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

Eksterne representanter:
Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo
Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold (forlot møtet etter sak 26/14)
Ottar Henriksen, prosjektdirektør, SINTEF Raufoss AS
Anne Reinton, seniorrådgiver, Trondheim kommune
Studentrepresentant:
Synøve Almås, FTR 1, Magnus Olsvik FTR IØT
Representanter for:
Fast vitenskapelig ansatte:
Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt
Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling:
Dagrun Astrid Aarø Engen, stipendiat, Program for lærerutdanning
Teknisk- administrativt ansatte:
Thomas Ferstad, førstekonsulent, Program for lærerutdanning

Meldt
forfall:

Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU
Karen Espelund, fylkesdirektør regional utvikling, STFK

Møtetid:

30.oktober 2014 kl.
10.00-14.00

Møtested: Dragvoll, møterom 3, bygg 1 nivå 4

Kommentar til innkallingen:
Det ble meldt et ønske om at det tydeliggjøres i innkallingen hva som skal diskuteres når saker
settes opp som diskusjonssak.
En sak ble meldt til eventuelt fra Anne Reinton
Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige møte
ORIENTERINGSSAKER:
SVTS - 24/14 Orientering fra den faglige virksomheten
Professor Lars Wichstrøm, Psykologisk institutt, prosjektleder i Tidlig trygg i
Trondheim.
Wichstrøm presenterte prosjektet, organisasjonen og forskningen som foregår i
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prosjektet. Studien identifiserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av
psykisk helse hos barn med utgangspunkt i undersøkelser av et representativt
utvalg av 1000 fireåringer. Disse blir undersøkt på nytt annethvert år. Studien
startet i 2006 og forventes å fortsette til deltakerne er unge voksne. Barn og
foreldre blir intervjuet, foreldre fyller ut skjema om seg selv og barnet, genprøver
innhentes, fysiologiske mål tas opp, og barnet i lek og i interaksjon med
foreldrene filmes for deretter å kodes. Svarprosenten er 82 %. Prosjektet
finansieres i hovedsak gjennom eksterne midler fra blant annet Norges
forskningsråd og Samarbeidsorganet og har vært administrativt lagt til NTNU
Samfunnsforskning AS. Wichstrøm vektla den gode støtte prosjektet har hatt
gjennom tilgang til lokaler og tjenester fra SVT-fakultetets IT-tjeneste.
SVTS - 25/14

Dialogmøte med rektor 2014 - oppsummering
Dekan Marit Reitan gikk gjennom hovedpunktene fra dialogmøtet med rektor.
Det er godt samsvar mellom signalene fakultetet får fra rektor og de planene som
legges ved fakultetet. Spesielt interessant syntes styret innspillene om å se på
forholdet mellom opptakskrav, antall som tas opp og gjennomføring av studier og
den nye satsningen Toppundervisning som rektor varslet for 2015. Et annet viktig
tema rektor tok opp var samfunnsvitenskapens rolle for å utnytte ny teknologi
optimalt og være en leverandør av innovasjon i offentlig sektor. SVT-fakultetet
må selv være med å definere og legge premissene for hvordan vi ønsker å bli
målt på innovasjon.

DISKUSJONSSAK:
SVTS - 26/14

Status instituttstrukturprosjektet, ny strategi SVT og SAKS
Notat om SAKS som skal behandles i NTNUs styre 5. november ble sendt
fakultetsstyrets medlemmer 29.10.14, så det hadde vært liten tid til forberedelse
av denne saken.
Dekanen ga en kort gjennomgang av høringsuttalelsene i instituttstrukturprosjekt.
I tillegg ble styresaken om SAKS kort oppsummert:
Hovedpunkter fra prosessen ved NTNU og nasjonalt:
 4 arbeidsgrupper sommer 2014, SVT-fakultetet har deltatt i tre
 Seminar NTNUs styre og dekaner 27.-28. august
 Lokale arbeidsmøter med berørte miljøer (ledere)
 Styret vedtar innspill til KD 5. november
 Stortingsmelding bebudet i uke 13, 2015
For at NTNU best mulig skal kunne nå sine mål og realisere sin strategiske profil
er det i saken vektlagt tre områder: internasjonalisering, forholdet til randsonen
(SINTEF) og campusutvikling.
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Hovedmomenter i diskusjonen rundt instituttstrukturprosjektet i møtet:
For SVT-fakultetet er det viktig å se SAKS, instituttstrukturprosjektet og ny
strategi i sammenheng. Fakultetsstyret mener det er riktig å fortsette fremdriften
som planlagt i instituttstrukturprosjektet slik at prosjektet ikke trekker ut og går
ut over primærvirksomheten. Det er viktig at prosessen designes slik at den også
styrker SVT-fakultetets posisjonering i den fremtidige strukturen i sektoren. Det
bør gis føringer inn i arbeidet som vil styrke fakultetet på lang sikt og bygge så
robuste fagmiljøer som mulig. Det er fire argumenter som ser ut ligge i bunnen
av SAKS, NTNUs andel av forskning og utdanning, utvikling av kvaliteten av
leveransene i høgskolesystemet, kostnadseffektive løsninger og institusjonell
robusthet (evnen til å løse større uforutsette hendelser selv). Disse fire kan også
gjenkjennes i SVT-fakultetets prosesser. Det er derfor viktig at fakultetet
identifiserer hvilke av disse fordelene vi vil få med omorganiseringen og dermed
oppnå en sammenheng i hvordan vi tenker beste løsning. Faglig styrke og kvalitet
må være i front , det strukturelle ligge i bunnen. Fakultetsstyret ber dekan arbeide
videre med SVT-fakultetets posisjonering som fakultet, faglig og med tanke på
forhandlingskraft i en fremtidig omorganisering. Et godt eksempel er hvilket grep
fakultetet skal ha om utdanning ved NTNU.
Dekan la som avslutning på sin presentasjon frem videre fremdriftsplan for
instituttstrukturprosjektet. To arbeidsgrupper opprettes for å gi fagmiljøene
anledning til å gå dypere inn i vurderingene og se om det finnes potensial for
ytterligere utvikling gjennom et tettere samarbeid eller strukturell tilhørighet med
tilstøtende fagmiljø. Dekanen fikk støtte til forslaget om å arrangere et felles
seminar med instituttlederne i forbindelse med neste styremøte 11. desember med
hovedtema ledelsesstruktur, medvirkning, senterorganisering og økonomi. På
hvilket nivå ligger ansvaret for hva? er et spørsmål som bør diskuteres.
Hovedmomenter fra diskusjonen om strategi 2015-2020:
Liv Unhjem gikk kort gjennom hovedpunktene fra høringsuttalelsene.
Representantene for de fast vitenskapelig ansatte meldte at det nok har vært brukt
mer tid på høringen om instituttstrukturprosjektet enn på strategien fordi den
oppleves som mer viktig.
Det ble stilt spørsmål om det kan være at det er for mye vekt på det fremragende
og for lite på grunnforskningen og det som skjer sakte? Er det sikkert at økt
publisering er det rette? Kan det hende at problemet er at vi publiserer for mye
slik at det blir for lite dybde og kobling mot problemløsning? Det er viktig at
fakultetet også sørger for at det settes av ressurser til langsom forskning på gode
ideer.
Det kan være vanskelig å sammenfatte alle innspillene, og den overordnede
formuleringen i innledningen må derfor gi en tydelig retning for det som kommer
etter. Strategien skal fange det samfunnsvitenskapelige fakultet og vise hvilken
rolle vi vil ta i det nye Norge hvor det å løse komplekse problemstillinger blir
viktig. Skaffe seg dybdekompetanse som kan kobles til løsninger på de store
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problemstillingene i samfunnet.

VEDTAKSSAK
SVTS - 27/13

Økonomisk status 2. tertial og langtidsbudsjett 2015-2018
Vedtak:
«Fakultetsstyret tar orientering om økonomisk status 2. tertial og langtidsbudsjett
2015-2018 til etterretning. Styret merker seg at det arbeides med kvalitetssikring
av økonomidata og at temaet vil bli tatt opp på fakultetsseminaret 11. desember.»

Eventuelt

Anne Reinton orienterte om strategisk samarbeidsforum for kunnskapsbyen hvor
rektorer, ordførere og konsernsjefer fra NTNU, Trondheim kommune, SørTrøndelag fylkeskommune, SINTEF, HiST, SiT og Næringsforeningen er
representert. Utvalget som ble opprettet i 2009 fungerer godt og organisasjonene
møtes en gang i måneden. Sentrale saker nå er SAKS, servicekontor for
utenlandsk arbeidskraft, campusprosjektet og universitetsskoler. Anne Reinton er
sekretær i utvalget

