Styrelsemöte i Saco-rådet vid SLU
den 12 juni 2012

1. Allmän information
Hantering av befordransärenden VH-fakulteten
Saco har skrivit brev till rektor angående fakultetens felaktiga hantering av ett
antal befordransärenden till universitetslektor.
Lönerevisionen
Det planerade startmötet har skjutits upp.
En enkät har skickats ut till dem som har haft lönesättande samtal under
föregående revision.
Hyror – VH-fakulteten och Universitetsdjursjukhuset (UDS)
Diskussioner pågår inom SLU rörande framtida fördelning av hyreskostnader för
VH-fakultetens och UDS nybyggnation.
Sammansättning av valförsamling – fakultetsnämnder
Det nuvarande systemet för sammansättning av valförsamling är förlegat – t.ex.
ingår bara vissa högre tjänster. Därför har nu ett nytt förslag tagits fram där all
personal som ingår i forskar- och lärarkarriären (FLK) ska ingå.
Utredning - SLU:s organisation och struktur
SLU:s styrelse beslutade vid mötet den 20 februari att tillsätta en utredning om
universitetets struktur och organisation.
Utredning - SLU:s utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå
Utredningsgruppen vill träffa ovan nämnda grupp som ser över SLUs
organisation och struktur för att eventuellt kunna dra nytta av arbetet som
genomförs i respektive utredningsgrupp.
Statsanslagsfördelning vid fakulteterna
Gemensamma riktlinjer för fakulteternas statsanslagsfördelning håller på att
utarbetas av ledningskansliet.
2. Från orterna
Institutionen för akvatiska resurser (Akva)
Inget verkar hända rörande arbetet med inplacering av tjänster (titlar).
Alnarp
Dekanus har beslutat att omorganisera fakulteten. Förhandlingar kommer att
hållas om detta imorgon (13/6).
Arbetsklimatet i Alnarp är för närvarande dåligt.
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Fakultetsnämndsmöte hölls igår (11/6), där diskuterades det att man måste hålla
isär frågorna rörande omorganisation respektive ”starka ämnen”.
Skara/Uppsala/Umeå
Inget speciellt att rapportera.
3. Arbetstids- och reseavtal, Ob-tillägg
Ingenting har hänt rörande arbetstidsavtal.
Inget nytt reseavtal har slutits.
Avtalet för Ob-tillägg är klart med olika system för veterinärer och övriga
anställda.
4. Rapport – Prorektorsprocessen
Rekryteringsgruppen skjuter av olika anledningar fram det förslag som ska
lämnas till styrelsen. De planerar att ha ett färdigt förslag till SLU:s styrelsemöte
den 26 september.
5. Övriga frågor
Arbetsmiljöproblem har påtalats på institution för ekonomi. Saco sätter ihop en
skrivelse om detta som skickas till personalchefen och dekanus vid NLfakulteten.
Saco hanterar ej konflikter mellan anställda.
Ett stort antal övertaligheter finns på institutionen för ekologi. Saco efterfrågar
en helhetssyn på institutionens situation.
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