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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

19.09.2014

CHG

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 24.09.2014 kl. 13.00-16.00 Møtested: Møterom G144 Rådsrommet Gamle elektro

Signatur:
Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på
møterom G144 fra kl. 12.30.
Godkjenning av innkalling og referat fra møte 17.09.2014
LG-sak 076/14 Den nasjonale SAKS-prosessen – status, og diskusjon av noen spesielt relevante
problemstillinger for IME (ca. 13.00 – 13.40) [utsettelse av LG-sak 075/14 fra 17/9-14]
Målet med saken er å orientere LG om status i den nasjonale prosessen for SAKS (Samarbeid,
Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing) i UoH-sektoren, og å skissere og diskutere mulige
konsekvenser av noen potensielle fremtidsscenarier av spesiell relevans for IME i denne
sammenheng. Synspunktene som fremkommer vil bli tatt med til vurdering i det videre SAKS-arbeidet
ved NTNU.
LG-sak 077/14 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 - orientering og innledende diskusjon om
gjennomføring og oppfølging (ca. 13.40 – 14.20)
Målet med saken er å orientere LG om arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres til høsten, samt
vise tidsplan for gjennomføring og gi informasjon om leders rolle i årets undersøkelse. Det er et mål
for NTNU at deltakelse på undersøkelsen økes fra forrige gang, og det er ønskelig at man har fokus
på hvordan man skal få til dette. Det legges opp til en kort diskusjon rundt dette i løpet av saken.
Instituttleder vil ha en ny rolle i årets undersøkelse ved at det er leder selv som skal tilbake-lese
resultatet til sin enhet. Her vil leder få støtte fra ressurspersoner fra fakultetsadministrasjonen.
Seksjonsleder HR Cathrine H. Grønvik innleder.
Beinstrekk (ca.14.20 – 14.30)
Postadresse
IME-fakultetet
7491 Trondheim

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

Besøksadresse
O.S. Bragstads pl. 2E
7034 Trondheim

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

Seniorkonsulent
Marit Wessel
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 078/14 Bemanningssituasjonen i IMEs fakultetsadministrasjon, og behov for utlysning
av stilling i Studieseksjonen (ca. 14.30 – 14.50)
Målet med saken er å orientere om bemanningssituasjonen i fakultetsadministrasjonen generelt, og
spesielt i Studieseksjonen der avganger på grunn av aldersgrense er nært forestående, som bakgrunn
for at vi umiddelbart ser det nødvendig å utlyse en fast stilling i seksjonen.
LG-sak 079/14 Handlingsplan for Studentrådet ved IME (ca. 14.50 – 15.05)
Målet med saken er å orientere om Studentrådets nylig ferdigstilte handlingsplan for 2015, og få
tilbakemeldinger og kommentarer fra LG på den. Studentrådsleder Madeleine Lorås orienterer.

Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (15.05 – 15.20)
Student-moment (15.20 – 15.25)
Orienteringssaker (15.25 – 15.55)
•

Orientering fra fakultetsstyremøte 22/9-14

•

Orientering fra dekanmøtesaker behandlet på epost 9/9-14

•

Orientering fra dekanmøte 23/9-14

•

Orientering fra formøte til dialogmøte med Rektor 24/9-14

•

NFRs nasjonale IKT-konferanse med kick-off på IKT2025-satsingen 12/11-14 – oppfordring til
påmelding

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)

