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Møtereferat

Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Espen Eiken, Thomas Brandt
(Forskerforbundet), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Ida Marie Henriksen
(Akademikerne), Einar Walstad (NTL), Ann-Kristin Haavik (vara
hovedverneombud)
Karin Hansen (sak LOS 7/2020)

Forfall:

Karen Riis (hovedverneombud),Vanessa Necchi (NTL)

Kopi til:

George Chabert (Forskerforbundet), Espen Andresen (NTL), Ann-Kristin
Nina Laeskogen (PARAT), Marius Korsnes (Akademikerne), Vanessa
Necchi (NTL), Karen Riis (hovedverneombud)

Gjelder:

LOSAM 17.02.2020

Møtetid:

11.30 – 13.00

Møtested:

Møterom 7, HF

LOS 07/2020 ORIENTERINGSSAKER
• Strategisk personalplan for teknisk-administrative stillinger ved HF
Det ble orientert om at arbeidet med strategisk personalplan for teknisk-administrative stillinger vil
bli tatt opp igjen i mars 2020. LOSAM vil bli holdt orientert om arbeidet og få seg forelagt utkast til
plan til drøfting.
• ABE-prosjektet ved NTNU
LOSAM vil bli holdt jevnlig orientert om NTNUs ABE-prosjekt og få mulighet til å gi innspill til
HFs synspunkter på forslagene som prosjektet kommer fram til.
• Oversikt av sykefravær
LOSAM vil få ny orientering om utviklingen i sykefravær ved HF i møte 23.04.2020.

• Rapport fra avvikssystemet 2019
LOSAM vil få ny orientering om avviksmeldinger i høstsemesteret 2020.
• Saksliste til fakultetsstyret 28.02.2020
LOSAM ble orientert om sakslisten til fakultetsstyrets møte 28.
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Drøfting
LOS 08/2020 STRATEGISK PERSONALPLAN
Sakspapir:
•
•

PP i møtet
Utkast til notat til fakultetsstyret 28.02.2020

Vedtak:
«LOSAM tar det framlagte notatet og forslaget til vedtak i fakultetsstyret til etterretning.
Forskerforbundet og Akademikerne etterlyste en grundigere utredning av bakgrunnen for
vedtaksforslaget som omhandler faste forskere. LOSAM ber fakultetet om å følge situasjonen for
faste forskere nøye samt vurdere om faste forskere skal inngå i strategisk personalplan ved neste
revisjon av planen.»
Drøfting
LOS 09/2020 NORMERINGSPROSJEKTET
Sakspapir:
•

Notat med dekanvedtak om prosjektet

Vedtak:
«LOSAM tok notatet med dekanvedtak om Normeringsprosjektet til etterretning. Rapporten fra
arbeidsgruppa vil bli lagt fram til drøfting i LOSAM. LOSAM forutsetter at det blir lagt opp til god
medvirkning om rapporten i fagmiljøene. Forslag til vedtak basert på rapporten legges fram for
LOSAM til drøfting, eventuelt til forhandlinger.»
Drøfting
LOS 10/2020 SAKSLISTER - MØTEREFERATER
•
•

E-post av 07.02.2020 Fra Thomas Brandt
Orientering i møtet

Vedtak:
«LOSAM tok til etterretning orienteringen om tekniske problemer med WIKI-siden der referater fra
- og sakspapirer til ulike organer ved HF legges ut. LOSAM ber om å bli orientert om arbeidet med
å forbedre internkommunikasjon ved fakultetet.»
LOS 11/2020 YMSE
Ingen saker.

