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Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

09.12.2013

ABR

Møtereferat
Til stede: Fra organisasjonene: Tove Blomset Johnsen (NTL), Anne Danielsen (Parat), Thomas
Misje (NITO), Halvard Trætteberg (Tekna), Harald Hanche-Olsen (Forskerforbundet)
Fra administrasjonen: Dekanus Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, lokalt
hovedverneombud Erik Ingve Langbakk, Cathrine Haugan Grønvik, sekretær Anne
Kristin Bratseth
Forfall:
Kopi til:

Instituttene ved IME, Personalavdelingen v/ Brit Stolsmo

Om:

Møte i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

Møtetid:

09.12.2013 kl. 10.00-11.10

Møtested: Rom 313

Signatur: ABR
Innkalling til dagens møte og referatet fra forrige møte avholdt 26.09.13 ble godkjent.

Drøftingssaker
LOSAM-sak 18/13 Medvirkningsordninger v/instituttene
Dekanus orienterte om prosess og resultater etter valg. To institutter har
argumentert for at de ønsker styre, og fire har for utvidet ledergruppe. Saken
skal behandles i Fakultetsstyret sitt møte 13. desember 2013.
Konklusjon:
Alle tjenestemannsorganisasjonene som er representert i LOSAM bekreftet at det har
vært en god lokal prosess.

LOSAM-sak 19/13 Ny flexitidsordning
Seksjonsleder for HR orienterte om endringer i flexitidsordningen for ansatte i
fakultetsadministrasjonen slik at den blir i samsvar med «Særavtale om fleksibel
arbeidstid i staten». Det vises til utsendt notat.
Konklusjon:
LOSAM anbefaler at fakultetsadministrasjonen sender info om flexitidsordningen
til alle institutter v/IME.

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

09.12.2013

ABR

LOSAM-sak20/13 HMS- og beredskap
Fakultetsdirektør rapporterte om status for vernerunder, avvik og
sykefravær. HMS-koordinator rapporterte om status for opplæring innen
brannvern og førstehjelp til alle IMEs første-års studenter samt litt om IA –
arbeidet ved NTNU.
Konklusjon:
LOSAM mener alle ansatte også bør få tilbud om kurs innen brannvern og
førstehjelp.

LOSAM-sak21/13 Forslag om å flytte velferdsfest til vårsemesteret
Grunnet mange arrangementer i høstsemesteret legger
fakultetsadministrasjonen frem forslag om ikke å arrangere
velferdsarrangement H2014, men flytte dette til V2015, fortrinnsvis i februar.
Konklusjon:
LOSAM slutter seg til forslaget, ber fakultetsadministrasjonen undersøke
hvorvidt midlene følger året, og om man kan overføre penger fra ett år til et
annet slik at man ikke mister midler.

Orienteringssaker:
-Fakultetsdirektør orienterte om at stillingen som seksjonsleder for forskning nå skal lyses ut.
Konklusjon: Man endrer utlysningsteksten slik at MNT-fagene kommer tydelig frem.
Eventuelt;
- Det er ønskelig at det lenkes opp til innkalling, referat og underliggende dokumenter i stedet for å
sende ut på mail.
- Sekretær sender ut Doodle for å fastsette møtedatoer for V2014.

