1 av 3

Det humanistiske fakultet

Dato

Referanse

21.09.2020

2020/4246

Møtereferat

Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Espen Eiken, Vanessa Necchi (NTL),
Thomas Brandt (Forskerforbundet), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Ida Marie
Henriksen (Akademikerne), Karen Riis (hovedverneombud), Ståle Rønning (sak
LOS 32/2020)

Forfall:

Kopi til:

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

Gjelder:

LOSAM 16.09.2020

Møtetid:

12.30 – 14.00

Møtested:

Teams

LOS 30/2020 - ORIENTERINGSSAKER
• HUMSAM
Dekan viste til at rapporten fra Fremtidens teknologistudier nå foreligger og anbefalte at man setter
seg inn i denne. Det ble gjennomført webinar i HUMSAM-prosjektet 09.09.2020 med 64 deltakere.
Rapporten fra HUMSAM delprosjekt 1 vil foreligge i starten av oktober. I neste fase av prosjektet
planlegges det å arbeide med to piloter, innenfor henholdsvis digitalisering og bærekraft, med tanke
på blant annet en eventuell minorsordning. Forskerforbundet framholdt at det var viktig å sørge for at
fagmiljøene får medvirke i det videre arbeid med HUMSAM-prosjektet.
•

Ny ledelse ved IKM
Dekan orienterte om saken og bakgrunnen for at Tore Kirkholt er konstituert som instituttleder ut
inneværende lederperiode til 31.07.2021. Dekan framholdt at konstitueringen burde vært bedre
kommunisert til medarbeiderne ved IKM fra institutt og fakultet.
•

Korona
Det ble orientert kort om avtalen om fleksitid for administrativt tilsatte på NTNU og åpningen for at
kjernetida kan fravikes for å unngå at ansatte må benytte kollektivtransport i rushtida.
Når det gjelder hjemmekontor bes man om å forholde seg til føringer fra NTNU (melding på Innsida
04.09.2020) der det også inngår at NTNU vil utforme kjøreregler i løpet av høsten 2020.
Anbefalingen fra fakultetet er at opparbeiding av plusstid må avtales med nærmest leder enten det
skjer på hjemme- eller campuskontor.
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Det ble orientert om at emeritilokalene som fakultetet har etablert i Bygg 5 på Dragvoll vil være
avstengt ut året 2020. Fakultetet har her basert seg på klare råd fra HMS-avdelingen på NTNU.
• Oversikt over nytilsatte i faste stillinger ved HF (liste vedlagt i Teams)
Foreningene lurte på om slike oversikter kunne legges fram hyppigere, for eksempel et par ganger pr.
semester. Fakultetet vil vurdere om dette er praktisk mulig og hensiktsmessig.

Drøfting
LOS 31/2020 GJENOPPRETINGSPROSJEKTET IMS OG IHK
Sakspapir:
•
•

Mandat for Gjenopprettingsprosjektet
Presentasjon i møtet

Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning.»
Drøfting
LOS 32/2020 EVALUERING OG JUSTERINGAV VIDEREFORDELINGSMODELLEN
(VFM) VED HF
Sakspapir:
•

Notat av 11.09.2020 fra dekan til fakultetsstyret

Vedtak:
«LOSAM har ingen innvendinger til det framlagte forslaget, men ber om å bli holdt orientert om
videre konsekvenser av VFM og den foreslåtte justeringen.»
Drøfting
LOS 33/2020 ADMINISTRATIVE STILLINGER VED HF
Sakspapir:
•

Presentasjon i møtet

Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning, men poengterte at det er viktig at både kontorsjefer og
instituttlederne blir orientert om saken.»
LOS 34/2020 MØTEPLAN HØSTEN 2020
Vedtak:
«LOSAM vedtar følgende møteplan for høstsemesteret 2020
•
•

Torsdag 15.10.2020
Torsdag 19.11.2020 (fakultetsstyremøte 27.11)

3 av 3

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

•

Vår dato

Vår referanse

21.09.2020

2020/4246/BROM

Torsdag 10.12.2020.

Tidspunkt for alle møtene blir 12.30-14.00.»
LOS 35/2020 YMSE
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR FRIKJØP I EKSTERNFINANSIERTE
PROSJEKTER PÅ HF
Sakspapir:
•

Utkast til notat med forslag til vedtak om retningslinjer i fakultetsstyret.

Vedtak:
«LOSAM konkluderte med at man ikke kunne behandle forslaget siden sakspapirene ble sendt ut
kort tid før møtet. LOSAM besluttet at saken kunne tas opp i ekstraordinært møte fredag
18.09.2020.»

