LOSAM, SU-fakultetet
Møte: Møte i IDF LOSAM
Dato: 22.08.2018 08:30 - 10:30
Sted: Møterom 103-104, pav. C

62/18: Godkjenning av protokollen (Beslutning)
Om saken
08:30
5 minutter

Saksvedlegg

Saksbehandler:
Astrid Irene Øie

Beskrivelse:

Godkjenning av fra møtet 30.05.18.

Referat:

Protokollen fra møtet 30.05.18 ble godkjent.

63/18: Orienteringssak: Påvist muggsopp i paviljong B (Orientering)
Om saken
08:35
15 minutter

Saksvedlegg

Saksbehandler: Rapport fra Rambøll 19.06.18 - Paviljong
Arve Sletten
C.pdf

1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Orienteringssak: Geir Nilsen fra Eiendomsavdelingen orienterer om påvist muggsopp i Paviljong
B, og videre oppfølging av dette.

Referat:

Arve Sletten og Geir Nilsen (fra Eiendomsavdelingen) orienterte om at det er gjort funn av
muggsopp i paviljong B. I tillegg deltok instituttleder ved IPL, Hans Petter Ulleberg under
behandlingen av saken.

Geir Nilsen fortalte at de har kontaktet både SINTEF og Rambøll for å få hjelp i saken. Rambøll
skal se på det bygningsmessige, inkludert isolasjon, tak og panel utvendig.
Instituttet har hatt flere personalmøter om saken og ansatte som er berørt har flyttet kontor, både
internt ved instituttet og til bygg 1 ved Dragvoll. Hvis alle må flytte ut, så er det viktig å beholde
instituttet samlet.
Instituttet vil helst være på Dragvoll, men det kan være aktuelt å flytte til lokaler på Moholt.

64/18: Ombygging Paviljong C (Orientering)
Om saken
08:50

Saksvedlegg

Saksbehandler: Plantegninger paviljong C - 20.06.18 1.0 Saksvedlegg

15 minutter

Beskrivelse:

Prosjektleder Marian Brandt orienterer om ombygging av Paviljong C.
Under ombyggingen er det nødvendig med midlertidige flyttinger av medarbeidere. Arve Sletten
orienterer om organiseringen av dette.

Referat:

Arve Sletten og Liv Unhjem orienterte om saken. Prosjektleder Marian Brandt hadde ikke
anledning til å delta i møtet.
Saken ble tatt opp i personalmøtet i fakultetsadministrasjonen før sommeren og ansatte fikk
komme med innspill til ombyggingen i paviljong C.
Det er laget nye skisser etter det møtet, og de ble sendt ut på anbud og man har innhentet priser.
Alle ansatte får cellekontorer, men endel må dele kontorer. Flyttingen er delt inn i 4 faser og det
starter med 1. etg. og VØ-seksjonen som flytter opp i 2. etg. i paviljongen, deretter følger
ombyggingen i de andre seksjonene.
Det vil bli informert om dette i personalmøtet 24.08.18. Verneombudet er med på møtene om
ombyggingen og ombyggingen er planlagt ferdig til 11.01.19.

65/18: Campus - status (Orientering)

Om saken
09:05
15 minutter

Saksvedlegg

Saksbehandler: Høringsbrev om faglig lokalisering
Arve Sletten
delrapport 2.DOCX

1.0 Saksvedlegg

Faglig lokalisering - delrapport 2.PDF

1.0 Saksvedlegg

Høringsbrev.pdf

1.0 Saksvedlegg

Rapport om arealkonsepter for NTNU.pdf

1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Høring om arealkonsepter for NTNU med frist 03.09.18. Det vil være hensiktsmessig å se
rapporten i sammenheng med den pågående høringen om faglig lokalisering med frist 15.09.18.

Referat:

Arve Sletten orienterte om saken.
HF og SU fakultetene kommer med en felles uttalelse om saken. Det er behov for lokale
knutepunkt og det er viktig med bibliotek lokalt.
Variasjoner i læringsarenaer er bra, man trenger store auditorier også (min. 500 pers.) og gode
arbeidsplasser for ansatte. Beslutningene som tas må forankres i fagmiljøene.

66/18: Drøftingssak: Underdals-utvalgets rapport angående forslag til ny
stillingsstruktur (Drøfting)
Om saken
09:20
25 minutter

Saksvedlegg

Saksbehandler: Dosentutvalgets rapport.pdf

1.0 Saksvedlegg

Høringsnotat vedlagt Underdals-utvalgets
rapport.pdf

1.0 Saksvedlegg

Presentasjon - stillingsstruktur.pptx

1.0 Presentasjon

Beskrivelse:

Drøftingssak: Underdals-utvalgets rapport angående forslag til ny stillingsstruktur
for vitenskapelige stillinger.
Et departementsoppnevnt utvalgledet av Arild Underdal har levert en rapport med
forslag til nystillingsstruktur for vitenskapelige stillinger. NTNUs HR- og HMSavdeling harsendt rapporten på høring til fakultetene, og den ble 26. juni 2018
videresendt til SU-instituttenemed en fakultetsintern høringsfrist 23. august 2018.

Det legges videre opp tildrøfting av saken i instituttledermøtene 13. og 28. august
2018. Saken blir lagtfram som drøftingssak i LOSAM 22. august 2018, men sakens
dokumenter ble utsendt til LOSAMs medlemmer pr epost allerede 27.06.18.

Vedlegg:
Presentasjon fra ILM 13.08.18.

Høringsnotat av 15.06.18 vedrørende forslag fra utvalg om endringer i
stillingsstrukturen
Dosentutvalgets rapport av 23.04.18

Referat:

Tine Arntzen Hestbek orienterte om saken og saken ble drøftet.
Spørsmål fra IDF LOSAM om det er problematisk at mange uten dr. grad underviser ved NTNU?

Det er et ønske om at også førstelektor må ha dr. grad. NTNU har forøvrig fått en kunstnerisk
phd. utdanning nå.

67/18: Tillitsrepresentantene orienter (Orientering)
Om saken
09:45
10 minutter

Beskrivelse:

Saksbehandler:

Saksvedlegg

Referat:

Studentrepresentanten: Studentene har laget retningslinjer for fadderukene, det er positivt for
nye, unge studenter. Studentrepresentantene skal arbeide med høringen om arealkonseptene ved
NTNU.
Forskerforbundet: har gjennomført seminar sentralt ved NTNU, de har bl.a. sett på
stillingsbeskrivelser.
Spørsmål fra FF: er størrelsen på driftsmidler til stipendiater/post doktor det samme over hele
fakultetet? Hva med datautstyr - dekkes det også av driftsmidlene?
Svar: Møteleder Tone Aune sa at det skal vi undersøke med controllerne først og vi vil komme
tilbake med svar.
NTL: lokale lønnsforhandlinger pågår, landsmøte arrangeres i november hvor det bl.a. er valg av
ny leder på programmet.

68/18: Dekanen orienterer (Orientering)
Om saken
09:55

Saksvedlegg

Saksbehandler:

25 minutter

Beskrivelse:
Referat:

Liv Unhjem og Tone Aune orienterte kort om følgende saker som det arbeides med:
- Utredning av internklinikkene ved Institutt for psykologi pågår.
- Universitetskommune og innovasjonsstillinger er utlyst.
- Universitetsskole.
- EVU - det foregår mye på det området nå.
- Forskning: felles satsningsområder.
- Forskningskonferanse 26.10.18.

- Forskningsrådets søknadsfrister endres og interne frister må gjøres på en ny måte.
- Det arbeides med opprydding av politikk og retningslinjer ved NTNU.
- Årshjul: mtp budsjettprosesssen, det er viktig med kvalitet i budsjettprosessen.
- Lederkommunikasjon: vi ønsker bedre internkommunikasjon ved SU-fakultetet.
- Rekrutteringsprosjektet pågår både ved NTNU og SU-fakultetet.
- Campus.
- Nytt reglement for informasjonssikkerhet.
- Personvern og GDPR.
- Enhetlig system for internkontroll ved NTNU.
- Opplæringsdag for ledere: 27.08.18.
- Tirsdag 28.08.18 er det første møte angående lokale lønnsforhandlinger og det vil bli orientert
om saken i utvidet ILM samme dag.

69/18: Eventuelt (Drøfting)
Om saken
10:20

Saksvedlegg

Saksbehandler:

5 minutter

Beskrivelse:
Referat:

Spørsmål fra IDF LOSAM om hvor stillingen som førstekonsulent ved Institutt for sosialt arbeid er
i ansettelsesprosessen?
Svar: Instituttet er i gang med intervjuer og man tar sikte på å fremme saken for Ansettelsesrådet
i september.

Deltakere
Navn

Rolle Status

