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Sak 07/16 Utredning av Administrativ organisering ved NTNU i Ålesund
Utkast til svar på utredning av administrativ organisering blir gjennomgått og arbeidstakerorganisasjonene har
følgende merknader:


Konklusjonen fra høringsinnspillet, hvor en konkluderte med at man bør gå videre med alternativ 1B
og 2A bør tydeliggjøres.
- Viserektor presiserer at høringsinnspillene skal legges ved som vedlegg til NTNU sentralt.



En må tydeliggjøre at den administrative organiseringen må ta hensyn til geografisk avstand mellom de
ulike campusene og behovet for tilstrekkelig autonomi for å fylle samfunnsoppdraget i egen region.
Siden de fire foreslåtte instituttene i Ålesund vil inngå i fire ulike fakulteter, og den kompleksiteten det
innebærer for en relativt liten organisasjon med geografisk avstand til hovedcampus, er det både viktig
og nødvendig at det i styrevedtaket 16. juni blir gitt føringer for fremtidig administrativ organisering av
NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.



Arbeidstakerorganisasjonene har i tillegg spilt inn at man i denne prosessen må vektlegge
arbeidsmiljømessige konsekvenser omorganiseringen kan medføre og behovet for at ansatte i Ålesund
fortsatt skal ha meiningsfylte arbeidsoppgaver. Videre er det spilt inn viktigheten av at det fremover
blir tilrettelagt for å utvikle eksisterende kompetanse og å bygge ny kompetanse. Det bemerkes at disse
innspillene ikke er tatt inn i utkastet til høringssvar.



Merknad til tekst om viserektorrollen, punkt 2, side 3:
«Tjenestesenteret kan organiseres som en satellitt tilknyttet sentraladministrasjonen, med en stedlig
koordinator med tilhørende myndighet utledet fra nivå 1 og 2. Denne rollen kan legges til viserektor
og/eller en stedlig administrativ koordinator.»
Arbeidstakerorganisasjonene mener at siste setning angående viserektors rolle ikke har vært del av den
interne høringsrunden. Viserektor presiserer at viserektor er foreslått som stabsleder i flere innspill,
men foreslår likevel å fjerne setningen.



Merknader til tabellen om oppgaver som «bortfaller», punkt 3, side 4:
Vi mister konsernoppgaver men har allikevel koordineringsoppgaver for en lang rekke funksjoner
knyttet til disse konsernoppgavene.
Realiteten er at det vil bli bortfall av oppgaver på noen av områdene som er opplistet, men ikke alle. Vi
bør være tøffere på at vi ikke klarer 5%, og heller problematisere rundt det.
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Arbeidstakerorganisasjonene støtter teksten om at sentrale arbeidsprosesser, systemer og rutiner er blitt
mer arbeidskrevende enn tidligere og at dette skaper ekstra ressursbehov. Det er viktig at dette er tatt
inn i høringssvaret.



Videre støtter arbeidstakerorganisasjonene at «konklusjonen» er gjort mer modelluavhengig.



Anbefaler å si mer om at fellesadministrasjonen skal ha mer fokus på tjenester og ikke kontroll.
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