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Møtereferat

Til stede:

Anne Kristine Børresen, Espen Eiken, John Kamsvåg, Karen Riis (hovedverneombud),
Marianne Løvdal (NTL), Nina Lager Vestberg (Forskerforbundet), Gro Synnøve
Johnsen (PARAT), Lina Ingeborgrud (Akademikerne)

Forfall:
Kopi til:

Nina Laeskogen (PARAT) Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Vanessa Necchi
(NTL), Marius Korsnes (Akademikerne), Siri Bjørnerud (vara hovedverneombud)

Gjelder:

IDF LOSAM – 10.12.2018

Møtetid: 12.00 – 13.30

Møtested:

HF 2520c

Signatur:
LOS 41/2018 ORIENTERINGSSAKER
•

Campus (dekan)

Dekan orienterte om at det i Campussaken vil bli truffet viktige beslutninger våren 2019.
For det første arbeides det med en såkalt OFT (oppstart forprosjekt) fra Statsbyggs side. Her ser man
for seg ferdigstilling av ny Campus i 2027. NTNU skal gi tilbakemelding på rapporten innen
utgangen av januar 2019.
For det andre arbeider Trondheim kommune med planprogrammet som peker fram mot behandling
av den kommunale reguleringsplanen. Planprogrammet omhandler plassering av bygg på tomtene
kommunen har pekt ut.
Drøftingssak
LOS 42/2018 STUDIEPROGRAMLEDELSE
•
•
•
•
•

Notat av 28.11.2018 fra dekan
Mandat studieprogramledere
Rektorvedtak mandat studieprogramledere
Rektorvedtak mandat studieprogramråd
Særavtale om tilleggslønn til prodekaner, nestledere, faggruppeledere og studieprogramledere

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hf.ntnu.no
http://www.ntnu.no/hf

Besøksadresse
Bygg 2, nivå 5
Dragvoll
7049 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 65 95
Telefaks
+ 47 73 59 10 30

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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Vedtak:
“LOSAM sluttet seg til planen om at fakultetet i løpet av vårsemestret 2019 vil utrede og konkludere
når det gjelder uttelling for ledelse av studieprogram. I den sammenheng ber LOSAM om at det
vurderes nærmere om man skal bruke kronetillegg eller frikjøp, eller en kombinasjon av disse
virkemidlene. LOSAM sluttet seg til at fakultetet utarbeider kriterier som instituttene kan bruke til å
skille mellom uttelling for ledelse av program som er ulike når det gjelder størrelse og kompelsitet.
LOSAM ber også om at det blir bedre avklart hvilke oppgaver administrasjonen ved instituttene skal
ha som sekretariat for studieprogramlederne.»

Drøftingssak
LOS 43/2018 BÆREKRAFTSPROSJEKTET
•

Notat av 29.12.2018 fra dekan

Vedtak:
“LOSAM tok orienteringen om prosjektet til etterretning. LOSAM ba samtidig om at innspillene
som kom fram i møtet, tas med i det videre arbeid. LOSAM anbefalte også at fakultetet vurderer
nærmere hvordan prosjektet kommuniseres i organisasjonen. LOSAM vil få seg forelagt saken på
nytt i møte før fakultetsstyremøtet 21.01.2019.»

Drøftingssak
LOS 44/2018 ARK – TILTAK OG OPPFØLGING
•
•

Notat av 03.12.2018 fra dekan
Tiltaksrapport ARK av 28.06.2018

Vedtak:
“LOSAM tok tiltaksrapporten til etterretning. LOSAM merket seg at det var utformet mange
ambisiøse tiltak og at mange var gjennomført. LOSAM anbefalte samtidig at man framover bør
være mer forsiktig med antall tiltak og at lederne i større grad bør delegere ansvaret for
gjennomføringen av tiltakene. LOSAM sluttet seg til at det er behov for en dypere undersøkelse for
å finne fram til årsaker til tidspress og mulige tiltak som kan avbøte dette.»
LOS 45/2018 YMSE
•

Forskerforbundet ba om at arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske
studier settes opp som fast orienteringssak i LOSAM så lenge det er påkrevet. Dekan vil
etterkomme dette.
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•

Dekan opplyste om at annum for vitenskapelig tilsatte ved instituttene ikke skal knyttes til
publikasjonspoeng. Saken vil bli tatt opp i instituttledermøte 11.12.2018.

•

Neste møte i LOSAM blir 10.01.2019 kl. 13.30-15.00. Hovedfokus i dette møtet vil være sakene
til fakultetsstyremøtet 21.01.2019.

