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Dato

Referanse

16.11.2016

MW

Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik (fra kl. 13.20), Geir Ivar Soleng,
Eivind Voldhagen, IDI, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Ragnar
Hergum, IET, Morten Hovd, ITK, Einar Rønquist, IMF, (til kl. 13.30), Monica
Storvik, IIE, Audun Grøm, IEFE, Ketil Arnesen, Inst. for allmennfag, Nils
Kalstad Svendsen, AIMT, (via skype fra kl. 13.00), Terje Meisler, FT, FTV
realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Kaja Sørbotten
Representanter fra LOSAM ved IME og FT var til stede under møtet.
Vegard Kildal og Tor fr. Holan var til stede under sak 096/2016

Forfall:

Letizia Jaccheri, Morten Breivik, Thea Bjørnland og Halgeir Leiknes

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i utvidet ledergruppe

Møtetid:

Onsdag 16.11.16
Kl 11.00 – 14.00

Møtested: Rådsrommet G144, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 09.11.2016 ble godkjent.
Student-moment
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Har avviklet erfaringsmøte, diskutert arbeidsoppgaver med påtroppende FTV’er
Orienteringssaker
 Orientering fra dekan-direktørmøte NTNU - SINTEF 15/11-16
-Bedre sammen prosjektet – hvordan arbeide strategisk sammen og status.
 Orientering fra workshop om ”Matematikkens rolle for verdiskapningen” i regi
av Norsk Matematikkråd, Fornebu 10/11-16 ved Brynjulf Owren
 Neste utvidede LG-møte 23/11-16 fra 13.00 (usikker varighet).
Eventuelt – Ingen saker
Ordinære LG-saker:
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Elektrobygget E2

Telefon
+47 73 59 42 02

Saksbehandler
Marit Wessel

Telefaks
+47 73 59 36 28

Tlf: +47 73 59 45 86

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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LG-sak 094/2016 Administrativ organisering og IT-organisering ved NTNU og
fra 1/1-2017 – status og videre prosess
Målet med saken er å gå gjennom status for prosessene knyttet til administrativ
organisering ved NTNU og IE-fakultetet, og avklare eventuelle spørsmål og
uklarheter knyttet disse.
Dekan orienterte.
Trinn1 (innplassering etter rett og plikt), samt trinn 2 (innplassering i annen passende
stilling) er ferdig. Bekjentgjøring av ubesatte stillinger ved hele NTNU (70 stillinger,
herav 7 ved IE) bekjentgjøres i morgen, 17.11. Alle som har vært omfattet av
omstillingen kan melde sin interesse. Både de som foreløpig ikke er innplassert og og
fast ansatte som allerede er innplassert, kan gi beskjed dersom de finner stillinger som
de synes er interessante. Frist for å melde sin interesse er 24. 11. kl. 1200 med e-post
til trond.singsaas@ntnu.no, eller brit.stolsmo@ntnu.no.
IT-bemanning
Samme prosedyre som ved administrativ organisering.
innplassering kunngjøres i morgen, 17.11.

Bemanningsplaner og

LG-sak- 095/2016 Overgangen til 2017: Fokus Kalvskinnet
Målet med saken er å orientere om status og planlagt prosess for oppfølging av
administrativ organisering (detaljert kartlegging og fordeling av arbeidsoppgaver,
ansvars- og rollefordeling knyttet til dette) knyttet til IEs virksomhet på Kalvskinnet
fra 1/1-2017, med mulighet for tilbakemeldinger og forbedrende forslag fra LG.
Geir Ivar Soleng orienterte, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
LG-sak 096/2016 Ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU – sluttføring av
andre høringsrunde (ca. 12.05 – 12.45)
Målet med saken er – med gjennomgangen og diskusjonen i LG 9/11-16 som
bakteppe - å gå gjennom samlede innspill som er kommet fra IEs miljøer, presentere
kort et første utkast til høringsuttalelse fra fakultetet, og gjennom diskusjon,
kommentarer og spørsmål få innspill som kan bidra til ferdigstillelse av IEs
høringsuttalelse innen fristen 21/11-16 kl. 12.00.
Vegard Kildal orienterte om innspill mottatt fra enhetene, samt tidsplan, jfr. vedlagte
slides.
Beinstrekk
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LG-sak 097/2016 Faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling ved det
fusjonerte NTNU: Statusrapportering fra og dialog med arbeidsgruppene for
IKT, Teknologi, og Lærer/lektor
Målet med saken er å orientere IEs ledergruppe om status for arbeidet i de
tverrfakultære arbeidsgruppene for faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling
som mest berører IE-fakultetet, og å gi tilbakemeldinger, synspunkter og spørsmål fra
fakultetet tilbake til arbeidsgruppene før de leverer sine endelige rapporter til Rektor.
Roger Midtstraum, Mads Nygård og Brynjulf Owren innleder til diskusjon.
Mads Nygård, Brynjulf Owren og Roger Midtstraum orienterte – jfr. vedlagte slides.
Saker fra instituttene – Ingen saker innkommet

