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Dato

Referanse
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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), Karin Hansen (sak
LOS 27/2020)

Forfall:

Kopi til:

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

Gjelder:

LOSAM 25.06.2020

Møtetid:

12.30 – 14.00

Møtested:

Teams

LOS 23/2020 - ORIENTERINGSSAKER
• HUMSAM
Dekan orienterte om rapportene/egenmeldingene fra instituttene og studieprogrammene og arbeider
med Delrapport 1 i prosjektet. Utkast til rapport vil bli drøftet i webinar 09.09.2020. Dekan er med i
gruppe som intervjuer utvalgte ledere fra arbeids- og samfunnsliv. Fokus er på arbeidslivsrelevans i
våre studier.
Foreningene reiste spørsmål rundt konkretisering av prosjektet; arbeid med forslag til anbefalte
studieløp, minors etc. Relevansmeldinga ble også etterlyst. Dekan opplyste om at det kan komme en
pilot for konkretisering allerede i høst. LOSAM vil bli orientert om arbeidet med å konkretisere
prosjektet. NOKUTs evaluering av arbeidslivsrelevans i studiene vil komme høsten 2020, mens
stortingsmeldinga er ventet i 2021.
• Fakultetsstyremøtet 15.06.2020
Administrativ leder gikk kort gjennom fakultetsstyremøtet 15.06.2020. Det ble særlig lagt vekt på å
orientere om saker som skal behandles i LOSAM før fakultetsstyret fatter vedtak. Administrativ leder
viste til at LOSAM vil få forslag til strategisk personalplan for teknisk-administrative stillinger og
tiltaksplan for å redusere midlertidigheten ved HF til behandling.

LOS 24/2020 GODKJENNING AV REFERAT LOSAM 20.05.2020
Sakspapir:
•

Utkast til referat fra LOSAM 20.05.2020
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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Vedtak:
«Referatet ble godkjent.»
Drøfting
LOS 25/2020 ÅPNING AV CAMPUS HØSTEN 2020
Sakspapir:
• Notat fra rektor til dekanmøtet 16.06.2020 om gjenåpning
Administrativ leder orienterte om at ansattes hovedarbeidsplass fra 10.08.2020 vil være på campus.
Det er avhengig av at vi kan følge smittevernreglene. Det ble vist til at ansatte i
fakultetsadministrasjonen har blitt oppfordret til å ta med utstyr tilbake til campuskontore før de går
ut i ferie. Personer med særlig risiko skal i samarbeid med nærmeste leder avklare behov for
hjemmekontor. NTNU vil i løpet av høsten 2020 utrede ulike ordninger med hjemmekontor. Det ble
til slutt understreket at vi må være forberedt på at en eventuell forverring av smittesituasjonen kan
utløse tiltak.
Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning.»
Drøfting
LOS 26/2020 ARKPROSESSER VED HF HØSTEN 2020
Sakspapir:
• Notat av 15.06.2020 fra HF
Karin Hansen orienterte om planene som er lagt for oppfølging av ARK ved HF høsten 2020 og ba
om innspill fra LOSAM. Foreningene reiste spørsmål om IMS og IHK som ikke har gjennomført
ARK-undersøkelsen, vil bli omfattet av oppfølgingen. Karin Hansen vil ha møter med alle
instituttene, også IMS og IHK. Dekan viste til at det arbeides med et eget arbeidsmiljøprosjekt
(gjenopprettingsprosjektet) ved IMS og IHK.
Vedtak:
«LOSAM har ingen innvendinger til planene som er lagt for oppfølging av ARK, men understreker
at det er viktig at IHK og IMS blir omfattet av arbeidsmiljøprosessen høsten 2020. LOSAM vil bli
orientert om status etter at møtene med instituttene er gjennomført i løpet av oktober 2020.»
Drøfting
LOS 27/2020 GJENOPPRETTINGSPROSJEKTET IMS OG IHK
Dekan orienterte om arbeidet med gjenopprettingsprosjektet. Tillitsvalgte fra Forskerforbundet og
NTL samt hovedverneombud ved HF, som alle sitter i LOSAM, er tungt inne i planleggingen av
prosjektet. Utkast til mandat, som skal godkjennes av rektor, har vært behandlet i mange møter. Det
er lagt stor vekt på involvering både oppover og utover i organisasjonen.
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Forskerforbundet understreket at dette er et komplekst arbeid. Mye er ikke avklart, det være seg
målsetting og prosess videre. Dekan supplerte med at prosjektet må tuftes på tre viktige prinsipp;
små skritt, medvirkning og lokal forankring.
Det vil bli arrangert personalmøter på IMS og IHK om prosjektet tidlig høsten 2020.
Parat og Akademikerne takket for orienteringen og mente at den ga grunn til å si at arbeidet så langt
virket lovende.
Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning. Selv om medlemmer fra LOSAM er tungt inne i arbeidet
med prosjektet, er det viktig at et samlet LOSAM blir jevnlig orientert om arbeidet.»
Drøfting
LOS 28/2020 MEDVIRKNINGSUNDERSØKELSEN NTNU
Sakspapir:
•

Notat av 03.06.2020 fra HR- og HMS-sjefen NTNU

Administrativ leder orienterte kort om at HF og ISL er valgt ut som enheter der Fafo vil gjennomføre
intervju om medbestemmelse og medvirkning. Fagforeningsrepresentantene i LOSAM er valgt ut for
gruppeintervju. Administrativ leder er kontaktperson for Fafo i planleggingen av intervjudager.
Vedtak:
«LOSAM tok saken til etterretning, men ba om at det intervjuene blir gjennomført etter at mottak av
studentene er gjennomført og undervisningen har startet.»
LOS 29/2020 YMSE
•

Forskerforbundet tok opp spørsmålet om lesesalen for MA-studentene i Elvegata etter
oppslagene i Universitetsavisa. Det ble stilt spørsmål om det er uklarheter når det gjelder
verneområdene for enheter ved HF som er lokalisert utenfor campus Dragvoll. Det ble poengtert
at VM er ansvarlig for verneområdet der tilsatte arkeologer ved IHK har kontorplass. HF betaler
husleie for MA-lesesalen i Elvegata og har samme ansvar der som for MA-lesesalene på
Dragvoll. Dekan vil følge opp saken i høst og har avtalt møter med Eiendom og med
arkeologene.

•

Møtedatoer for LOSAM i høst vil bli sendt ut etter at møtedatoene for fakultetsstyret er satt.

