NOTISER

Tips från Juristen
Skärpta Molnet-krav

Standardorganet Nist, National Institute of Standards and Technology,
släppte nyligen en forskningsrapport
med nya riktlinjer för molnet. Direktiven är avsedda för den amerikanska
offentliga sektorn och innebär bland
annat skärpta krav på säkerhet och
integritet. Det betonas att myndigheterna måste bli bättre på att ta itu
med säkerheten. Dessutom finns
rekommendationer för outsourcing,
samt utläggning av program och
infrastruktur i publika moln.
Källa: Computer Sweden

Vi ska på
utbildning!

Chefens betydelse överskattad

Sluta ödsla pengar på dyra chefsutbildningar. Skicka hela arbetslaget
istället. Det ger bättre resultat,
menar Johan Bertlett som nyligen
disputerat i psykologi vid Lunds
universitet.
– En bra chef bör utbilda sin personal och främja informellt ledarskap
genom att delegera till dem som är
villiga att ta större ansvar, säger han
i ett pressmeddelande.
– Det handlar om vilket medarbetarskap som den anställde är beredd
att ta. Och att företagsledningen
skapar de övergripande förutsättningarna för att detta ska fungera.

Användarvänlig sajt

Ordet webbplats för kanske inte i
första hand tankarna till Kungliga
Operan, men den kopplingen kan
göras nu när operans webbplats
utsetts till en av Sveriges bästa.
Användarvänlighet är ledordet på
www.operan.se

24

Säkerställ att muntliga överenskommelser
även görs i skriftlig form
Text: maf

Bild: angelica söderberg

Fråga

Vilka rekommendationer ger du vid
muntlig överenskommelse?

Svar

I många fall leder längre samarbeten
fram till att parterna under arbetet gör
muntliga överenskommelser, vilka
man sedan arbetar utifrån. Inte sällan
kan det vara så att en av parterna
utan att vara medveten om det har
accepterat en förändring av de skriftliga villkoren som därmed har blivit
någon form av praxis mellan parterna.
Detta kan gälla såväl en passiv acceptans av förlängda betalningsvillkor
vilket efter en längre tid kan vara
svårt att plötsligt hävda som försening eller någon annan avvikelse från
gällande avtal.Gäller den muntliga
överenskommelsen en för parterna

Johanna Albin.
viktig fråga är det att rekommendera att
man sammanfattar denna och ser till att
även få den skriftligt bekräftad.
Muntliga överenskommelser är givetvis
lika juridiskt bindande som en skriftlig
men man måste kunna visa att den existerar och i det avseendet är det viktigt att
hålla i minnet att det inte är samma sak
att ha rätt som att få rätt!
(”Kvalitetsservice i juridiska frågor” är en av MAFs
medlemsförmåner. Mer om tjänsten finner du på
www.movex.org.)

MAF-konferens i Mälarstaden
Visste du detta om platsen för årets
Working Together Conference 22-23
mars?
Västerås
• räknas som Sveriges sjätte största stad
med 137 000 invånare.
• var staden där Erling Persson grundade
Hennes & Mauritz och öppnade den
första butiken 1947.
• har en domkyrka med anor från 		
1100-talet. Där ligger bland annat Erik
XIV begravd.
• var tidigt ute med att bygga ett stadsnät med optisk fiber för internet, TV
och telefoni. Pilotområden finns med
1000Mbit/s.
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• herrlag i bandy, VSK, kallas i folkmun
för "Mesta mästarna" vilket hänförs till
att de blivit svenska mästare 18 gånger.
• har en av Sveriges största högskolor
med 13 000 studenter och 1 000 anställda.
• största privata arbetsgivare är ABB, Ica,
Bombardier och Westinghouse.
• är en stark regionhandelsstad med ett
försäljningsindex på över 150 procent
på sällanköpsvaror.

