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Møtereferat

Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren,
fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist
IMF, LetiziaJaccheri IDI, Morten Breivik ITK (fom sak 30/2015), Ragnar
Hergum IET, Erling Ildstad Elkraft, Madeleine Lorås FTR realfag, Nina
Kotte, Mads Nygård (fom orienteringssaker), Vegard Rønning tilstede under
sak 029/2015, Olav Bjarte Fosso tilstede under sak 030/2015

Forfall:

FTR siv.ing Trine Erfjord Meling

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Referat møte i Ledergruppen 08.04.15

Møtetid:

Onsdag 08.04.15 kl
13.00 – 16.10

Møtested:

Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra LG-møtet 25.03.2015 ble godkjent.
LG-sak 029/2015 Presentasjon av NTNU Bridge
NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i
samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber (cf. https://www.ntnu.no/bridge/ ). Målet
med saken er å presentere NTNU Bridge, orientere om status for virkemiddelet, og diskutere
hvordan NTNU Bridge best kan nå ut til brukerne og effektivisere informasjonsflyt. Ida Ulseth fra
NTNU Bridge orienterer.
Saken ble diskutert: hvordan kobler man oppdrag og oppgaver for studentene.
IME-fakultetet har instituttspesifikke datoer for når studentene velger oppgave. Det vil derfor bli
komplekst å få til felles rutiner for hele IME.
En aktuell løsning kan være å få en liste over aktuelle oppdrag for IME-fakultetet som den enkelte
faglærer har tilgjengelig.

LG-sak 030/2015 Presentasjon av TSO Energi
Målet med saken er å informere om NTNUs overordnede tematiske satsningsområde (TSO) Energi,
og diskutere hvordan IME best kan understøtte og delta i satsningen. TSO-leder Olav Bjarte Fosso
orienterer og innleder til diskusjon.
Saken ble diskutert.
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
Telefaks
+47 73 59 36 28

Saksbehandler
Cathrine Haugan
Grønvik
Tlf: +47 73 59 14 84

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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Hva forventes det at IME bidrar med mot TSO Energi? Er det noen konkrete forslag? Hvordan får
man til koordinering og fellesinitiativ på tvers?
Beinstrekk
LG-sak 031/2015 Oppfølging av NTNUs politikk for eksportkontroll
Målet med saken er å orientere om og diskutere utkast til offisiell politikk for eksportkontroll ved
NTNU (se vedlegg), hva som er IMEs ansvar i denne forbindelse, og hvilke aksjoner som må
gjennomføres i fagmiljøene (institutt, programråd) for at vi skal kunne ivareta dette ansvaret.
Politikken har som formål å besørge at NTNU er på riktig side av norsk lov ved tilsetting og opptak
av personer fra sanksjonerte stater etter eksportkontroll-loven.
Innledning ved Geir. Saken er mye mindre for IME enn først antatt. For IMEs del gjelder dette
fagområder på ITK, IMF og PhD-ener innen materialteknologi knyttet til Nanomiljøet.
Lars Strømmen ved NTNU ønsker å delta i prosessen, og instituttene selv må invitere Strømmen.
Dette arbeidet skal være på plass før sommeren.
Det ble stilt spørsmål om hvordan dette henger sammen med oppholdstillatelse for stipendiater og
PST sine vurderinger. Det er ikke automatisk sammenheng her, vi skal vurdere våre fag, mens PST
vurderer personer.
Hva med Post.doc, de er ikke eksplisitt nevnt i dette.

LG-sak 032/2015 Oppfølging av IMEs handlingsplan for 2015 (ca. 14.55 – 15.25)
Målet med saken er gå gjennom status for implementering av IMEs handlingsplan for 2015, og
diskutere videre oppfølging og ressursmessige prioriteringer, inkludert videre diskusjon rundt bruk
av dekani pott, og SO-stillinger for 2016.
Prodekaner, fakultetsdirektør, informasjonsrådgiver og dekan gikk gjennom handlingsplanene. I
forhold til EU-satsing må instituttlederne utfordre ansatte i forhold til SFF-søknader.
Geir Øien gikk gjennom bruk av dekani strategiske pott: Det står igjen ca 3 mill. kr. Fakultetsstyret
setter pris på at man knytter dekani pott opp mot strategiske handlinger, men de sier også at man
ikke skal bruke hele potten i vårsemesteret.
Geir la frem forslag til prioriteringer for bruk av dekani pott, ledergruppen slutter seg til forslaget.
SO-stillinger: IME kan lyse ut inntil 12 stillinger for 2016. Det kom innspill på at hvert institutt bør
få en stilling hver og resten kan fordeles etter gitte kriterier. Det kom spørsmål om hvilke strategier
man skal legge mest vekt på i slik fordeling, NTNUs, IMEs eller instituttets. Det er viktig å finne
samsvar i strategiene og prioritere det som støtter alle tre nivåene.

Institutt-minutt (IET, IMF)
IET: Ragnar informerte om at IET har hatt fått et EU-prosjekt.

Student-moment:
Er glad for at de går på Norges beste universitet.
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Orienteringssaker
 Kort orientering fra dekanseminar om korrupsjon 7/4-15
 Fusjon – orientering om status for prosessen, arbeidsgrupper for faglig utvikling, og forslag til
plan for kontakt mot fusjonspartnerne, Nina Kotte la frem forslag angående besøk til
høgskolene. IDI informerte at de og ITEM skal ha en lunsj med HiST, HiG og Hiå.
 Årets formidler ved IME - status
 Dekanat- og instituttlederseminar 20. – 21. mai - oppdatering
 Påminnelse om IME-fest i Hangaren 16/4-15!

