HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR
2010-04-08

Förvaltningsråd
Närvarande:

Eva Fors
Ulrika Jobs Gunnarsson
Mona Åkerman
Hans-Gunnar Johansson
Bengt Wirbäck
Gert Dahlkvist
Fredrika Nordahl Westin

Förvaltningschef, ordförande
Ekonomi- och planeringsavd
IT-avd
Ledningskansliet
Personalavd
Avd f studentservice
Sekreterare

Frånvarande:

Ulf Forsell
Johan Ahlgren

Avd f lokal och service
Avd f kommunikation och samverkan

1.

Föregående minnesanteckningar
Ett förtydligande angående driftkostnad/medarbetare – 7 500 kr – avser kostnader för t ex telefon,
mobil, utskrifter, kopiering, nät. Några ledamöter anser beloppet vara för lågt. Ulrika räknar lite på
detta till nästa möte.
Distribution
Mötesanteckningar läggs i fortsättningen ut på en webbsida. Fredrika gör sidan och meddelar
medarbetarna inom Förvaltningen, Mona lägger ut gamla minnesanteckningar.

2.

Ekonomi
Budget
Ej fastställd m a a organisationsutvecklingsarbetet. Görs så fort återkoppling från rektor har
erhållits på lagt organisationsförslag avs Förvaltningen.
Särskilda åtgärder
Preliminärt underlag klart, med undantag av KoS-avd där konsekvensbeskrivning av reducerad
nivå till 1500 kkr återstår.

3.

Organisationsutvecklingsarbetet
Fortsatt arbete bl a befattningstablå
Avstämning med akademicheferna pågår. En oklarhet är bemanningen i Studentcentrum.
Organisationsdialog 2010-04-12
Vid mötet kommer tablåerna presenteras med befattningarnas namn och omfattning. Även
information rörande förändringar mellan förvaltningarnas avdelningar ska lämnas på mötet.
Eva ska lämna sin rapport till rektor 2010-04-15. Ett skriftligt beslut kommer därefter, för att t ex
budget ska kunna anpassas och IT-konsekvenser hanteras.
Tidplan bemanningsarbetet
Ang pensionslösning: Bengt meddelade att 14 av 22 visat intresse. SPV räknar på beloppen.
Det blir en kombination av utlysning tjänster intern resp externt. Dialog med PO under veckan.
Nytt samverkansavtal är på gång. Förslag finns framtaget.
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4.

Arbetsmiljö: DGA-aktivitet
Resa till Hälsingland för medarbetarna vid Förvaltningen, Biblioteket och UFK planeras till201006-02.

5.

Övriga frågor
Uppvaktning Olle
Bengt representerar HiG, kostnaden belastar Förvaltningsledningen.
CSG inför Högskolestyrelsens sammanträde
Antagningsordningen och studentkårens framtid kommer upp på agendan. Gert föredragande.
Hans-Gunnar alt rektor föredrar organisationsfrågan i Evas frånvaro. Eva kollar med rektor.

Vid pennan
Fredrika Nordahl Westin
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