Styrelsemöte i Saco-föreningen vid SLU
den 4 november 2014

1. Lönerevisionen
SACO:s svar på SLU:s första bud skickades in förra måndagen.
Nytt bud från SLU idag.
Bordsförhandlingar sker veckorna 46-47.
2. Doktorandstegen
SLU är emot att ha en doktorandstege som är kopplad till tid.
Vid förhandlingen gäller det därför att hitta en lösning som SLU kan acceptera
så att SLU och fack kan komma överens.
Nuvarande stege är en överenskommelse och inte ett avtal mellan SLU och
facken. I denna stege bedömer handledare när doktoranden nått 25, 50 och 75 %.
En indirekt koppling till tid har använts. Nytt förslag framtaget där
doktorandstege delvis är kopplad till prestation. Synpunkter har inkommit från
SLUSS, doktorandråd och FUR. Eventuellt kommer möte att hållas med
doktorandrådet.
3. Allmän information
Tvisteförhandling pågår om att UDS har varit ute försent med att förhandla
schemat för oktober.
Schemaförhandlingar gällande UDS pågår. Scheman för 2014 kommer att
granskas på individnivå.
4. Från orterna
Alnarp
- Många ärenden av mindre karaktär.
- Utbildningsenheten vill göra personlighetstester vilket har gjort många
upprörda.
- Diskussion om Utbildningsnämndens roll.
Skara
- Inget nytt att rapportera.
Drottningholm (Akvatiska resurser)
- Inget nytt att rapportera.
Uppsala
- Information om VH-fakultetens möte.
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Information om NJ-fakultetens möte.

Umeå
- Inget nytt att rapportera.
5. Övriga frågor
- Graviditet/nattarbete: Frågan är aktuell på UDS. Skyddsombudet bör prata
med UDS-direktören och Arbetsmiljöverket.
- Lektorat på KV. Ett anställningsärende rörande ett lektorat på KV har inte
hanterats enligt gängse rutiner map information till de sökande.
- Felaktiga löneavdrag på UDS. Fel arbetsschema ligger i Primula vilket gör
att felaktiga löneavdrag görs. SACO för diskussioner med UDS och
Personal i frågan. Varje anställd måste själv kontrollera om de misstänker
att felaktigheter förekommit, och vid felaktigheter kan vi hjälpa till med att
ta ärendet vidare.
- NOR. En medlem på akvatiska resurser har blivit borttappad när det gäller
NOR. Personen bör kontakta personalavdelningen.
- Delpension. En extra rabatterad variant har använts under året. Hela
delpensionsavgiften betalas av FOKUS-pengar medan institutionen bara
betalar lönekostnaden. Den anställde måste ha fyllt 61 år. Ansökan går att
göra 3-4 månader innan man fyller 61 år. Intresseanmälan till prefekten som
beslutar om frågan. Prefekten beslutar i frågan.
- Arbetstidsavtal - institutionen för akvatiska resurser. Inget nytt i nuläget.
6. Nästa möte
Tisdag den 9 december kl. 10.
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