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Dato

05.05.2020

Referanse

2020/4246/BROM

Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, Espen Eiken, John Kamsvåg, Ann-Kristin Haavik (vara
hovedverneombud), Vanessa Necchi (NTL), Thomas Brandt (Forskerforbundet),
Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Ida Marie Henriksen (Akademikerne).

Forfall:

Karen Riis (hovedverneombud),

Kopi til:

George Chabert (Forskerforbundet), Espen Andresen (NTL), Marius Korsnes
(Akademikerne), Karen Riis (hovedverneombud) Nina Laeskogen (PARAT)

Gjelder:

LOSAM 29.04.2020

Møtetid:

10.00 – 11.30

Møtested:

Teams

LOS 12/2020 - ORIENTERINGSSAKER
• Orientering fra dekan om «koronasituasjonen»
Dekan orienterte om arbeidet i sentral- og lokal (HF) beredskapsgruppe og innsatsen som er lagt ned
for å hjelpe ansatte og studenter hjem. Noen er fortsatt i utlandet, enkelte i sitt opprinnelige hjemland,
andre har meldt om at de anser seg å være i en trygg situasjonen. Dekan poengterte at det ved HF har
vært lagt ned en imponerende innsats for å legge om undervisningen. Dekan viste samtidig til at noen
medarbeidere har hatt en krevende psykososial situasjon med hjemmekontor og at det har vært og vil
være viktig å ha kontakt med alle medarbeidere og at dette er et lederansvar. Stipendiater som har
blitt rammet av koronasituasjonen, vil få mulighet til å få kompensasjon. Det ble vist til at HF vil
innkalle til nytt beredskapsmøte 05.05.2020.
NTL stilte spørsmål om tilganger til campus for ansatte. Det ble vist til at dette «styres» av
instituttlederne og at meldinger om endringer vil bli kommunisert via Innsida.
Forskerforbundet understreket at det må være et ansvar for veilederne å følge opp sine kandidater.
Dekan bekreftet dette og sa at dette har vært tema på flere beredskapsmøter og instituttledermøter.
Drøfting
LOS 13/2020 KAMD
Sakspapir:
•

Rapport: Fremtidsmuligheter for faglig klynge KAMD

Det ble orientert om at den framlagte rapporten vil bli fulgt opp gjennom et nytt utvalgsarbeid. Dette
arbeidet skal ledes av instituttleder ved IKM, Jon Raundalen.
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:
«LOSAM tok rapporten og orienteringen til etterretning. LOSAM vil i neste møte bli orientert om
mandat og sammensetning av det nye KAMD-utvalget.»
Drøfting
LOS 14/2020 RISIKOVURDERINGER
Sakspapir:
•

Notat av 16.04.2020 fra HF til NTNU

Forskerforbundet anbefalte ar fakultetet i det videre arbeid med risikovurdering skiller klart mellom
områder med stor risiko og mindre risiko, herunder langsiktige og kortsiktige risiki. Som eksempel
ble det vist til svikt innenfor forskning og forskerutdanning kan få uheldige både faglige og
økonomiske konsekvenser. Forskerforbundet advarte ellers mot at en felles mal for risikovurdering
kan gjøre at egenarten og HFs egne utfordringer kan bli borte. Det ble også vist til ergonomiske
utfordringer som en langsiktig konsekvens av hjemmekontor samtidig som nettkapasiteten ved ved å
arbeide hjemmefra kan bli en utfordring.
NTL viste til at teknisk-administrativt tilsatte opplever en kritisk ressurssituasjon med meget knappe
tidsfrister som kan gå ut over både arbeidssituasjonen til den enkelte og jobbutførelsen.
Vedtak:
«LOSAM forutsetter at HFs risikovurderinger settes inn i en systematisk risikomatrise som ivaretar
momenter som ble omtalt i møtet og hensynet også til HFs egenart. LOSAM vil få utkast til
risikomatrise for HF til drøfting.»
Drøfting
LOS 15/2020 ØKONOMISKE FØLGER AV KORONAKRISEN
Sakspapir:
•

Notat av 06.04.2020 til dekanmøtet 21.04.2020

Vedtak:
«LOSAM tok saken til etterretning. LOSAM vil få saken til drøfting når det blir klargjort hvilke
økonomiske konsekvenser koronasituasjonen får for NTNU og HF.»
Drøfting
LOS 16/2020 FORLENGELSER FOR STIPENDIATER GRUNNET KORONATILTAK
Sakspapir:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forlengelser+for+ph.d.-kandidater
Forskerforbundet påpekte at det var vanskelig å se at ikke alle stipendiatene var rammet av
situasjonen, og at det burde vært gitt noe til alle stipendiatene.
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Akademikerne var bekymret for at det økonomiske ansvaret legges på fakultet og institutt, selv om
det gis en viss åpning for tilførsel av ressurser fra NTNU sentralt, og at dette vil bli krevende å
håndtere for HF som har en presset økonomi der faren er at reservene spises opp.
Vedtak:
«LOSAM tok saken til etterretning, men understreket at det er grunn til å være bekymret for de
økonomiske konsekvensene av ordningen for HF.»
LOS 17/2020 HØRING OM NY/REVIDERT UNIVERSITETSLOV
• Diskusjonsnotat lagt fram i dekanmøtet 21.04.2020
Vedtak:
«Utkast til høringsuttalelse fra HF oversendes LOSAMs medlemmer med frist 30.04.2020 kl 12.00
med å fremme synspunkter.»
LOS 18/2020 YMSE
Fakultetet ble bedt om å vurdere å kalle inn LOSAM til kortere møter uten agenda for å orientere om
koronasituasjonen.

