
 
 
 
 
 
 
Referat fra ledermøte 5. juni 2014 
 
Tilstede: Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Even Lynne, 

Stein Rokseth, Vanessa Ohlraun, Jørn Mortensen, Hilde Holbæk-Hanssen, Jørn 
Johannesen, Hilde Herming, Hanne Storm Ofteland, Torben Lai (ref.) 

 
 
1. Lønnspolitikk og lokale forhandlinger 
Gyrid gikk gjennom utkast til endret lønnspolitikk. Det var diskusjon om elementer i utkastet, blant annet 
knyttet til lønnsspenn og kriterier for lønnsforhandlinger.  
Gyrid tar innspillene med i de videre forhandlinger.  
 
2. Oppfølging studentundersøkelsen - Årsrapport LMU 
Inger Lise gikk gjennom oppfølgingen i LMU etter studentundersøkelsen og de oppfølgingssamtaler 
prorektor har hatt med dekanene. Vesentlige punkt: 
− Etiske regler – LMU ber om at etiske regler og varslingsrutiner tydeliggjøres og samles 

(dokumentplassering, nulltoleranse for mobbing)  
− Rolleforståelse – Hvordan sikrer vi at korttidsansatte er godt kjent med våre forventninger til 

lærerrollen 
− Utveksling – hvordan sikre god informasjon til studenter? (utvekslingsrapporter fra studenter som har 

utvekslet som “teaser”, avdelingsvise informasjonsmøter, fagansatte motiveres til å knytte kontakter 
med relevante institusjoner) 

− Kunnskap om policy og rutiner (kan det tillegg til informasjonsmøter ved studiestart legges vekt på 
løpende informasjon?) 

− Hva skjer med forsøk på læringsplattform (ønske om tilbakemelding om planer på området) 
− Hva skjer med utvikling av kantinetilbudet 
− Hvordan følges administrative forbedringstiltak opp i seksjonene, hva prioriteres? (kan det lages en 

bedre flyt mellom dekaners forslag til prioriteringer av tiltak og måten administrasjonen prioriterer 
oppfølging av tiltak?  

Det var svært positive tilbakemeldinger til prorektors gjennomgang med dekan. Det var ønske om at 
denne gjennomgang også kan inkludere administrative ledere slik at det skapes et godt samlet bilde.  
Det var en kort samtale om nye guides for “skadet student” “student i psykisk ubalanse”. Guidene er en 
hjelp så alle vet hvor de kan henvende seg videre.   
 
 
3. Styremøte 
Gyrid informerte om styremøtet: 
Dekanene er invitert for å delta i drøftelser om styringsform og strukturmelding.   
Strukturmelding:  
Dekanene ble bedt om å ta utgangspunkt i konkurrentanalyse ref. presentasjoner i St. Petersburg og evt. 
å korrigere sine presentasjoner i lyset av utfordringene fra politisk ledelse. Det var forslag om å 
konsentrere seg om: 
- konkurrenter,  
- samarbeidspartnere 
- styrker og utfordringer 
 
Andre styresaker:  
arbeidsmiljøundersøkelsen, ressurssituasjon masterprogram, språkpolitikk. 
 
 

  
 


