LOSAM, SU-fakultetet
Møte: Møte i IDF LOSAM
Dato: 11.09.2019 08:30 - 10:30
Sted: Møterom 103, paviljong C

63/19: Godkjenning av protokollen (Beslutning)
Om saken
08:30

Saksvedlegg

Saksbehandler: LOSAM protokoll 230819.pdf 1.0 Saksvedlegg

5 minutter

Beskrivelse:

Godkjenning av protokollen fra møtet 23.08.19.

Vedlegg

Referat:

Protokollen fra møtet 23.08.19 ble godkjent med følgende endringer fra Parat:
Sak 60/19
Parat: Parat har også forventninger til NTNUs oppfølging av undersøkelsen om mobbing og
trakassering.
Campus Kalvskinnet: De aktuelle sakene er krevende, og de ulike miljøene har forhåpninger til det
som skjer framover. Det er store forskjeller i størrelse på instituttene ved SU, og ILU har andre
utfordringer enn de mindre instituttene. ILU har et fungerende nivå 4 og dette bidrar til at det
generelt er krevende å finne gunstige løsninger for saker i linja som involverer administrasjonene
i SU-fakultetet og ved instituttet.
Sak 62/19
Parat: tillitsvalgte i Ålesund og Gjøvik som ikke har enekontor eller stillerom, opplever vi blir
forstyrret når disse deltar på våre styremøter via Skype. Avbrytelser forstyrrer møtet og gjør oss
samlet sett mindre effektive.

64/19: Innføring av nytt ESM-system (Orientering)

Om saken
08:35

Saksvedlegg

Saksbehandler: Notat_informasjon til LOSAM.docx 2.0 Saksvedlegg

25 minutter

Beskrivelse:

Innføring av nytt ESM-system, NTNU Servicesenter
Orientering ved prosjektleder Tove Strømman Matera, NTNU IT, Strategi og styring.

Vedlegg

Referat:

Tove Strømman Matera informerte om saken. Pilot: de har valgt portalen TOPdesk - starter
30.09.19.
Gevinster: standardisering i saksbehandlingen, økt effektivitet, bruker finner (all) informasjon på
et sted. Korte svar på konsise spørsmål, kontaktskjema etc. (Selvhjelpsportal,
tjenestebeskrivelser, kunnskapsartikler, tilpassede skjema, saksbehandling.)
Brukerfokus: målet er at bruker lettere skal kunne finne informasjon og hjelpe seg selv.
Innsida vs portal: Innsida skal bestå.
Tofaktorautentisering for sikkerhet.
Pilot og innføring 30.09.19 - produksjon med vakt og service, IT og kommunikasjon.

65/19: Campus Kalvskinnet (Orientering)

Om saken
09:00
15 minutter

Saksvedlegg

Saksbehandler: Arealer ILU ulike løsninger møte
28.08.19.pptx

1.0 Saksvedlegg

2019 08 15 Møbleringsplaner og perspektiv
LOSAM.pdf

1.0 Saksvedlegg

72 14967 04 A 200 21 004.pdf

1.0 Saksvedlegg

72 14967 05 A 200 21 005.pdf

1.0 Saksvedlegg

Alt 4.docx

1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Campus Kalvskinnet - informasjon

Vedlegg

Referat:

Marit Reitan orienterte om saken. Alternativ 4 ble lagt fram i ledermøtet ved ILU, mandag
09.09.19. De har fått to nye alternativer: 3 (Gunnerus gt) og 4 (Arkitekt Christies gate) som
oppfattes som OK.
Hvordan skal ILU tenke i forhold til de to alternativene som er OK? Instituttleder skal ta det opp
med lederne (medvirkningsprosess). Dette berører ikke overordnede bestemmelser mtp
kontorfordeling. Alternativ 1 og 2 vil ikke være aktuelt.
Saken forankres i ledelsen og instituttet må vurdere hva som er best. Faggruppelederne
orienterer faggruppene. Dette er et overordnet valg av instituttledelsen, og ledergruppen ønsker å
lande på et alternativ før de tar en medvirkningsprosess.
Kommentarer fra LOSAM: Instituttledelsen må sørge for en god medvirkningsprosess når det
gjelder valg av de to alternativene og faggruppene må være orientert. Prinsippene for
kontorfordeling må benyttes. Det må redegjøres for fordeling av cellekontorer og andre kontorer i
forhold til ansattekategorier.

66/19: Fakultetsstyresaker (Orientering)
Om saken
09:15
15 minutter

Beskrivelse:

Saksbehandler:

Saksvedlegg

Fakultetsstyresaker - møte 20.09.19:
Orientering om HUMSAM
Dekanen orienterer om diverse saker
Status for studentrekruttering studieåret 2019/2020
Status for økonomien mht. 2019-budsjettet
Plan og budsjett

Referat:

Økonomi 2019 - Henning Espenes orienterte.
Regnskapet 2019 for 8 mnd er klart 09.09.19, inkludert tall fra BOA og EVU. Avvik inntekter: 7,5
mill. Avvik kostnader: økning lønn for midlertidige ansettelser, det er brukt mindre på fastlønn.
Avvik på 5 mill, men dette kan tas inn ila høsten. Totalt avvik ramme drift: 5 millioner, mindre
inntekt. Det er mindre forbruk på driftskostnader, så totalt er det ikke underskudd. Vårens emner
på EVU er nå avsluttet. NTNU videre har betydelige midler som skal fordeles til fakultetene,
usikkerhet med EVU.
RSO: merinntekter (Uniped f.eks.). Merforbruk, men netto: bygger avsetninger fortsatt etter 8
mnd. i 2019, men konklusjonen er at det ikke er store avvik i 2019. Kommentar fra LOSAM: bra at
man har god økonomistyring ved fakultetet.
Usikkerhet med langtidsbudsjettet for SU-fakultetet: ILU -> finansiering av 5. året på GLU og IPL UNIPED: bevilgninger framover som er OK. IPL uten UNIPED har generert underskudd.
HUMSAM: rigger til fase 1 i framtidens HUMSAM. 3 delprosjekter bestemt nå. Første
prosjektgruppemøte 30.09.19, og det første delprosjektet starter så snart som mulig. Man skal
legge stor vekt på medvirkning i prosjektet. Søren B. Rasmussen skal bidra med hjelp i
prosjektet.
Dekanen orienterer: Dekanen skal orientere om bl.a.: ARK; trakassering, UNIPED, tildeling til
instituttene, nevne noen positive ting som skjer.
Studentrekruttering: Forskjell - profesjonsstudier og disiplinfag. Man klarer å fylle
opptaksrammene ved fakultetet, men arbeid med studentrekruttering vil bli viktig framover, og
det er viktig med gode prognoser.
Plan og budsjett: 4 viktige punkt (kjent fra før) -> nytt: organisasjon og ledelsesområdet. Sterk
satsing på BOA. LOSAM nevnte: Administrative koordinatorer for EVU, gamle HIST hadde flere av
disse.

67/19: Tillitsrepresentantene orienterer (Orientering)

Om saken
09:30

Saksvedlegg

Saksbehandler:

15 minutter

Beskrivelse:
Referat:

Verneombudet: Verneombudskurs i Oslo, tema: sextrakassering og arbeidsmiljø. ARK:
verneombudene må være påkoblet.
Parat: studentene ved ILU klager på undervisingsrommene de får tildelt. Det er stor aktivitet ved
Kalvskinnet.
NTL. Fornøyd med valget. Tilbakemeldinger på undervisningsarealene: Moholt er bra, men
uhensiktsmessig pga kummerlige arealer, alt er låst av der. Studieseksjonen ved SU-fakultetet
bes undersøke forholdene. Rektoransettelsen: NTL følger med på det med spenning.
FO: er glade for midler til bygget i Elgesetergt. 10, og det er god stemning i miljøene pga det. De
har medlemsmøte snart, det blir lokale lønnsforhandlinger + landsmøte med 1 delegat.
Medvirkning skal tas opp som en sak der.

68/19: Dekanen orienterer (Orientering)
Om saken
09:45

Saksvedlegg

Saksbehandler:

30 minutter

Beskrivelse:
Referat:

Nattåpent på Akrinn: ILU skeptisk til nattåpent campus. Prøveperiode på 1 år. Ryddighet og
sikkerhet i bygget er viktig, andre vaktressurser må til hvis bygget skal være åpent. Ny evaluering
etter eksamensperioden høsten 2019. Det handler om å ha campus tilgjengelig i
eksamensperioden og bruk av grupperom etc. LOSAM stilte spørsmål om hvem som bruker
bygget mellom kl 2400 - 0600?

69/19: Eventuelt (Orientering)

Om saken
10:15

Saksvedlegg

Saksbehandler:

10 minutter

Beskrivelse:
Referat:

Undervisningsarealer ved SU-fakultetet: tas opp i neste LOSAM-møte.
Tidligere LOSAM-sak fra Parat angående stillerom ved ILU ble behandlet i SESAM vårsemestret
2019, men SESAM skulle behandle saken på nytt. LOSAM ber administrasjonen om å undersøke
når saken på nytt skal behandles i SESAM.

Deltakere
Navn

Rolle

Status

Anett Eksund Oppedal

Medlem

Ikke møtt

Anita Brækken

Medlem

Deltatt

Anne Juberg

Medlem

Deltatt

Arve Sletten

Medlem

Ikke møtt

Astrid Irene Øie

Medlem

Deltatt

Birgitte Lauvstad

Varamedlem Ikke møtt

Ingvill Aune

Medlem

Ikke møtt

Katarina Randby

Medlem

Ikke møtt

Liv Alfhild Unhjem

Medlem

Ikke møtt

Magnus Landheim

Medlem

Deltatt

Marit Reitan

Medlem

Deltatt

Marit Soini

Medlem

Ikke møtt

Merete Thorsvik

Medlem

Ikke møtt

Patric Wallin

Medlem

Deltatt

Thomas Ferstad

Medlem

Deltatt

Tone Aune

Medlem

Ikke møtt

Tore Amundsen

Medlem

Ikke møtt

Trygve Megaard

Varamedlem Deltatt

