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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk

Dato

Referanse

19.6.2012

ABR

Møtereferat
Til
stede:

Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan John Krogstie,
fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav Bjarte Fosso Elkraft, Guttorm Sindre IDI, Lars
Lundheim IET, Poul E. Heegaard ITEM, Sverre Smalø IMF, stipendiat Anders Dybvik
Landmark

Forfall:

Kristian Seip, Svein Knapskog, Q2S, Tor A. Johansen ITK, Jon Atle Gulla, IDIog FTR
Mirna Besirovic og FTR Espen Skarsbø Olsen

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen
Møtetid: Tirsdag 19.juni 2012, kl. 1300-16.00

Møtested:

Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: ABR

LG-sak 067/12 Bilder til IMEs strategiplan
Kai Dragland orienterte. Det er ønskelig med en kontaktperson per institutt. Det vil bli en
befaring før sommerferien, og regner med å være ferdig i slutten av august. Info sendes til
kaitorege@idi.ntnu.no
LG-sak 068/12 INFRASTRUKTUR – årets søknadsrunde.
Bjarne Helvik orienterte om en utlysning på i underkant av 300 mill. kr og fire
prioriterte områder (se også LG-sak 057/12)
Konklusjon:
Viktig å vektlegge det Forskningsrådet sier. Forslag berabeides videre, men det er ikke
grunnlag for å prioritere noen av de innkomne forslag. Deadline vil muligens bli satt litt
ute i august. Søknadsfrist til forskningsrådet er 17.oktober.
LG-sak 069/12 Fellesnotat IME-SINTEF IKT til Kristin Halvorsen
SINTEF har hatt møte med Kristin Halvorsen hvor det ble snakket om nasjonal IKTstrategi, og ble utfordret på å skrive et notat om grunnleggende IKT-forskning, se
utsendt vedlegg til saken . Forslag til forbedringer?
Konklusjon:
Notatet må språkvaskes. Det trengs kortere setninger og redigering av norsk og gramatikk.
Postadresse
Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Anne Kristin Bratseth
Telefon
Tlf: + 47 73 59 67 15

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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LG-sak 070/2012 ForVei – avgjørelse vedr. videre deltakelse
Dekanus orienterte. IME vurderer å forplikte oss for ett år til med halvaprten av det
omfanget vi har hatt før. Understreker at det er viktig med et lavterskeltilbud til
studentene. Eventuelle frigjøring av midler kan benyttes til å heve
rådgivningskompetansen blant ansatte
Konklusjon:
Ledergruppen slutter seg til dekanatets skisse til løsning
LG-sak 071/2012 Rektors opplegg for omdømme- og relasjonsbygging i Tyskland og Sveits H2012
Dersom det er interesse i fagmiljøene for opplegget bes instituttene om
tilbakemelding til dekanus innen 10.august.
LG-sak 072/2012 Etablering av senter for Velferdteknologi – deltakelse fra IME?
Grunnlagsdokumentet er sendt ut. Kjell Bratbergsengen er IMEs person i
arbeidsgruppen. Det vises til notatet.
LG-sak 073/2012 FRIKT
Koordinator for prosjektet Jon Kummen orientert om status, funn og foreløpeige
anbefalinger. Det vises til åtte utsendte vedlegg i saken. En runde rundt bordet viste
prosjektet krever ressurser.
Konklusjon:
Vi må sikre at vi kommer fremover, og anbefalinger og detaljer blir viktig å få
avklart. Det legges opp til tre heldagsmøter for for Ledergruppen. Anne K. B sender ut
Doodle med forslag til datoer.

Orienteringssaker:
- SAK innenfor NMT-fagene – orientering om initiaativ fra NFR og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag,
Det vises til skriftlig orientering.
- Ny institusjonell satsing innefor Energi – innspill fra arbeidsgruppe. Det vises til skriftlig orientering.
- Styring og ledelse ved NTNU – endelig uttalelse fra IME. Det vises til skriftlig orientering.
- Sakslisten til fakultetsstyremøte 20.06.12. Det vises til skriftlig orientering.
- Referat fra dekanmøtet 11.06.12. Det vises til Ephorte saksnr. 2012/27 dok.nr. 36.
- Referat fra deklanseminar 18.06.12. Hovedtema var: Nye overgripende tematiske institusjonelle
satsinger.
- Orientering om Latsis Prize 2012 – Mathematics.
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Eventuelt:
- Eksamensavvikling i TDT4140 Systemutvikling
Eksamen er kansellert og har utløst en storm av reaksjoner.
-Innsida 2.0:
Det har vært avholdt møte i brukergruppen på IME, ikke alle er fornøyd, men det vises vilje til endring.

- Fast ansettelse
Fakultetsdirektør orienterte om at der er foretatt en, etter reglene, fast ansettelse ved
fakultetsadministrasjonen uten forutgående behandling i LOSAM og LG.

