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Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi- og eiendomsdirektør

Dato

Referanse

19.11.2018

BST

MØTEREFERAT
Tilstede:

Prosjektleder/seniorrådgiver Jens Petter Nygård
Kristin W. Brekke
Morten Thoresen
Per E. Kjøl
LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)
LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)
LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)
Se for øvrig vedlagte deltakerliste.
Kopi til:

Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr.
Hestnes, fung. info.sjef Jan Erik Kaarø, IT-sjef Håkon Alstad, leder for
Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad,
Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO,
LOSAM ØEC og LOSAM BU

Gjelder:

Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC)

Møtetid:

19.11.18 kl. 12.30 – 13.30

Signatur:

BST

Møtested:

U 302, Akrinn, Kalvskinnet

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
Utsendte sakspapirer:
- Saksliste til møtet 19.11.18, datert 12.11.18
- Foiler til møtet 19.11.18
- Notat til styringsgruppemøte SAMLOK 12.11.18 samt referat fra samme møte med vedlegg
- Notat om administrativ organisering Gjøvik og Ålesund
- Notat om midlertidig flytting i Hovedbygget
Jens Petter Nygård åpnet møtet og ønsket velkommen.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
Brit.Stolsmo@ntnu.no

Besøksadresse
Sverres gt. 12
7491 Trondheim

Telefon
Telefaks

Brit Stolsmo
Tlf: + 47 73 59 54 82

Trondheim

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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Eventuelle innspill fra felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen vil bli lagt frem for SESAM og
AMU i neste uke.
1. Status SAMLOK
Jens Petter Nygård gjennomgikk de utsendte foilene.
Det ble orientert om flyttinger under gjennomføring, rektorvedtak for videre utredning av
flytteplan, hovedaktiviteter 2018 – 2019, Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet –
utgangspunkt for videre utredning, status - videre prosess og prosjektgjennomføringsprosess
samlokaliseringsprosjektet.
Spørsmål som ble stilt ble avklart i møtet.
Ingen særskilte tema til SESAM.

2. Midlertidig flytting i Hovedbygget grunnet byggearbeid (Informasjon/drøfting)
Arealkontakt Jens Petter Nygård orienterte om flytteprosess og byggearbeid i Hovedbygget. Det
ble orientert om byggearbeider høst 2019 til høst 2020, videre prosess – skisse og foreløpig
forslag til midlertidig lokalisering.
Det ble enighet om at overordnede hovedtrekk kan drøftes i felles LOSAM-møte for
Fellesadministrasjonen. I tillegg bør saken settes på dagsorden og drøftes i hvert enkelt LOSAM
i Fellesadministrasjonen.
Følgende innspill fremkom:
o Forslag om å bruke SAMLOK sin håndbok er veldig bra. Det gjør at
medvirkning/medbestemmelsesprosessene blir ivaretatt.
Kristin W. Brekke orienterte om status i flytteprosessen.
Det er tillatt å ønske seg oppgradering/oppussing utover det som er planlagt, men dette må
bekostes av egen ramme.
Avdeling for utdanningskvalitet og rektors stab har kommet kortest i prosessen.
Det fremkom ingen innvendinger fra LOSAM på oppsatt plan.
Følgende innspill fremkom:
o Det har så langt ikke vært gjennomført noen form for prosess ved Avdeling for
utdanningskvalitet.
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3. Administrativ organisering i Gjøvik og Ålesund - status
Morten Thoresen orienterte om saken.
Bakgrunnen for saken er at alle administrative stillinger i Gjøvik og Ålesund er organisatorisk
plassert i Fellesadministrasjonen og har tjenesteavtaler knytta til hvilke oppgaver som skal
leveres ut. Dette har vært en utfordrende situasjon og man ønsker å se på hvilke grep man bør
gjøre for å bedre situasjonen.
Det har vært gjennomført samtaler med ledere i Trondheim, det samme med instituttene i
Gjøvik og Ålesund samt med alle involverte medarbeidere.
Vi fikk et rektorvedtak i september som sa at man skulle gjennomgå alle administrativt ansatte i
Gjøvik og Ålesund med tanke på å flytte disse til institutt (fagnært). Et viktig argument i den
sammenheng er at man skal støtte den faglige aktiviteten. Dette vil være en bedre løsning enn
ordningen med tjenesteavtaler. Minuset er at ansatte mister gruppetilhørigheten da de blir
spredd på forskjellige institutt.
Ved gjennomgang av rollene, har det vært viktig å «legge noen baller død». Følgende
avdelinger vil ikke bli rørt:
Universitetsbiblioteket, Avdeling for dokumentasjonsforvaltning, IT-avdelingen,
Utdanningsområdet (beholder seksjoner i Gjøvik og Ålesund), Virksomhetsstyring samt
Fakultet for økonomi.
Ved HR- og HMS-avdelingen samt Økonomiavdelingen er det snakk om flytting av ansatte.
Ved Kommunikasjonsavdelingen pågår en diskusjon omkring noen personer. Det diskuteres
organisering i Gjøvik og Ålesund når det gjelder Campusservice og Eiendomsavdelingen.
Medvirkning har foregått i stor grad da det har vært gjennomført mange samtaler.
Medbestemmelse: SESAM har vært jevnlig involvert og man har stilt seg til rådighet for GSAM
og ÅSAM.
Oppfølging videre skjer i linjen.

