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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

23.09.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen (utvidet)

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om: Utvidet Ledergruppemøte

Møtetid: Osdag 28.09.16 kl. 13.00-15.45

Møtested: IDI, møterom 454, 4. etg. IT-bygget

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
21.09.2016
LG-sak 077/2016 Administrative bemanningsplaner for IE-fakultetet – status for arbeid og videre
prosess (ca. 13.00 – 14.30)
Målet med saken er å presentere status for det pågående arbeidet innenfor de ulike funksjonsområdene.
Både arbeidsgruppeledere, IMEs instituttledere og dekan FT forventes å rapportere kort og muntlig om
status sett fra sitt perspektiv. Videre vil vi diskutere hensiktsmessig videre prosess for å komme i mål med
arbeidet med et godt resultat og ihht. kravene i bestillingen før 5/10-16.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.40)
LG-sak 078/2016 Søknader til NFRs "Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur" (ca. 14.40 –
15.05)
Søknadene hvor IME vil være planlagt vertsinstitusjon eller deltaker (innsendingsfrist til fakultetet den
23. sept.) vil bli oppsummert og kort diskutert. Målet med saken er å sikre at IMEs (fagmiljøs) deltakelse
er solid forankret og å danne et grunnlag for prioriteringen av søknadene som skal foretas på NTNU før
innsending.
LG-sak 079/2016 Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning ved IE-fakultetet i 2017 –
innledende diskusjon (ca. 15.05 – 15.30)
Første delmål med saken er å orientere det utvidede ledermøtet om de økonomiske prognoser vi så langt
har fått for IE-fakultetet i 2017. Prognosen viser så langt en sterk realvekst i forhold til (summen av
delmiljøenes budsjetter for) 2016. Dekan ønsker derfor å initiere en diskusjon i de utvidede
ledergruppemøtene utover høsten om hvordan fakultetet best og mest strategisk kan utnytte den
prognostiserte inntektsveksten.
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Saker fra instituttene (-)
Deltakerne i det utvidede ledermøtet inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til
tilsvarende utvidede møte 5/10-16. Frist 29/9-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan IME. Det som
trengs er:




Tittel på saken
Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved
behov for ytterligere diskusjon)
Målformulering for saken ("Målet med saken er…")

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.
Student-moment (ca. 15.30 – 15.35)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 15.35 – 15.55)
 Status, innplassering av administrative ledere og instituttledere ved IE-fakultetet
 Bli Kjent-seminar 26/10-16 – 27/10-16 – oppdatert status
 Ikke dekanmøte 27/9-16
 Neste LG-møte (utvidet 05.10.2016 kl. 13.00 – 16.00)
Eventuelt og evaluering av møtet (15.55 – 16.00)

