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For tiden ingen representant

I

Godkjenning av sakliste
Det var ingen merknader til saklisten, som ble godkjent.

II

Referat fra møte 12.4.13 og 21.5.13 ble godkjent.
Sak nr. 13/19

III

Ordinære saker

1

Saklisten til fakultetsstyret 18. juni 2013 - Orientering
Arbeidsgiver Laila Eilertsen informerte muntlig om hvilke saker som skal
behandles i fakultetsstyret. Sak om oppfølging av evaluering av de
administrative tjenestene ble behandlet som egen sak.

Vedtak

Saklisten ble tatt til orientering

2

Oppfølging av evaluering av de administrative tjenestene – Drøfting
IDU ble i forkant av møtet forelagt et utkast til saksforelegg. Her blir det
presentert hvilke oppfølgingstiltak som er gjennomført på bakgrunn av
evalueringen. Videre blir det lagt fram spørsmål om der er behov for
endringer i organiseringen av de administrative fellestjenestene, og da
særlig i forhold til tre-instituttmodellen. Avslutningsvis blir det gjort rede
for ressursbehov som følge av eventuell endring i struktur.
Inntil nylig har det vært en felles oppfatning at man skal beholde de
administrative fellestjenestene, men at man skal gjøre forbedringer
internt. Sosiologisk institutt har imidlertid uttrykt ønske om mer dedikerte
ressurser til instituttet og endring i nåværende struktur. Dette vil medføre

2
tildeling av nye stillinger eller endring i nåværende bemanning, som igjen
vil få konsekvenser for de andre instituttene. Fakultetsledelsen ønsker
ikke på nåværende tidspunkt å splitte opp fellesadministrasjonen i
Christiesgate. Ledelsen vil imidlertid være åpen for å utrede alternative
løsninger på et senere tidspunkt. Da må samtlige involverte institutt
involveres i prosessen.
IDU vil få oversendt rapportene fra de forskjellige arbeidsgruppene
sammen med referat fra møtet.
Vedtak

IDU tar saken til orientering.

3

Midlertidige tilsettinger ved fakultetet – Drøfting
Kunnskapsdepartementet har kommet med strenge pålegg til
universitets- og høyskolesektoren om å redusere antall midlertidige
stillinger. POA har i den anledning sendt ut ansattlister til alle fakultetene
med oversikt over tiltak som skal gjennomføres. Blant annet skal det
gjennomføres årlige drøftinger med de tillitsvalgte.
SV-fakultetet har relativt få midlertidige tilsettinger, og enda færre som
kan medføre rettigheter. Lovhjemmel blir registrert på alle midlertidige
tilsettinger i Paga, og instituttene skal komme med begrunnelser dersom
de ønsker midlertidige tilsettinger.
Utvalget var enig i at flere midlertidige tilsettelser ikke er ønskelig, og at
tilsettelse gjennom bruk av fireårsregelen bør unngås. Forskerforbundet
mener imidlertid at noen typer midlertidige tilsettinger kan være ønskelig i
visse situasjoner (for eksempel overgangsfase mellom doktorgrad og
postdoktorstilling).

Vedtak

IDU tar saken til orientering.

4

Eventuelt
Utvalget stilte spørsmål om sykkelparkering og gatekunst.
Spørsmål om organisering av fakultetets informasjonssenter ble også tatt
opp. Dette har ikke vært en del av evalueringen, men en prosess som
har pågått i lengre tid. I de endringene som er foreslått i saken, er det
ikke tatt høyde for at universitetets sentrale informasjonssenter i
Langesgate skal legges ned fra høsten 2013. Det er usikkert hvilke
konsekvenser dette vil få for fakultetet. IDU ønsker at
bemanningssituasjonen ved infosenter blir vurdert på nytt når det
foreligger konkrete erfaringer med omleggingen.

Merknader til referatet må foreligge innen 14. juni 2013.
7.6.2013/BEAMO

