Styrelsemöte i Saco-föreningen vid SLU
den 18 juni 2014

1. Förhandlingar om samverkan
Diskussion om hur vi vill ha det organiserat. Ska arbetsmiljö och lika villkorsarbetet vara sammanbundna? Viktigt att samverkan sker på den nivå som
besluten tas. Saco tar upp frågan med personalchefen.
2. Förhandlingar om villkor vid fältarbete
Inget händer för närvarande av olika anledningar. Resultatet av förhandlingarna
kommer att påverka flera institutioner/enheter.
3. Allmän information
Lönerevisionen
Preliminär tidsplan återfinns på Saco-S föreningens hemsida:
http://www.saco.slu.se/forhandlingar/lon.htm
Försöksverksamheten med lönesättande samtal utvidgas.
Löneutrymmet är cirka 2,0 - 2,5 % för hela SLU. Prefekterna ska lägga ut detta.
Doktorandernas löneutveckling följer stegen. Vid revisionen lyfts hela stegen.
SLU:s styrelsemöte
- Rekryteringsprocessen av ny rektor har startat.
- Framöver kommer styrelsen att hålla möten i Alnarp, Uppsala och Umeå.
- Stöd till forskningsfinansiering. Det är okänt för många att man kan få stöd
via Grants Office.
- Årsredovisning presenterades.
- SLU Holding presenterades.
- Principer för finansiering av UDS (Universitetsdjursjukhuset). Förslag till
finansiering av UDS presenterades. Styrelsen accepterade inte förslaget.
Ärendet kommer upp igen vid mötet i september.
- Programnämndernas sammansättning diskuterades.
- Förslag till finansiering av högre tjänster presenterades.
- Utbildningsutbudet. Arbetet inte klart. Ärendet kommer åter till styrelsen.
- Trygghetsavtalet. Inget nämndes om pågående förhandlingar om nytt avtal.
4. Från orterna
Alnarp
- Samarbetet mellan institutionsledningar och fack fungerar bra. Prefekterna
kommer till tisdagsförhandlingarna och berättar om verksamheten.
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Skara
- Flytten till Uppsala forsätter.
Uppsala
- VH-fakulteten och UDS: Inflyttning i nya huset pågår. Problem ffa på
hästkliniken på UDS.
- NJ-fakulteten: Arbetsmiljöproblem finns.
- Administrationen: Inget speciellt att rapportera.
Umeå
- Inget nytt.
5. Övriga frågor
-

Slarv förekommer med tjänsteanteckningar. Frågan lyfts initialt internt på
SLU.
Sista förhandling innan sommaruppehållet hålls den 8 juli.

6. Kommande möte
Tisdag den 19 augusti kl. 10.00 (flyttades till september).
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