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Møtereferat

Til stede:

John Kamsvåg, Karen Riis (hovedverneombud), Marianne Løvdal (NTL), Nina Lager
Vestberg (Forskerforbundet), Gro Synnøve Johansen (PARAT), Marius Korsnes
(Akademikerne)

Forfall:

Anne Kristine Børresen, Espen Eiken

Kopi til:

Nina Laeskogen (PARAT) Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Vanessa Necchi
(NTL), Lina Ingeborgrud (Akademikerne), Siri Bjørnerud (vara hovedverneombud)

Gjelder:

IDF LOSAM – 12.11.2018

Møtetid: 12.00 – 13.30

Møtested:

HF 2520c

Signatur:
LOS 36/2018 ORIENTERINGSSAKER
•

Administrativ leder orienterte kort om utviklingen i campus-prosjektet. Det ble vist til felles
merknader fra HF- og AD-fakultetet til Trondheim kommune om planprogrammet for samlet
campus. Merknaden gjelder mulig etablering av knutepunktet KAM. Merknaden legges ved
dette referatet.

•

Administrativ leder orienterte om at det vil bli utarbeidet Strategisk personalplan for tekniskadministrative stillinger ved HF. Tentativ plan er at arbeidet vil bli ferdigstilt i april 2019.
LOSAM vil bli orientert om arbeidsform, mandat for eventuell arbeidsgruppe o.l. når det er
klart.

•

Administrativ leder orienterte kort om at IHS har fått ny instituttleder.

Drøftingssak
LOS 37/2018 STRATEGISK PERSONALPLAN
•

PP fra Instituttledermøtet 30.10.2018

Vedtak
“Saken ble drøftet. Saksframlegg til fakultetsstyret 21.01.2019 vil bli lagt fram til behandling i
LOSAM før dette møtet.”
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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Drøftingssak
LOS 38/2018 BÆREKRAFTSPROSJEKTET
•

PP fra Instituttledermøtet 30.10.2018

Vedtak:
“LOSAM ber om en fyldigere orientering om prosjektet i neste møte – 10.12.2018 – med bakgrunn,
formål og hensikt med prosjektet.”
Drøftingssak
LOS 39/2018 LOKALT IA-ARBEID FOR PERIODEN 2014-2018
•
•

Notat av 10.10.2018 fra HR- og HMS-sjefen
Utkast til rapport for HF for perioden 2014-2018 samt IA-handlingsplan for HF 2014-2018 ble
lagt fram i møtet.

Vedtak:
“LOSAM hadde ingen innvendinger til utkast til rapport for perioden 2014-2018. LOSAM
understreker at eventuell ny IA-avtale må følges opp og at den vil forplikte arbeidsgiver,
fagforeningene og medarbeiderne.”
LOS 40/2018 YMSE
•

Forskerforbundet viste til sak 28 i LOSAM 11.06.2018 der det ble avtalt at Særavtale om
tilleggslønn til prodekaner, nestledere, faggruppeledere og studieprogramledere skulle tas opp
opp som sak i LOSAM i høstsemestret 2018. I denne sammenheng ble det vist til at mandatet for
studieprogramledere er meget omfattende. Saken vil bli tratt opp til drøfting i møte i LOSAM
10.12.2018.

•

LOSAM etterlyste enklere tilgang til sakspapirer og referat fra fakultetsstyret ved HF. Det ble
vist til Innsida «Referat – råd og utvlag HF» som alle har tilgang til. Denne siden er opprettet i
påvente av at NTNU får nytt møteverktøy. Det er viktig at siden er oppdatert.

•

LOSAM ba om at innkallingen til møtene legges ut i Outlook-kalenderen i tillegg til i SharePoint
.

