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Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, Ragnar Hergum,
IET, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik,
ITK, Erling Ildstad, Elkraft, Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Trine Erfjord
Meling, FTR realfag Madeleine Lorås og Nina Kotte.
Jon Kummen var tilstede f.o.m orienteringssakene

Forfall:

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 11.02.15, kl. 13.00 -15.20

Møtested:

Møterom G144 Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra LG-møtet 21.01.2015 ble godkjent
LG-sak 011/15 IMEs handlingsplan 2015: Kick-off på implementering
Målet med saken er å orientere om status og innledende planer for implementering av fakultetets
handlingsplan, og å diskutere hensiktsmessig videre oppfølging og oppgavefordeling med ledergruppen.
Geir E. Øien orienterte, jfr. vedlagte slides.
Bjarne E. Helvik orienterte fra forskning og Brynjulf Owren fra utdanning.
Nina Kotte oppfordret til at instituttenes web-sider oppdateres. Mest mulig lik praksis anbefales.
Konklusjon:
Vedr. pkt. 20 Campusbehov. Instituttene bes starte en brainstorm internt omkring dette og sende et
kortfattet/punktvis notat til dekan innen fristen 4. mars 2015, innhold jfr. vedlagte slides.
Vedr. pkt. 9 Videreutvikling/styrking av læringsmiljøet. Arbeidsgruppe opprettes. Instituttene, sammen
studentrådet finner personer til gruppen.
Vedr. pkt. 32 Videreutvikling av langtidsbudsjettet. Arbeidsgruppe bestående av Harald Øverby,
Morten Breivik, Vegard Kildal og evt. flere personer. Gruppen rapporterer direkte til dekan.
Postadresse
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2 av 3

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

12.02.2014

MW

LG-sak 012/15 Status for SO-stillinger ved IME
Målet med saken er å orientere ledergruppen om status for fordeling av fakultetets SO-stillinger, og å
diskutere føringer for bruk av framtidige stillinger.
Dekanen orienterte – jfr. vedlagte slides.
LG-sak 013/15 Utlysning av fire førsteamanuensis II-stillinger ved IDI
Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre utlysninger av fire stillinger som
førsteamanuensis II ved IDI. Tekst ble utsendt sammen med innkallingen.
Letizia Jaccheri orienterte om bakgrunnen for stillingene.
Det ble litt diskusjon om hvorvidt det skulle spesifiseres mer hvilke fagområder stillingene skulle
dekke.
ITEM har kunngjort på tilsvarende måte og foreslår følgende tatt inn i kunngjøringen: «Up to 4
positions» og «The positions offered will be based on an overall evaluation of the quality and academic
profile of the applicants in relation to the strategy and staffing plan of the Department»
Beinstrekk
Institutt-minutt (ITEM, ITK)
ITEM: https://www.kickstarter.com/projects/onetswitch/onetswitch-open-source-hardware-fornetworking
ITK: Vederlag for bruk av forskningslaboratorium og verksted. Første kunde NTNUB.
Student-moment: Workshop sammen med studentrådet ved NT om læringsmiljø. NTNU - miljø
Orienteringssaker
Orientering fra dekanmøte 10/2-15
-Fusjonsprosessen – kommet langt med organisasjonsplanlegging for gjennomføring. Arbeidsgruppe
bestående av de fire rektorer nedsatt og fremdriftsplan fremlegges snart. På dekansamlingen 23. –
24.3. vil videre løp i prosessen bli tema.
-Tematiske satsinger – lederne for de tematiske satsingsområder skal rapportere til dekanmøtet en
gang i semesteret. Utfordringen for lederne er mangel på informasjon. Oppfordring til institutter og
fakultet til å sende cc til TSO-leder Energi av saker som kan være relevante.
TSO-lederne inviteres til ledergruppa i løpet av vårsemesteret.
Fusjonsprosessen (tidligere SAKS) – oppdatering på status
Allmøter ved samtlige institutter og ved fakultetet er på gang.
Informasjon om Forsker Grand Prix 2015 (Nina Kotte – UTSETTES pga utsatt frist for
påmelding!)
Kandidater fra IME til NFRs divisjonsstyrer – oversikt og konklusjon – jfr. vedlagte slides.
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Oppfordring til IME fra Norges Tekniske VitenskapsAkademi (NTVA) om å lansere flere
kandidater til medlemskap! FRIST 15/3 for nominasjon.
Se http://www.ntva.no/2013/12/04/medlemmera/ for regler for innvalg, nominasjonsprosedyre,
og mal for nominasjon.

Eventuelt
Informasjon om ansettelser i Forskningsseksjonen.
Dekanen informerte. Det er kunngjort en stilling innen forskningsseksjonen med henblikk på
styrking av EU-staben, EU-prosjektstøtte. Tre personer innen seksjonen har sluttet og en skal slutte
i juni. Fakultet har derfor valgt å tilsette to personer ut fra foreliggende søkerliste for den kunngjorte
stillingen.

