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Det humanistiske fakultet

Dato

Referanse

25.11.2020

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)

Forfall:

Kopi til:

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

Gjelder:

LOSAM 19.11.2020

Møtetid:

12.30 – 14.00

Møtested:

Teams

LOS 40/2020 - ORIENTERINGSSAKER
•

Åpenhet strategiske personalplaner
(Meldt inn av NTL)
Dekan og administrativ leder orienterte om at de overordna planene med antall stillinger har vært
åpne hele tiden. Det ble vist til sakspapir og referat fra Fakultetsstyret 28.02.2020 (S-sak 02/2020).
Vedtaket gir hovedpunktene for hvert institutt. I notatet omtales hvert institutt og planene for hvert
fagområde ved instituttet. Dette er og skal være åpent. Når det gjelder informasjon som ligger under
dette dokumentet, kan det ikke offentliggjøres fordi det inneholder personopplysninger.
NTL presisert at det var åpenhet på instituttnivå de først og fremst etterlyste.
Det var enighet om at viktige styringsdokumenter ved HF må kommuniseres bedre ut i
organisasjonen. Administrativ leder vil følge opp dette.

•

Arbeidsmiljø på dagsorden
(Meldt inn av NTL)
NTL hadde meldt inn at de ønsket å diskutere arbeidsmiljøet ved Institutt for kunst og
medievitenskap (IKM), både med tanke på oppfølging av ARK-undersøkelsen og basert på
tilbakemeldinger fra medlemmer. Det er mye usikkerhet og bekymring på IKM.
Dekan repliserte at fakultetet er oppmerksom på dette og at det delvis kunne henge sammen med den
foreløpige bevilgningsfordelingen for 2021. Denne er nå justert slik at instituttene kommer bedre ut.
Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hf.ntnu.no

Besøksadresse
Dragvoll, Bygg 2, nivå 5

http://www.ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73 59 50 00

Saksbehandler
Ann-Karin Bromstad

Telefaks
+47

Tlf: +47 73 59 61 71
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Fakultetet vil uansett følge opp saken fram mot LOSAM 10.12.2020 der oppfølging av ARK og
arbeidsmiljøet ved HFs enheter står på agendaen.
•

Foreløpig bevilgningsfordeling 2021
v/dekan

Dekan orienterte om foreløpig bevilgningsfordeling for 2021 der det er gjort justeringer i
viderefordelingsmodellen. Instituttledermøtet og fakultetsstyret vil få samme orientering. Det
framkom ingen kommentarer til orienteringen.
Drøfting
LOS 41/2020 RAMMEPLAN FOR VIDEREUTVIKLING AV TEKNISKADMINISTRATIVE TJENESTER VED HF 2020-2025
Sakspapir:
•
•

Notat av 11.11.2020 til fakultetsstyret
Utkast til rammeplan

Vedtak:
«LOSAM sluttet seg i hovedsak til utkastet til rammeplan. PARAT og Forskerforbundet la fram
forslag til presiseringer, endringer og forbedringer i planen. Fakultetet vil vektlegge disse innspillene
i ferdigstillingen av planen som skal behandles i fakultetsstyret 27.11.2020.»
Drøfting
LOS 42/2020 MIDLERTIDIGHET PÅ HF - PROSESSPLAN
Sakspapir:
•

Presentasjon lagt fram i Instituttledermøtet 10.11.2020

Vedtak:
«LOSAM sluttet seg til forslaget til prosessplan for det videre arbeid med å utvikle en handlingsplan
for redusert midlertidighet ved HF. LOSAM la samtidig vekt på at fakultetet i prosjektet tydelig må
kommunisere at hovedfokus ikke er midlertidighetsprosenten ved det enkelte institutt, men tiltak for
å nå det oppsatte måltallet ved HF samlet.»

Drøfting
LOS 43/2020 STRATEGIMIDLER - EVALUERING OG PRIORITERING
Sakspapir:
•
•
•

Notat av 12.11.2020 til fakultetsstyret
Evaluering av strategimidler undervisning
Evaluering av strategimidler forskning
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Vedtak:
«LOSAM signaliserte at saksframleggene ikke ga grunnlag for klare synspunkter på spørsmålene
som ble lagt fram, særlig fordi effektene av strategimidlene innen forskning ikke så lett lar seg måle.
LOSAM understreket samtidig at det av hensyn til forutsigbarhet og mulighet til å utvikle prosjekter,
grupper samt den enkeltes kompetanse, er viktig med stabilitet når det gjelder omfanget på
strategimidlene og virkemidlene. LOSAM anbefaler videre drøfting av virkemidler og arbeidsdeling
mellom fakultets- og instituttnivået på dette området.»
Drøfting
LOS 44/2020 ÅRSPLAN 2021
Sakspapir:
•

Presentasjon lagt fram i Instituttledermøtet 10.11.2020

Vedtak:
«LOSAM hadde ingen innvendinger til det framlagte forslaget til årsplan for HF i 2021.»
Drøfting
LOS 45/2020 VELFERDSMIDLER 2021
Sakspapir:
•

Notat av 12.11.2020 fra dekan

«LOSAM slutter seg til at tildelte velferdsmidler for 2020 fordeles til instituttene og
fakultetsadministrasjonen og anvendes til å delfinansiere sosiale arrangement innenfor gjeldende
smittevernregler hvor de ansatte kan bidra til kulturbygging med følgende fordeling:

HF-adm
IKM
KULT
IMU
ISL
IFR
IHK
IMS
SUM

Antall årsverk
34,7
42,8
53,0
67,4
142,4
56,7
52,3
29,0
478,3

LOS 46/2020 YMSE
Ingen saker.

Andel Til fordeling
7%
11 600
9%
14 300
11 %
17 800
14 %
22 600
30 %
47 700
12 %
19 000
11 %
17 500
6%
9 700
100 %
160 300

