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Sak 1 Viktige fusjonssaker – uformell drøfting
-

Omstillingsavtale/omstillingshåndbok
Personalsjefen orienterte.
NTNUs omstillingsavtale må «moderniseres»
HiG og HiÅ ønsker omstillingshåndbok – samling av aktuelt regelverk knytta til
omstilling i staten
- Omstillingsregelverk
- Omstillingsavtale - politikk
NTL foreslo at prosjektgruppa kan brukes som medbestemmelsesarena for alle fire
institusjoner
Viktige moment som må avklares:
-

Hvilke rettigheter har ansatte med seg inn i NTNU?
Hvilke saker skal avklares og hvilke saker kan utsettes?
Omstillingshåndbok – hvordan organisere arbeidet med utarbeidingen av
håndboken?
o Omstillingsretningslinjer
o Omstillingsavtale
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Ta utgangspunkt i omstillingshåndbok utarbeidet ved UiT, Det arktiske universitet
Personalsjefen foreslå at arbeidet startes opp i Personalavdelingen som deretter kobler
på representanter fra fagforeningene - eventuelt et partsammensatt utvalg.
Lønnspolitikk
NTNUs lønnspolitikk gjelder på kort sikt, men det kan oppstå behov for å revidere
lønnspolitikken på noen områder.
Innspill fra fagforeningene:
- Stillinger som ikke finnes i vår lønnspolitikk må håndteres (FF)
- Lurt å vente med å revidere politikken, justering kan foregå etterhvert som
saker dukker opp (NTL)
234-forhandling
Kjøres sentralt ved NTNU.
Innspill fra fagforeningene:
- Det forventes mange 234-saker i 2016 (Tekna)
- Harmoniseringssaker bør holdes unna
- Det bør være bisittere fra HiG, HiÅ og HiST
- Statistikk over lønnsnivået i alle stillingskoder ved de fire enhetene må
utarbeides
- Harmoniseringsforhandlinger må planlegges (NTL)
Det blir viktig med bevissthet ved lønnsinnplassering i forbindelse med nytilsettinger.
Dette legger grunnlaget. Det blir også viktig å være bevisst på lønnsforskjeller i
fusjonsprosessen.
Fullmakter og delegasjonsmyndighet
- personalreglementet
Undervisnings- og forskerstillinger – innhold og karriereveier
- Notat blir utsendt 25.08.15. Dekansamling 25.8 og styremøte deretter
Medbestemmelsesordning fra 01.01.16 og i eventuell overgangsperioden nov./des.
2015
Oppsummering:
Vi venter med å revidere lønnspolitikken
Vi må se på kodeverket, bruken av TA-stillingskoder
Lønnsforhandlingsmodellen – harmoniseringsforhandlinger (systematiske forskjeller)
233-forhandlinger - viderefører modellen vi har ved NTNU i dag. HiG og HIÅ
behandles som egne fakultet, disse gjennomfører preliminære forhandlinger.
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Sak 2 Opplæring i forhold til ny Tilpasningsavtale
Vi fortsetter med NTNUs tilpasningsavtale, det lages et appendix for HiST, HiG og HiÅ.
Verneombudsrollen må være tydelig.
Opplæring kan foregå på LOSAM-møtene, lokale matriser.
Opplæring i tilpasningsavtalen:
Didrik Tårnesvik, Personalavdelingen leder arbeidet
Morten Mørch, Parat representerer fagforeningene
NTL:
Veiledere bør lages
Oppsummering:
Forankring er viktig
LOSAM – faglige matriser
Veiledere/mal bør lages

Sak 3 Organisering av samarbeid og medbestemmelse høsten 2015
o Hensiktsmessige praktiske samarbeidsformer
Felles medbestemmelse på tvers av de fire institusjonene
Saker til forhandling må gå i linja. Eksempler på dette er omstillingshåndbok, lønnspolitikk,
personalpolitikk.
Oppsummering:
Prosjektgruppa kan trolig brukes som medbestemmelsesarena for alle fire institusjoner.

Sak 4 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
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