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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

27.09.15

2015/2196/CHG

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 30.09.15 kl. 13.00-16.00

Signatur:

CHG

Møtested: G144 Rådsrommet, Gamle elektro

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 LG-møte 23.09.15
LG-saker
LG-sak 071/2015 Presentasjon og diskusjon av oppdatert statistikk-/analysegrunnlag innenfor
utdanning og forskning ved IME (ca. 13.00 – 13.45) (se vedlagt pdf-fil og notat)
Målet med saken er å presentere og diskutere statistikk-/analysegrunnlaget som bl. a. vil danne et
sentralt grunnlag for diskusjonen omkring personalledelse i høstens dialogmøte med Rektor (for
IMEs del avholdes dette møtet 7/12-15 kl. 10.30 – 14.30). Analysegruppa i Rektors stab presenterer
og innleder til diskusjon.
LG-sak 072/2015 Kick-off på arbeid med budsjett og handlingsplan for 2016 (ca. 13.45 – 14.30) (se
vedlagt PowerPoint-presentasjon)
Målet med saken er å initiere og forberede grunnen for høstens videre arbeid med å legge budsjett og
handlingsplan for IME for 2016. Det vises til vedlagt underlag som et underlag for diskusjon og
videre beslutninger.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.40)
Saker fra instituttene (14.40 – 15.25)


Orientering om ny strategiplan for ITEM (Harald Øverby, 15 min.)

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
Anne Kristin Bratseth
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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

14.08.15

2015/2196/ABR

Målet med saken er å orientere om ITEMs nye strategiplan, og invitere til tilbakemeldinger fra LG.


Rektoratets beslutning om at Rådssalen ikke lenger kan brukes til ph.d.-disputaser
(Morten Breivik, 15 min.)

Målet med saken er å informere om at rektoratet har besluttet at Rådssalen ikke lenger kan brukes
ifm. PhD-disputaser, og diskutere mulige konsekvenser av og om IME bør gi noen form for respons
på beslutningen.


”Fireårs-regelen” og eksterne prosjekter (Trond Aalberg/Agnar Aamodt, 15 min.)

Målet med saken er å få belyst problemer og diskutere løsninger rundt ”fireårs-regelen” i
forbindelse med eksternt finansierte prosjekter. Slike prosjekter løper ofte 4 eller 5 år, og
problemet er for eksempel aktuelt der vi ønsker å ansette folk som er i postdok-stilling på slike
prosjekter. En postdok-stilling har som regel en kontraktfestet slutt-tid, overgang til en postdokstilling i prosjektet er mulig, men vil da være bundet av den opprinnelige kontraktens sluttid. Ny
postdok-stilling i prosjektet er ikke mulig pga. begrensningen om kun 1 postdok pr. institusjon.
Ansettelse i forsker-stilling på prosjektet er mulig, men tiden som vedkommende har vært i
postdok-stilling vil da allerede ha spist opp endel av fireårs-rammen for forskerstillingen. Bør vi
åpne for en praksis der vi ansetter forskere/professorer/førsteamanuenser i faste stillinger,
finansiert kun av BOA-virksomhet?
Student-moment (15.25 – 15.30)
FTVene bes orientere/informere kort om aktuelle saker studentene er opptatt av.
Orienteringssaker (15.30 – 15.55)






Ny samarbeidsavtale NTNU – UiT (se vedlegg)
Orientering fra åpning av Brusselkontor 22/9-15 – 23/9-15
Orientering fra dekanmøte 29/9-15
Orientering om status og videre prosess vedr. saken om UNIKs fremtid
Evt. nytt om fusjonsprosessen

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

