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Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dato

Referanse

21.03.2017

2017/987/AIØ

Møtereferat
Til stede:

Marit Reitan, Tone Aune, Anette Knutsen, Bård Li, Merete Knudtzon
Strømsland, Liv Unhjem, Merete Thorsvik, Astrid Irene Øie.
Instituttleder Torberg Falch, Institutt for lærerutdanning deltok ved sak 9/17.

Forfall:

Thomas Ferstad, Emily Cathrine Jackson m/vararepr.

Gjelder:

Møtereferat - møte 01.03.17 - LOSAM - SU-fakultetet
Kl 0830

Møtetid:

Møtested:

Møterom 103-104, Pav. C.

Saksliste:
Sak 8/17:

Godkjenning av protokollen
Protokollen fra LOSAM møtet 01.02.17 ble godkjent.

Sak 9/17:

Forhandlingssak: Oppretting av fagenheter på nivå 4 ved Institutt for lærerutdanning
Egen protokoll for saken er vedlagt.

Sak 10/17:

Oppnevning av representanter for tilsatte til innstillingsutvalg i forbindelse med
tilsetting av instituttledere ved SU-Fakultetet
Organisasjonene oppnevner representanter for tilsatte.

Sak 11/17:

Informasjon/drøfting – kunngjøringstekster

Sak 12/17:

Tillitsrepresentantene orienterer
Forskerforbundet: FFTA arrangerer nasjonalt seminar i Trondheim i uke 10, Bård Li er
i styret for FFTA. Det har vært stor interesse for seminaret som tar opp bl.a.
omorganisering i sektoren og psykososialt arbeidsmiljø. Sven Svebakk og Kjell Nytrø
er blant foreleserne.
Ellers ble det opplyst at Forskerforbundet ved SU-fakultetet har 250 medlemmer.
NTL: NTL har årsmøte i begynnelsen av mars, NTLs årskonferanse blir avholdt 3.3.17
og Sven Svebakk deltar som foreleser.
NTL har hatt arbeidsmøte, og det ble informert om at administrativt ansatte føler seg
overarbeidet, det er mye arbeid i forbindelse med ny organisering.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@su.ntnu.no

Besøksadresse
Dragvoll, Loholt Allé 87,
Paviljong C

http://www.ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73 59 19 00

Saksbehandler
Astrid Irene Øie

Telefaks
+47

Tlf: +47 73 59 04 95
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Parat: Parat har arrangert en kveld med vinsmaking for medlemmene og et frokostmøte
for tillitsvalgte. De skal velge nytt styre i mars 2017. Parat melder også om at det er
travelt for administrativt ansatte, det er mange nye oppgaver, folk slutter og oppgaver
som forsvinner. Det blir mye ekstraarbeid på de som er igjen på arbeidsplassene.
Sak 13/17:

Dekanen orienterer
Campus: orientering v/Arve Sletten.
Kalvskinnet: lærerutdanningen skal samles der.
Tunga: avklaringer må gjøres før samlokalisering av ISA.
Elgesetergt 10: Forsinkelser i prosessen, det er 5 mulige entreprenører som er aktuelle
for byggingen, og innstillingen om hvilket firma som får jobben skal være klar i uke
10.
Overordnet campusprosjekt for NTNU: Marit Reitan er med i prosjektstyret.
Arbeidsplassarealer er viktig for alle ansatte og studenter. En arbeidsgruppe er satt i
gang og et brukerråd skal oppnevnes. Saken tas også opp i dekanmøtene.
LOSAM kommenterte at det er viktig at også Dragvoll-miljøet blir tatt vare på, både
med moderne digitale læringsarealer og sosiale arealer for studentene.
Økonomi: orientering v/Henning Espenes.
NTNU har vedtatt RFM (rammefordelingsmodell) B, med strategi- og
omstillingskomponent, resultatkomponent for både utdanning og forskning og
basiskomponent.
Det skal utvikles viderefordelingsmodeller (VFM) for fakultetene, og 5 grupper skal
arbeide med dette i vår. Fakultetene skal ha vedtatt ny VFM før 30.06.17, og saken
behandles i Fakultetsstyret i april og juni 2017. Det er laget en rapport om dette
arbeidet ved SU-fakultetet. LOSAM kommenterte at ansatte må få informasjon om
arbeidet med VFM.

Sak 14/17:

Eventuelt
Ingen saker.

Astrid Irene Øie
Referent

