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Tillitsvalgte og Strukturmeldingen

YS-forbundet Parat, som organiserer ansatte ved universiteter og høyskoler,
har diskutert det pågående arbeidet med Strukturmeldingen. De er bekymret
for at de tillitsvalgte ikke skal bli involvert på tilfredsstillende måte i det
pågående arbeidet, og henviser til regjeringens politiske plattform som
omhandler trepartssamarbeidet.

Vedlagt oversendes en uttalelse fra tillitsvalgte innen UH-sektoren som er
organisert i Parat, som også inneholder forslag til hvordan de ønsker å bli
involvert i den pågående prosessen og arbeidet med Strukturmeldingen.
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Angående Strukturmeldingen og
regionale dialogmøter mellom KD og
UH-sektoren i september

Parat sine tillitsvalgte i universiteter og høyskoler registrerer at departementet har lagt opp til

dialogmøter i regionene der ledelse og representanter for styret ved hver virksomhet skal delta i et

tre timers møte med departementet for å få en orientering om strukturmeldingen som skal være klar

i 2015. I etterkant av disse møtene er det også innkalt til et en og en halv times møte med

tillitsvalgte, et møte som ledelsen fra virksomhetene forventes å delta på.

Staten skal ha åpne prosesser og det er lagt stor vekt på mer åpenhet i politiske prosesser i

samfunnet. Staten som premissleverandør må her kunne gå foran som et eksempel på hvordan

utrednings- og informasjonsprosesser skal sørge for å inkludere også arbeidstakerne, gjennom deres

tillitsvalgte, i viktige utredningsprosesser som berører mange. Arbeidstakeres medbestemmelsesrett

ved arbeidsplassen er en grunnlovfestet rettighet og i staten har man oppfylt Grunnlovens krav

gjennom Hovedavtalen i staten.

Vi ønsker også å peke på at det i Regjeringens politiske plattform står at Regjeringen vil jobbe for et

velfungerende trepartssamarbeid, et viktig premiss for dette er at tillitsvalgte blir involvert på et

tidlig tidspunkt.

Hovedavtalen i staten har sin formålsparagraf som bør være en rettesnor også i denne saken slik at

strukturmeldingen har et godt fundament innen UH-sektoren allerede før den sendes på høring.

Vi tillitsvalgte mener at vi må kunne få delta på samme møte som vår ledelse. Vi kan ikke forstå

denne delingen. Vi ønsker å ha tilgang til den samme informasjonen som vår ledelse får. Vi

representerer de fleste ansatte i virksomhetene og har tillitt fra medlemmene.

Vi ber derfor primært om:

Møtene slås sammen til ett felles møte i hver region

Sekundært:

Tillitsvalgte deltar som observatører på møtet mellom ledelse og departement i tillegg til å

delta på det nå planlagte særmøtet.

Det første møtet skjer allerede 5. september og derfor trenger vi en rask avklaring på vår

henvendelse.


