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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

07.09.2015

2015/2197ABR

Møtereferat
Til stede: Fra organisasjonene/vernelinja:Tove Blomset Johnsen (NTL), Thomas Misje (NITO), Per
Christian Hove (NITO), Halvard Trætteberg (Tekna), Anne Danielsen (Parat) Lokalt
hovedverneombud Alf Høiseth, vara lokalt hovedverneombud Morten Flå
Fra administrasjonen: Dekan Geir E. Øien, seksjonsleder HR Cathrine H. Grønvik,
sekretær Anne Kristin Bratseth
Forfall:

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng

Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

27.10.15 kl. 12.30-15.30

Møterom: E 222

Signatur: ABR
Innkalling til dagens møte og referatet fra forrige møte avholdt 07.09.15 ble godkjent.
Drøftingssaker:
LOSAM-sak 14/2015 Innføring i ny tilpasningsavtale
Didrik Tårnesvik, juridisk rådgiver ved NTNU og Morten Mørch,
hovedtillitsvalgt i Parat, presenterte hovedpunktene i ny Tilpasningsavtale
for NTNU, gjeldende fom 1. juli 2015. Heretter kalt TPA. Avtalen ble delt
ut. Den er også lagt ut på nett under linken:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Tilpasningsavtalen
Det ble gjort oppmerksom på at interne linker ikke fungerer per i dag.
Det ble gitt fokus i presentasjonen mellom medbestemmelse og medvirkning;
Medbestemmelse er representativt og ivaretas gjennom tillitsvalgte og
strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene.
Medvirkning ivaretas direkte av avdelingenes ledere og ansatte hvor
medarbeiderne selv medvirker til utformingen av de ulike beslutninger som
berører arbeidssituasjonen.
Det vises utfyllende informasjon i kapittel 4 i TPA.
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

Anne Kristin Bratseth
Tlf: + 47 73 59 67 15

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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Det ble videre presisert hvilke saker som skal drøftes i LOSAM, se kap 7,5 i
TPA, jfr HA § 11, og hva som skal forhandles i LOSAM, se kap. 7,6 i TPA,
jfr HA § 13.
For ytterligere informasjon vises det til TPA.
LOSAM-sak15/2015 Faste poster i LOSAM
Orientering om HMS utgår pga. sykdom
Nyheter fra tillitsvalgte:
I fusjonsperioden går tiden stort sett med til møter om temaet.
20.10.15 ble det avholdt workshop om fusjonen. 270 deltager
var til stede.
Lokalt hovedverneombud har innkalt alle verneombudene på IME til et
møte for å se på hvilke oppgaver verneombudene skal/bør delta i
i forhold til fusjon. NTNUs verneombud er også invitert.
Orienteringssaker:
LOSAM-sak 16/2015 Diskusjon av/orientering om status og nytt i fusjonen
Dekan innledet. LOSAM er opptatt av hvordan fusjonen vil påvirke
endringer innen fagområder. Rektor har deltatt i møter på alle instituttene
Første brikke som skal på plass er det faglige. Administrasjonen er litt
adskilt fra det faglige, og ble på avholdt workshop behandlet på prinsippnivå.
1. november vil det foreligge fakultetsstruktur for det nye NTNU. Endelig
struktur for NTNU skal vedtas i styremøtet i februar. Deretter skal dekanene
se på instituttstruktur.
Grunnet høyt arbeidspress vurderes det om IME skal utpeke prodekan med
spesiell fokus på fusjon.
Eventuelt:
Dekan orienterte om IMEs strategiseminar som avholdes 2. og 3. november
2015. LOSAM representeres av Anne Danielsen. Tentativt program ble delt
ut.
Det skal settes ned et utvalg bestående av parter fra LOSAM og arbeidsgiver.
Utvalget skal se på et årshjul for LOSAM, hvilke saker som skal behandles
når, og forbedringspunkter for LOSAM generelt. Cathrine H. Grønvik er gitt
ansvaret for at utvalget blir opprettet. Forslag på kandidater sendes til:
cathrine.haugan.gronvik@ime.ntnu.no
Sekretær sender ny forespørsel til Forskerforbundet om deltaker til LOSAM.

