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Dato

Referanse

15.12.2020

2020/4246

Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Espen Eiken, Vanessa Necchi (NTL),
Thomas Brandt (Forskerforbundet), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Marius
Korsnes (Akademikerne), Karen Riis (hovedverneombud)

Forfall:

Ida Marie Henriksen (Akademikerne),

Kopi til:

George Chabert (Forskerforbundet), Espen Andresen (NTL, Ann-Kristin
Haavik (vara hovedverneombud), Nina Laeskogen (PARAT)

Gjelder:

LOSAM 10.12.2020

Møtetid:

12.30 – 14.00

Møtested:

Teams

LOS 47/2020 - ORIENTERINGSSAKER
• Fakultetsstyret 27.11.2020
Dekan orienterte om drøftingene og vedtakene i fakultetsstyremøtet 27.11.2020. Det ble vist til at
innspillene fra LOSAM var vektlagt i saksframleggene til drøftingssakene om midlertidighet og
strategimidler samt vedtakssakene om Rammeplan for teknisk-administrative stillinger og Årsplan
for HF 2020. Styret vedtok å justere det framlagte forslaget til Årsplan 2021 og kom med innspill til
Rammeplanen som deretter ble vedtatt. Styreprotokoll legges ut på WIKI-sida «Råd og utvalg ved
HF».
• HFs normeringsprosjekt
Dekan orienterte om framdriften i arbeidet med Normeringsprosjektet. Arbeidsgruppa har utarbeidet
et utkast som nå er til behandling i de to referansegruppene. Arbeidsgruppa vil ferdigstille sitt
forslag i januar 2021. Forslaget vil deretter bli sendt til behandling i organisasjonen. LOSAM får
saken til behandling i flere omganger i løpet av vårsemesteret 2021.
• Observatørstatus for studentrepresentanter i LOSAM
Dekan orienterte om at HF har mottatt spørsmål om studentene (fakultetstillitsvalgte) kan få
observatørstatus i LOSAM. Dette praktiseres ved to av fakultetene ved NTNU. HF har oversendt
spørsmålet til organisasjonsdirektøren ved NTNU på bakgrunn av at det bør være felles praksis ved
NTNU.
Forskerforbundet påpekte at observatørstatus kan være hensiktsmessig for å få opplyst sakene bedre.
På den annen side er LOSAM et partssammensatt utvalg der flere av sakene dreier seg om ansattes
arbeidsvilkår og det er ofte usikkert om studentene bør involveres i slike drøftinger.
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LOS 48/2020 GODKJENNING AV REFERAT FRA LOSAM 19.11.2020
Sakspapir:
•

Utkast til referat fra LOSAM 19.11.2020

Vedtak:
«Referatet ble godkjent».

Drøfting
LOS 49/2020 ARBEIDSMILJØ PÅ DAGSORDEN/ARK
Sakspapir:
•

Notat av 03.12.2020 fra HF

Når det gjelder arbeidsmiljøet ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) (jfr O-sak LOS
40/2020 i LOSAM 19.11.2020), orienterte dekan om at hun har hatt tett dialog med instituttleder.
Inntrykket er at det nå arbeides godt med arbeidsmiljøet ved instituttet. Justeringene som er foretatt i
viderefordelingsmodellen ser ut til å ha bidratt i positiv retning. Angående enkeltsaker som NTL har
mottatt bekymringsmeldinger om, har dekan fått avklarende informasjon fra instituttleder. Dekan vil
delta på personalmøte ved IKM på nyåret. Karin Hansen orienterte om sykefraværstallene ved IKM
som ligger høyere enn for fakultetet som helhet. LOSAM vil få sykefraværstallene for hele fakultetet
og de enkelte enheter i 2020 til behandling våren 2021.
Lokalt hovedverneombud orienterte om at verneombudene ved HF er fornøyde med at LOSAM er
opptatt av arbeidsmiljøet ved fakultetet.
Foreningene ba om at Gjenopprettingsprosjektet IMS/IHK legges fram for LOSAM jevnlig.
Det framkom ellers ingen kommentarer til det utsendte notatet som redegjør for oppfølgingen av
ARK-undersøkelsen.
Vedtak:
«LOSAM tok orienteringene om arbeidsmiljøet ved IKM og notatet om oppfølgingen av ARKundersøkelsen til etterretning. LOSAM vil få en grundigere orientert om utviklingen i sykefraværet
ved alle enhetene ved HF i møte planlagt 11.02.2021, herunder også fordelingen på egenmeldt og
legemeldt sykefravær.»
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Drøfting
LOS 50/2020 UTLYSNINGSTEKSTER - INSTITUTTLEDERSTILLINGER VED HF 20212025
Sakspapir:
•

Notat av 04.12.2020 fra HF m. vedlegg

Vedtak:
«LOSAM anbefaler at overskriften på utlysningen endres slik at det søkes etter «gode instituttledere»
i stedet for «gode kunnskapsledere». LOSAM hadde eller ingen innvendinger til utlysningsteksten.»
LOS 51/2020 YMSE
•

NTL tok opp utfordringer knyttet til undervisning etter kl. 17.00. Det ble uttrykt bekymring for at
ansatte med 80 % undervisningsandel kan få mye ettermiddagsundervisning. Fakultetet vil ta opp
saken med instituttlederne og kommer tilbake til LOSAM med en orientering.

•

Administrativ leder tok opp spørsmålet om møtehyppighet i vårsemesteret. Det var enighet om
månedlige møter. Det er allerede satt opp møte 11.02.2021. Forslag til møtedatoer i januar, mars,
april, mai og juni vil bli sendt ut tidlig på nyåret.

•

Karen Riis meddelte at hun ikke fortsetter som lokalt hovedverneombud i 2021 og at dette var
hennes siste LOSAM-møte. Dekan takket for innsatsen som hovedverneombud og viktige bidrag
til drøftingene i LOSAM gjennom mange år.

