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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

16.032016

2015/2197ABR

Møtereferat
Til stede: Fra organisasjonene/vernelinja: Tove Blomset Johnsen (NTL), Thomas Misje (NITO),
Anne Berit Dahl (Parat) Halvard Trætteberg (Tekna)Lokalt hovedverneombud Alf Høiseth
Fra administrasjonen: Dekan Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng,
seksjonsleder HR Cathrine H. Grønvik, sekretær Anne Kristin Bratseth
Forfall:
Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

16.03.2016 kl. 09.00-11.00

Møterom: A 390

Signatur: ABR
Innkalling til dagens møte og referatet fra forrige møte avholdt 22.02.16 ble godkjent.
Drøftingssaker:
LOSAM-sak 05/2016 Nytt om fusjon
Fakultetsnavn: Dekan orienterte om utredninger rund nye fakultetsnavn, og viste
ulike innspill. Det er utformet forslag etter vedtak i fakultetsstyret. Disse behandles i
Ledergruppen 16.03.2016.
Instituttstruktur: Nedsatt arbeidsgruppe skal ha sitt første møte 18.03.2016.

Gruppen skal utarbeide forslag som skal på høring, og sluttrapport skal drøftes i
LOSAM. Instituttlederen og avdelingen i Gjøvik Ålesund og tidligere HiST
gjennomfører prosess på respektive avdelinger. Enhetene har mottatt bestilling
om innplassering/splitting av institutt, og eventuelt rangering og begrunnelser
for dette.
Sannsynlige og mulige «påfyll» både for institutt/avdeling og en rekke studieprogram
til IME ble presentert.
Hovedoppgaven nå er å innplassere fagmiljøer fra høgskolene etter faglig spenn for så
å evaluere og eventuelt endre.
Størrelsen på institutter ble diskutert, og man antar at spennet mellom 20 og 40
vitenskapelige er ansett som hensiktsmessig.
Det er gjort vurdering på hvilke dekanstillinger som skal lyses ut. Det gjelder
helsefakultetet og det nye økonomifakultetet.
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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I Ålesund og Gjøvik skal det lyses ut stillinger som viserektor.
Administrativ organisering: Arbeidsgruppen har frist til 15.04.16. Budsjettet skal
reduseres med 5% i år og 5% de neste 3 år. Endelig administrativ organisering skal
vedtas i NTNUs styremøte i august 2016. I forhold til IMEs «nye» størrelse kan
fakultetet ha 91 administrative årsverk. Dagens IME har 87 årsverk. Transaksjonelle
og sentrale IT-tjenester flyttes mest sannsynlig over til sentralt hold.
Gavepensjon: Fakultetsdirektør gikk gjennom mulig tilbud. HR utreder hva som

er reelt, og legger frem dette på LOSAM-møtet i 28.04.2016.
Faglig integrasjon og porteføljeutvikling: Det er nedsatt arbeidsgrupper sentralt
ved NTNU
05/16 Ikke mins mulig radikalt, men endring i hovedsak i faglig spenn pga høgskolen
Mellom 20 – 40 vitenskapelige ansett som hensiktsmessig /eksternt råd.

LOSAM-sak 06/2016 Arbeidsmiljø på dagsorden
HR-seksjonssjef orienterte om at det ikke blir full arbeidsmiljøundersøkelse i 2016,
men at det skal gjennomføres en mindre kartlegging for å overvåke arbeidsmiljøet.
Saken skal behandles i Ledergruppen etter påske.
LOSAM-sak 07/2016 Faste poster
Skriftlig underlagsmateriale i forhold til sykefravær og avvik for 4. kvartal 2015 ble
utdelt.
Fra tillitsvalgte: Mye fusjon. Gruppen av tillitsvalgte er fornøyd med allmøte for
teknisk-/administrative og foreslår at det blir avhold et nytt allmøte før 15.04.16.

Eventuelt:

