Handlingsplan for IME‐fakultetet 2011
Forskning
Handlings‐ Handling
nummer

Strategisk mål

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring

F1

Identifisere og følge opp
fakultetets kandidater til
SFF‐utlysningen 2011, med
sikte på best mulig kvalitet
og sterk strategisk
forankring i de søknader
som sendes
Følge opp og svare på de
bestillingene gitt til fakultetet
etter det sentrale prosjektet
”Utvikling av ph.d.‐
utdanninga”

Ett SFF til IME

Tilpasses
Forskningsrådets
og NTNUs frister

Prodekanus for
forskning

Utvikling av
”excellence” i
forskning, mål om
økt ekstern
finansering (cf. Fak.
styret 16/9‐2010)

Bedre gjennomstrømning,
lavere frafall, høyere
kvalitet i ph.d.‐
utdanningen i tråd med
prosjektgruppas
anbefalinger

Tilpasses sentral‐
nivåets frister

Prodekanus for forskning

Kvalitetssikre at fakultetets
rutiner for oppfølging av
forskerutdanningen er i tråd
med det ansvar som
beskrives i ”Håndbok for
NTNUs ph.d.‐utdanning”, og
revidere eller utvikle rutiner
for å ivareta dette ansvaret
hvor så ikke er tilfelle

Bedre gjennomstrømning,
lavere frafall, høyere
kvalitet i ph.d.‐
utdanningen i tråd med
håndbokas anbefalinger og
IMEs egne utvalg

Tilpasses sentral‐
nivåets frister

Prodekanus for forskning

Rapporten fra det
sentrale prosjektet
”Utvikling av ph.d.‐
utdanninga,” og
styrevedtak og
bestillinger ifbm.
denne
Den nyutviklede
”Håndbok for NTNUs
ph.d.‐utdanning” og
styrevedtak som
følger opp denne

F2

F3

Handlings‐ Handling
nummer

Strategisk mål

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring

F4

Implementere revidert
incentivordning for eksterne
prosjektsøknader til
Forskningsrådet, vedtatt
V2010

Januar 2011

Vegard Kildal, Fak. adm.

Konklusjon i LG
V2010

F5

Initiere dialog med
Forskningsrådet omkring
innretningen på
Forskningsrådets IKT‐
relaterte midler
Få på plass første utgave av
beskrivelse av KRV i ph.d.‐
studiet

Bidra til bedre
gjennomsnittskvalitet på
søknadene fra IME, færre
søknader med svak
evaluering, mer synlig
egeninnsats i
prosjektsøknader, og mer
kontroll over avsetningene
Øke forståelsen for IMEs
fag og disipliner i
Forskningsrådet, i den
hensikt å øke potten til
disse
Innføre KRVs
retningslinjer i ph.d.‐
studiet ihht. fasjonale
føringer
Søke å oppnå strategisk
viktig excellence‐stempel
for våre beste forskere

Januar 2011

Dekanus

Styrevedtak av 16/9‐
2010

Januar 2011

Prodekanus for forskning

Nasjonale
retningslinjer og krav

Januar 2011

Prodekanus for forskning

Strategisk viktig mål
for NTNU

Februar 2011?

Leder TSO IKT med hjelp
av Karelle Gilbert/Tore
Jørgensen

Februar 2011

Prodekanus for
forskning + stab +
instituttledere

F6

F7

F8

F9

Identifisere evt. ERC‐
kandidater ved IME, og støtte
disse frem mot fullstendig
søknad
Oppdatert EU handlingsplan
for TSO IKT i lys av EUs
Digitale Agenda

Forberede
Forskningsrådets
kommende evalueringer av
IKT‐ og

Synliggjøre muligheter for
de ulike programmene
innen rammeprogram,
AAL, etc oppdatert
reelatert til EUs økte fokus
på IKT
Sikre at våre miljøer
presenteres og
dokumenteres på en
best mulig og mest mulig

Informasjon fra
Forskningsrådet om
evaluering i 2012;
diskusjoner i LG og

Handlings‐ Handling
nummer
matematikkmiljøene i
Norge (utarbeide strategi,
samle inn data, etc.)
F10

Etablere hjemmeside og
formell organisasjon for
Nasjonalt Senter for
SmartGrid

F11

Evaluere og evt. revidere
dagens incentivordning for
EU‐prosjekter

F12

Utvikle en helhetlig
aksjonsplan for å øke BOA‐
virksomheten, inkludert
plan for å fremme
viktigheten av IMEs fag
overfor eksterne aktører
Forbedre samarbeid mellom
ulike miljø for visualisering

F13

Strategisk mål
komplett måte i forhold
til de kriterier og data
som etterspørres i
evalueringen
Synliggjøring av og
informasjon om senteret

Belønningsordning som
fører til flere gode EU‐
søknader, økt omsetning
på EU‐aktiviteten, og
bedre kontroll med
avsetningsnivået (se også
kriterier brukt ved
revisjon av NFR‐
ordningen)
Øke ekstern omsetning, i
den hensikt å øke
forskningsaktivitet og
bygge kapasitet på en
balansert og
hensiktsmessig måte
Etablerer samarbeids‐
prosjekt Medical
Computing and
Visualization (Multiscale
Modeling of Man)

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring
fak. styre.

Mars 2011

Senterleder og
koordinator

Sentral beslutning om
SmartGrid‐satsning,
og IMEs oppfølging av
denne som tverrfaglig
satsning
Videreføring av
revisjon av incentiv‐
ordningen for
Forsknings‐
rådsprosjekter (cf.
diskusjoner i LG)

Mars 2011

Tor Holan, Vegard Kildal,
og Tore R. Jørgensen, Fak.
adm.

April 2011

Dekanus og
prodekanus for
forskning

Fakultets‐
styrevedtak av 16/9‐
2010

April 2011

Leder TSO IKT

IME + assosierte
midler fra TSO IKT og
TSO MedTek (og
formalisert kontakt
mot relevante miljøer
på NT og DMF (MI
Lab)

Handlings‐ Handling
nummer

Strategisk mål

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

F14

Evaluere ph.d.‐veilederkurs
avholdt H2010

Mai 2011

F15

Utarbeide overordnet
samarbeidsmodell og
føringer for samarbeid med
SINTEF i EU‐prosjekter

Danne beslutnings‐
grunnlag for å vurdere
gjentakelse og evt.
forbedring av kurset
Øke IMEs EU‐finansiering,
og sikre at den EU‐
aktivitet vi er involvert i er
synlig og institusjonelt og
strategisk forankret

Prodekanus for forskning
sammen med forsknings‐
gruppen i fak. adm., og
UNIPED
Prodekanus for forskning

F16

Spre informasjon om
utlysning og incentiver for å
motivere fakultets fagmiljøer
til å delta aktivt i den siste
utlysningen i VERDIKT
Utarbeide en samlet oversikt
over all IMEs infrastruktur til
forskning, med verdisetting

Øke sannsynligheten for
høy søknadskvalitet og
derved god uttelling for
IME i den siste VERDIKT‐
utlysningen
Sikre at IMEs
forskningsinfrastruktur
blir rapportert inn på en
fullstendig og oppdatert
måte i forbindelse med
revisjon av IFM
Etablere et TSO‐program
innen området.
Arbeidstittel "Multiscale
modeling of human
matters"
Langsiktig/stabil
finansiering av NSEP
Harmonisere
retningslinjer for/

Februar 2011 og
Juni 2011
(tilpasses
VERDIKTs frister)

Prodekanus for forskning

Juni 2011

Prodekanus for TSO IKT

Juni 2011

Leder TSO IKT

Juni 2011

Leder TSO IKT

DMF, IME

Juli 2011

Prodekanus for forskning

Nasjonale
retningslinjer og

F17

F18

Bedre samarbeid mellom IVT
og IME innen IKT for
ingeniørarbeid

F19

Utrede/bidra til langsiktig
finansiering av NSEP
Implementere
retningslinjene i KRV for

F20

Mai 2011

Forankring

Konklusjon fra
dialogmøte med
SINTEF IKT 26/10‐
2010, og notat fra
prodekanus for
forskning H2010
Fakultetsstyrets
vedtak og diskusjoner
av 16/9‐2010
Pågående prosess med
revisjon av
ressursfordeling og
IFM, herunder
oppdatering av
infrastruktur
TSO IKT ledergruppe
og råd samt IME/IVT

Handlings‐ Handling
nummer
ph.d.‐studiet

F21

Utrede hvilke kvantitative og
kvalitative indikatorer som
er hensiktsmessige og bør
følges opp innenfor
forskningsområdet

F22

Revidere IMEs prioriterte
langtids AVIT‐plan

F23

Utlyse et antall SO‐stillinger
tilpasset forbruket på SO‐
rammen pr. september 2011

Strategisk mål
beskrivelse av ph.d.‐
studiet i tråd med
nasjonale retningslinjer,
på en måte som legger til
rette for ytterligere
kvalitetshevning
Et sett med indikatorer
som måler det vi mener er
hensiktsmessig å måle,
som gir oss bedret
beslutningsgrunnlag,
grunnlag for å vurdere
fremdrift ihht. strategiene,
som kan benyttes i
vurderinger knyttet til
ressursfordelingen, og som
er konsistente og målbare
uten for mye manuelt
arbeid
Få en oppdatert oversikt
over utstyrsbehov ved
IME, og posisjonere oss ift.
NTNUs AVIT‐pott og
Forskningsrådets
utlysninger
Kontrollere mindreforbruk
på SO‐rammen, styrke
strategiske satsninger der
fakultetet er involvert,
klynging av stipendiater,
tverrfaglig samarbeid,

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring
pålegg

August 2011

Prodekanus for forskning
+ Prodekanus IKT vs
programmene innen TSO
IKT

Del av strategi‐
utviklingen

September 2011

Vegard Kildal, Fakultets‐
administrasjonen etter
innspill fra instituttene

Årlig revisjon ihht.
konklusjoner i LG

Oktober 2011

Dekanus i samarbeid
med ledergruppen

Årlig foreteelse

Handlings‐ Handling
nummer
F24

F25

F26

Utarbeide (i samarbeid med
andre deltakende aktører)
strategi‐ og handlingsplan for
området komponent‐
teknologi innenfor NTNU
Nanolab
Revidere KRV‐beskrivelsene
av ph.d.‐studiet ihht.
erfaringer med første versjon

Gjenanskaffelse av
tungregneanlegg

Strategisk mål
egeninnsats i eksterne
prosjekter
Følge opp anbefalinger i
NTNU Nanolabs
selvevaluerings‐rapport,
og sikre strategisk faglig
utvikling og forankring av
denne på IME
Harmonisere
retningslinjer for/
beskrivelse av ph.d.‐
studiet i tråd med
nasjonale retningslinjer,
på en måte som legger til
rette for ytterligere
kvalitetshevning
Som ledd i etablering av
CSE‐ senter

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring

November 2011

Thomas Tybell,
IET/Nanolab styre

NTNU Nanolabs
selvevaluerings‐
rapport av 4/10‐2010

Desember 2011

Prodekanus for forskning

Nasjonale
retningslinjer og
pålegg

Desember 2011

Dekanus, Leder TSO IKT

Rektor, styre

Utdanning
Handlings‐ Handling
nummer
U1
Presentere endelig plan og
budsjett for hvordan alle
jenterekrutterings‐aktiviteter
og aktiviteter øremerket for
jenter i 2011 koordineres og
markedsføres gjennom
Jenteprosjektet Ada
U2
Utarbeide komplett sjekkliste
til bruk ved etablering av
internasjonale
studieprogrammer

U3
U4

U5

Synliggjøre NTNUs
tverrfaglige studietilbud med
et IKT‐element
Utarbeide og utføre en
frafallsanalyse på de 5‐
årige integrerte master‐
programmene

Utarbeide EVU‐strategiplan
for IME

Strategisk mål

Tidsfrist

Bedre rekrutteringen av
Januar 2011
jenter til IMEs
studieprogrammer, og
minske frafall og øke
studiekvaliteten blant
jenter ved IMEs
programmer
Supplere
Februar 2011
Studiedirektørens
kravspesifikasjon og slik
sikre at alle viktige
aspekter og konsekvenser
belyses tilstrekkelig godt
før beslutning om
etablering tas
Følge opp tanker rundt
Februar 2011
dette i Seip‐rapport samt
innlegg i strategiprosessen
Forstå bedre årsakene
Mai 2011
til frafall, hvilke
studenter som faller fra,
og hvor de går, i den
hensikt å kunne definere
og iverksette bedre
tiltak mot frafallet
Sikre at EVU‐aktiviteten Juni 2011
ved IME er strategisk
forankret, kommer

Implementerings‐
ansvarlig
Nina Kotte, Fak. adm.

Prodekanus for
utdanning

Forankring
Vedtak i
Fakultetsstyret og
konklusjoner og
diskusjoner i LG

Notat fra IME til
instituttene,
utarbeidet av
studiegruppa i Fak.
adm.

Leder TSO IKT
Prodekanus for
utdanning

Styringsdialog
H2010

Prodekanus for
utdanning

Konklusjon fra LG‐
møte 24/8‐2010,
støttet i

Handlings‐ Handling
nummer

U6

U7

U8

Strategisk mål

primærvirksomheten til
gode, utløser de
eksisterende incentiver i
IFM, gir incentiver til de
utførende fagpersonene,
og utnytter eksisterende
markeder optimalt
Utrede hvilke kvantitative og Et sett med indikatorer
kvalitative indikatorer som er som måler det vi mener er
hensiktsmessige og bør
hensiktsmessig å måle,
følges opp innenfor
som gir oss bedret
utdanningsområdet
beslutnings‐grunnlag,
grunnlag for å vurdere
fremdrift ihht. strategiene,
som kan benyttes i
vurderinger knyttet til
ressursfordelingen, og
som er konsistente og
målbare uten for mye
manuelt arbeid
Ferdigstille beskrivelsene
Inkludere beskrivelsene
av alle IMEs studieprogram i studiekatalogen for
ihht. det nasjonale
H2012/V2013, ihht.
kvalifikasjonsrammeverket pålegg fra KD/NOKUT

Kåre Årets Lærer på IME

Synliggjøre viktigheten av
og lederfokus på
utdanningskvalitet

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring
Fakultetsstyret
16/9‐2010, og
utredning fra EVU‐
utvalget

August 2011

Prodekanus for
utdanning

Del av strategi‐
utviklingen

September/oktober
2011? (i tråd med
frist for levering av
stoff til
studiekatalogen)

Prodekanus for
utdanning i
samarbeid med
studieprogram‐
rådslederne, og
studiegruppa i
fakultets‐
administrasjonen
Komité nedsatt av
dekanus

Prosess definert ut
fra KDs/NOKUTs
krav

November 2011

Årlig foreteelse på
IMEs velferds‐
arrangement

Handlings‐ Handling
nummer
U9
Evaluere erfaringene fra
FREMS‐prosjektet

Strategisk mål

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig
Prodekanus for
utdanning

Evalueringsrapport som
kan danne grunnlag for
vurdering av hvorvidt
tilsvarende prosjekter bør
iverksettes for andre
studieprogrammer

Desember 2011

U10

Evaluere nye retningslinjer
for hovedekskursjon

Desember 2011

Prodekanus for
utdanning

U11

Gjennomføre
Jenteprosjektet Ada ihht.
ovennevnte plan og
budsjett for 2011

Sikre at retningslinjene
praktiseres og virker etter
hensikten, slik at faglig
kvalitet og kontroll
opprettholdes og fravær
fra undervisningen er
akseptabelt
Som over

Desember 2011, med
midtveisrapportering
til fakultetsstyret i
mai/juni 2011

Nina Kotte, Fak. adm.

Forankring
Risikoanalysens
påpekning av stort
frafall, lav jenteandel
og for lav
søkerkvalitet ved
flere studie‐
programmer
Retningslinjer
presentert i LG 7/9‐
2010, LG sluttet seg
til disse.

Vedtak i
Fakultetsstyret og
konklusjoner og
diskusjoner i LG

Innovasjon
Handlings‐
nummer
I1

Handling

Strategisk mål

Tids‐frist

Engasjere og
forplikte oss i
”NTNU Discovery”

Tilpasning
til sentral
tidsplan

I2

Initiere
pilotprosjekt på
”Industrial liaison”/
koordinator for
større strategiske
satsninger, med
ressurs satt på fra
sentral stab
I samarbeid med
sentralt nivå,
identifisere og
klargjøre uklare
punkter når det
gjelder praktisk
bruk og
konsekvenser av
NTNUs nye IPR‐
politikk i konkrete
samarbeids‐
prosjekter
Gjennomføre to
ITOvation‐arran‐
gementer, ett V2011

Mer midler til verifisering av
idéer ved IME, utløsning av
støtte fra næringsliv og
regionale (på sikt nasjonale)
myndig‐heter
Mer ressurser til å drive frem
større strategiske satsninger
på tvers av fagmiljøer og mot
eksterne partnere, og derved
bedre og mer dedikert
koordinering i slike situasjoner

I3

I4

Implementerings‐
ansvarlig
Dekanus med hjelp av Tore
Jørgensen

Forankring

Januar 2011

Dekanus

Dialog med prorektor for
nyskapning og eksterne
relasjoner, samt erfaringer
fra SmartGrid‐prosjektet

Øke klarhet og
forutsigbarhet når det
gjelder tolkning av IPR‐
politikkens bestemmelser,
med hovedvekt på skillet
bidrags‐/oppdrags‐
forskning, og eierforhold i
BIP‐prosjekter

Mai 2011

Tore R. Jørgensen, fak.
adm., i dialog med sentral
stab

NTNUs nye IPR‐politikk
vedtatt i Styret mai 2010

Se prosjektbeskrivelse
ITOvation

Juni 2011
og Desem‐
ber 2011

Tore R. Jørgensen, fak. adm.

I samsvar med etablert
strategi og praksis

Prosjektbeskrivelse av
”NTNU Discovery”,
Prorektor Innovasjon

Handlings‐
nummer
I5

I6

I7

Handling
og ett H2011
Planlegge industri‐
seminar om IPR,
forsknings‐
samarbeid og
innovasjon
Utrede hvilke
kvantitative og
kvalitative
indikatorer som er
hensiktsmessige og
bør følges opp
innenfor
innovasjons‐
området
Deltakelse i Forsker
Grand Prix 2011

Strategisk mål

Tids‐frist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring

Utforske muligheter og
begrensninger i samarbeid
med industrien, og derved øke
klarhet, forutsigbarhet og
handlingsrom
Et sett med indikatorer som
måler det vi mener er
hensiktsmessig å måle, som gir
oss bedret beslutnings‐
grunnlag, grunnlag for å
vurdere fremdrift ihht.
strategiene, som kan benyttes i
vurderinger knyttet til
ressursfordelingen, og som er
konsistente og målbare uten
for mye manuelt arbeid
(Minst) én deltaker fra IME

Juni 2011

Tore Jørgensen, fak. adm.

NTNUs nye IPR‐politikk
samt strategisk agenda for
IME og NTNU ift. slikt
samarbeid

August
2011

Dekanus

Del av strategi‐utviklingen

Oktober
2011

Dekanus etter innspill fra
instituttene

Årlig foreteelse

Handlings‐
nummer
I8

Handling

Strategisk mål

Tids‐frist

Etablere Wireless
Trondheim Living
Lab som en
integrert del av
NTNUs ulike
innovasjons‐
instrumenter

Bedre samspill mellom dette
og andre deler av NTNUs og
Trondheims
invoasjonsøkosystem

Oktober
2011

Implementerings‐
ansvarlig
Leder TSO IKT

Forankring
Prorektor Innovasjon

Formidling
Handlings‐
nummer

Handling

Strategisk mål

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring

FM1

Implementere incentiv‐
ordning for formidling
og popularisering i
IMEs interne budsjett‐
fordelingsmodell

Januar 2011

Dekanus i samarbeid med
LG

Del av strategi‐
utviklingen

FM2

Samle suksesshistorier
om forskning og
forskningsbasert
utdanning som
historisk har ført til
innovasjon ved IME, og
publisere disse på IMEs
nettsider, evt. også
andre egnede steder
Utrede hvorvidt IME bør
ansette eller utpeke en
egen formidlings‐
ansvarlig eller
kommunikasjons‐
medarbeider, evt. om
dette best gjøres i
samarbeid med Info‐
avdelingen, og i så fall
hvordan definere en

Øke formidlingen av
IMEs forskning og
innovasjon og slik bidra
til forbedret
rekruttering, økt
kjennskap til vår
virksomhet i samfunnet,
og økt forståelse for våre
fag og disipliner
Formidle sammenhengen
mellom langsiktig
forskning, utdanning
(forskningsbasert
utdanning) og
innovasjon, for å øke
omverdenens forståelse
av denne

Februar 2011

Komité utpekt av dekanus

Styringsdialog
2010

Mars 2011

Dekanus i samarbeid med
ledergruppen

Del av strategi‐
utviklingen

FM3

Øke fokus på formidling
ved fakultetet gjennom å få
en dedikert ressurs som
kan vedlikeholde en
helhetlig oversikt over
formidlingen av våre
aktiviteter, og være aktiv
overfor media og presse
hva angår dette

Handlings‐
nummer
FM4

Handling
hensiktsmessig prosess
for dette
Utrede hvilke
kvantitative og
kvalitative indikatorer
som er hensiktsmessige
og bør følges opp
innenfor formidlings‐
området

FM5

Planlegge og
gjennomføre deltakelse
på Forskningsdagene og
Researcher’s Night

FM6

Planlegge og
gjennomføre
dagskonferanse om IKT
under ”India 2011”‐uka

Strategisk mål

Tidsfrist

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring

Et sett med indikatorer
som måler det vi mener er
hensiktsmessig å måle, som
gir oss bedret beslutnings‐
grunnlag, grunnlag for å
vurdere fremdrift ihht.
strategiene, som kan
benyttes i vurderinger
knyttet til
ressursfordelingen, og som
er konsistente og målbare
uten for mye manuelt
arbeid
Markedsføre våre
forskningsmiljøer og
temaer bredt overfor byens
befolkning og spesielt barn
og unge

August 2011

Prodekanus for TSO IKT

Del av strategi‐
utviklingen

September
2011

Relevante fagmiljøer

Årlig foreteelse

Synliggjøre IKT‐feltet,
legge til rette for økt
samarbeid med India

Oktober 2011

Arrangementskomité
utpekt av dekanus

NTNUs
strategiske
satsning på India
i 2011

Handlings‐
nummer

Handling

Strategisk mål

Tidsfrist

FM7

Kåre Årets formidler ved
IME

Synliggjøre viktigheten av
November
og lederfokus på formidling 2011

Implementerings‐
ansvarlig

Forankring

Dekanus

Årlig foreteelse på
IMEs velferds‐
arrangement

Organisasjon og ressurser
Handlings‐
nummer
O1

Handling

Strategisk mål

Tidsfrist

Gjennomføre strategi‐
workshop el. seminar
med viktige eksterne
aktører

Få innspill fra eksterne
samarbeidspartnere,
kontakter og
beslutningstakere for å
sikre relevans i og
forståelse for IMEs
strategi
Sikre høy kvalitet, gode
rutiner, nok kapasitet, og
enhetlig praksis i
budsjetteringen for
eksterne prosjekter, i tråd
med NTNUs sentrale
retningslinjer, samt
avlaste instituttene (LP,
prosjektledere) på
budsjettmessige aspekter
av eksterne prosjekter.
Øke kvaliteten på
betenkningene for å få
frem forventninger best
mulig og sikre en best
mulig rekrutterings‐
prosess
Sikre at avsetningsnivået
tilfredsstiller sentrale
krav, for å unngå at
penger trekkes inn

Februar 2011

O2

Utrede hvorvidt IME bør
ansette en sentral
controller med dedikert
ansvar for oppfølging av
ekstern prosjekt‐
virksomhet, og i så fall
hvordan definere en
hensiktsmessig prosess
for og finansiering av
dette

O3

Utarbeidelse av mal for
betenkninger for
vitenskapelige stillinger
ved IME

O4

Evaluere og evt. ved
behov revidere vedtatt
modell for nedbygning av
avsetninger

Februar 2011

Implement‐
eringsansvarlig
Tore R. Jørgensen,
fak. adm.

Fakultets‐direktør

Forankring
Diskusjoner i
fakultetsstyret og LG

Signaler fra sentralt hold
samt tilbakemeldinger i
dialogmøter med
instituttene

Mars 2011

Diskusjoner i LG og AU
H2010

April 2011

NTNUs krav til
nedbygning,
styringsdialog 2010,
vedtak og konklusjoner i

Handlings‐
nummer
O5

O6
O7

O8

Handling
Definere og
implementere
hensiktsmessige rutiner
for den reviderte
opprykksordningen,
herunder vurdering av
koordinering med andre
fakulteter og
institusjoner, opnevning
av komitéer, definering
av frister, etc.
Gjennomføre
strategiseminar våren
2011
Implementere vedtatte
fullmaktskart for formell
organisering av 4. nivået

Ferdigstille revidert
strategiplandokument
for IME (kan evt. lage
en handling på dette
for hvert målområde?)

Strategisk mål

Tidsfrist

Implement‐
eringsansvarlig

Forankring
fakultetsstyret og LG
Ny opprykksordning fra
KD og NTNU‐styrets
vedtak vedr. denne

Sikre effektivitet, kvalitet
og forsvarlig og
forskriftsmessig
saksbehandling ifbm.
opprykks‐søknader

April 2011

Bidra til ferdigstilling av
IMEs reviderte
strategiplan
Sikre at oppgaver
delegeres i tråd med
vedtatte fullmakter og
ihht. lover og regler, og at
ingen viktige oppgaver
blir stående uten
ansvarlige for
gjennomføring
Ferdigstille
videreutviklet strategi
for IME i tråd med
NTNUs overordnede
strategi og konklusjoner
nådd gjennom IMEs
strategiprosess

Mai 2011

Dekanus

Pågående
strategiutviklingsprosess

Mai 2011

Instituttlederne

Styrevedtak om
organisering av 4. nivået,
og LG‐vedtak av 5/10‐
2010.

Juni 2011

Dekanus

NTNus
strategiutviklings‐
prosess, IMEs interne
prosess, vedtak i
Fakultetsstyret,
konklusjoner fra
strategiseminarer, IMEs
innspill til Rektor

Handlings‐
nummer
O9

Handling

Utarbeide revidert
strategiplan TSO IKT

Ferdigstille strategiske
bemanningsplaner for
alle IMEs institutter

O10

Utarbeide konkret plan
for utnyttelse av
arealer frigjort pga.
SINTEF IKTs flytting og
Q2S’ avslutning

Strategisk mål

Ferdigstille videreutviklet
strategi for TSO IKT i tråd
med NTNUs overordnede
strategi og konklusjoner
nådd gjennom
strategiprosessen.
Dokumenteres i fornyet
brosjyremateriell.
Sørge for at den
langsiktige bemannings‐
planen støtter opp under
instituttenes og
fakultetets strategiske
mål
Samle fakultetet, samle
enheter ved fakultetet,
frigjøre arealer, mer
hensiktsmessige og
universelt tilgjengelige
arealer for
fakultetsadm.

Tidsfrist

Implement‐
eringsansvarlig

Juni 2011

Leder TSO IKT

Juni 2011

Instituttlederne

Juni 2011

Forankring
30.06.2010, workshop
med eksterne aktører
Del av NTNUs
strategiprosess

I tråd med tidligere
diskusjoner og vedtak i
LG og fakultetsstyre, og
med NTNUs sentrale
forventninger og prosess
NTNUs areal‐
effektiviseringsprosess
og nye modell for
internhusleie,
befaringer, SINTEF IKTs
flytteplan, innmeldte
behov fra enhetene,
diskusjoner i LG

Handlings‐
nummer
O11

O12

Handling

Strategisk mål

Tidsfrist

Gå gjennom rutiner for
arbeidsflyt i fakultets‐
administrasjonen (inkl.
administrasjonens
samspill med
instituttene) og
identifisere punkter
som kan forbedres

Forbedre kvalitet og øke Juni 2011
effektivitet i
administrasjonens
arbeid og samspill med
instituttene

Utrede hvilke
kvantitative og
kvalitative indikatorer
som er hensiktsmessige
og bør følges opp
innenfor området
organisasjon og
ressurser

Et sett med indikatorer
August 2011
som måler det vi mener er
hensiktsmessig å måle,
som gir oss bedret
beslutnings‐grunnlag,
grunnlag for å vurdere
fremdrift ihht. strategiene,
som kan benyttes i
vurderinger knyttet til
ressurs‐fordelingen, og
som er konsistente og
målbare uten for mye
manuelt arbeid

Implement‐
eringsansvarlig
Fakultetsdirektør i
samspill med
instituttledere

Forankring

Fakultets‐direktør

Del av strategi‐
utviklingen

Handlings‐
nummer
O13

Handling

Strategisk mål

Tidsfrist

Utarbeide forbedrede
retningslinjer for
budsjettering av eksterne
inntekter og overhead
ved IME

Bedre budsjett‐prognoser
på RD69 og BOA, som bl.
a. gir bedre grunnlag for
styring med
avsetningsnivået

September
2011

O14

Gjennomføre
dialogmøter med alle
IMEs enheter

Følge opp vedtatte
strategier og
handlingsplaner og
diskutere utfordringer og
muligheter

Oktober 2011

O15

Evaluere og evt.
revidere IMEs interne
budsjett‐
fordelingsmodell

Desember
2011

O16

Implementere
instituttenes HMS‐
handlingsplaner for
2011

O17

Lage handlingsplaner

Sørge for at
intensjonene i
budsjettfordelingen ved
NTNU er oppfylt, at evt.
endringer gjennomført i
NTNUs sentrale modell
er tatt hensyn til., og at
modellen er i tråd med
ny vedtatt strategi
Sørge for at HMS‐
utfordringene ved IME
adresseres og at alle
enheter ved fakultetet
har et best mulig
arbeidsmiljø
Sikre konkret

Implement‐
eringsansvarlig
Tor Holan og Vegard
Kildal, fak. adm.

Forankring

Dekanus og
instituttlederne

Årlig runde

Rektors
styringssignaler,
Fakultetsstyrets vedtak
(H2009), evt. endringer
gjennomført i IFM ila
2011

Desember
2011

Instituttlederne

Planer vedtatt i
Fakultetsstyret
10.12.2010

Desember

Dekanatet i

NTNUs

Handlings‐
nummer

O18

Handling

Strategisk mål

Tidsfrist

for 2012 i tråd med
videreutviklet strategi

oppfølging av strategien

2011

Implementere evt.
spesielt viktige/kritiske
identifiserte forbedringer
i fakultetsadminis‐
trasjonens arbeidsflyt

Se pkt. om utredning av
denne

Desember
2011

Implement‐
eringsansvarlig
samarbeid med
instituttlederne og
staben
Fakultetsdirektør

Forankring
strategiutviklings‐
prosess og premisser og
føringer vedtatt for
utarbeidelse av
handlingsplaner

