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Protokoll
Tilstede:

Marit Reitan, Tone Aune, Liv Unhjem, Thomas Ferstad, Patric Wallin, Marit Soini,
Karoline Abildsnes, Astrid Irene Øie

Forfall:

Merete Knudtzon Strømsland m/vararepr., Jacob Zigo

Gjelder:

Protokoll – møte 11.09.17 – IDF LOSAM, SU-fakultetet

Møtetid:

Kl 1030

Møtested:
Møterom 103-104,
Paviljong C

Saksliste:
Referatet fra LOSAM-møtet 14.06.17 ble godkjent.
Nye medlemmer i LOSAM: Patric Wallin, Forskerforbundet og Karoline Abildsnes, studentrepr.
Sak 48/17:

Drøftingssak: Føringer for arbeidet i forprosjektet ELG10
Vedtak:
«IDF LOSAM ved SU gir sin tilslutning til de fremlagte føringene for arbeidsgruppen
som følger opp funksjonskrav for arbeidsplasser i Elgeseter gate 10.»

Sak 49/17:

Velferdsmidler 2017 – diskusjon
Saken om bruken av velferdsmidler ble diskutert. LOSAM ble enige om å benytte
velferdsmidlene til 1 frokostmøte for alle ansatte med aktuelt tema og dyktig foreleser,
i tillegg til julelunsj for alle ansatte ved SU-fakultetet høsten 2017. LOSAM ønsker
også at dette blir gjennomført i 2018. Julelunsjkomite må utpekes. Ansvaret for
frokostmøtene: Fagmiljøene/instituttene kan ha ansvaret for den faglige delen av
frokostmøtet, mens staben ved SU-fakultetet tar ansvar for den praktiske delen med
lokale, mat etc.

Sak 50/17:

Tillitsrepresentantene orienterer
NTL: Representanter fra NTL deltar på Tariffkonferansen på Gardermoen 18.09.17.
En arbeidsgruppe arbeider med tariffavtalen ved NTNU.
Det arbeides med saker etter fusjonen og to saker skal behandles av NTNU styret. Det
arbeides med lønn i forbindelse med innplassering i annen passende stilling for ansatte
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etter fusjonen. Det arbeides også med mellomoppgjøret/lokale lønnsforhandlinger, og
det er høyt trykk på tillitsvalgte for tiden.
Hovedverneombudet: Det har vært konferanse for Hovedverneombudene i Bergen nå
nettopp. Hovedverneombudet har en jobb å gjøre ved SU-fakultetet, med handlingsplaner, planer for arbeidsmiljøet og nettverk. HF har en handlingsplan for HMSarbeidet og SU-fakultetet burde ha hatt en beskrivelse for rollene til verneombudene.
Forskerforbundet: Representanten spurte om man får høyere lønn ved opprykk til
førstelektor. Svaret var at det gjøres en individuell lønnsvurdering ved opprykk.
Studentrepresentant: Alle tillitsvalgte er på plass ved SU-fakultetet nå. De har en
egen arbeidsgruppe som planlegger deltakelsen på Utdanningskonferansen, de skal ha
workshop der. Tillitsvalgte ved instituttene skal få opplæring, og referansegrupper skal
sees på.
Sak 51/17:

Dekanen orienterer
- Verneombudet er med i arbeidsgruppen for flytting av lærerutdanningen. Det bygges
lab.arealer i forhold lærerutdanningens planer ved gamle HIST. Det er viktig å
forberede miljøet ved Rotvoll på flytting.
- Flyttingen ved ISA har gått veldig bra.
- Fleksitid for administrativt ansatte: det er tatt opp med instituttene som har nye
ansatte fra gamle HIST. Det praktiseres som om alle har fleksitidsavtale.
- VØ-stilling: To vikarer fra Experis er på plass ut 2017. Stillingsbeskrivelsen for
controller blir tatt opp senere i LOSAM.
- ARK: det blir orientert om ARK i LOSAM møtet 04.10.17.
Kort info om:
- Strategiprosessen ved SU-fakultetet
- Ledersamling i Inderøy
- Rektor ønsker 1 fremragende forskningsmiljø ved hvert fakultet.
- NTNU Samfunnsforskning
- Campus: Medvirkningsprosessene for fagmiljøene er viktig. Hans Petter Ulleberg er
med i komiteen som arbeider med faglig lokalisering.
- Tilsetting av seksjonssjef ved Studieseksjonen, SU-fakultetet: i Tilsettingsrådet
04.10.17.

Sak 52/17:

Eventuelt
Ingen saker.

Astrid Irene Øie
Referent
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