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NTNU i Ålesund
Viserektor

Dato

Referanse

01062016

2016/3596

Møtereferat
Til stede:

Marianne Synnes(Viserektor), Roar Tobro(Direktør), Kari Vedde(fungerende
Personaldirektør), Webjørn Reksalsbakken(Prorektor), Randi Tafjord(NSF),
Terje Tvedt(Tekna), Linda Vada(FF), Tove Storhaug(Parat), Birgitte
Torset(NITO), André Tranvåg(LHVO)

Forfall:

Heidi Hansen Ulstein(NTL)

Gjelder:

LOSAM

Møtetid:

01.06.2016 kl. 12:00

Møtested:

Styrerommet

SAK 11/2016 Høringssvar fra NTNU i Ålesund – Rapport fra Børresenutvalget
(administrativ organisering).
Viserektor innledet med å forklare at dokumentet nå er skrevet som en oppsummering av
innspillene som har kommet inn i den interne høringsrunden.
Høringsinnspillene viser at det er uenighet internt i NTNU i Ålesund om hvilken modell en
skal gå for. En har derfor ikke klart å komme frem til en samlet konklusjon for hele NTNU i
Ålesund. Høringssvaret gjenspeiler dette.
Høringssvaret oversendes som felles høringssvar fra NTNU i Ålesund med følgende
endringsforslag som fremkom i møtet:
En ønsker at dokumentet tydeliggjør at organiseringen ikke må være til hinder for at
administrativt ansatte kan bidra med sin kompetanse inn mot nivå 1 ved NTNU.
Siste setning i tredje avslitt på side to endres slik (endringer understreket): «Dette støttes
også av arbeidstakerorganisasjonene som understreker viktigheten av at administrativt
ansatte I Ålesund også har nærhet til nivå 1 og kan delta i utviklingsoppgaver for hele
NTNU (vedlegg 1)» tas inn i høringssvaret.
Punktet øverst på side to vedrørende «Lederstøtte til HR-oppgaver […]» endres til
«Lederstøtte til HR/HMS-oppgaver […]» etter innspill fra lokalt hovedverneombud.

Postadresse
Postboks 1517
6025 Ålesund

Org.nr. 974 767 880
postmottak@alesund.ntnu.no
marianne.synnes@ntnu.no

Besøksadresse
Larsgårdsvegen 2
6009 Ålesund

Telefon
+47 73 59 50 00
Telefaks

Viserektor
Marianne Synnes

Tlf: 70161321

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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Sak 12/2016: Eventuelt
1. Prorektor Webjørn Rekdalsbakken deltar saman med Viserektor i LOSAM-møter og
kontaktmøter ut året.
2. Rett til lokal drøfting av rektors innstilling til instituttorganisering
Styret i NTNU skal vedta instituttstruktur i sitt møte 16. juni. Innstillingen som sendes fra
rektor skal være gjenstand for drøfting i forkant av dette styremøtet.
Arbeidstakerorganisasjonene etterlyser lokal drøfting av innstillingen i Ålesund.
Det ble informert om at drøftingsarenaen for rektors innstilling er møtet i SESAM 10.
juni. Arbeidstakerorganisasjonene henvises til å eventuelt sende innspill til sine
respektive representanter her.

