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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

30.09.13

ABR

Møtereferat
Til stede: Fra organisasjonene: Tove Blomset Johnsen (NTL), Anne Danielsen (Parat), Thomas
Misje (NITO), Finn Arve Aagesen representerte Tekna
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:

26.09.2013 kl. 09.00-10.30

Møtested: Rom 313/318

Signatur: ABR
LOSAM-sak 13/13 Godkjenning av dagens innkalling og referatet fra forrige møte.
Konklusjon:
Godkjent.

Drøftingssaker
LOSAM-sak 14/13 Store saker ved IME høsten 2013
- Dekanus orienterte om satsing på tematiske satsningsområder ved NTNU hvor
det skal ansettes faglige ledere, arbeidsgrupper skal mobiliseres. IME har
behandlet dette i LG og sett på hva de mener er «store punkter». Dette presenteres i
dekanmøte 8. oktober med bakgrunn i de oppgaver fakultetet har, og med rom for
fleksibilitet.

- Campusutviklingssaken: KD har satt i gang konseptutviklingsprosjekt.
Mandatene og utvikling i prosjektet finner du her:
http://www.ntnu.no/campusframtid/bakgrunn
IME mener det er viktig å legge til rette for døgnåpen campus med kaffebarer mm.
Saken er også diskutert i Tjenestemannsorganisasjonene.
- Det er pågående lederopplæring ved hele NTNU med spesiell vekt på nye
instituttledere. Det avholdes strategiseminar 3. og 4. oktober 2013, og Styringsdialog
24. oktober 2013.
- Videre nevnes; SFI – søknader, oppfølging mot forskningsrådet, Horisont 2020 med
EU-søknader, Implementering av FRIKT, pilotprosjekter for nye undervisningsformer,
NTNUs nye kvalitetssikringssystem, lektorutdanningen i realfag har fått ny rammeplan.
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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- Det arbeides med ny budsjettmodell hvor kostnader ved ekstern virksomhet skal
synliggjøres bedre.

LOSAM-sak 15/13 HMS og beredskap
- Fakultetsdirektør orienterte om status for HMS-arbeid, sykefravær,
beredskapsarbeid, og avviksmeldinger og nyheter om avvikssystemet.

LOSAM-sak16/13 Medvirkningsordninger for instituttene
- Pågående prosess med rådgivende valg for ansatte. Resultatet vil bli lagt frem i
LOSAM før endelig avgjørelse i fakultetsstyret.
LOSAM-sak 17/13 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
- NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse fra 2012 er nå gått gjennom ved alle
enheter unntatt ved IET. Dett vil gjøres 25. oktober. Undersøkelsen vil
også bli tatt inn som tema i pågående lederopplæring ved NTNU
LOSAM-sak 18/13 Flytting av fakultetsadministrasjonen
- Fakultetsdirektør orienterte om pågående og videre flytteprosess. Stab og HR
regner med å være på plass i nye lokaler innen utgangen av oktober
Orienteringssaker:
-Dekanus orienterte om eksterne medlemmer i fakultetsstyret
-Velferdsarrangement avholdes 30. oktober, det vil bli benyttet lokaler på Gløshaugen
- Behov for endring av møtedato fra 5. til 9. desember.

Eventuelt;
Ingen saker

