Styrelsemöte i Saco-föreningen vid SLU
den 22 oktober 2013

1. Allmän information
Arbetstidsavtalet ska göras om. Efter revisionen ska arbetstidsavtalet tas upp på
nytt.
SLU:s styrelse kommer att bytas ut mitt under förändringsarbetet.
Hur ska forskar-/lärarkarriärsystemet ersättas och finansieras? Styrelsen har gett
SLU i uppdrag att utreda detta till nästa styrelsemöte.
2. Lönerevisionen
SLU är försenade med bud 1. SLU räknar dock med att tidtabellen ska hålla och
att bordsförhandlingar ska kunna hållas 11-13 november. Förhandlingarna om
doktorandstegen är inte klara.
3. Förändringsarbetet på SLU
På ledningsrådets senaste möte diskuterades främst delegationsordning,
anslagsfördelningsprinciper och ledningsgruppsutveckling.
Övergångsbestämmelser för doktorander som byter fakultet är ännu inte klara.
Nya personalrepresentanter ska väljas för SLU:s styrelse.
Övergångsregel för VH-, LTJ- och S-fakulteten. De personer som flyttas till en
ny fakultet får utse en representant som ska ingå i fakultetsnämnden.
4. Skara - förändringsarbete
SLU har informationsmöte om förändringsarbetet i Skara idag. Saco blev
formellt informerad av personalchefen först nu på morgonen att mötet ska hållas
och har därmed ingen möjlighet att deltaga.
Dekanus vid VH-fakulteten har tagit beslut om att avveckla respektive inrätta
avdelningar utan att detta har MBL-förhandlats. Lars Lundqvist (Saco) har via epost ställt frågor om detta till dekanus men ännu inte fått något svar.
Eftersom SLU och VH-fakulteten vid flera tillfällen har slarvat med information
och förhandlingar så lämnar Saco över en begäran om tvisteförhandling idag.
Vidare kommer Lars Lundqvist att begära samtal med personalchefen idag för
att diskutera hur SLU ser på samverkan med facken.
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Sacos medlemmar i Skara kommer via e-post att få information om vad som
hänt och skarp kritik mot ledningen.
5. Styrelsens arbetsformer, samverkan med kontaktperson (KP) etc.
En KP har hoppat av sitt uppdrag. KPn i fråga har fått fel information om vad
det innebär att vara KP och vilka uppdrag man har. Informationen på hemsidan
behöver ses över. Det är viktigt att det framgår att man som KP är
informationskanal men inte aktiv förhandlare.
Om man är medlem i ett Saco-förbund blir man också medlem i Saco-Sföreningen vid SLU. Man kan inte heller gå ur föreningen så länge man är
medlem i Saco.
Styrelsen har fått en skrivelse om enmanskretsar och förhållningssätt till SLU.
Detta diskuterades.
6. Från orterna
Umeå
Omtag ska göras när det gäller turordningskretsar för flygbildstolkare.
SULF har begärt central förhandling om professorstjänst i skogsekonomi.
Uppsala
SULF har begärt centrala förhandlingar rörande två uppsägningar vid
institutionen för ekologi.
Intervjuer pågår till UDS-direktörstjänsten. Saco kommer att få möjlighet att
träffa två slutkandidater.
Arbete med psykosocial arbetsmiljö har påbörjats på UDS. Det finns problem,
och företagshälsan samt personalavdelningen har informerats.
På KV är det oro och diskussioner om den svåra ekonomiska situationen.
Institutionen för akvatiska resurser (Akva)
Första institutionsrådet har ägt rum. Fjorton personer av 16 är forskare, hur väl
tas övrig personals bästa i beaktande? Strategi, framtida ämnesinriktning och
doktorandplaner diskuterades.
Alnarp
Movium: Nio miljoner back i halvårsbokslut.
Utbildningsdag ska arrangeras tillsamman med ST.
VH-fakultetens dekanus ska träffa den delen av institutionen som ska föras över
till VH-fakulteten.
Skara
Ingen rapport.
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