Styrelsemöte i Saco-rådet vid SLU
den 21 augusti 2012

1. Allmän information
Ob-tillägg
Förhandlingarna rörande Ob-tillägg är nu avslutade.
SLU:s styrelsemöte 26-27 juni
Riksrevisionen har granskat universitetet.
Styrelsen uttalade sig relativt kryptiskt om hantering av ökade hyreskostnader
och inga beslut togs i frågan. SLU måste bla hitta en metod för att klara
kostnaderna främst under perioden 2015-16 då de kommer att ligga som högst.
Gemensamma principer för fakulteterna borde vara färdiga till
anslagsfördelningen 2013.
En etisk policy för SLU har tagits fram. Den har inte diskuterats med de fackliga
organisationerna.
En granskning av prefekternas arbetssituation har genomförts.
2. Från orterna
Umeå
Mycket nybyggnationer pågår på campus.
Skara
Mycket diskussioner om utbildning förs, pga den pågående översynen av SLU:s
utbud av utbildningsprogram.
Institutionen för akvatiska resurser (Akva)
Förslag gällande inplacering av tjänster (titlar) kommer under hösten.
Det kommande 80-års jubileet för verksamheten på Drottningholm kommer att
uppmärksammas med bl.a. öppet hus den 22 september.
Uppsala
Dekanus och personalchefen har uppmärksammats angående problematik med
arbetsmiljön vid inst. för ekonomi. Prefekten tar frågan på största allvar.
Önskemål har kommit från övertalighetsanmälda vid institutionen för ekologi
om att få ett möte med representanter från Saco. Ett sådant möte kommer att
anordnas tillsammans med ST.
Alnarp
Alnarps 150-års-jubileum kommer att uppmärksammas under hösten.
Några övertaligheter har anmälts.
Under eftermiddagen kommer diskussioner att genomföras rörande
administrationens organisation efter år 2012.
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Ny dekan och ny fakultetsnämnd skall utses under hösten.
3. Lönerevision
Arbetet med lönerevisionen påbörjas med ett startmöte den 5 september där alla
personalhandläggare ska delta.
4. Arbetstids- och reseavtal
Ingenting har hänt rörande nytt arbetstidsavtal.
Nytt reseavtal har slutits och det kommer att gälla fr.o.m. den 1 september 2012
(dock inte retroaktivt).
5. Rekrytering av prorektor
Rekryteringsgruppen för prorektor har möte idag. Vid mötet kommer gruppen
att ta beslut om att föra fram en kandidat till prorektorsuppdraget. Förslag
presenteras för SLU:s styrelse den 26 september. Säger styrelsen ja till förslaget
kommer den nya prorektorn att tillträda den 1 januari 2013.
6. Övriga frågor
I protokollet från en arbetsbristförhandling bör en mycket kort beskrivning av
arbetsuppgifter finnas med.
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