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Møtereferat

Til stede:

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

Forfall:

Espen Eiken, Lina Ingeborgrud (Akademikerne)

Kopi til:

Gro Synnøve Johansen (Parat), Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Vanessa Necchi
(NTL), Marius Korsnes (Samfunnsviterne), Siri Bjørnerud (vara hovedverneombud)

Gjelder:

IDF LOSAM – 27.09.2018

Møtetid: 09.00 – 10.30

Møtested:

HF 2520c

Signatur:
LOS 29/2018 ORIENTERINGSSAKER
•

Mellomlederprosjektet HF
o Rapport av 17.08.2018 fra HF til DIFI

Det ble orientert om at Fakultetet planlegger ny søknad til DIFI. Søknaden vil ha fokus på
gjennomføring av kompetanseplanen for alle TA-tilsatte ved HF.
•

Plan for kompetanseutvikling TA-ansatte HF
o Notat av 12.09.2018 til Instituttledermøtet
LOSAM ba om at planen blir godt kommunisert i organisasjonen.

•

Campus-utvikling NTNU
o Høringsuttalelse fra HF om arealkonsepter
o Høringsuttalelse fra HF om faglig lokalisering

Dekan orienterte kort om høringsprosessen og bakgrunnen for at HF og SU hadde valgt å skrive
felles uttalelser. Administrativ leder forklarte at fakultetene hadde valgt ikke å nevne TA-tilsatte
særskilt i uttalelsen om arealkonsepter fordi hensikten først og fremst var å be om økt arealnorm og
derigjennom gi rom til gode arbeidsplasser for alle tilsatte.
•

Underdalutvalget
o PP fra dekanmøtet 18.09.2018

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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Dekan orienterte om at HF i sin uttalelse hadde argumentert for at det måtte være mulig å gå mellom
professor-stigen og forsker-lektor-stigen, men at NTNU i sin uttalelse vil vektlegge at grensegangen
mot professor-stigen må være tydelig og at det derfor ikke bør være mulig å søke opprykk på tvers
av stigene.
Muntlige orienteringer:
•

Samarbeid med NRK

Dekan orienterte om at NRK ønsker en samarbeidsavtale med NTNU. HF vil spille inn en liste med
mulig samarbeid mellom våre fagmiljø og NRK. Det planlegges derfor en workshop med deltakelse
fra instituttene før årsskiftet 2018/19. Forskerforbundet innvendte at aktuelle fagmiljø ikke var blitt
godt nok involvert i arbeidet med NRK. Dekan vil invitere til møte med det aktuelle fagmiljøet om
saken.
Drøftingssak
LOS 30/2018 VELFERDSMIDLER 2018
•
•

Notat av 20.06.2018 fra HR- og HMS-avdelingen
Notat av 10.08.2018 fra dekan

Vedtak:
«LOSAM slutter seg til at tildelte velferdsmidler for 2018 fordeles til instituttene og
fakultetsadministrasjonen og anvendes til å delfinansiere instituttenes og fakultetets julebord eller
andre arrangementer i 2018 hvor ansatte treffes uformelt og som kan bidra til kulturbygging.»
Drøftingssak
LOS 31/2018 FORSLAG TIL ENDRINGER I PROSEDYRE FOR REKRUTTERING TIL
VITENSKAPELIGE STILLING HF
Sakspapirer:
•

Rapport mottatt 16.09.2018 fra intern arbeidsgruppe HF

Vedtak:
«LOSAM anbefalte for det første at fakultetet vurderer nærmere instituttleders rolle i
sorteringskomiteen. For det andre anbefaler LOSAM at hensikten med den pedagogiske prøven blir
klargjort og at instituttene må begrunne tematikken for prøven. For det tredje ber LOSAM om at alle
trinn i tilsettingsprosessen blir forklart og at det blir klart kommunisert at så vel faglig vurdering
som pedagogisk prøve og intervju tillegges vekt i den endelige innstillingen. For det fjerde mener
LOSAM at studenter skal være representert i i komiteen som vurderer pedagogisk prøve og
gjennomfører og vurderer intervju.»
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Drøftingssak
LOS 32/2018 ADMINISTRATIV STILLING - INSTITUTT FOR TVERRFAGLIGE
KULTURSTUDIER
Sakspapirer:
•

Noat av 20.09.2018 fra HF

Vedtak:
«LOSAM tar til etterretning HFs plan om å tilføre Institutt for tverrfaglige kulturstudier 1
administrativ stilling gjeldende fra 01.01.2019.»
Drøftingssak
LOS 33/2018 STRATEGI HF: UTVIKLINGSMÅL OG PRIORITERINGER 2019-2022.
FORSLAG TIL HOVEDFORDELING BUDSJETT 2019, FORELØPIG DRØFTING AV
STRATEGISK PERSONALPLAN OG FORELØPIG DRØFTING AV
LANGTIDSBUDSJETTET
Sakspapirer:
•

Notat ettersenes

Vedtak:
«LOSAM tok notatet om fordeling av driftbevilgning 2019 til etterretning.
LOSAM ba om at det i utviklingsplanen på studieområdet (Et nytenkende og utforskende
læringsmiljø) blir klargjort gjennom eksempler hva man legger i ‘Studentaktive læringsformer’ og
“økt læringstrykk’. Likeledes mener LOSAM at fakultetet i punktet om internasjonalisering bør
eksemplifisere hva som menes med ‘internasjonalisering av fagporteføljen gjennom engelskspråklig
undervisning’.»
Drøftingssak
LOS 34/2018 MØTEPLAN HØST 2018
Sakspapirer:
•

Notat av 20.09.2018 fra HF

Vedtak:
«LOSAM vedtok følgende møteplan for høstsemesteret 2018:
o
o

Mandag 12. november kl. 12.00-13.30
Mandag 10. desember kl. 12.00- 13.30.»

LOS 35/2018 YMSE
Nina Laeskogen orienterte om at Gro Synnøve Johnsen fra og med neste LOSAM vil møte som
representant for PARAT med Nina Laeskogen som vara.

