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Anne Kristine Børresen, Espen Eiken, John Kamsvåg, Karen Riis
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(PARAT), Nina Lager Vestberg (Forskerforbundet),

Forfall:

Lina Ingeborgrud (Akademikerne)

Kopi til:

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

Gjelder:

LOSAM 13.05.2019

Møtetid:

12.00 – 13.30

Møtested:

John sitt kontor (HF2520c)

LOS 17/2019 ORIENTERINGSSAKER
•

Campus

Dekan orienterte om at Trondheim kommune har gitt NTNU mulighet til å utforske Hum-Sam i
alternativ C, KAM i Grensen og forbindelsen mellom Handelshøgskolen og Gløshaugen.
•

Arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier

Det var ikke noe nytt å melde om siden forrige LOSAM.
•

Fakultetsstyret 23.04.2019/PBO-prosessen/økonomi (PP i møtet)

Dekan orienterte om arbeidet med å utrede ny økonomimodell/videreforedlingsmodell på HF som er
mer resultatbasert enn den fakultetet har i dag. Arbeidet er en bestilling fra fakultetsstyret som vil få
den til behandling i møte 23.09.2019. Fakultetsstyret forutsetter at alle instituttene skal utarbeide
egne strategiplaner og egne strategiske stillingsplaner.
LOSAM vil bli orientert om arbeidet og få saken til drøfting før den behandles i fakultetsstyret.
•

Rapport - framtidens administrasjon på NTNU/Kunnskapsgrunnlaget for ABE (legges fram
08.05.2019)
Administrativ leder orienterte kort om rapporten om oppfølgingen av denne. Det vil bli lagt opp til
en bred debatt i organisasjonen om rapporten før eventuelle tiltak vil bli vedtatt. I første omgang skal
fakultetet melde inn faktafeil innen 27.05.2019.
Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hf.ntnu.no
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Dragvoll, Bygg 2, nivå 5
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Forskerforbundet merket seg at ingen fra HF har blitt konsultert av EY under arbeidet med rapporten.
•

Tilsettinger ex.phil.

Dekan orienterte om at bare menn vil bli tilbudt de utlyste stillingene ved ex.phil. (IFR). Det ble
orientert om at det vil bli satt i gang oppfølgingstiltak. Ved neste utlysning kan kallelse av
kvalifiserte kvinner bli vurdert.
Forskerforbundet innvendte at kallelse kan ha negative sider.
LOSAM vil få mulighet til å drøfte oppfølgingstiltak.
Drøftingssak
LOS 18/2019 UTVIKLINGSPLANER
•
•

Notat av 12.04.2019 fra Avd. for virksomhetsstyring
Utviklingsplanene (Framtidens studietilbud og livslang læring, Læringsstøtte, Økt samspill, innovasjon
og samfunnseffekt, Digitalisering og prosessutvikling, Ledelses- og kompetanseutvikling, Systematisk
beslutningsstøtte og langtidsplanlegging, Miljø.)

Vedtak:
«LOSAM sluttet seg til at det synes uoverkommelig å gjennomføre så mange utviklingsplaner på
samme tid. Noen av planene virker dessuten uferdige og bør konkretisers. LOSAM var enig i at noen
av planene med fordel kan slås sammen og forenkles.
LOSAM ser ikke at det er nødvendig med en egen Miljøutviklingsplan, men ser heller at mer kan
oppnås hvis miljø blir et et integrert, gjennomgående og forpliktende tema i de andre
utviklingsplanene.»
Drøftingssak
LOS 19/2019 IA-HANDLINGPLAN
•

PP i møtet

Vedtak:
«LOSAM sluttet seg til at den lokale handlingsplanene på HF knytter seg til NTNUs mål som er
behandlet i SESAM og at den framlagte sjekklisten er et godt hjelpemiddel. PARAT fikk støtte for
at begrepene som brukes i HFs plan (eksempelvis «fadder») må vurders.
Synspunktene som kom fram vil bli tatt med i det videre arbeid med handlingsplanen.»
LOS 20/2019 YMSE
NTL ba om at oversikten over medlemmer i råd og utvalg på HF på Innsida blir oppdatert.

