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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

28.04.2016

2015/2197ABR

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

Halvard Trætteberg (Tekna)

Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

28.04.2016 kl. 09.00-11.00

Møterom: A 390

Signatur: ABR
Innkalling til dagens møte og referatet fra møte avholdt 16.03.16 ble godkjent med de
endringer til sak 05/2016 som fremkom i møtet (nytt referat er vedlagt). Referat fra
ekstraordinært møte avholdt 13.04.16 ble godkjent.
Drøftingssaker:
LOSAM-sak 08/2016 Instituttstruktur
Dekan innledet. Arbeidsgruppen har hatt 3 møter som har resultert i en rapport i
forhold til de mål som er satt. Det er nødvendig å ta stilling til mange lokale hensyn.
Status quo er ikke akseptabelt og er ikke i tråd med de styringssignaler som er gitt og
fusjonen som helhet. Disiplin og profesjon skal styrkes, og dette skal forsøkes
realiseres helt ned. Faglig tilhørighet skal være et hovedprinsipp og mål og ambisjoner
sett i forhold til fusjonsplattformen skal hensyntas. Det skal også Kjeldstads-utvalgets
innstilling vedr. fakultetsstruktur. Dekan er i dialog med alle parter for å sikre at
ansatte aktivt skal utnytte det som ligger i høringsnotat på best mulig måte. Det er lagt
ut tre modeller til høring fra fakultet C.
Kommentar fra NTL, Parat, NITO og verneombud: Det uttrykkes bekymring for
at alle parter ikke er med i utredningsgruppen. Det ble i ettertid gitt åpning for flere i
gruppen, og nå er alle elleve enheter med.
Utkast til sluttrapport skal behandles i LOSAM.

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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LOSAM-sak 09/2016 Velferdsmidler 2016
Det ble foreslått å benytte velferdsmidlene til et lokalt arrangement som inneholder
aspekter av et «utdrikkingslag» på slutten av 2016 for å kunne ha et nytt arrangement
der det blir «giftemål» i starten av 2017.
Konklusjon:
Det skal nedsettes en utvidet komite bestående av eksisterende komite for
velferdsfesten ++, som skal se på mulighet for å ha et lokalt «utdrikkingslag» på
høsten 2016, og en større «bryllupsfest» for alle ansatte ved Fakultet for
Informasjonsteknologi og elektroteknikk i starten av 2017. Det skal ikke betales
egenandel for disse arrangementene. Fakultetet går inn med nødvendige midler i
tillegg til velferdsmidlene for 2016. Dekan ønsker å være med på innledende møter i
utvidet komite.
LOSAM-sak 10/2016 Faste poster
HMS vil bli rapporter på møtet i juni
Nyheter fra tillitsvalgte: Fusjonen uroer noen miljøer. Ting skjer fort. Flere har noen
urolige tanker om på hva det blir aktuelt å sentralisere.
Kompetansekartlegging er ikke klart enda.
Kompetansebanken nevnes: HR-sjef orienterer om at retningslinjer for omstilling
skal være klar 2. mai.
Informasjon til ansatte: IME planlegger et frokostmøte med tema knyttet til
omstilling hvor det er mulig å komme med spørsmål. Dette vil også være tema for
neste fusjonskafe 19. mai.

Orienteringssaker:
Fakultetsdirektør orienterte om videre prosess i forhold til administrativ organisering.
Alle institutter har levert innspill. Det vises til vedlagte slides.
LOSAM-sak 11/2016 Gavepensjon
Presisering av reglene for gavepensjon ble gitt av HR-seksjonen.

Eventuelt:

Følgende ble besluttet:
Ekstraordinært LOSAM-møte 12.05.16 kl. 08.00-09.00 for orientering om
sluttrapporten.
Det sendes snarest ut Doodle om å finne en dato etter 05.06.16 for
forhandlingsmøte.

