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Det humanistiske fakultet

Dato

Referanse

15.11.2017

2017/84

Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, Espen Eiken, John Kamsvåg, Marianne Løvdal (vara
hovedverneombud), Vemund Warud (NTL), Nina Lager Vestberg (Forskerforbundet),
Nina Laeskogen (PARAT), Lina H. Ingeborgrud (Akademikerne).
Tor Arne Wæraas, Prosjektleder Kartlegging og konseptutvikling i
Campusprosjektet, deltok under sak LOS 01/18

Forfall:

Marius Korsnes (Akademikerne),

Kopi til:

Einar Walstad (NTL), Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Karen Riis
(hovedverneombud), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Marius Korsnes (Akademikerne)

Gjelder:

IDF LOSAM – 08.01.2018

Møtetid:

11.00 – 12.30

Møtested:

Bygg 3, nivå 5 - rom 3506

Signatur:

Drøfting
LOS 01/2018 CAMPUSUTVIKLING – KARTLEGGING AV AREALBRUK
Sakspapirer:
•
•

Notat fra NTNU Campusutvikling
PP fra NTNU Campusutvikling om kartlegging av arealbruk

Tor Arne Wæraas orienterte om planene og opplegget for kartlegging av arealbruken i Bygg 7-11
og Låven på Dragvoll som vil skje i to omganger og på to ulike måte – gåtur og registrering av
antallet som er tilstede i lokalene på gitte tidspunkter. Hensikten er å skaffe seg et bilde av belegget
i arealene.
Tillitsvalgte ble oppfordret til å delta i gruppene som skal gjennomføre gåtur.
På spørsmål fra foreningene ble det vist til at gåtur/registering er en av flere måter å framskaffe data
på og at det vil inngå i det samlede materialet som arbeidsgruppene ved NTNU skal tolke. Det ble
blant annet vist til at prosjektet vil gjennomføre referansebesøk ved universiteter i Europa.
Campusprosjektet vil være tilgjengelig på Dragvoll for spørsmål under tellinga/registeringa.
Tillitsvalgte og verneombud ble oppfordret til raskt å kontakte Campusprosjektet hvis det kommer
opp spørsmål under kartlegginga.
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hf.ntnu.no
http://www.ntnu.no/hf

Besøksadresse
Bygg 2, nivå 5
Dragvoll
7049 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 65 95
Telefaks
+ 47 73 59 10 30

Tlf: + 47

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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Vedtak:
«LOSAM tar orienteringen til etterretning. Campusprosjektet bes om å ta med innspillene som kom
fram i møtet i det videre arbeid.»
Informasjon
LOS 02/2018 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN
Dekan orienterte kort om planene og opplegget rundt presentasjonen av resultatene fra
undersøkelsen. Resultatene vil bli presentert for ledere og verneombudene innen 16.01.2018, mens
skal være lagt fram for i personalmøter ved instituttene og i fakultetsadministrasjonen innen
05.03.2018.
Fra foreningene ble det poengtert at det i undersøkelsen mangler spørsmål om trakassering. I tillegg
ble fakultetet oppfordret til å være oppmerksom på at undersøkelsen er gjennomført i en periode der
nye ledere har sittet i kort tid.
Dekan viste til at retningslinjene for trakassering ved NTNU skal revideres.
Drøfting
LOS 03/2018 MØTEPLAN
Sakspapirer:
•

Notat av 08.01.2018 ble delt ut i møtet

Vedtak:
«LOSAM vedtar følgende møteplan for vårsemesteret 2018:
Måned
Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Dag og dato
Mandag 08.01
Mandag 22.01
Mandag 12.02 (ARK – HF samlet)
Mandag 12.03 (ARK – enhetene HF)
Mandag 09.04
Mandag 14.05
Mandag 04.06

Klokkeslett
11.00-12.30
12.00-13.30
12.00-13.30
12.00-13.30
12.00-13.30
12.00-13.30
12.00-13.30

LOS 04/2018 YMSE
•

NTL informerte om at Vemund Warud vil slutte ved NTNU og at det vil bli valgt ny representant
for NTL i LOSAM ved HF.
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NTL informerte om at de har fått melding om at enkeltpersoner har hatt problemer med å få
refusert reiseutlegg fra NTNU før faktura fra kortselskapet har kommet. Det har ført til
problemer med privatøkonomien. Det ble antydet at fakultetet har for lite smidige ordninger på
dette området. Administrativ leder vil følge opp dette.

