det kan bli
nødvendig å se nærmere på praksis knyttet til hta punkt 2.3.4 og avlønning ved nyansettelser.

•

2013 blir et stramt år. Som en direkte oppfølging av styrevedtak vil det bli satt en ramme for
stillinger/ansettelser i 2013/2014. På spørsmål fra Forskerforbundet bekreftet universitetsdirektøren at tjenestemannsorganisasjonene kan få kopi av brevet som sendes enhetene om
årsverkrammer. Han bekreftet samtidig at det også vil bli satt rammer for sentrale enheter.

•

Det blir i tiden framover fokus på:
o Strategidokumentet
o Redskap for oversikt/beslutning (portefølje mv)
o Budsjettmodellen
o Ekstern evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer
o Omstilling/effektivisering
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•

Strategidokumentet er i prosess. Lederne har fått mulighet til å komme med innspill til et første
utkast som vil bli diskutert i styret 14. februar. Universitetsdirektøren opplyste at han gjerne tar i
mot innspill også fra tjenestemannsorganisasjonene. På spørsmål fra NTL om å forskyve fristen
for innspill minnet universitetsdirektøren om at man fortsatt er tidlig i prosessen. Det er først
etter at styret har diskutert saken at det lages et reelt utkast som sendes på høring med frist i
mai.
Forskerforbundet var opptatt av å se strategidokumentet i et framtidsperspektiv og ønsket å få
tydelig fram at offentlig finansiering fortsatt er viktigst. Parat mente at dokumentet ikke klart
nok skiller mellom strategi og handlingsplan. Videre trakk man fram at det i beskrivelsen av
internasjonale relasjoner er for stort fokus på EU, mens Asia og Latin-Amerika ikke nevnes. Både
Forskerforbundet og Parat kom med flere konkrete innspill på formuleringer i dokumentet. NTL
foreslo at vekstens organisatoriske utfordringer synliggjøres. Videre stilte man spørsmålet om
eksternt finansiert forskning framtidig bør organiseres i en egen enhet. TEKNA savnet fokus på
undervisning og etterlyste insentiver i den forbindelse.
Universitetsdirektøren takket for en interessant diskusjon og oppfordret tjenestemannsorganisasjonene til å komme med skriftlige innspill til dokumentet.

Eventuelt

Ingen saker

Stavanger, 07.02.2013
Andreas W. Bjørnsen
HR-rådgiver
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