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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

18.06.2013

ABR

Møtereferat
Til stede: Fra organisasjonene: Tove Blomset Johnsen (NTL), Anne Danielsen Parat), 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) Harald Hanche-Olsen (Forskerforbundet),

Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

18.06.13. kl. 09.00-10.30

Møtested: Rom 313

Signatur: ABR
Forhandlingssaker:
LOSAM-sak 08/2013 Godkjenning av dagens innkalling og referatet fra forrige møte.
Konklusjon:
Innkalling og referat godkjent.
LOSAM-sak 09/2013 Styring, ledelse og medvirkning
- Dekanus orienterte om pågående prosess om medvirkningsordninger for
instituttene. Prosessen er godkjent av fakultetsstyret. Det er lagt opp til rom
for fleksibilitet hva angår valg av ordning. Valg-web vil bli benyttet til å avgi
stemmer. Her vil man også kunne legge ut informasjon om hva de ulike
ordningene innebærer. Saken vil på nytt komme opp i LOSAM til høsten.
Ny ordning trer i kraft 1. januar 2014.
- Videre ble nevnt at NTNUs tilpasningsavtale til Hovedtariffavtalen er under
revisjon av en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra NTNU og
arbeidstakerorganisasjonene (Misje).
- Dekanus redegjorde for valt av interne medlemmer til fakultetsstyret.
- Instituttlederstillingene behandles i AU 19.06.13.
LOSAM-sak10/2013 Velferdsmidler
IME-fakultetet har mottatt kr. 123.602,- etter fordeling til enhetene. LOSAM
går enstemmig inn for at det skal arrangeres velferdsfest. Anne K.B. forespør
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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Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Dato

Referanse

18.06.2013

ABR

sittende velferdskomite om å starte prosess for arrangementet.
Drøftingssaker:

LOSAM-sak 11/2013 Status HMS
Fakultetsdirektør innledet. Anne K.B. orienterte fra HMS-forum avholdt
17.06.13 om innkjøp av digitalt risikovurderingssystem, samordning av
stoffkartotek med SINTEF og St. Olav. Vurdering av digitalt feltkortsystem. D
pågår prosess for å kvalitetssikre alle avtrekksskap v/NTNU Brukere av
avtrekksskap skal varsles når ventilasjonsanlegg stenges ned.
LOSAM-sak 12/2013 Rutiner for dokumentasjon av direkte medvirkning ved utlysning.
Konklusjon:
Fakultetsdirektør orienterte om at fakultetet vil be instituttene legg inn i sine
rutiner at det har vært reell medvirkning før utlysning av faste stillinger. Dette
gjøres enklest ved å skrive dette kortfattet i anmodningen fra institutt til
fakultet.

Eventuelt;

Møtedatoer for H2013:
Torsdag 26.09.13
Torsdag 05.12.13

