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Møtereferat
Til stede:

Frank Arntsen (leder), Jenny Bremer, Kjetil Mjøsund,
Jan Erik Kaarø, Arne Kr. Hestnes, Brit Stolsmo (loggfører/referent)

Forfall:

Annikken Løe

Gjelder:

Møte i koord.gruppe Covid Fellesadministrasjonen, 7.1.21

Møtetid:

15.00 – 15.45

Møtested:

Teamsmøte

Agenda
•
•
•

Gjennomgang av mandat
Hvordan jobber vi i gruppa, før og videre fremover
Oppfølgingspunkter (saker fra SBL og andre)

Referat:
•

•

Mandatet ble gjennomgått.
Mandatet er vår forankring for arbeidet vi skal gjøre. Alle bør ta en sjekk innom mandatet av
og til
Hvordan har vi jobba i gruppa tidligere;
Identifisert saker som ikke behøver inn i SBL, dette gjelder HR-saker, campussaker,
studentsaker (karantenehotell bl.a.) m.m.
- Det har vært nyttig å delta i gruppen på flere områder, utvikling av relasjonelle kvaliteter,
positiv utvikling i forhold til dialog i ulike funksjoner, lærerikt i forhold til
nødvendigheten av å ta raske beslutninger
- Kanal for å spille inn saker som er viktig for HR-siden, kanal mot SBL
- Verdifullt å fange opp tema som rører seg, nyttig i forhold til oppgaver ved egen enhet
- Nyttig å delta med tanke på kommunikasjon
-

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway
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Besøksadresse
Sverres gt. 10
Akrinn, Kalvskinnet

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.
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+47 73595000

Saksbehandler
Brit Stolsmo
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Hvordan jobber vi fremover:
Med tanke på at det har fungert godt tidligere, videreføres måten å jobbe på.
o Medlemmene melder inn saker en dag før møtene, da i form av korte notater
o Brit henter ut eventuelle oppfølgingspunkter fra SBL sammen med Kirsti og lager
agenda til neste møte sammen med Frank
o Brit utarbeider korte oppfølgingsreferat fra møtene
o Jan Erik sammen med Brit og Frank oppsummerer punktvis hva som ble diskutert i
møtet slik at dette kan legges på Innsida

•

Oppfølgingspunkter
Informasjon på Innsida

Det bør legges ut info på Innsida om
o sentral beredskapsledelse (SBL) – medlemmer og mandat
o koordineringsgruppen FA – medlemmer og mandat
Jan Erik følger opp?
Informasjon til studenter og ansatte om gjeldende koronaregler
Det er nødvendig med en reminder om gjeldende koronaregler som bl.a. antall sosiale
kontakter pr. uke osv.
Jenny og Jan Erik følger opp.
En reminder rundt hjemmekontor er også nødvendig.
Jan Erik sammen med Arne følger opp.
Diverse scenario – hvor står saken?
Det bør være SBL som ser på dette. Frank diskuterer saken med Ida
Forskerforbundet la frem en stor undersøkelse om hvordan forholdene har påvirket
vitenskapelig ansatte. Greit å være litt obs på dette. Bekymret for stipendiater
Jan Erik tar kontakt med Tor Grande som har jobbet mye med problematikken rundt
stipendiater

