2012-06-19
MINNESANTECKNINGAR – FÖRVALTNINGSRÅDET
Mötestid:
2012-06-13 kl 10.00 – 12.00
Mötesplats: Förvaltningschefens tjänsterum, Oden plan 4.
Närvarande: Elisabeth Daunelius, förvaltningschef, ordf.
Bengt Wirbäck, personalchef
Johan Ahlgren, kommunikations chef
Ulf Forsell, avdelningschef för lokal och service
Gert Dahlkvist, studieadministrativ chef
Lena Jonsson, sekr.
Frånvarande: Mona Åkerman, IT-chef
Maria Rönnbäck, vik ekonomichef
Maria Strand, vik studieadministrativ chef
1. Föregående minnesanteckningar (23 maj)
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
2. Översyn
En lägesrapport har presenterats för högskolestyrelsen på juni
mötet. Arbetet med översynen fortsätter under hösten 2012.
Fortlöpande information om utvecklingen kommer att ges till
högskolestyrelsen.
Gert D har fått i uppdrag att se över vår verksamhet vad gäller
Lika Villkor (inkl jämställdhet), arbetet pågår.
3. Krisplan
Gert D redogjorde för uppbyggnaden av HiG:s uppdaterade
Krisplan samt för den del som inrymmer checklistor och
rekommendationer. Gert D understryker vikten av en uppdatering
av dokumenten 1ggr/år. De båda dokumenten finns att hämta på
intranätet.
4. Ny myndighetsstruktur på högskoleområdet
Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella
programkontoret föreslås i framtiden bli två.
 En myndighet som ansvarar för kvalitetssäkring av högre
utbildning samt tillsyn.
 En myndighet som står för den främjande och utvecklande
verksamheten, internationellt samarbete samt uppgifter av
servicekaraktär.
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5. Vision 2013
Bengt W redogör kort för hur han ser på sin verksamhet efter
2012.
6. Övriga frågor/rapporter
Högskolans nya intranät
Johan A informerar att HiG:s nya intranät kommer 2012-06-15.
På det nya intranätet sorteras informationen med utgångspunkt i
funktion istället för organisation.
Fortsättningsarbete efter Visionsdagen 110916
Arbetsmiljö:
- att lyssna på medarbetarnas åsikter och upplevelser: Högskolans
första medarbetarenkät har genomförts, d v s på övergripande nivå
inte enbart inom förvaltningen.
- att tydliggöra arbetet och medarbetarnas olika roller: Under 2012
genomförs en översyn av administrativa stödresurser, som kommer
att både tydliggöra roller och effektivisera arbetet mellan individer
och enheter/funktioner.
Trivsel:
- DGA (Den Goda Arbetsplatsen) fortsätter. Det innebär att vid ett
par tillfällen om året arrangeras aktiviteter dels i form av
personalutflykt, dels på plats i Gävle/campus. Under 2011 - och
med fortsättning under 2012 utökas DGA till att omfatta även
medarbetarna vid UFK och biblioteket.
- våren 2012 arrangerades Högskolans 35-årsjubileum för samtliga
medarbetare vid HiG. Det innebär såväl umgänge och festligheter
som intellektuell förkovran som föreläsningar etc.
Utvärdering mötesagenda FR
Förvaltningsrådet kommer under hösten 2012 fortsättningsvis att
sammanträda 1ggr/mån.
Nästa möte
17 september kl: 10.00–12.00.

För noteringarna
Lena Jonsson
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