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Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dato

Referanse

22.02.2017

2017/987/AIØ

Møtereferat
Til stede:

Tone Aune (møteleder), Thomas Ferstad, Merete Knudtzon Strømsland, Liv
Unhjem, Merete Thorsvik, Astrid Irene Øie

Forfall:

Marit Reitan, Bård Li, Emily Cathrine Jackson m/vararepr.

Gjelder:

Protokoll - møte 01.02.17 - LOSAM - SU-fakultetet

Møtetid:

Kl 0830

Møtested:

Møterom 104, Paviljong C

Saksliste:
Sak 1/17:

Godkjenning av protokollen
Protokollen fra LOSAM møtet 15.12.16 ble godkjent.

Sak 2/17:

Avvikling av kunngjørings- og stillingsstopp – videre prosess ved SU
Muntlig orientering ved Merete Thorsvik og Tone Aune.
- SU-fakultetet må prioritere hvilke stillinger som skal utlyses.
- Det må være innenfor rammene av vedtatt bemanningsplan for SU-fakultetet.
- Stillingene utlyses internt, alle ordinært tilsatte kan søke, inkludert midlertidig
tilsatte.
- Ledige stillinger etter intern utlysning kan utlyses eksternt.

Sak 3/17:

Informasjon/drøfting – kunngjøringstekster
- NTNUs lønnspolitikk må følges for alle stillinger og kunngjøringstekster.
- LOSAM ønsker felles standardtekster for SU-fakultetet.

Sak 4/17:

Oversikt over nyansatte, ansatte som har sluttet og 2.5.5 justeringer - 4. kvartal
2016.

Sak 5/17:

Tillitsrepresentantene orienterer
PARAT: De har hatt felles styremøte i Gjøvik, og de har oppdatert medlemslistene
med medlemmer fra Gjøvik, Ålesund og HIST. De skal snart arrangere møte med
medlemmer ved SU-fakultetet.
NTL: Valg for tillitsvalgte i februar 2017 ved alle enheter. Årsmøte tidlig i mars 2017,
nestleder, kasserer og styremedlemmer er på valg. Det vil også bli arrangert
dagskonferanse og årsfest i februar/mars. NTL mener at det har vært en tøff start på
nyåret, med nye oppgaver og opplæring, i tillegg til at man mangler ansatte.
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Opplæring innen studieadministrative oppgaver pågår, blant annet med fullført
saksbehandling ved instituttene.
Sak 6/17:

Dekanen orienterer
-Ledersamling 6.-7.2.17 med fokus på strategiprosessen ved SU-fakultetet for 2017.
Fakultetene må ha ferdig utkast til strategiplan til juni 2017, og styret ved NTNU skal
behandle saken i august 2017. Stikkord: SU-fakultetets mål og ambisjoner og SUfakultetets rolle i NTNU.
-Sikker drift: 75 stillinger med basis IT nå ved NTNU, 1 person er dedikert til SUfakultetet fra IT. Dokumentasjonsforvaltningen: skal samlokaliseres fra 01.03.17 i
bygg 1, Dragvoll.
-Orientering om etablering av 4. nivå ved Institutt for lærerutdanning (v/Merete
Thorsvik). Saken skal behandles i LOSAM 01.03.17.

Sak 7/17:

Eventuelt
Spørsmål fra LOSAM:
-Er SU-fakultetet berørt i forbindelse med Elgesetergt 10?
-Medvirkning for ansatte i forbindelse med flytteprosessene til nye bygg, f.eks til
Kalvskinnet hvor lærerutdanningen skal flytte?
-Institutt for sosialt arbeid, SU-fakultetet skal flytte til helsebygget i Elgesetergt 10.
-Medvirkning for ansatte: usikkert hvor godt dette er fulgt opp, kanskje har ikke
miljøene vært godt nok involvert i prosessene. Det er viktig med forståelse av hva en
medvirkningsprosess er. Fagforeningene har blitt informert fra ansatte om at de vil ha
cellekontorer, mens det ved både Elgesetergt 10 og Kalvskinnet er lagt opp til få
cellekontorer, og i stedet felleskontorer.

Astrid Irene Øie
Referent

