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Møtereferat
Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør
Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Aslak Bakke Buan, Harald Øverby, ITEM, Lars
Norum. Elkraft, Morten Breivik, ITK, Nina Kotte, fak.adm. (delvis), FTR2 siv.ing. Jonas
Foyn Therkelsen
Anders Kongsli Kvernberg presenterte sak 001/2014
Forfall:

Stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm) Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF Erling
Ildstad, Elkraft, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter
Gjelder: Møte i Ledergruppen
Møtetid: Onsdag 08.01.14, kl. 13.00 -15.50

Møtested:

313, Gamle fysikk

Referat fra møtet 18.12.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent.
LG-sak 001/14 SFI – økonomiske vurderinger og utfordringer
Målet med saken er å bevisstgjøre og diskutere med IMEs ledergruppe rundt en del konkrete utfordringer
og problemstillinger knyttet til økonomi og ressursbruk i Sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Controller Anders K. Kvernberg informerer og innleder til diskusjon og spørsmålsrunde.
Anders Kvernberg orienterte om utfordringer man kan støte på i søknadsfasen og fasen etter innvilgning. Han gikk
spesielt gjennom indirekte kostnader, frikjøp, oppfølging, og areal. Det vises til vedlagte slides.

LG-sak 002/14 IMEs prioritering til ”Fellesløftet – Unge talenter 2013”
Målet med saken er å informere om ordningen ”Fellesløftet – Unge talenter” og å diskutere et konkret
forslag til prioritering av kandidater fra IME til ordningen for søknadsrunden 2013.
Dekan orienterte om ordningen, og gikk gjennom rammebetingelser som vist i vedlagte slides. Det er yngre
forskere/unge talenter som skal understøttes med en total ramme på 300 millioner. Hvert fakultet kan regne med å få
1-2 prosjekter. Forslag til prioritering ble diskutert.
Postadresse
Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

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

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Anne Kristin Bratseth
Telefon
Tlf: + 47 73 59 67 15

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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Konklusjon:
Ledergruppen støtter fremlagte prioritering som vist.
LG-sak 003/14 Bruk av SO-stillinger gitt til IKT (2 ph.d.) og ”fakultetsspesifikke satsinger” (1 post
doc.) 2014
Målet med saken er å diskutere forslag til bruk av ovennevnte tre øremerkede SO-stillinger tillagt IME fra
Rektor, for utlysning i 2014.
Av øremerkede stillinger har IME fått 1 postdoc, og 2 ph.d. innenfor IKT som muliggjørende teknologi. Flere
forslag på hvordan disse stillingene kan benyttes ble nevnt, fyrtårn – følgeforskning – egeninnsats mot EU. Kvalitet
i utdanning og forskning for nye undervisningsmetoder.
Konklusjon:
Instituttlederne bes om å sende innspill på e-post til dekan senest tirsdag 14.01.14.

LG-sak 004/14 Forberedelser/innspill til møte i NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
13/2-14
Målet med saken er å informere IMEs ledergruppe om arbeidet i ovennevnte forum, og å få forslag fra
ledergruppen på hva IME bør spille inn til RSA-møtet 13/2-14.
Forumet skal være et rådgivende organ, og ble formelt oppnevnt aug. 2013 etter pålegg fra
Kunnskapsdepartementet. Oppstartsmøte ble avholdt 14. august 2013. Arbeidsformen er 2 møter pr år. Rektoratet og
dekaner skal delta i møtet 13. februar 2014. Medlemmer av rådet fremgår av vedlagte slides. Det er oppfordret til å
kontakte medlemmene av rådet. Dekan har tatt aksjon og kontaktet Lise Randaberg og foreslått følgende tema:
«Generiske og muliggjørende teknologiers betydning for næringsmessig omstilling og utvikling».
Konklusjon:
LG slutter seg det fremlagte forsalg med følgende kommentarer til ordlyd i tema. «Muliggjørende teknologiers
betydning for næringsmessig utvikling og omstilling». Det understrekes at muliggjørende teknologi må presenteres
som generisk. Eventuelt andre initiativ til tema sendes på e-post til dekan innen 20.januar.

Institutt-minutt (ITK)
1. Planlegging og bruk av auditorium til undervisningen tar uforholdsmessig mye tid, og det spørres hva som kan
gjøres for å forbedre.
Brynjulf: Dette må tas opp i sentrale fora slik at administrasjonen av booking kan utbedres. Obligatoriske emner skal
være garantert kollisjonsfrie.
Konklusjon:
Brynjulf tar dette videre i de rette organer, og rapporterer tilbake.
2: Emnerapporter: En del rapporter viser seg å inneholde personsensitive opplysninger. Disse skal ikke legges i erommet, men i Ephorte etter at Instituttleder har foretatt en vurdert i h.ht. Offentlighetsloven.
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Morten mener det kan være lurt å gi opplæring i hva som er konstruktive tilbakemeldinger. Det er allerede lagt ut en
template og bra at faglærer kan gå gjennom dette. Forslag fra Ragnar: Kanskje kan ordlyden endres til at man godtar
skriftlig tilbakemelding ikke nødvendigvis emnerapport. Målet er å gjøre utdannelsen bedre, så pass på det.

Student-moment
Utsettes til etter studentens dialogmøte.
Orienteringssaker
-Orientering fra møte med NRK 19/12-13
NRK skole filmer foredragene som vi skal ha på Teknologi dagene i Oslo, og
muligens Trondheim. Dette vil være ett ledd i å markedsføre FRIKT-prosjektet.

- Styrerepresentasjon fra IME i ”Norsk Vannkraftsenter” er Erling Ildstad. I tillegg er NTNU
representert med Olav Bollan og Geir Walsøe.

-Nasjonalt infrastrukturprosjekt ”Smart Grid Laboratory” – status:
IME er koordinator og vert. Det er stilt 28,6 mill. til disposisjon til prosjektet. Fysisk er laboratoriet
plassert ved Institutt for elkraftteknikk. Prosjektet er pga størrelsesorden, og i kraft av
tverrfaglighet og nasjonale nedslagsfelter forankret på fakultetsnivå.

-Møte mellom dekan IME og Morten Thorkildsen, ny adm. dir. i Rejlers, 10/1-14. Rejlers ønsker et
strategisk samarbeid med IME, og bringer sin toppsjef i Sverige med til møtet.
- Fakultetsstyremøter – datoer våren 2014: 21.03.14 og 13.06.14 med felles middag for styret og
ledergruppen 12.06.14.

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)
• Workshop hos Telenor Fornebu om “H2020 5G-PPP mirroring in Norway” 22/1-14 – IME med?
Registreringsfrist 20/1-14! Ragnar Hergum tar dette opp på IET.
•

Behov for nye medlemmer fra IME i fagkomiteene for Høgskolefondet og Tandbergfondet. Se:
https://unifor.no/ for ytterligere opplysninger om arbeidet. Tilbakemelding til Geir Ivar med kopi
til Geir innen 22/1-14.

•

Møte hos Rektor 7/1-14 ang. NTNUs policy for rammer for studieplasser innenfor teknologi.
Rektor uttrykker bekymring for NTNUs posisjon for rammer for studieplasser innen
teknologifagene. NTNU må styrke sin andel studieplasser.

•

Studietur til Brussel: ENTEN 23. – 25. april, ELLER 21. -23. mai. Avklares ASAP – for de det
gjelder, hold datoene inntil videre!

Evaluering av møtet: Godt gjennomført!

