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Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Thomas Brandt (Forskerforbundet), ,
Vanessa Necchi (NTL), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Marius Korsnes
(Akademikerne), Mats Ingulstad (vara hovedverneombud), Karin Hansen (LOS
6 og 8).

Forfall:

Ida Marie Henriksen (Akademikerne)

Kopi til:

George Chabert (Forskerforbundet), Espen Andresen (NTL), Nina Laeskogen
(PARAT), Ida Marie Henriksen (Akademikerne)

Gjelder:

LOSAM 11.02.2020

Møtetid:

12.30 – 14.00

Møtested:

Teams

LOS 06/2021 - ORIENTERINGSSAKER
• HUMSAM
Dekan orienterte om at det nå jobbes med piloter innenfor bærekraft og digitalisering. Det ble påpekt
at det hittil hadde vært vanskelig å få respons fra teknologimiljøene på deltakelse i disse. Det arbeides
også med å utvikle kompetansemål for HUMSAM-kandidater. Denne utredningen, som til nå har blitt
diskutert i prosjektgruppa for prosjektet, vil når ny versjon er klar, bli behandlet i linja via
Utdanningsutvalgene på HF, SU og ØK.
• Gjenopprettingsprosjektet
Det legges nå opp til færre møter i prosjektgruppa enn i 2020. Derimot ser man behov for flere møter
i ledergruppa for å avklare mellom instituttene mindre saker som kommer opp. NTNUs styre vil bli
orientert om prosjektet i møte i mars 2021. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved NTNU har også bedt
om en orientering.
• Koronasituasjonen
Dekan orienterte om bakgrunnen for campus igjen har blitt lukket. Det ble understreket at det ikke
betyr fullstendig stenging verken for studenter eller ansatte. Praktisk-estetiske fag vil fortsette å følge
«januar-planen» med opplegg for fysisk undervisning. Fakultetet har bedt instituttene om å legge opp
til en liberal praksis når det gjelder stipendiaters mulighet til å arbeide på campus.
• HFs høringsuttalelse om FAFO-rapport 2020:22 (vedlagt)
Administrativ leder viste til at innspillene fra LOSAM var tatt inn i uttalelsen.
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• HMS Årsrapport 2020 (vedlagt)
Karin Hansen påpekte at HMS-tiltak ikke har blitt gjennomført i 2020 grunnet pandemien.
Forskerforbundet mente det var en god rapport, men etterlyste samtidig mer informasjon om
kartleggingen av hjemmekontorordningen ved ISL. NTL støttet dette. Fakultetet vil komme tilbake til
saken i senere møte. Administrativ leder informerte om at det vil bli planlagt fellestiltak/fagdag for
alle teknisk-administrativt tilsatte på HF i løpet av vårsemesteret 2021.
Foreningene og verneombud etterlyste midler til å lette arbeidssituasjonen på hjemmekontor. Dekan
oppfordret tillitsvalgte og verneombud til å reise denne saken i fora på NTNU-nivå. Fakultetet vil
følge opp saken og LOSAM vil bli orientert om dette i neste møte.
LOS 07/2021 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 28.01.2021
Sakspapirer
•

Utkast til referat fra LOSAM 28.01.2021

Vedtak:
«Referatet ble godkjent med noen mindre korrekturendringer.»
Drøfting
LOS 08/2021 RAPPORT OM SYKEFRAVÆR VED HF
Sakspapir:
•

Notat av 03.02.2021 m. fire vedlegg

Karin Hansen orienterte kort om rapporten.
Administrativ leder orienterte om at det høye sykefraværet i fakultetsadministrasjonen i liten grad
synes å kunne knyttes til arbeidssituasjonen. Underbemanning innenfor enkelte områder fører
imidlertid til høyt arbeidspress på enkeltmedarbeidere.
Det ble spurt om sykmeldinger kan knyttes til forsinkelser for stipendiater og postdoktorer.
Fakultetet har ingen indikasjoner på et det er tilfelle.
Vedtak:
«LOSAM tok notatet og orienteringene til etterretning, men ba fakultetet om å følge situasjonen
nøye i enheter eller blant grupper der sykefraværet er høyt. LOSAM ba om halvårige rapporter om
sykefraværet der statistikken brytes ned på enheter og grupper som er hensiktsmessig.»

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vår dato

15.02.2021

Vår referanse

3 av 4

2020/4246

LOS 09/2021 EVALUERING AV PROFESSOR II
Sakspapirer
• Notat til fakultetsstyremøte 03.03.2021
Foreningene signaliserte en viss grad av skepsis til effektene av å tilsette professor II.
Forskerforbundet påpekte at det synes å være et stort spenn i hva man får ut av professor IItilsettingene og at det er svært viktig å ha klare kriterier å legge til grunn når man engasjerer professor
II for å sikre at instituttene får tilført tilleggskompetanse.
NTL støttet at det måtte være mulig for instituttene å søke fakultetet om strategimidler til professor II.
De påpeker også at det er svært viktig å ha klare kriterier som legges til grunn når man engasjerer
professor II. Men NTL er skeptisk til at det skal brukes fellesmidler til finansiering av professor II
stillinger. Spesielt ved foreslått overgangsordning.
Vedtak:
«LOSAM sluttet seg til løsningen som ble skissert i notatet til fakultetsstyret, men understreket at de
strategiske vurderingene i forkant av tilsettingene må være grundige og gode og at vedleggene til
arbeidsavtalene er viktig for å sikre godt faglig utbytte for instituttene.»
LOS 10/2021 NYTILSETTINGER OG PERSONER SLUTTET VED HF I 4.KVARTAL 2020
Sakspapirer
• Notat av 04.02.2021 fra HF
Vedtak:
«LOSAM tok den framlagte oversikten til etterretning. LOSAM ba om at fakultetet ved neste
rapportering til LOSAM tar med både faste og midlertidig tilsatte i oversikten.»
LOS 11/2021 CAMPUS - KVALITETSMÅL BYGG OG UTOMHUS DEL 2
Sakspapirer:
•
•
•

Høringsnotat av 28.01.2021 fra Eiendomssjef NTNU
NTNU kvalitetsmål del 2
Svarskjema fra fakultetet

Følgende momenter ble spilt inn i drøftingene:
Det lanseres mange mål og delmål. Men med så mange mål kan det være relevant til en viss grad å
prioritere målene med tanke på at man i en gitt situasjon kan bli tvunget til å nedprioritere mål som
regnes som mindre viktig enn andre.
Det er viktig å hente inspirasjon fra campus ellers i verden som fungerer godt.
Det er viktig at planen for ferdsel mellom undervisningsrom, møterom/grupperom,
undervisningslandskap og arbeidsstrøk legger til rette for effektiv mobilitet på campus. Det bør her
også tas hensyn til klima og værforhold.
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Hvordan det planlegges og kommer til å se ut utomhus spiller også inn på kvaliteten på lokaler
innomhus. Det er viktig å se dette i sammenheng.
Relevante fagmiljø må involveres i arbeidet med målene innen de ulike områdene.
Det er et svært viktig prinsipp at et universitet er så åpent som mulig ovenfor samfunnet rundt.
NTNU skal være et åpent universitet, så åpent som overhodet mulig gitt kravene til sikkerhet.
Vedtak:
«LOSAM ber om at momentene som ble spilt inn i drøftingene blir tatt med i fakultetets
høringssvar.»

LOS 12/2020 YMSE
Ingen saker.
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