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Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Dato
22.09.2014

Referanse 14/2928

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Til stede:

Eksterne representanter:
Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo
Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU
Karen Espelund, fylkesdirektør for regional utvikling, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Ottar Henriksen, prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing AS
Studentrepresentant:
Synøve Almås, FTR 1
Nina Buer-Johansen, FTR IØT
Representanter for:
Fast vitenskapelig ansatte:
Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt
Ute Gabriel, professor, Psykologisk institutt
Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling:
Dagrun Astrid Aarø Engen, stipendiat, Program for lærerutdanning
Teknisk- administrativt ansatte:
Thomas Ferstad, førstekonsulent, Program for lærerutdanning
Fra administrasjonen møtte:
Marit Reitan, dekan
Torberg Falch prodekan utdanning
Kristian Angen (sak SVTS-22/14)

Forfall:

Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Anne Viken Larsen, kontorsjef, Institutt for samfunnsøkonomi

Gjelder:

Fakultetsstyremøte SVT

Møtetid:

12.september 2014 kl. 10.0015.00

Referent:

Møtested:

Dragvoll, møterom 3, bygg 1 nivå 4

Liv Unhjem

Det var ingen merknader til dagsorden. Ingen saker ble meldt til eventuelt. Ingen kommentarer til
protokoll fra forrige møte.

ORIENTERINGSSAKER
SVTS - 17/14
Postadresse
7491 Trondheim

Orientering fra den faglige virksomheten
Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@svt.ntnu.no
http://www.ntnu.no/svt

Besøksadresse
Bygg 1, nivå 4
NTNU Dragvoll
7049 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 19 00
Telefaks
+ 47 73 59 19 01

Tlf: + 47

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Professor og deltaker på NTNUs stjerneprogram, Terje Andreas Eikemo,
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Eikemos forskning har bidratt til å kartlegge og forstå forskjeller i mental
helse, kroniske sykdommer og dødelighet i og mellom land flere steder i
verden. Den har et bredt fokus på mekanismer: fra velferdspolitikk og
helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle,
barndomsforhold, livstils-relaterte (som røyking, alkoholforbruk, fysisk
aktivitet og kosthold), barndomsforhold, boligforhold, arbeidsledighet,
arbeidsmiljø, og tilgang til og bruk av helsetjenester på individuelt nivå.
Mer om Eikemo her artikkel i Adresseavisen
SVTS – 18/13

Orientering om randsoneaktiviteter – SVT-fakultetet
Dekan Marit Reitan presenterte faktagrunnlag om de tre mest sentrale
aktørene i randsonen, det vil si virksomhet som drives av eller i
tilknytning til NTNU/SVTs ordinære forsknings- og
undervisningsvirksomhet. Aktørene som ble presentert er Norsk senter for
bygdeforskning, NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk
forskning AS.
Fakultetsstyret tar orienteringen om randsonen til etterretning, og ser det
som naturlig at randsoneselskapene ved fakultetet ses på samtidig som
strukturutredningen i universitet- og høgskolesektoren gjør at NTNU ser
på sitt forhold til SINTEF. Styret ber dekanen om å komme tilbake til
styret med ytterligere informasjon om det faglige innholdet og prosjekter
som pågår i virksomhetene og som er relevante for SVT-fakultetet.

SVTS - 19/14

Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS)
Styret tar orienteringen fra dekan om status i NTNUs arbeid med SAKS
til etterretning med følgende kommentarer:
 Behovet for sammenslåing mellom institusjoner må vurderes i forhold
til hvilke gevinster som kan realiseres gjennom arbeidsdeling og
formaliserte samarbeidsløsninger. Hvis sammenslåing skal lykkes, er
det viktig med finansiering av omstillingskostnader og
investeringsmidler. Dette vil stimulere og legge til rette for omstilling.
 NTNU har ennå ikke tatt ut sitt potensial i forhold til tverrfaglighet og
den teknisk-naturvitenskapelige profilen internt og eksternt. Nasjonal
rolle og internasjonal profil er viktig for NTNU, spesielt for
teknologimiljøene, men også viktig for kvaliteten i SVTs forskning og
utdanning. Dette må komme tydelig frem videre i prosessen.

SVTS - 20/14

Status instituttstrukturprosjektet
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Fakultetsstyret er godt fornøyd med rapporten som er levert og tar
orienteringen til etterretning med følgende innspill:
 Det er lite kvalitative data i rapporten og dermed vanskelig å få en
god sammenligning av instituttenes kvalitet. Hvor gode er vi egentlig?
Dette lå ikke i mandatet til utvalget, og var et for omfattende arbeid å
ta fatt på innenfor de rammer som var gitt.
 Instituttstrukturprosjektet må knyttes til strategiprosessen og
strukturutredningen (SAKS) i sektoren. Det er derfor riktig at
strategiprosessen går parallelt. Når det gjelder SAKS, er det viktig å
identifisere hvilke endringer som bør gjøres uavhengig av om det blir
endringer i sektoren slik at prosessen ikke stopper opp.
 Størrelse på instituttet er viktig der man skal være god. Dette handler
om profesjonalitet og styrke i møte med eksterne og interne
samarbeidsparter, spesielt der man ønsker å ta en nasjonal rolle.
SVTS - 21/14

Status ny strategi for 2015-2020
Dekanen gikk gjennom hovedpunktene i utkastet til ny strategi for 20152020. Fakultetsstyret er godt fornøyd med struktur og innretning på
arbeidet og synes overordnede mål og strategiske innsatsområder har tatt
riktig retning. Styret tar dekanens orientering til etterretning med
følgende kommentarer:
 Området innovasjon og nyskaping har fått en bedre innfallsvinkel.
Det ble stilt spørsmål ved om kommunikasjon og formidling
hadde for mye preg av informasjon og ikke toveis
kommunikasjon.
 For studentene er det viktig med kvalitet gjennom nok ressurser til
kontakttid og oppfølging fra fagpersoner. Dette må ikke svekkes
gjennom nye innovative undervisningsmetoder som studentene
ikke etterspør.

VEDTAKSSAK
SVTS - 22/14

Hovedprioriteringer 2015
Vedtak:
«Fakultetsstyret tar orientering om status og videre arbeid med strategi,
hovedprioriteringer og langtidsbudsjett til etterretning. Fakultetsstyret
slutter seg til dekanens forslag om at følgende områder gis særlig
lederfokus og prioriteres i budsjettet for 2015:



Videreutvikling av studietilbudet
Styrking av læringsmiljø (videreføring fra 2014)
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Studentrekruttering
Tematiske satsningsområder (videreføring fra 2014)
o Bærekraftig utvikling
o Helse, velferd og teknologi
o Havromsvitenskap- og teknologi
o Energi
Internasjonale spissmiljøer
Kvalitet i all forskning
Organisasjonsstruktur – struktur i UH-sektoren og instituttene
(videreføring fra 2014)

Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med hovedprioriteringene i
henhold til innspill i møtet. Budsjettmessige konsekvenser av
hovedprioriteringene skal synliggjøres i behandlingen av budsjettet 2015
som legges fram for vedtak i fakultetsstyrets møte den 11. desember.»

DISKUSJONSSAK
SVTS - 23/14
Evaluering av styrets arbeid høst 2013 – vår 2014
Styreleder Arild Underdal gikk gjennom spørreundersøkelsen som var
gjennomført i forkant av møtet. Saken ble diskutert.

Neste møte i Fakultetsstyret er 30. oktober 2014 kl. 10.00-16.00

