HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR
2010-06-16

Förvaltningsråd
Närvarande:

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

Förvaltningschef, ordförande
Avd f studentservice
Avd f kommunikation och samverkan
Avd f lokal och service
Ekonomi- och planeringsavd
IT-avd
Ledningskansliet
Personalavd
Sekreterare

1.

Föregående minnesanteckningar
OK

2.

Ekonomi
Besök av RiR
Ulrika rapporterade från besöket av Riksrevisionen 2010-06-11 och om kommande revision 4-6
oktober. Då granskas bl a lönehanteringen, avgifter för tredjelandsstudenter, avgiftsbelagd
verksamhet inom grundutbildningen och projektredovisning.
Budget
Dokumentet om förvaltningens uppgifter har reviderats efter diskussion med PO. Underlag till att
formulera en budget finns alltså.
Viktigt att bokföra så mycket som möjligt före semestern: reseräkningar, utlägg, fakturor osv.

3.

Organisationsutvecklingsarbetet
Beslutsprocess
Överläggningar med PO förs. Parterna är överens om det mesta. Bemanning AUE-kansliet
kvarstår. Ytterligare möte är inplanerat om ca en vecka.
Beslutsprotokollet forumleras av Hans-Gunnar och skrivs under av rektor och förvaltningschef.
Målet är fortfarande att förändringen ska träda i kraft 2010-07-01.
Fortsatt arbete
Utöver det som noterats i tidigare protokoll vill Eva till hösten ta fram en arbetsordning och en
delegationsordning. Vidare ska BESTA-kodningen av samtliga befattningar ses över.

4.

Personalpolitik
Gert och Johan lyfte frågan om vad som är god personalpolitik. Idag - och traditionellt inom HiG finns brister i personalhanteringen. Många deltidsanställda och visstidsanställda vars förordnanden
förlängs i många omgångar. Sannolikt följer vi de lagar som finns, men det är inte självklart
likvärdigt med att vara en god arbetsgivare. Brister kan även finnas på PO-sidan.
Vi bör se över HiG:s personalpolitik och våra personalstrategiska dokument i ett större
sammanhang. Eva återkommer i frågan.
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5.

Jämställdhetsfrågor
Liza Bratt har träffat Lokal & service. I höst planeras möten med KoS och Studentservice.
FR:s ledamöter uppmanas att titta igenom likabehandlingsplanen.

6.

Arbetsmiljöfrågor
Den arbetsmiljöenkät som huvudskyddsombudet ville skicka ut har vi inte sett till. Ursprunglig
målgrupp var personal vid akademikanslierna, nu diskuteras spridning till all TA-personal. Men
inget förväntas skickas ut före semestern.
Gert efterlyste strategi för att hantera svaren.

7.

Förvaltningens miljöarbete
Inget att rapportera.

8.

Förvaltningens kvalitetsarbete
Inget att rapportera.

9.

Övriga frågor
Sommarplanering
Alla uppmanas att vara noga med att söka semester i Primula samt lägga in frånvarobesked i
Parlando och automatiskt svar på e-posten.
Bengt Eriksson kommer gå in och tjänstgöra under rektors semester. Kanslibeslut kommer.
Upprop mot prorektor
Ett brev som uppmanar till att skriva på en lista för Svante Brunåkers avgång har skickats anonymt
till anställda vid akademierna. Brevet fokuserar personfrågan (Svante) och inte sakfrågan
(lärarutbildningen). Förvaltningsrådet tar avstånd från den typen av agerande. Ärendet kommer
upp vid nästa högskolestyrelsemöte.
Licensproblem
Högskolan har utsatts för en licensrevision av Oracle och riskerar en hög straffavgift för
Blackboard p g a oklara regler och oordning i licensavtalen (finns ej diarieförda). Detta har drabbat
många högskolor. Mona ska informera bibliotekschefen i ärendet. HiG kommer att frångå Oracle
för att undvika liknande incidenter framöver.
E-handel
År 2013 införs e-beställningar inom staten. HiG har redan infört e-fakturahantering. Nu kommer
nästa steg i processen. Beställningar görs via nätet (ungefär som man idag ofta gör som
privatperson) och sedan ska en koppling finnas direkt mot e-fakturan. Även inköpsanmodan blir en
del i e-beställningen. E-upphandling är en annan del i processen.
Syftet är att spara tid och pengar, bli mer effektiva. Mindre spring ”på stan” för småinköp, mer
ordning och köp på ramavtal.
EP-avd:s nye verksamhetsutvecklare ska börja jobba med processen under hösten och en
framgångsfaktor är att IT, inköp och ekonomi arbetar tillsammans i projektet.

Vid pennan
Fredrika Nordahl Westin
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