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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), Halvard Trætteberg
(Tekna), Thomas Misje (NITO), Anne Danielsen (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:
Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

25.05.2016 kl. 09.00-11.00

Møterom: E262

Signatur: ABR
Innkalling til dagens møte og referatet fra møtene avholdt 28.04.16 og 12.05.16 ble godkjent.
Drøftingssaker:
LOSAM-sak 13/2016 Drøfting og forhandling i LOSAM/SESAM om intern administrativ
organisering i perioden 5. juni – 15. august
Det kommer endringer underveis som det må tas hensyn til. Slik det er nå, er
det å se på hva som kan være sentrale spørsmålsstillinger. Fakultetet vil vite
mere etter styremøte 16.06.16 og fusjonskafe 17.06.16.
Fakultetsdirektør presenterte. Det er gjeldende er stilling ved årsskiftet 15/16
er tellende, og det antas at opp mot 80-90% vil kunne finne igjen sin stilling.
Kompetansebanken vil kunne motta de som ikke kan innplasseres i stilling.
Det kan komme krav fra en del ansatte om omstillingssamtale. Nye ledere
utpekes 01.09.16. Deretter skal det utarbeides bemanningsplaner. Ved
innplassering i stillinger vil kompetanse og personlig egnet het være blant
tellende faktorer sammen med ansiennitet.
For øvrig vise det til utsendte slides med kommentarer.
LOSAM-sak 14/2016 Faste poster i LOSAM
Anne K. orienterte om følgende HMS-saker:
- Avvik: Alle er lukket og under kontroll.
- Avtrekksskap: Årlig kontroll er gjennomført. Det mangler alarm på ett skap,
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dette vil bli utbedret.
- Nyheter fra tillitsvalgte:
- NTL understreker bekymring for arbeidsmengde i forhold til fusjon.

Eventuelt:

Dekan orienterte om hvor langt man er kommet med høringssvar til Børresensutvalgets
3. rapport. Det kom inn 20 innspill i forrige runde som er hensyntatt i høringssvaret.
Svaret er i stor grad basert på arbeidsdeling mellom nivå 2 og 3. Saken skal behandles i
dagens Ledergruppemøte.
Fremtidige møter:
Ekstraordinært: 15.06.16 kl. 09.00-10.00
Ordinært: 22.06.16 kl. 09.00-11.00
Det er tentativt satt opp fire møtedatoer i august: 03.08.16, 08.08.16, 11.08.16 og
15.08.16. Alle fra klø. 09.00-12.00
Møterom A390 er reservert for alle møtene.

