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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dato

24.03.2017

Referanse

2017/ABR

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 29.03.17 kl. 13.30-16.00

Møtested: Rådsrommet G144 Gamle Elektro, møtet ledes
via Skype fra Ålesund

Signatur: ABR

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 22.03.2017.
LG-sak 038-2017 Samlokaliseringsprosjektet – status og videre prosess (ca. 13.30 – 14.05)
Målet med saken er å orientere om status og diskutere videre prosess for Samlokaliseringsprosjektet ved
IE-fakultetet spesielt og for NTNU generelt, spesielt knyttet til den rapporten som skal leveres fra prosjektet
til Rektor før påske. Fakultetene har fått frist til 3. april for å legge frem innspill vedr. i) Kort beskrivelse
av aktuelle prosjekter på fakultetet ii) Oppsummering og iii) Instituttvis beskrivelse vedr. a) Forslag
plassering med forutsetninger og/eller avhengigheter, b)Eventuelle alternativer, c) Nøkkeldata og d)
Anbefaling og veien videre.
LG-sak 039-2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing ”Big Data” (ca. 14.05 – 14.35)
Som hovedregel gjennomfører prodekan forskning halvårlige status-gjennomganger med fakultetets
fyrtårnsatsinger. Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang av satsingene i løpet
av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for årets strategiarbeid. Vi
planlegger derfor å gjøre dette som en del av aktiviteten i IEs ledergruppemøte, slik vi også gjennomførte
tilsvarende gjennomganger i IMEs ledergruppe høsten 2014. Målet med denne saken er starte denne
prosessen, ved å presentere fyrtårnsatsingen Big Data for LG samt å diskutere videre oppfølging.
Beinstrekk (ca. 14.35 – 14.45)
LG-sak 040-2017 Utvikling av Viderefordelingsmodell (VFM) ved IE-fakultetet – status og videre
prosess (ca. 14.45 – 15.10)
Målet med saken er å orientere om status for arbeidet med VFM, orientere om de høringsinnspill som er
kommet inn så langt, og diskutere med og få råd fra LG vedr. videre prosess.
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LG-sak 041-2017 Forskningsrådets kommende foresight-workshop om Digitalisering (ca. 15.10 –
15.30)
Dekan IE og direktør NTNU Digital er invitert til foresight-workshop om Digitalisering i regi av Norges
Forskningsråd 3. april 2017. Vi er invitert til å diskutere hva vi mener er de viktigste trender innen
digitalisering og å diskutere rundt spørsmålet: ”Gitt de høyest prioriterte trendene, hvilke konsekvenser
bør disse få for forsknings- og innovasjonspolitikken frem mot 2030?” Målet med saken fra dekans side
er å få råd fra IEs ledergruppe vedrørende hvilke momenter og synspunkter som vil være spesielt viktige å
vektlegge i en slik setting, sett fra fagmiljøenes perspektiv.
LG-sak 042-2017 Tjenesteavtaler – status og videre prosess (ca. 15.30 – 15.45)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om hva som er status i arbeidet med å utarbeide
tjenesteavtaler mellom IE-fakultetet og fellesadministrasjonen knyttet til campus Gjøvik og campus
Ålesund, og å diskutere og få LGs innspill omkring videre fremdrift.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 5/4-17. Frist 30/317 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. 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. 15.45 – 15.50)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 15.50 – 15.55)
-

Kort orientering fra dekanmøte 28/3-17

-

Neste LG-møte 5/4-17

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

