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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

11.06.2015

KKO

Møtereferat
Til stede: Fra organisasjonene: Tove Blomset Johnsen (NTL), Thomas Misje (NITO), Halvard
Trætteberg (Tekna), Anne Danielsen (Parat)
Fra administrasjonen: Dekan Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, lokalt
hovedverneombud Sølvi Sønvisen, sekretær Kari Korstadhagen
Forfall:
Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

04.03.15 kl. 09.00-11.00

Møtested: Rom G144 Rådsrommet

Signatur: KKO
Innkalling til dagens møte og referatet fra forrige møte avholdt 08.12.2014 ble godkjent.
Drøftingssaker
LOSAM-sak 01/15 Faste poster i LOSAM
HMS: Fakultetsdirektør orienterte om sykefravær på 3,65% siste kvartal 2014.
Det ble meldt inn 6 avvikssaker i januar og februar;

LOSAM-sak 02/15 Medvirkning ved utforming av prosesser som involverer ulike yrkesgrupper
og enheter
- Hvordan sikrer man at ulike interesser blir hørt og ivaretatt
- Hvordan sikrer man at prosesser blir helhetlig effektive i stedet for kun gode for
noen
- Hvordan måler man tilfredsheten med prosesser i når de er implementert
Saken ble diskutert. Det forventes at instituttlederne foreslår saker for
Ledergruppen. Medlemmene i LOSAM ble også oppfordret til å komme med
forslag.|

LOSAM-sak 03/15 Ansettelser i Forskningsseksjonen og Studieseksjonen
4 medarbeidere slutter/har sluttet ved Forskningsseksjonen. Det er foretatt
tilsetting i 3 stillinger.
Ved Studieseksjonen er det tilsatt 2 nye medarbeidere, 1 fast og 1 i vikariat
(3 slutter i løpet av kort tid).
Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse

Telefon

Seniorkonsulent

Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

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

Kari Korstadhagen
Tlf: + 47 73 59 05 94

All korrespondanse i samband med saksbehandling skal adresserast til den aktuelle eininga ved NTNU og ikkje direkte til
einskildpersonar. Ved kontakt ver vennleg og gi opp referanse.
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Slike saker blir alltid forelagt Ledergruppen før utlysning/tilsetting.
LOSAM-sak 04/15 Resultater fra Arbeidsmiljøundersøkelsen
I NTNU-sammenheng skårer IME-fakultetet bra i Arbeidsmiljøundersøkelsen,
men det er store variasjoner mellom IMEs enheter.
Dekanus, fakultetsdirektør og instituttledere gis opplæring hos HMS-seksjonene
vedrørende tilbakelesing, tiltak etc.
Tiltaksplan skal foreligge før påske.
ITK v/Tove orienterte om instituttets planer for splitting av resultatene. Det er
sendt ut mail til alle ansatte ved instituttet, ingen har meldt tilbake at de har
motforestillinger vedrørende dette.
LOSAM anbefaler at instituttets planer.
LOSAM-sak 05/15 Avbyråkratiseringen
Dekanus refererte fra siste dekanmøte.
Kr. 1.400.000,- skal kuttes ved IME-fakultetet. Instituttene er bedt om å
redegjøre for forslag til tiltak i ledergruppemøte 11. mars. Se O-sak i
ledergruppemøte 04.03.15.
LOSAM-sak 06/15 IMEs velferdsfest
IMEs velferdsfest arrangeres 16. april i Hangaren. En festkomité jobber med
arrangementet. Det er lagt ut invitasjon til alle ansatte på Innsida.
Orienteringssaker:
Midlertidighet ved NTNU – IME.
Det ble orientert om at 2 stillinger ved IME (institutter er omgjort til faste
stillinger). Det er svært får midlertidige stillinger ved fakultetet.
Fusjon.
Rektors møte med fakultetet ble evaluert. Dekanus refererte fra Dekanmøtet.
Det er svært viktig å følge med på NTNUs fusjonsside, der legges alt av
informasjon ut.
Eventuelt:
Utlysningstekster.
NITO v/Thomas ba om at alle institutter informeres om at utlysningstekster skal
forelegges LOSAM før kunngjøring.
Strategiseminar ved IME. Dekanus orienterte om at det planlegges
strategiseminar ved IME 11. og 12. juni. Det er ønskelig at en representant fra
LOSAM stiller på dette seminaret

