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Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, , Vanessa Necchi (NTL), Thomas
Brandt (Forskerforbundet), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Ida Marie
Henriksen (Akademikerne), Karen Riis (hovedverneombud)

Forfall:

Espen Eiken

Kopi til:

George Chabert (Forskerforbundet), Espen Andresen (NTL), Marius Korsnes
(Akademikerne), Karen Riis (hovedverneombud) Ann-Kristin Haavik (vara
hovedverneombud)Nina Laeskogen (PARAT)

Gjelder:

LOSAM 20.05.2020

Møtetid:

10.00 – 11.30

Møtested:

Teams

LOS 19/2020 - ORIENTERINGSSAKER
• HUMSAM
Dekan orienterte om webinaret som ble gjennomført 18.05.2020 med god deltakelse og gode
tilbakemeldinger. Webinaret resulterte i mye god empiri for det videre arbeid med prosjektet.
Tidsplanen fort prosjektet er forskjøvet pga av koronasituasjonen. Fristen for ferdigstilling av
Delrapport 1 ert utsatt til medio oktober 2020. Det er opprettet egen wiki for HUMSAM:
https://www.ntnu.no/fremtidenshumsam
Drøfting
LOS 20/2020 GRADVIS ÅPNING AV CAMPUS
Dekan orienterte om arbeidet i NTNUs beredskapsgruppe og HFs beredskapsgruppe. Retningslinjene
er nå endret slik at studenter og ansatte kan komme tilbake til campus. Instituttene og fakultetet vil
gjennom spørreskjema til alle ansatte utforme opplegg slik at ansatte fra 25.05.2020 kan bruke
campuskontor. Hovedpunktet vil være at smittevernreglene kan følges. Det kan bety rullering av
tilstedeværelse i noen bygg.
Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning. LOSAM er opptatt av at alle må følge smittevernreglene
og NTNUs retningslinjer. LOSAM understreket at verneombudene for de ulike verneområdene ved
HF må tas med i arbeidet med gradvis åpning av campus. LOSAM ber om å bli orientert om
erfaringene i neste møte.»
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Drøfting
LOS 21/2020 RISIKOMATRISE FOR HF 2020
Sakspapir:
•

PP: Risikobilde HF - Korona 2020

Vedtak:
«LOSAM sluttet seg til at det i fortsettelsen vil være viktig å fokusere på risikoreduserende tiltak.
LOSAM ba ellers om at fakultetet i matrisen må se nærmere på verdiene som er brukt under
konsekvens og sannsynlighet, særlig under risikoområde 2 (Forskning og kunstnerisk virksomhet) og
9 (Kostnader). Når det gjaldt risikoområde 6 (Ledelse, arbeidsmiljøet) ble det antydet at den samlede
risiko her burde kategoriseres som høy. LOSAM understreket at det er viktig å vektlegge god og
forståelig kommunikasjon om matrisen.
Momentene som kom fram i møtet vil bli tatt med i det vider arbeid og meddelt blant annet i
instituttledermøtet 26.05.2020.»
LOS 22/2020 YMSE
NTL reiste spørsmålet om hvordan ansatte og studentene vil bli ivaretatt til høsten med digitale
forelesninger og fysisk oppmøte til undervisning i mindre grupper og om man kan risikere at
studentene oppholde seg på hjemplassen. Dekan svarte at det antakelig blir tilbud digitalt og tilbud
på campus. Det vil være opp til instituttene å sikre likebehandling av studentene. NTNU ønsker at
studentene skal komme til Trondheim. Det arbeides med opplegget til høsten og dekan understreket
at det gjenstår mye planleggingsarbeid.
NTL spurte om hvordan det ligger an med arbeidet med strategisk personalplan for tekniskadministrative stillinger ved HF. Administrativ leder informerte om at arbeidsgruppa ikke har
kommet så langt som opprinnelig forutsatt og at man ikke regner med å ha ferdig et utkast før et
stykke ut i høstsemesteret 2020.
Dekan orienterte kort om arbeidet med å etablere et gjenopprettingsprosjekt for arbeidsmiljøet ved
IMS og IHK. Prosessen som skal lede til et prosjekt har kommet i gang. LOSAM vil bli invitert til et
innledende møte om prosjektutformingen.

