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Rundskue

IDF ÅSAM SAK/EMNE

2018-01 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
2018-02 Status for ny tilpasningsavtale, IDF ÅSAM sin rolle
Justert tilpasningsavtale ligger nå til underskrift hos arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen ble
gjennomgått med hovedfokus på IDF ÅSAM sin rolle.
2018-03 Campusutvikling Ålesund (kl. 09.00)
Eiendomssjef Lindis Burheim orienterte overordnet om historiske og aktuelle saker knyttet til
campusutvikling i Ålesund, se vedlagte presentasjon. IDF ÅSAM er i denne fasen opptatt av
medvirkning og medbestemmelse knyttet til forslaget til disponering av arealer ved Campus Ålesund
basert på rapporten fra arbeidsgruppen. Eiendomssjefen vil legge rapporten ut på Innsida. Rapporten
vil være grunnlaget for medvirkning. Den har blant annet forslag til disponering av arealer ved
Campus Ålesund i et tidsperspektiv på to – fem år. Ansatte vil få informasjon om innholdet i
rapporten på personalsamlingen 7. mai.
Det legges opp til at den enkelte enhet gir sine innspill til rapporten i linja i etterkant av
personalsamlingen 7. mai. Basert på dette vurderes eventuell revisjon av planen, behandling i IDF
SESAM 8. juni og i forkant av dette eventuell behandling i ÅSAM. Det vurderes eventuell ny
behandling i dekanmøtet og legges opp til rektorbeslutning før sommeren.
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Hovedhensikten med dette møtet var å informere arbeidstakerorganisasjonene om den videre
saksprosessen. Konkrete innspill til rapporten forventes i etterkant av informasjonen til alle ansatte.
Det kom noen momenter knyttet til videre prosess:
- Det er viktig å involvere fellesadministrasjonen, ikke bare instituttene/fakultetene
- Bru mellom K-bygget og hovedbygget gir større fleksibilitet i bruk av arealer. NTNU fikk
nylig 15 mill kr ekstra ifm fusjonen, og det bør tas en rask beslutning om bygging av gangbro
for å lette innspillsrunden (slipper å gi innspill på to alternativer)
- Det er ikke tatt hensyn til funksjoner som vare- og postmottak
- Forkursstudenter, som er en arealkrevende gruppe med intensiv undervisning, er ikke regnet
med i arealbehovene
- Samlokalisering er viktig for arbeidsmiljøet
- Binding i leiekontrakter i K-bygget kan gjøre det vanskelig å realisere samlokalisering innen
rimelig tid
- Kapasiteten i laboratoriebygget er sprengt
Det ble også kort orientert om nytt studenthus og arealplan for campusområdet. Det ble gitt innspill
om at plasseringen av nytt studenthus ikke må hindre en fremtidig utvidelse av laboratoriebygget.
2018-04 Administrativ organisering i Ålesund
Organisasjonsdirektøren har satt i gang et arbeid for å kartlegge situasjonen. I følge melding til alle
ansatte på Innsida er planen i første runde å se på hva som bør og kan gjøres på kort sikt. I løpet av
2018 skal man se på modellen med tjenesteavtaler og vurdere å eventuelt endre denne. I sakens
anledning hadde Per E. Kjøl og Fredrik Faugstadmo flere møter i Ålesund 12 – 13. april. Saken vil
bli fulgt opp med nye møter i mai, men dato er foreløpig ikke fastsatt.
2018-05 Møteplan
Neste møte i IDF ÅSAM blir onsdag 16. mai, kl 08:30 – 10:00.
2018-06 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
Det ble kort informert om styresaken vedrørende tiltak for å redusere andelen midlertidige
tilsettinger. I forslaget legges det opp til at NTNU skal praktisere statsansatteloven på en restriktiv
måte for å redusere midlertidighet.
2018-07 Eventuelt
André Tranvåg tok opp en sak om etablering av trimrom i eksisterende garderobeareal i
hovedbygget. Det er gitt beskjed fra SiT om at skap må tømmes innen 15. mai. Denne saken har ikke
involvert alle brukerne av arealene, og det er blant annet ansatte ved laboratorier som benytter disse
arealene for å henge fra seg tøy som ikke kan tas med på laboratoriene. Ansatte som sykler til
jobben, bruker også området til omkledning/dusjing. Det ble også stilt spørsmål både ved lys og
ventilasjon i de aktuelle lokalene. Prosessen rundt beslutningen om omdisponering av arealene ble
etterlyst. Eiendomssjefen følger opp basert på innspillene.

Vedlegg:
- Presentasjon campusutvikling Ålesund

