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Møtereferat
Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Karen Riis (hovedverneombud),
Marianne Løvdal (NTL), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Nina Lager
Vestberg (Forskerforbundet), Lina Ingeborgrud (Akademikerne)
Til stede:

Saksbehandlende dekan Geir Øien deltok under orienteringen om
arbeidsmiljøet ved IHS. Espen Eiken deltok under orienteringen. Dekan Anne
Kristine Børresen fratrådte under denne orienteringssaken. Karin Hansen
orienterte om IA-handlingsplan og den forestående ARK-undersøkelsen.
Ståle Rønning deltok under sak LOS 24/2019.

Forfall:

Espen Eiken

Kopi til:

Nina Laeskogen (PARAT), Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Vanessa
Necchi (NTL), Ann-Kristin Haavik (vara hovedverneombud), Marius
Korsnes (Akademikerne)

Gjelder:

LOSAM 20.06.2019

Møtetid:

09.30 – 11.00

Møtested:

John sitt kontor (HF2520c)

LOSAM besluttet å behandle sak LOS 24/2019 selv om saken ikke var ført opp i møteinnkallingen.
LOS 21/2019 ORIENTERINGSSAKER
• Arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier
Saksbehandlende dekan, Geir Øien, orienterte om anbefalingene i rapport 2 fra kartleggingsgruppen.
Han viste til at kartleggingsgruppen anbefaler organisatoriske endringer. Øien påpekte hans rolle er å
gi råd til rektor om organisatoriske endringer og at han i dette arbeidet ikke er bundet til forslagene
som kartleggingsgruppen antyder. Øien framhevet at det er en ambisjon å kunne gi råd til rektor innen
utgangen av august 2019, men tok forbehold om at han foreløpig ikke vet hvor omfattende jobben vil
bli.
•

Status IA-handlingsplan/tiltaksplan

Karin Hansen orienterte. Hun viste til at det var stilt spørsmål ved bruken av fadder. Hansen
framhevet ellers at det er viktig at handlingsplanen med rutiner og retningslinjer må følges opp i
organisasjonen ved HF. LOSAM sluttet seg til dette.
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ARK 2019-2021 (PP vedlagt)

Karin Hansen orienterte kort om opplegget rundt ARK som skal gjennomføres i 2019-2020. Det ble
vist til at LOSAM nå fikk samme orientering som i Instituttledermøtet og i Mellomlederforum.
• EY-rapporten – Innspill om faktafeil (vedlagt)
HFs innspill om faktafeil var sendt ut med sakspapirene. Administrativ leder påpekte at innspillet
gikk litt lenger enn bare å kommentere faktafeil som et frempek om momenter som vil bli tatt opp i
senere innspillsrunder. LOSAM hadde ingen innvendinger til HFs innspill.
LOS 22/2019 GODKJENNING AV REFERAT FRA LOSAM 13.05.2019
Sakspapir:
• Referat 13.05.2019
Vedtak:
«Referatet ble godkjent.»
Drøftingssak
LOS 23/2019 TILSETTINGER EX.PHIL. – OPPFØLGING
Saksunderlag:
•

Muntlig orientering i møtet

Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning og ber om å få tilsendt notat med mandat og
sammensetning av gruppen som skal vurdere ansettelsesprosessen knyttet til nye ex.phil. ved
NTNU.»
Drøftingssak
LOS 24/2019 ARBEIDET MED NY ØKONOMIMODELL PÅ HF
Sakspapir:
•

PP i møtet (sendes ut sammen med referatet)

Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen til etterretning. LOSAM vil bli holdt orientert om det videre arbeid med
ny økonomimodell ved HF og vil få forslag til ny modell til drøfting før den går videre til
fakultetsstyret.»
LOS 25/2019 YMSE
Akademikerne: Påpekte at sakspapirene hadde kommet seint og at det manglet en sak i
møteoversikten.
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Akademikerne: Lina Ingeborgrud skal ut i permisjon. Ida Marie Henriksen blir nytt medlem i
LOSAM for Akademikerne. Marius Korsnes fortsetter som vara.
Forskerforbundet: Viktige tilsettingssaker blir liggende grunnet kapasitetsproblemer i HR-seksjonen.
Administrativ leder vil følge opp.
NTL: Marianne Løvdal slutter ved NTNU. Vanessa Necchi blir fast medlem i LOSAM med Espen
Andresen som vara.
PARAT: Etterlyste jevnlige oversikter over nytilsettinger ved HF. Fakultetet vil sørge for at slike
oversikter legges fram for LOSAM.
Foreningene ba om at det vurderes hvordan LOSAM skal orienteres om stillingsutlysninger som
vedtas ved HF. Fakultetet vil følge opp saken.

