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Møtereferat LOSAM 25.04.2016
Til stede:

Marianne Synnes(Viserektor), Kari Vedde(Fungerende Personaldirektør), Randi
Tafjord(NSF), Heidi Hansen Ulstein(NTL), Sahar Olsen(NITO), Linda Vada
(FF), Andreas Sylte (Parat), Terje Tvedt (Tekna)

Forfall:

Roar Tobro(Direktør), André Tranvåg(LHVO)

Kopi til:
Møtetid:

25.04.2016, 08:30 - 10:00

Møtested:

Styrerommet

08/2016 Utredning av faglig organisering ved NTNU i Ålesund
Internt høringsnotat er oversendt LOSAM fredag 22.04.16.
Arbeidstakerorganisasjonene har følgende innspill til dokumentet:
 Anbefales å kontakte Sunnmøre Regionråd for å få innspill til den faglige
organiseringen, på tilsvarende måte som det private næringslivet i regionen har
gjort. Viktig at offentlig sektor sine synspunkt rundt faglig organisering også kommer
frem.
 Behov for å avklare forslag til navn på eventuelt institutt fra AHF
 Bør ta inn et punkt i oppsummering om viktigheten av instituttnivå i Ålesund for å
kunne ivareta tverrfagligheten.
 Formuleringen i oppsummeringen om at «vi ser at det kan bli nødvendig med to
institutter» fremstår som litt for sterk. En ønsker ikke å invitere til at dette blir
resultatet. Viserektors tilbakemelding er at vi vanskelig kan la være å kommentere
det, når det fremkommer som et moment i høringssvaret fra AMO.
09/2016 Søknad om unntak fra kunngjøringsstopp fra Biblioteket.
LOSAM ga støtte til at søknad om unntak for kunngjøringsstopp sendes inn.
10/2016 Eventuelt
1. Velferdsmidler 2016:
Enighet om forslaget fra arbeidsgiver om videreføring av eksisterende ordninger ut
2016.
Protokoll utarbeides for signering i neste LOSAM.

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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2. LOSAM sin rolle/mandat utover 2016 ble diskutert.
Det foreligger ikke ytterligere avklaringer.
3. Hva rører seg i organisasjonen?
Det meldes om usikkerhet blant de ansatte knyttet til frafall av konsernoppgaver.

