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Møtereferat

Til stede:

Anne Kristine Børresen, Karen Riis (hovedverneombud), Vanessa Necchi
(NTL), Nina Lager Vestberg (Forskerforbundet), Ida Marie Henriksen
(Akademikerne)
Karin Hansen deltok under LOS 32/2019
Anne Kristine Børresen deltok ikke under LOS 31/2019 – Kort om videre
prosess IHS

Forfall:

Gro Synnøve Johansen (PARAT), Espen Eiken

Kopi til:

Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Espen Andresen (NTL), Marius
Korsnes (Akademikerne), Ann-Kristin Haavik (vara hovedverneombud) Nina
Laeskogen (PARAT)

Gjelder:

IDF LOSAM 17.10.2019

Møtetid:

09.30 – 11.00

Møtested:

John sitt kontor (HF2520c)

LOS 31/2019 ORIENTERINGSSAKER
•

KAMD

Dekan orienterte om diverse prosesser som går/har vært gjennomført; Felles workshop med
studenter fra AD, IMU og IKM, kvalitative undersøkelser og kartlegging av spesialrom på Dragvoll.
Foreningene reiste flere spørsmål blant annet om Statsbyggs rolle og medvirkning i det videre arbeid
med Campus. Dekan vil til neste møte i LOSAM forberede en sak der spørsmålene blir adressert.
•

Fakultetsstyret 23.09.2019

Dekan viste til at Fakultetsstyret har sluttet seg til premissene i utkastet til ny økonomimodell som
ble lagt fram i møtet. Fakultetsstyret ba imidlertid om alternative beregninger for internhusleie der
det tas hensyn til kostnader basert på spesielle rombehov som kan legges inn i basis på instituttene
eller fakultetet. LOSAM vil bli forelagt endelig forslag til modell før møtet i Fakultetsstyret
09.12.2019.
Rapporten om tilsettinger i filosofi: Dekan orienterte om at fakultetsstyret har bedt fakultet om å
følge opp anbefalingene i rapporten for å unngå tilsvarende skjevheter i kjønnsbalansen i framtidige
tilsettinger i vitenskapelige stillinger i filosofi og generelt ved fakultetet. Fakultetsstyret ba om at
dekan kommer tilbake med retningslinjer for silekomiteenes arbeid samt en redegjørelse for hvordan
kjønnsbalanse skal sikres ved framtidige ansettelser.
Dekan opplyste om at det ved utlysning av nye stillinger vurderes å bruke kallelse og at det her ble
vurdert førsteamanuensisstilling med 60 % undervisning. Forskerforbundet og NTL var skeptiske til
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dette fordi de ikke anså det som et godt likestillingstiltak og at det kan oppfattes som en «B-stilling»
for kvinner.
NTL spurte om de inntil 5 stillingene ville bli lyst ut samtidig hvis det blir normal utlysning og kun
det. Dekan opplyste om at det kom til å skje, men at det ville bli satt inn flere fagfolk i
vurderingsarbeidet.
•

Kort om videre prosess IHS

Administrativ leder orienterte kort om prosessen fram mot behandlingen av saken i styret ved NTNU
31.10.2019. Høringsfristen for ansatte ved IHS var satt til 07.10.2019. Saken skal behandles i
SESAM før styremøtet. Foreningene framhevet at arbeidet med gjenoppretting av arbeidsmiljøet må
prioriteres og at det må legges ressurser inn i dette arbeidet. NTL understreket at eventuell
omplassering av administrasjonen på IHS må skje i medvirkning og etter de regler som gjelder i
slike situasjoner. Forskerforbundet poengterte at NTNUs etiske retningslinjer må vektlegges i
framtidige tilsettinger av ledere.
Drøfting
LOS 32/2019 ARK – STATUS PR OKTOBER 2019
Sakspapirer:
•
•

Notat av 07.10.2019 fra HF
Forberedelse til ARK – skjema

Vedtak:
«1.
LOSAM ber fakultetet sørge for at nivå 1 ved NTNU avklarer om ansatte ved IHS skal svare på
ARK-undersøkelsen. LOSAM mener at det i den foreliggende situasjon der IHS kan bli
omorganisert, er lite hensiktsmessig å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse siden resultatene vil
ha begrenset verdi som utgangspunkt for tiltak som skal bedre arbeidsmiljø i eventuelle nye enheter.
2.
LOSAM mener at det er viktig for organisasjonen at svarprosenten blir så høy som mulig og at
instituttlederne må motivere medarbeiderne til å svare. Saken tas opp i instituttledermøtet
29.10.2019.
3. Resultatene fra ARK legges fram til drøfting i LOSAM i januar 2020.»

Drøfting
LOS 33/2019 UTLYSNINGTEKSTER
Sakspapir:
•

Notat av 09.10.2019 fra dekan
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Vedtak:
«1.
Medlemmene i LOSAM får tilsendt alle utlysningstekster via e-post.
2.
Medlemmene i LOSAM gis frist på 3 dager til å respondere på en utlysningstekst. Fristen må framgå
tydelig i oversendelsen.
3.
Medlemmene i LOSAM må innen fristen gi tilbakemelding til fakultetet hvis ikke har innvendinger
til utlysningsteksten eller om de vil drøfte lønnsplassering og/eller andre sider ved utlysningsteksten
i ordinært møte i LOSAM.»
LOS 34/2019 YMSE
Ingen saker.

