Styrelsemöte i Saco-S föreningen vid SLU
den 10 februari 2015

1. Förhandlingar
1. Ob-tillägg
SLU kallade de tre facken till förhandling om Ob-tillägg. SLU informerade
facken om att de avser att höja Ob-ersättningen från 25 kr/h till 27 kr/h. Facken
yrkade 30 kr/h som en grundnivå vilket SLU avvisade av ekonomiska skäl.
Förhandlingen slutade i oenighet. SLU höjer ensidigt Ob-tillägget till 27 kr/h.
2. Riktlinje för ”Löneökningar vid vissa speciella tillfällen”
Riktlinjer för ”Löneökningar vid vissa speciella tillfällen” finns framförhandlade
mellan SLU och facken
(https://internt.slu.se/sv/personalfragor/lon-och-ersattningar/lon/lonesattningoch-lonebildning/lonesattning/).
Diskussioner pågår med SLU gällande löneökning till den personal som fått
djursjukskötarlegitimation enligt övergångsregel.
3. Doktorandstegen
SLU har kommit med ett nytt förslag. Saco ser över förlaget. Det är viktigt att
det framgår (i) hur man vid behov tvistar om avtalet och (ii) vem som ska
initiera höjning. Normalfallet ska vara höjning efter 1, 2 och 3 år.
Doktorandstegen kommer att bli ett lokalt kollektivavtal.
2. Allmän information
Rektorsfrågan
SLU:s styrelse har beslutat att rekommendera regeringen att utse Peter Högberg
till nästa rektor vid SLU. Regeringen tar formellt beslut i april.
Rekrytering av ny prorektor påbörjas.
Information från Erik Allard (EA), Naturvetarna
– Ny personalchef tillträder under våren och EA har bokat in ett möte med
henne. Han rekommenderar att vi avvaktar med viktigare/större frågor tills hon
har börjat sin tjänst.
– AVA: Vid anställning så använder SLU ofta många korta AVA-förordanden
efter varandra. Tyvärr har arbetsgivaren rätt att göra så.
– Löneväxling: SLU saknar ett avtal om löneväxling. Frågan bör tas upp till
diskussion med nya personalchefen. Enskilda medlemmar kan teckna avtal
själva men bör då kontakta (EA) för rådgivning. Medlemmar som tjänar över
40 000 kr/månad kan tjäna på löneväxling. Information om löneväxling kommer
att ges under SULF-Ultunas årsmöte den 18 mars.
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Ny överbibliotekarie (ÖB)
Facken har träffat kandidaterna.
Postdoc-förordnanden
I avtalet framgår det att förordnandet ska vara två år sammanhängande. Om man
anställs på ett år får arbetsgivaren inte förlänga förordnandet.
Personalavdelningen har ändrat informationen om postdocs på SLU:s hemsida.
Finansiering av högre tjänster
Vicerektor Göran Ståhl har övertagit projektet från Torbjörn von Schantz. Ny
arbetsgrupp har tillsatts där facken initialt inte var inbjudna, efter påpekande om
detta är nu facken inkluderade.
Delpension
Det extra förmånliga delpensionserbjudandet till institutioner/motsvarande tog
slut vid nyår. Delpension är en möjlighet och inte en rättighet. Den enskilde
ansöker själv.
Utredning Arbetsmiljö och lika villkor
Inget har hänt sedan vi lämnade in vår respons på förslaget i december.
3. Från orterna
Alnarp
Fakultetsnämndsmöte imorgon.
Drottningholm (Akvatiska resurser)
Ny administrativ chef. Chefen kommer att kontaktas av facket angående
arbetsmiljöproblem.
Uppsala
UDS: Problem med arbetsmiljö och arbetsvillkor på smådjur. Cheferna jobbar
med frågorna.
VH-fakulteten: Fakultetsnämndsmöte på torsdag.
NJ-fakulteten: Inget speciellt att rapportera.
Umeå
Fakultetsnämndsmöte på torsdag.
Ersättare till rekryteringsgruppen ska utses. Man bör ha en bred representation
av fakulteten.
4. Övriga frågor
På SLU finns inga formella regler för interna uppdrag.
Diskussion kring frågan om vem som har äganderätt till eget icke publicerat
undervisningsmaterial (lärarundantaget).
5. Nästa möte
Tisdag den 10 mars.
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