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Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dato

Referanse

12.05.2017

2017/987/AIØ

Møtereferat
Til stede:

Tone Aune (møteleder), Thomas Ferstad, Bård Li, Merete Knudtzon
Strømsland, Jakob Zigo, Marit Soini, Liv Unhjem, Astrid Irene Øie

Forfall:

Marit Reitan, Emily Cathrine Jackson m/vararepr.

Gjelder:

Protokoll - møte 03.05.17 - LOSAM SU-fakultetet

Møtetid:

Kl 0830

Møtested:

Møterom 103-104, Paviljong C

Saksliste:
Nytt medlem i LOSAM fra mai 2017: Jakob Zigo, Fellesorganisasjonen (FO).
Sak 28/17:

Godkjenning av protokollen
Protokollen fra LOSAM møtet 19.04.17 ble godkjent.

Sak 29/17:

Forhandlingssak: Prinsipper for kontorfordeling ved ISA på Tungasletta
Vedtak:
«LOSAM gir sin tilslutning til følgende prinsipper for kontorfordeling ved ISA på
Tungasletta:





Fast ansatte tildeles enekontor i den utstrekning dette er mulig
Midlertidig ansatte må påregne å dele kontor
Ved fordeling av enekontorer prioriteres tilsatte i vitenskapelige stillinger foran
midlertidig tilsatte i administrative stillinger og i utdanningsstillinger
Emeriti skal dele kontor

Dersom det på grunn av manglende plass blir nødvendig å dele kontorer, må det finnes
tilfredsstillende løsninger i form at møterom/stillerom som ivaretar behov ved
taushetsbelagte samtaler.»
Sak 30/17:

Informasjon/drøfting – kunngjøringstekst - rådgiver

Sak 31/17:

Informasjon/drøfting – kunngjøringstekst – prosjektøkonom

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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Sak 32/17:

Tillitsrepresentantene orienterer
Hovedverneombudet: Er det valgt verneombud ved Institutt for psykologi nå?
Det har vært branntilsyn i paviljong C, og vi har fått tilbakemelding, men det savnes en
rapport etter tilsynet.
Parat: De hadde styremøte 02.05.17 hvor programmet for høsten ble bestemt, og Parat
i Ålesund og Gjøvik deltok på møtet via Skype. Parat ved de to campusene er ikke helt
fornøyde med situasjonen pr i dag, og de har stilt spørsmål angående retten til medbestemmelse.
NTL: seminar for styret og tillitsvalgte ble gjennomført i uke 17. NTL opplever økt
etterspørsel etter tillitsvalgte til diverse råd og utvalg fra arbeidsgiver NTNU.
FO: Hvilken medbestemmelsesrett har medlemmene? Det har vært tema for diskusjon
ved ISA, verken ansatte eller tillitsvalgte vet helt hvilken medbestemmelsesrett de har.
Svar fra SU-fak./LOSAM: Saker kan tas opp i LOSAM og Tilpasningsavtalen sier noe
om medbestemmelse og medvirkning. Nye instituttledere må få opplæring angående
medbestemmelse og medvirkning, og ansatte må få informasjon om det som foregår,
det er f.eks. viktig med god informasjon på nettsidene.
FF: Lønnsoppgjøret i tråd med forventningene.

Sak 33/17:

Dekanen orienterer
- Høring om ulike viderefordelingsmodeller (VFM) sendes ut i uke 19, LOSAM får
den også, 14 dagers svarfrist. Det er 4 forskjellige modeller som utg.pkt., simulering av
modellene i instituttledermøtet i uke 19 også. Administrative ansatte har også behov
for informasjon om VFM.
- Valg til Fakultetsstyret: blir gjort 15.-16.05.17. Det vil også bli gjennomført valg til
instituttstyrene. Fakultetsstyret fattet vedtak om styre og utvalg ved instituttene som
foreslått, men de stilte spørsmål om hvorfor IPL hadde valgt utvidet ledergruppe uten
eksterne representanter.
- Strategiarbeidet pågår.
- Campus: Marit Reitan er med i flere grupper, også i hovedgruppen for campus.
- Instituttledere – 2. gangs intervjuer pågår, tilsettingene skal i Fakultetsstyret i juni.
- Lederopplæring – høsten 2017. Både NTNU og fakultetene står for opplæringen.
- Rekruttering – seksjonssjef Studieseksjonen – det arbeides med stillingsbeskrivelsen.
- Lønnsoppgjøret 2017 – fortsatt fordeling sentralt og ikke alt til lokale
lønnsforhandlinger, men det blir lokale lønnsforhandlinger m/Akademikerne høsten
2017. Det arbeides videre med lønnspolitikken ved NTNU.

Sak 34/17:

Eventuelt
NTL hadde i epost av 23.05.17 bedt om at noen saker ble diskutert på møtet:
1) IA/HMS/ARK:
ARK – kartlegging høsten 2017 v/NTNU. Det blir holdt konferanse i juni hvor Marit
Soini, Erik Lunde og Merete Thorsvik deltar.
IA og HMS bør tas opp oftere i LOSAM. En bør ta opp tiltak fra fakultetet etter ARK
som er hvert 2. år, og følge opp sykefravær og psykososialt arbeidsmiljø.
SU-fakultetet har ikke IA/HMS som handlingsplan pr i dag, men det er ønskelig å få
tilbake det, og LOSAM oppfordrer til at det settes i gang arbeid med å lage
handlingsplan for IA, HMS og beredskap.
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2) Prosess med tilsettinger i etterkant av innplasseringsarbeidet:
Stillinger er utlyst og man er godt i gang med både rekruttering/tilsetting.
De andre sakene må pga tidspress tas med på neste LOSAM-møte:
-

Astrid Irene Øie
Referent

Hva gjør fakultetet med vitenskapelige ansatte i samme stilling, men med ulike
arbeidsvilkår? (Gjelder ILU og ISA)
Progresjon i Øien-utvalget
Status i campus-prosjektet
Fleksitidsavtale

