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Dato

Referanse

03.02.2021

2020/4246

Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Marita Løkken (fungerende
hovedverneombud), Vanessa Necchi (NTL), Gro Synnøve Johnsen (PARAT),
Ida Marie Henriksen (Akademikerne)

Forfall:

Thomas Brandt (Forskerforbundet)

Kopi til:

George Chabert (Forskerforbundet), Espen Andresen (NTL), Mats Ingulstad
(vara hovedverneombud), Nina Laeskogen (PARAT), Marius Korsnes
(Akademikerne)

Gjelder:

LOSAM 28.01.2020

Møtetid:

12.30 – 14.00

Møtested:

Teams

LOS 01/2021 - ORIENTERINGSSAKER
• Normeringsprosjektet
Dekan orienterte om at utkast til rapport har vært drøftet to ganger i Mellomlederforum (referansegruppe) og at
den faglige referansegruppen har levert sine innspill til prosjektgruppa. Prosjektgruppa vil nå ferdigstille sin
rapport som avleveres til fakultetet. Fakultetet vil deretter sende saken på høring til instituttene. LOSAM vil
bli orientert om resultatet av prosessen og få eventuelle forslag til behandling før saken tas opp i
fakultetsstyret.

• Justering av årsplan 2021
Dekan orienterte kort om justeringene i HFs årsplan som følge av at blant annet instituttene har
ferdigstilt sine årsplaner. HFs årsplan vil bli lagt ut på WIKI og Web.
• HUMSAM
Dekan orienterte om at det nå arbeides med kompetansemål. LOSAM vil bli orientert om utkastene
og det videre arbeid med kompetansemålene.
• Campus
Det ble orientert om at administrativ leder er oppnevnt i hovedbrukergruppen. Det skal nå oppnevnes
fagpersoner fra instituttene til Temabrukergruppene og Klyngebrukergruppene.
LOSAM var samstemte om at universell utforming må ivaretas i Campus-prosjektene.
• Gjenopprettingsprosjektet
Dekan orienterte kort om arbeidet i gjenopprettingsprosjektet hittil i 2021.
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• Koronasituasjonen
Dekan orienterte om mulig oppmykning av tiltakene på NTNU i februar hvis smittesituasjonen tillater
det. Det ble ellers vist til at de praktisk-estetiske fagene har fysisk undervisning og at
førsteårsstudenter i andre semester får tilbud om fysisk undervisning en gang i uka. Fakultetet og
instituttene forbereder seg på gradvis åpning, men må være forbered på å justere kursen.
• Budsjettsituasjonen
Dekan orienterte om at regnskapet som ble ferdig i midten av januar 2021 viste at fakultetet har noen
friske midler. Midlene vil bli brukt til flere forskningsterminer, midler til instituttene for å styrke
studentenes psykososiale situasjon, midler til utstyr for digital undervisning og midler til
vitenskapelige publisering i open access.
• Digital besøksrunde på alle institutt i vår
Det vil bli lagt opp til digitale møter mellom dekanatet og alle instituttene i løpet av vårsemesteret
2021.
Drøfting
LOS 02/2021 STRATEGISKE MIDLER - PROFESSOR II
Sakspapirer
•

Notat av 20.02.2021 m. vedlegg fra dekan

Vedtak:
«LOSAM tok saken til etterretning. Den vil bli lagt fram i LOSAM 11.02.2021med kvantitative data
inkludert. LOSAM understreket at det er viktig å ha økonomisk handlingsrom til å tilsette professor
II ved instituttene. Samtidig sluttet LOSAM seg til at det er viktig å ha tydelige forventninger til
arbeidet professor II skal utføre ved instituttene.»
Drøfting
LOS 03/2021 ANSATTES OPPLEVELSE AV MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE
VED NTNU
Sakspapir:
•

Fafo-rapport 2020:22

I drøftingene ble det fra foreningene og verneombud understreket at det er viktig å inkludere
midlertidig tilsatte i ulike prosesser på alle nivå i organisasjonen. Det ble også framhevet at god
kommunikasjon er avgjørende for god medvirkning og medbestemmelse. Her ble kommunikasjon
som når alle framhevet - det være seg på engelsk eller tegnspråk - og at pandemien har vist hvor
viktig det er med digitalt utstyr som fremmer kommunikasjon og medvirkning og medbestemmelse.
Videre ble det poengtert at medarbeidersamtalene ikke gir innflytelse på større prosesser og
prosjekter ved NTNU, men at det må ivaretas på andre måter.
Vedtak:
«LOSAM ber om at momentene som kom fram i drøftingene tas med i arbeidet med fakultetets
høringsuttalelse.»
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LOS 04/2021 MØTEPLAN VÅRSEMESTERET 2021
Vedtak:
«LOSAM vedtar følgende møteplan for vårsemesteret 2021:
•
•
•
•
•
•

Torsdag 28.01.2021 12.20-14.00
Torsdag 11.02.2021 12.30-14.00
Torsdag 11.03.2021 12.30-14.00
Torsdag 08.04.2021 12.30-14.00
Torsdag 06.05.2021 13.00-14.30
Torsdag 03.06.2021 12.30-14.00»
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