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Sak 12/16 Fusjonsnytt

Forlag til vedtak:
” Fakultetsstyret tar informasjon om fusjonen og prosesser knyttet til denne til
orientering.”

Saksfremlegg:
Fusjonen mellom HiST, HiG, HiÅ og NTNU trådte i kraft 01.01.2016.
Faglig organisering:
Mandag 15.02.16 bestemte styret at nye NTNU skal ha åtte fakulteter. På hvert fakultet, samt
i Gjøvik og Ålesund, settes det nå ned grupper som skal utrede instituttstrukturen. Der det er
hensiktsmessig skal gruppene også foreslå organisering av enheter på nivået under (nivå 4).
Forslagene skal også inneholde navn på foreslåtte institutter.
Rektor har utpekt følgende personer til å lede utredningsgruppene:
 Fakultet A (Arbeidstittel «Fakultet for ingeniørvitenskap»): Dekan Ingvald Strømmen
 Fakultet B («Fakultet for naturvitenskap»): Dekan Anne Borg
 Fakultet C («Fakultet for informasjonsteknologi»): Dekan Geir Øien
 Fakultet D («Fakultet for humaniora»): Dekan Anne Kristine Børresen
 Fakultet E («Fakultet for helse»): Dekan Bjørn Gustafsson
 Fakultet F («Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap»): Dekan Marit Reitan
 Fakultet G («Fakultet for økonomi»): Fungerende dekan Hans Marius Eikseth
 Fakultet H («Fakultet for arkitektur»): Fungerende dekan Annemie Wyckmans.
 NTNU i Gjøvik: Viserektor Jørn Wroldsen
 NTNU i Ålesund: Viserektor Marianne Synnes
Gruppene har fått frist til 15.mai med å levere sine forslag. Deretter skal styret drøfte saken
første gang 16.juni, før de fatter et endelig vedtak 24-25.august.
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Administrativ organisering:
En tilsvarende prosess settes nå i gang for å tegne et nytt organisasjonskart for
administrasjonen etter årsskiftet. Fakultetene, NTNU i Gjøvik/Ålesund og
Fellesadministrasjonen skal lage hver sine forslag til egen administrativ organisering.
Forslagene skal være ferdige til 15.april. Deretter skal Gruppe for administrativ organisering
lage et felles utkast til en organisasjonsplan som skal ut på høring i mai. Etterpå havner saken
på styrets bord til en første behandling 16.juni. Også i denne saken vil styret fatte sitt endelige
vedtak 24-25.august.
Et tilleggskrav til gruppene som utreder ny administrasjon er å effektivisere den
administrative virksomheten med fem + fem prosent. Reduksjonen vil skje fra 2017 ved å
finne smartere måter å jobbe på, f.eks gjennom standardisering og digitalisering av
arbeidsprosesser.

Slik ser "veikartet" ut for de store prosessene i Organisasjonsprosjektet

Styrevedtaket finnes her:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/15.02.16web/Protokoll%2015.2.16.pdf

