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Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dato

Referanse

23.05.2018

2018/995/AIØ

Protokoll
Til stede:

Marit Reitan, Tone Aune, Thomas Ferstad, Merete Knudtzon Strømsland,
Patric Wallin, Marit Soini, Erlend Nilsen, Liv Unhjem, Arve Sletten, Merete
Thorsvik, Astrid Irene Øie

Forfall:

Karoline Abildsnes

Gjelder:

Protokoll - møte 09.05.18 - IDF LOSAM, SU-fakultetet
Kl 0830-1030

Møtetid:

Møtested:

Paviljong C, møterom 103-104

Merknad til innkallingen:
Sakspapirene ble tilsendt medlemmene for sent, papirene skal mottas 5 virkedager før møtet. Det
stod unntatt offentlighet på flere saker som ikke er unntatt offentlighet (stillingsbeskrivelser), og det
må rettes opp, mens notatet i sak 40/18 er unntatt offentlighet.
Saksliste:
Sak 38/18:

Godkjenning av protokollen
Protokollen fra møtet 11.04.18 ble godkjent.

Sak 39/18:

Campus og samlokalisering – status/informasjon
Marit Reitan og Arve Sletten orienterte om sakene.
-

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Framdriften i samlokaliseringsprosjektet:
Budsjettet for prosjektet har sprukket. Det er forsinkelser i prosjektet både ved
Gløshaugen og Kalvskinnet pr i dag.
Elgesetergate 10: kommentarer fra IDF LOSAM om at ansatte er skeptiske til
byggets utforming mtp kontorer og garderober for ansatte, mens det er fine
undervisningsrom som er planlagt.
Framdriftsplan ombygging paviljong C: det har vært møte med arkitekten og
ansatte ved fakultetsadministrasjonen vil få de 3 utkastene til utforming fra dem i
uke 19, alle seksjonene vil gå i gjennom tegningene, og alle kan komme med
innspill innen 24.05.18. Saken tas opp i allmøte 25.05.18 for fakultetsadministrasjonen. Saken behandles som drøftingssak i IDF LOSAM 30.05.18.
Ombyggingen er planlagt i ukene 32-52.

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 40/18:

Vår dato

Vår referanse

23.05.2018

2018/995/AIØ

Forhandlingssak: Kapasitetsutvidelse ved HR-seksjonen, SU-fakultetet – 100 %
stilling som seniorkonsulent HR
Vedtak:
«IDF LOSAM slutter seg til den foreslåtte kapasitetsutvidelsen ved HR-seksjonen ved
Fakultetsadministrasjonen med den vedlagte stillingsbeskrivelsen.»

Sak 41/18:

Diskusjonssak: Digitalisering ved NTNU
Liv Unhjem orienterte om saken. Unhjem er med i en gruppe som arbeider med dette
og de leverer snart et utkast til «Digital politikk ved NTNU». Kommentar fra IDF
LOSAM om at det er lite informasjon fra ledelsen ved NTNU om dette til ansatte som
skal bruke det.

Sak 42/18:

Strategisk personalplan - administrasjonen ved SU-fakultetet – 1. orientering
Liv Unhjem orienterte om saken.

Sak 43/18:

Informasjon/drøfting: Stillingsbeskrivelse for Prosjektleder Universitetskommune 3.0
Saken ble drøftet. Merknader: Stillingen skal være ved fakultetsadministrasjonen, SUfakultetet, og det skal være en hovedarbeidsgiver for den som blir ansatt.

Sak 44/18:

Informasjon/drøfting: Stillingsbeskrivelse for midlertidig stilling som
førstekonsulent ved fellesadministrasjonen for Institutt for sosialantropologi og
Institutt for geografi
Saken ble drøftet. Ingen merknader.

Sak 45/18:

Informasjon/drøfting: Stillingsbeskrivelse for fast stilling som førstekonsulent
ved Institutt for sosialt arbeid
Saken ble drøftet. Ingen merknader.

Sak 46/18:

Informasjon/drøfting: Stillingsbeskrivelse for fast stilling som førstekonsulent
ved Institutt for psykologi
Saken ble drøftet. Det ble kommentert at i stillingsbeskrivelsen må det inkluderes
normalavlønning i tillegg til minimumslønn pr år. Fagforeningsrepresentantenes og
studentrepresentantens merknader til saken er sammenfattet i protokolltilførselen:
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Vår dato

Vår referanse

23.05.2018

2018/995/AIØ

Protokolltilførsel fra fagforeningsrepresentantene og studentrepresentanten:
Fagforeningsrepresentantene i IDF LOSAM mener at saksgrunnlaget var mangelfullt
og det ga ikke tilstrekkelig grunnlag til å drøfte saken på en god måte.
Fagforeningsrepresentantene mener saksfremlegget burde ha gjort rede for både
instituttets og fakultetet vurderinger i denne saken, på den måten sikret et godt
saksgrunnlag for drøfting. Det er også kritikkverdig at sakspapirene kom svært sent,
dette gjør det vanskelig å sikre god behandling av sakene i fagforeningene.

Sak 47/18:

Tillitsrepresentantene orienterer
Det ble ikke tid til denne saken.

Sak 48/18:

Dekanen orienterer
Det ble ikke tid til denne saken.

Sak 49/18:

Eventuelt
Ingen saker.

Astrid Irene Øie
Referent

