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Godkjenning av referat fra ekstraordinært IDF SESAM-møte 9.3.18
Godkjenning av dagsorden

DAGENS SAKER:
30/18 TILPASNINGSAVTALEN TIL HOVEDAVTALEN (Forhandling)
En første revisjon – oppdateringer i forhold til henvisninger i HA og ny statsansattelov + nytt
kapittel 8 = GSAM og ÅSAM
Vedlagt revidert avtale (med og uten spor endringer) samt notat av 09.03.18
Kl. 08.15 – 08.30 (15 min)
Nye saker:

32/18 OMSTILLING SOM FØLGE AV DIGITALISERING AV ADMINISTRATIVE
FUNKSJONER (Drøfting)
Notat av 21.03.18 fra HR- og HMS-sjef og NTNUs gruppe for BOTT OU
Notatet fremstiller et forslag til tilnærming til omstilling som følge av digitalisering av
administrative tjenester på NTNU. Initiativet er en følge av behov identifisert i BOTT
Økonomi og HR og vil i første omgang omhandle dette området.
Kl. 08.30 – 08.50 (20 min)

33/18 SKOLELABORATORIET - FREMTIDIG ORGANISERING (Forhandling)
Notat av 22.02.18 fra SU-fakultetet
En arbeidsgruppe har utarbeidet et beslutningsgrunnlag for Skolelaboratoriets fremtidige
organisatoriske tilknytning og arbeidsoppgaver.
Kl. 08.50 – 09.10 (20 min.)
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34/18 SAMLOKALISERINGSPROSJEKTET (Drøfting)
Referat fra møte i styringsgruppen 12.03.18
Lysark, status mars 2018, prosjektroller og organisasjonsprosesser
Generell informasjon om status i prosjektet når det gjelder fremdrift, økonomi og risiko, samt
informasjon om endringer i prosjektorganisasjonen og informasjon om videre arbeid med
organisasjonsprosessene på fakultet. Det gis også informasjon om oppstart av prosess for
flytting av fellesadministrative enheter til Kalvskinnet i 2020.
Konkret tas det opp drøfting om at flytting av Bygg og miljø fra Kalvskinnet til Gløshaugen
utsettes fra årsskiftet 2018/2019 til sommeren 2019, dette for å få bedre tid til medvirkning og
planlegging.
Kl. 09.10 – 09.30 (20 min)

35/18 HÅNDTERING AV SAKER OM SEKSUELL TRAKASSERING (Informasjon)
Saken er reist av Forskerforbundet
Kl. 09.30 – 09.45 (15 min.)

36/18 RESSURSSITUASJON OG KAPASITET I HR- OG HMS-AVDELINGEN
(Informasjon)
Saken er reist av Forskerforbundet
Kl. 09.45 – 10.00 (15 min.)

37/18 ARK FREMTID (Drøfting)
Notat av 27.02.18 fra Rektor – ARK fremtid og utvikling, intern høringssak
ARK som fremtidig verktøy for faglig god arbeidsmiljøutvikling
Notat av 14.02.18 fra SU
Kl. 10.00 – 10.20 (20 min.)

38/18 UNIVERSITETSKOMMUNE (Informasjon/drøfting)
Notat fra rektor stab for nyskaping
Tentativ tidsplan for rekrutteringsprosess - 5 prosjektledere
Signert avtale mellom NTNU og Trondheim kommune
Tema til informasjon er at Aril Smolan og evt. en representant fra Trondheim kommune (TK)
sammen informerer om Universitetskommune og tilsetting av fem prosjektledere.
Tema til drøfting er felles ansettelsesprosedyre av fem prosjektledere ettersom disse fem skal
ha delt ansettelse ved NTNU og TK. De fem skal ansettes 50 % på hvert sitt fakultet; MH, IV,
ØK, SU og AD, og 50 % i TK. Det betyr at kommunen og NTNU samarbeider i
ansettelsesprosessen og må sikre ansettelse av samme person i de respektive fem stillingene.
Det statlige systemet med tilsettingsråd på fakultetsnivå må tilpasses en slik struktur.
Utfordringer rundt dette må drøftes for å få til en smidig og omforent løsning med TK.
Kl. 10.20 – 10.35 (15 min.)

39/17 SÆRAVTALE OM GODTGJØRING TIL PRODEKANER, NESTLEDERE mv.
(Forhandling)
Vedlagt utkast til særavtale.
Kl. 10.35 – 10.50 (15 min.)
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40/17 UTDANNINGSFAGLIG MERITTERING (Drøfting)
Notat av 26.02.18 fra Arbeidsgruppen for merittering
Utdanningsfaglig merittering – utlysning 2018
Kl. 10.50 – 11.05 (15 min.)

41/18 INNOVASJONSLEDERSTILLINGER (Drøfting)
Kl. 11.05 – 11.20 (15 min.)

Gjennomgang av kunngjøringstekster
42/18 EVENTUELT
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