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Det humanistiske fakultet

Dato

Referanse

26.02.2018

2017/84

Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Karen Riis (hovedverneombud), Marianne
Løvdal (NTL), Nina Lager Vestberg (Forskerforbundet), Nina Laeskogen (PARAT).

Forfall:

Marius Korsnes (Akademikerne), Vemund Warud (NTL), Espen Eiken

Kopi til:

Einar Walstad (NTL), Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Siri Bjørnerud (vara
hovedverneombud), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Marius Korsnes (Akademikerne),
Lina H. Ingeborgrud (Akademikerne)

Gjelder:

IDF LOSAM – 12.02.2018

Møtetid:

12.00 – 13.30

Møtested:

HF 2520c (John sitt kontor)

Signatur:

Drøfting
LOS 07/2018 GJENNOMGANG AV ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN
Sakspapirer:
•

Materiale ble delt ut i møtet

Dekan gjennomgikk kort resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen for HF samlet sett opp mot
NTNU og UH-sektoren samt resultatene for HF samlet i 2012, 2014 og 2017. Resultatene for
grupper ved HF – stipendiater, teknisk-administrativt tilsatte og vitenskapelig tilsatte – ble også
gjennomgått.
I diskusjonen kom man inn på flere innspill til oppfølgingstiltak og hvordan man kan arbeide videre
med tiltak. Det ble poengtert at arbeidsgiver har et særlig ansvar for å følge opp undersøkelsen med
tiltak og at alle har medvirkningsplikt når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø og for
gjennomføringen av tiltak man blir enige om.
Vedtak:
«LOSAM tok gjennomgangen til etterretning. Innspillene som kom fram i møtet, vil bli tatt med i
det videre arbeid med oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen vil
bli tatt opp til ny drøfting i LOSAM 13.03.2018 etter at resultatene er gjennomgått i alle enhetene
ved HF. LOSAM vil også bli orientert om oppfølgingstiltakene i møte 11.06.2018.»

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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Drøfting
LOS 08/2018 OPPFØLGING AV ADMINISTRATIV EFFEKTIVISERING (ABE) I 2018
Sakspapirer:
•

PP i møtet

Administrativ leder orienterte kort om oppfølgingen av ABE-kravet som framgår av i rektors
tildelingsbrev til fakultetet. Når det gjelder forslagene fra Øien-utvalget har fakultetet delvis ansvar
for gjennomføringen. NTNU vil i fortsettelsen ha fokus på forholdstallet mellom administrasjon og
faglige stillinger/kjernevirksomheten med «måledato» 15.oktober hvert år.
Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning. Saken vil bli lagt fram til drøfting i LOSAM før
15.10.2018. LOSAM vil ellers bli holdt orientert om oppfølgingen av ABE-kravene.»
Drøfting
LOS 09/2018 CAMPUS-PROSJEKTET – GÅTUR OG TELLING – RESPONS I
FAGMILJØENE
Sakspapirer:
•

Muntlig innledning ved dekan

Dekan ønsket å høre om foreningene og verneombudene hadde mottatt reaksjoner på gåturene i
utvalgte lokaler og tellinga av kontorbruk som er gjennomført på Dragvoll. Det ble meldt om at
gåturen hadde blitt positivt opplevd. Derimot var tilbakemeldingene fra tellinga at mange hadde
opplevd dette som stressende. Foreningene og hovedverneombud signaliserte stor skepsis til tellinga,
ikke minst om formålet. Det ble også påpekt at NTNU har egen kompetanse som kunne vært brukt
til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre resultatene fra en slik undersøkelse
Vedtak:
«LOSAM konstaterte at tellinga av kontorbruk i utvalgte bygg på Dragvoll ble møtt med stor
skepsis blant de ansatte. LOSAM vil særlig framheve at opplegget og formålet med denne
undersøkelsen ikke ble klarlagt på en tilfredsstillende måte for de ansatte på forhånd. LOSAM ber
om at dette kommuniseres tilbake til Campus-prosjektet.»
LOS 10/2018 YMSE
Forskerforbundet viste til at det er opprettet likestillingsutvalg ved enkelte institutter på NTNU og
lurte på det kunne vært formålstjenlig å opprette et slikt utvalg ved HF.
Dekan vil vurdere dette. LOSAM vil bli orientert om det pågående Balanseprosjektet ved HF.

