1 av 3

Organisasjonsdirektøren

Dato

Referanse

07.03.18

2018/1139

MØTEREFERAT
Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Arbeidsgiver:

Brynjulf Mauring, NITO
Morten Lund, vara NITO
Arild Sørum Hjelle, NTL
Einar Næss Jensen, vara FF-NTNU
John Floan, Tekna
Jan Christian Meyer, vara Tekna
Terje Gustavsson, vara LHVO

Ida Munkeby (leder)
Brit Stolsmo (sekretær)
IT-sjef Håkon Alstad
Seksjonssjef Ola Ervik
Prosjektleder Jens Petter Nygård
Senioringeniør Karl Fredrik Torp

Forfall:

Elise C. B. Kjølaas, Parat, Bjørg Danielsen, FF-NTNU, Kjersti Kremmervik, LHVO

Kopi til:

Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr.
Hestnes, Kommunikasjonssjef Christian Fossen, IT-sjef Håkon Alstad, leder for
Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Per David Nielsen,
Gjøvik

Gjelder:

Ekstraordinært møte i IDF LOSAM for rektors stab og organisasjon (LOSAM RO)

Møtetid:

07.03.18, kl. 09.00 – 10.30

Signatur:

BST

Møtested:

Møterom 101, Hovedbygget, 1. etg.
Vestfløyen

Sak:
-

Godkjenning av referat fra ekstraordinært møte 01.03.18
- Referat fra ekstraordinært møte 01.03.18 ble godkjent

-

Godkjenning av møteinnkalling/dagsorden
- Dagsorden ble godkjent

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
Brit.stolsmo@ntnu.no
7491 Trondheim

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Gløshaugen
+ 47 73598099

Telefon
+ 47 73 59 8070
Telefaks

Seniorkons./sekretær
Brit Stolsmo
Tlf: + 47 73 59 5482
Mobil: 979 54 308

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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LOKALISERING IT-DRIFT (Drøfting)
Saken fortsetter fra møtet 01.03.18

Følgende papirer ble utsendt til møtet:
- Notat av 29.01.18 til møte i styringsgruppen for Samlokaliseringsprosjektet 5.2.18
- Referat fra møte i styringsgruppen 05.02.18
(Referatets pkt. 5 er det samme som pkt. 1 i notatet)
- Referat fra IDF SESAM-møte 16.02.18 (sak 18/18) – (ikke formelt godkjent enda)
- Notat av 17.01.18 om medbestemmelse og medvirkning i Samlokaliseringsprosjektet i henhold
til Tilpasningsavtalen og Hovedavtalen i staten
Organisasjonsdirektøren orienterte om at det har vært en noe uryddig prosess med tanke på
kommunikasjon. Det er besluttet at IT-avdelingen skal flytte og det har vært gjort grundige
vurderinger knytta til ulike alternativer. Økonomi og fremdrift er viktige faktorer.
Flyttingen er midlertidig for en periode på 2-3 år. Det er viktig at også administrasjonen får god tid til
å forberede seg på flytting. Det skapes uro og slitasje ved flytting.
Drøftingstema er hvordan flytteprosessen skal skje og hvordan tilrettelegge i nye lokaler.
Fagforeningene i LOSAM RO betrakter saken som hverken drøftet i LOSAM eller SESAM.
Arbeidsgiver mener det har foregått drøfting i SESAM uten at det fremkom innspill i saken.

IT-sjefen orienterte om at det er mange gevinster å hente for IT-avdelingen med samlokalisering.
Det er ønskelig med god medvirkning. Det nedsettes derfor en arbeidsgruppe som skal se på
ansattes behov for tilrettelegging av arbeidsplassen samt diskutere ulike alternativer. Forslag fra
arbeidsgruppen legges frem til drøfting i LOSAM RO.
Det bør være representanter i arbeidsgruppen fra følgende områder:
IT-drift (2 personer)
Vitenskapelig databehandling (1 person)
Klient (1 person)
Nett (NHLC) (1 person)
Arbeidsgruppen ledes av Ola Ervik.
I tillegg bistår Samlokaliseringsprosjektet v/ Karl Fredrik Torp, bl.a. med informasjon om arealet
samt økonomisk ramme.
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Faggruppelederne ved IT-avdelingen har ansvar for å melde inn representanter til arbeidsgruppen.
Frist for innmelding av navn til Ola Ervik: innen fredag 9.3.18, kl 12.
Første møte i arbeidsgruppen er berammet til mandag 12.03.18, kl. 12.
Første tema på dette møtet:
- Hvor mange skal flytte? (55 eller 80), konkretisering av alternativene
- Enkel ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

Jens Petter Nygård orienterte om at det jobbes med å finne prosjektarbeidsplasser (særskilt rigg).

Ola Ervik gjennomgikk det utsendte notatet.
Notatet tar utgangspunkt i at beslutning om flytting er tatt.
Det tas sikte på utflytting av Byggteknisk før 1. juli 2018.
Ved utforming av lokaler må det tilrettelegges for konsentrasjonsarbeid.
Plassering av ansatte: Nett og Klient har en del felles behov for laboratorieplass.
Hvem skal sitte hvor og hvordan skal dette utformes?
Dette blir tema som diskuteres i arbeidsgruppen.
Det ble berammet et ekstraordinært møte i LOSAM RO, fredag 16.3.18, kl. 12-13.
Møterom 101, Hovedbygget.
Drøftingstema: Hvor mange personer som skal flytte.

