Parat – Styremøte 15 april 2015

RERFERAT
Tid: 1130-1400

Sted; Ås

Leder:

Kurt

Referent:

Anne

Deltake
re:

Kirsten, Greta, Marianne, Astrid, Gro, Anne

Ikke
tilstede:

Annie

Sak

Diskusjonssaker og forslag til vedtak

Ansvarlig

27/15

Godkjenning av innkallingen og forrige referat

OK

28/15

Svar på parkeringshøringen.
Parat har blitt bedt om å gi innspill på følgende;
1) Synspunkter på forslag til ny oblatordning (studenter, behovsprøvd)
Parat; ingen innspill
2) Korte innspill på foreslåtte soneinndeling og prinsipper for parkering
Parat; Behovet for parkering må ses i sammenheng med dekningen av
kollektivforbindelsen. Mange ansatte bor på steder uten direkte buss-tog
forbindelse til NMBU. Det er generelt for lite gjesteparkeringer ved det
nye veterinærbygget – det anbefales å definere midlertidig parkering
nordvest for bygget om til permanente gjesteparkeringer. Dessuten
definere midlertidig parkering nord på Campus (nær kirken) til
permanente plasser, først for Campus-arbeidere deretter for ansatte.
Det bør vurderes om studentparkeringsplasser skal trekkes ut av området
og defineres permanent på Lillebrand-jordet syd på Campus.
«Frigjorte plasser» kan tilbys andre grupper. HC-plasser må plasseres ved
inngangen til bygningene.
3) En profesjonalisering av parkeringskontroll.
Parat; Positiv til dette så lenge reglene er forutsigbare og tydelige for
brukerne -og at tidligere foreslåtte betalingsordning ikke innføres.
Ønsker ikke at profesjonelle parkeringsselskaper skal leies inn til å
håndheve parkeringsbestemmelsene – dette blir kostbart og vanskeliggjør
evt klageadgang.

Et notat sendes innen høringsfristen 20 april.

29/15

Kurt

Fusjonen med Negotia
Styret diskuterte fordeler og ulemper med en fusjon og gikk igjennom
spørsmålsark delt ut på møtet. Fordelen kan være at vi blir en mye større
gruppe enn før. Parat hat 35 000 medlemmer og Negotia har 19 500 (større

1

handlingskraft?) En ulempe kan være at UHR-sektoren blir en mindre
gruppe totalt innenfor den nye organisasjonen. Styret hadde ingen innspill
utenom det som nå er nevnt.
Høringsfristen er 30 april.

30/15

2.3.4 forhandlingen (5 søknader)
Forhandlingen skjer 28. april. Styret møtes 27 april klokken 1300.
Det kalles inn

31/15

NMBUs mobiltelefon Policy
Utkast ble gjennomgått og styret har følgende bemerkninger på
dokumentet:
- helheten må være enklere, tydeligere og mer brukervennlig
- uttrykke retningslinjer for hvem som kan få mobiltelefon (ulik
praksis i dag)
- større spenn på antall Gb – 1Gb blir i mange tilfeller for lite.
- rutiner for mobilbruk og avregning må ikke medføre økt
arbeidspress på lønningskontoret
- negativ til trekk av lønnslipp og stiller spørsmål om lovligheten av
dette.
- Ad 4.7 siste setning; «man må skaffe tilveie bilag igjennom tjeneste
tilbyder» - mobilreglementet bør ikke ha strengere krav til bilag enn
reiseregningen.

32/15

Eventuelt
Invitasjon til byvandringen 7.mai (forslag til tekst sendt på mail)
Flott invitasjon og i tillegg bør den inneholde:
- kart med hvordan komme fram
- mat dekkes av Parat – drikke betales av den enkelte.
Sendes medlemmene for påmelding

Kurt

Kurt

Gro/Kirste
n

Foreløpig uavklart hvem som er tillitsvalg for Hovedadministrasjonen
Avventer
Intern sak på Campus Adamstuen
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