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Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Dato

Referanse

29.03.2016

Møtereferat
Til stede:

Forfall:

Dag Atle Lysne, Knut Ole Lysø, Riina Kiik, Marit Reitan, Harald Aspen, Helge
Klungland, Arnulf Omdal, John Magne Grindeland, Merete Thorsvik
Sarah Skallist, Solrun Valen, Camilla Nereid

Kopi til:

Gjelder:

Utredningsgruppe for faglig organisering – «SUV-fakultetet»

Møtetid:

29. mars kl 16

Møtested:

Dragvoll, pav A, møterom 119

Signatur:

Sak 1. Dokument til høring om faglig organisering
Utkast til dokument var sendt ut på forhånd, og møtet ble i stor grad brukt til å gå gjennom dette. Det ble
gjort avtaler om videre arbeid med dokumentet; representanter fra lærerutdanning og pedagogikk bidrar
med tekst til del A og B under overskriften Nærmere om problemstillinger knyttet til instituttstruktur på ulike
fagområder. Riina og representanter fra FHS ser på del C om sosialfag. Harald og representanter fra GEO/ISS
ser på delen om SAN/GEO/ISS. Tekstene sendes sekretariatet ved Merete Thorsvik innen mandag
ettermiddag. Sekretariatet får ansvar for å få opp bakgrunnsfakta til tabellene. Målet er å kunne sende ut
dokumentet som saksdokument til instituttledermøtet (inkludert FHS og FLT) 6. april. Innspillene derfra tas
med inn i neste møte, 11. april, som vil bli brukt til å ferdigstille et dokument som sendes på høring.

Sak 2 Videre prosess:
Gruppa var enig om følgende tidsplan:
6. april
Dokument med forslag til faglig organisering drøftes i instituttledermøte (inkl FHS og FLT)
11. april
Forslagene til faglig organisering ferdigstilles i utredningsgruppas møte, og sendes på høring
til fagmiljøene med frist 29. april
2. mai
Møte i utredningsgruppa (flyttes fra 25. april) – vurdere høringsuttalelser og justere forslag
9. mai
Møte i utredningsgruppa?
11. mai
Sluttrapport behandles i LOSAM (SVT – ikke fått datoer for LOSAM ved FHS og FLT ennå)
13. mai
Frist for innsending av forslag til faglig organisering
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