Styrelsemöte i Saco-rådet vid SLU
den 11 september 2012

1. Allmän information
Arbetstidsavtal för lärare
Förhandlingschef Jan Holmström har kommit med ett förslag som Saco kommer
att diskutera.
Semesterlön
Det har framkommit att felaktig semesterlön har betalats ut till några
föräldralediga. Detta undersöks vidare av personalavdelningen.
Utredningarna ”SLU:s organisation och struktur” och ”SLU:s utbud av
utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå”
Vid dagens tisdagsförhandling kommer förslag som lagts fram av
utredningsgrupperna att presenteras.
Hyror
Ingen ny information har framkommit. Frågan håller på att utredas och
diskussioner pågår på central, fakultets- och institutionsnivå.
Halvårsbokslut – SLU
Information om halvårsbokslut tas upp vid SLU:s nästa styrelsemöte.
Utformning av valsedlar till fakultetsnämndsval
Vid kommande fakultetsnämndsval ska det bli möjligt att skriva in en annan
kandidat på valsedeln. Vid LTJ-fakulteten kommer alla kandidater att finnas
med på valsedeln och sedan får den röstande stryka namn så att endast sju
kandidater återstår.
2. Från orterna
Umeå
Dekan- och fakultetsnämndsval närmar sig.
Nybyggnationer pågår på campus.
Alnarp
Valberedningen, där Saco finns representerat, ska ta fram ett förslag på ny
dekanus och fakultetsnämnd för LTJ-fakulteten.
Byggnationer pågår och det har framkommit att det finns problem med
utformningen av en del lärosalar.
Engagemanget hos personalen kring omorganisationen av fakulteten är relativt
svalt.

1

Institutionen för akvatiska resurser (Akva)
Avdelningsmöte har hållits gällande organisationsöversyn, ledningen har inte
tagit någon kontakt med de fackliga organisationerna.
Öppet-hus-aktiviteter kommer att hållas på Drottningholm (21/9) och Öregrund
(29/9), övertidsersättning ska utgå till personal som deltar.
Uppsala
Saco har hållit informationsmöte tillsammans med ST för de anställda vars
tjänster är övertalighetsanmälda vid institutionen för ekologi.
Information inför NL-fakultetsnämndsmöte: Vid dagens tisdagsförhandling
kommer information om hur olika scenarier för hyreshöjningar kommer att
drabba fakulteten.
Administrationens Saco-förening: Mycket diskussioner kring frågan om
karriärutveckling för administratörer. Föreningen kommer att ha ett möte med
personalchefen om denna fråga.
Facklig utbildning av kontaktpersoner: Förslag om att Saco, tillsammans med
NV, ska testa att genomföra en halvdags-utbildning av kontaktpersoner i
Uppsala.
UDS – Universitetsdjursjukhuset
Mia Runnérus, UDS-direktör, kallar till korta möten med de fackliga
organisationerna en gång i månaden (inga beslut fattas).
Under sommaren har UDS provat ett nytt arbetsschema och detta kommer nu att
utvärderas.
Personalen vid UDS vill att Ob-tilläggen ska omförhandlas från och med den 1
januari 2013.
3. Lönerevision
Arbetet har påbörjats och målet är att de nya lönerna ska utbetalas den 25
januari 2013.
Arbetet med lönesättande samtal fortsätter och tre enheter kommer att ingå i
denna revisionsomgång.
Doktorandstegen kommer också att revideras.
4. Rekrytering av prorektor
Rekryteringsgruppen för prorektor hade möte den 21 augusti. Vid mötet tog
gruppen beslut om att föra fram en kandidat till prorektorsuppdraget.
Resultatet kommer att presenteras för SLU:s styrelse den 26 september och
säger styrelsen ja till förslaget kommer den nya prorektorn att tillträda den 1
januari 2013.
5. Veterinär Saco-förening
Diskussion kring huruvida det vore möjligt att på nytt starta upp den veterinära
Saco föreningen.
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6. Övriga frågor
Efter att man fyllt 67 år gäller inte ALFA längre. Arbetstagaren har då rätt till 25
semesterdagar/år, ingen pensions-inbetalning sker.
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