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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

21.02.13

ABR

Møtereferat
Til stede: Fra organisasjonene: Anne Kajander (vara NTL), Anne Berit Dahl (vara Parat), Harald
Hanche-Olsen (Forskerforbundet), Thomas Misje (NITO).
Fra administrasjonen: Dekanus Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, lokalt
hovedverneombud Erik Ingve Langbakk, sekretær Anne Kristin Bratseth
Forfall:

Halvard Trætteberg (Tekna)

Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

21.02.13. kl 13.00-14.00

Møtested: Rom 313

Signatur: ABR
Forhandlingssaker:
LOSAM-sak 01/2013 Godkjenning av dagens innkalling og referatet fra forrige møte.
Konklusjon:
Innkalling og referat godkjent. I tillegg ber LOSAM om at underlag til
LOSAM-saker sendes ut i forkant av møtet.
Drøftingssaker:
LOSAM-sak 02/2013 Status for flytting av fakultetsadministrasjonen
Fakultetsdirektør orienterte om pågående prosess. Det er fortsatt uavklart om
det blir flytting. Først og fremst prioriteres kjernevirksomheten, men dersom
det blir flytting til det som har vært Q2Ss lokaler kan det skje etappevis, slik
at de som sitter i Gamle fysikks sørligste del flyttes først, og de andre
kommer etter innen utgangen av 2013.

LOSAM-sak 03/2013 IMEs budsjett 2013
Dekanus orienterte om langtidsbudsjettet for 2013-2016 som viser en
realnedgang på drøye 3 %. Se vedlegg.

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 K. 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 04/2013 Styring, ledelse og medvirkning ved NTNU og IME
Dekanus orienterte om tidsplan for fakultetsstyrevalg og prosess for tilsetting
av instituttledere. Forslag til utlysningstekster for instituttledere behandles i
AU 15.3.2013. Medvirkningsordningen behandles i NTNUs styre 27.02.13
Konklusjon:
Forslag til utlysningstekst for IMEs instituttledere sendes til LOSAM samtidig
som til AU.
LOSAM-sak 05/2013 Endringer ledelse HR-seksjonen i fakultetsadministrasjonen
Tor Holan og Geir Ivar Soleng har i en periode delt ansvaret for HR-seksjonen.
Dette vil opphøre og stilling som seksjonssjef lyses ut så snart som mulig. De
ansatte i seksjonen har gitt innspill til ny utlysningstekst. Se også sak i LG,
http://www.ntnu.no/ime/om/utvalg/lg

LOSAM-sak 06/2013 Rutiner for dokumentasjon av direkte medvirkning ved utlysninger
Konklusjon:
På grunne av liten tid i møtet er det enighet om at fakultetsadministrasjonen
utarbeider et notat om rutiner for direkte medvirkning ved utlysninger. Notatet
sendes LOSAM til høring.
LOSAM-sak 07/2013 Status HMS
Fakultetsdirektør orienterte om sykefravær. Det vises også til vedlagte slides
som også omtaler arbeidsmiljøundersøkelsen, vernerunder, beredskapsplan, og
opplæring i beredskapsroller.

Eventuelt; Ingen saker.

Neste møte i LOSAM avholdes 6.juni 2013,
http://www.ntnu.no/ime/om/utvalg/losam

