Styrelsemöte i Saco-S föreningen vid SLU
den 2 september 2014

1. Lönerevisionen
Allt rullar på enligt arbetsschemat. Saco och personalavdelningen har kommit
överens om hur lönesättande samtal ska ske.
För detaljer se:
http://www.saco.slu.se/forhandlingar/lonesattande_samtal-2014.htm
Personalavdelningen har inte tagit fram någon lönestatistik inför revisionen.
Avtal om att vi ska ha en reallöneutveckling om minst 1 %.
Överenskommelse om att löneökningen ska ligga på cirka 2-2,5 %.
Den 18 september bjuds medlemmarna in till ”löne-coachning” med
Naturvetarna.
2. Allmän information
Hantering av övertalighetsärenden
Förhandlingar görs enligt kollektivavtal. Vid förhandlingarna representerar vi
medlemskollektivet och inte enskilda medlemmar. Vår uppgift är att kontrollera
att arbetsgivaren följer avtal. Enskilda medlemmar ska kontakta sitt förbund för
rådgivning.
Diskussioner med personalavdelningen har lett till att prefekter/motsvarande
kommer och informerar om det finansiella läget. SLU kan generellt bli bättre på
att informera sina anställda om det ekonomiska läget.
Utredning om finansiering av högre tjänster
Ingenting har hänt.
Utbildningsnämnden (UN)
Saco är representerat.
Rekrytering av ny rektor
Annons spikas på rekryteringsgruppens möte på fredag.
Samverkanstjänster UDS-KV
En arbetsgrupp håller på att ta fram förslag om samverkanstjänster som ska delas
mellan UDS (Universitetsdjursjukhuset) och inst. för kliniska vetenskaper (KV).
Ett problem som behöver lösas är att UDS och KV går på olika arbetstidsavtal.
3. Från orterna
Alnarp
Samarbetet institutionsledningar och fack fortsätter att fungera bra.
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Skara
Inget nytt att rapportera.
Drottningholm (Akvatiska resurser)
Arbetsmiljöproblem på en av orterna, företagshälsan är inkopplad.
Inget har hänt rörande Akvas avtal.
Uppsala
Administrationen: Inget speciellt att rapportera.
VH-fakulteten: Inget speciellt. Invigning av det nya huset nästa vecka.
UDS: Konsulter har tagit fram en affärsplan för UDS. Inga planer på
arbetsbristanmälningar, men möjligen avslutas vissa tidsbegränsade
anställningar. Öppet hus den 22 november.
NJ-fakulteten: Inga arbetsbristanmälningar är på gång enligt
personalavdelningen.
Umeå
Ganska lugnt. Inga arbetsbrister på gång.
Information om lönesättande samtal imorgon.
4. Nästa möte
Tisdag den 7 oktober.
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