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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Dato

28.05.2017

Referanse

2017/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 31.05 2017 kl. 13.00-15.45

Møtested: G144 Rådsrommet

Signatur: MW

Godkjenning av innkalling, og referat fra LG-møte 24/5-17
LG-sak 068/2017 Oppfølging av SFI-initativer ved IE (ca. 13.00 – 13.20)
Målet for saken er å a) gjensidig orientere om status i arbeidet frem mot kommende SFI-søknadsrunde, og
b) diskutere og beslutte videre oppfølging. Se vedlagte oversikt over kjente initiativ.
LG-sak 069/2017 Utlysning av studieprogramlederstillinger ved IE (ca. 13.20 – 13.40)
Målet med saken er å informere om den kommende prosessen rundt utlysning av
studieprogramlederstillinger og bunting av studieprogram til studieprogramråd. Vi ønsker også drahjelp
fra instituttlederne til å anbefale aktuelle personer til å søke de ledige stillingene.
LG-sak 070/2017 Orientering om NTNUs utlysning og opplegg vedr. meriterte undervisere (ca. 13.40
– 14.00)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om NTNUs utlysning ifm. det nye virkemidlet ”meriterte
undervisere”, og diskutere hvordan vi bør følge opp denne ved IE.
LG-sak 071-2017 Viderefordelingsmodell (VFM) ved IE-fakultetet: Høringsinnspill etter høring 2,
og status for arbeidet (ca. 14.00 – 14.20)
Målet med saken er å orientere om høringsinnspillene på høring 2 om VFM, og gi en kort status for
arbeidet.
Beinstrekk (ca. 14.20 – 14.35)
LG-sak 072/2017 Samlokaliseringsprosjektet – Status for fakultetets arbeid og videre prosess frem
mot fakultetets frist 9/6-17 og Rektors beslutning 20/6-17 (ca. 14.20 – 14.50)
Målet med saken er å orientere ledergruppen kort om status i samlokaliseringsprosjektet, og spesielt om
status ved IE vedr. arbeidet med bestillingen fra prosjektet til de berørte fakultetene. Det blir anledning
for LG til å stille spørsmål og komme med innspill. Terje Meisler og Terje Brekke innleder.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 14/6-17. Frist 1/617 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:
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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. 14.50 – 15.55)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 14.55 – 15.40)


Status for prosessen med tilsetting av instituttledere



Gjennomgang av strategileveranse (utkast til fakultetsstrategi-dokumenter) til Rektor pr. 31/5-17,
og videre prosess vedr. strategiarbeidet ved IE.



Orientering om anbefalingene fra ”Øien-utvalget” (forslag på administrative effektiviseringstiltak
med rask budsjettmessig effekt).



Ikke dekanmøte 30/5-17, så ingen rapportering fra dekanmøte.



Tidligere tillyst LG-møte 7/6-17 avlyses pga. samling for rektors nye ledergruppe på Kongsvoll 6.
– 8. Juni. Neste og siste ordinære LG-møte for vårsemesteret 2017 avholdes 14/6-17 fra 13.00. Evt.
tidligere ledermøter i regi av arealgruppa som jobber med Samlokaliseringsprosjektet har egen
innkalling.

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

