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Referanse

Notat
Til:

Felles LOSAM 19.11.2018

Kopi til:

Fra:

Organisasjonsdirektøren

Administrativ organisering Gjøvik og Ålesund
I etterkant av rapporten som kom i september er det gjort et rektorvedtak. De fire
hovedpunktene i vedtaket følger i hovedsak rapportens anbefalinger:
1. Alle administrative stillinger i Gjøvik og Ålesund som i dag er organisatorisk plassert i
fellesadministrasjonen, skal gjennomgås med sikte på en ny organisatorisk plassering i
den faglige linjen. Dette betyr endring av både organisatorisk tilhørighet og fysisk
plassering til institutt, med direkte rapportering til instituttledelsen og videre til de
respektive fakulteter. Eventuelle avvik fra dette prinsippet skal begrunnes særskilt.
2. Fakultetene må gå gjennom oppgavefordelingen mellom fakultetsadministrasjonen (nivå
2) og administrasjonene på instituttene (nivå 3) i Gjøvik og Ålesund og vurdere og
tilpasse kompetansebehov og dimensjonering i lys av gjennomgangen.
3. Viserektors behov for administrativ støtte mht. funksjon, kompetanse og dimensjonering
bør gjennomgås. De administrative ressursene som blir en del av teamet rundt
viserektor organiseres som i dag under prorektorene og avdelingssjefene i
Fellesadministrasjonen.
4. Tilsatte på noen funksjonsområder ved campusene i Gjøvik og Ålesund gis innenfor gitte
rammer flere fullmakter enn det som er normalt ved enhetene på NTNU i Trondheim.
Dette begrunnes bl.a. i behovet for lokal kunnskap, samspillet med regionenes aktører,
campusenes størrelse, utvikling av effektive løsninger og forhold knyttet til geografisk
avstand til Trondheim. Dette gjelder spesielt innenfor campusdrift, IT og HMS.
Arbeidet med å følge opp vedtakene er i full gang og det har vært avholdt et
planleggingsmøte med ledere i Fellesadministrasjonen (FA) og de administrative lederne
fra de mest berørte fakultetene. I den videre prosessen vil avdelingslederne i FA ha et
hovedansvar siden de administrativt ansatte i Gjøvik og Ålesund i dag er organisert i disse
avdelingene. Møtet hadde fokus på den videre prosessen og hvordan vi skal gripe det an.
Det kom et sterkt ønske om behov for koordinering; noe organisasjonsdirektøren forsøker
å etterkomme siden det er svært mange involverte. Man ble også enig om fortest mulig å
«legge noen baller død», m.a.o. identifisere de områdene som fungerer bra og som man
ikke ønsker å gjøre noe mer med akkurat nå. I tillegg prioriteres områdene der instituttene
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særlig har etterspurt større og nærmere tilgang til ressurser. Det gjelder HR - området og
Økonomi - området. Campusservice er også et prioritert område.
Lederne av de administrative funksjonsområdene både i fellesadministrasjonen og ved
fakultetene følges opp med separate planleggingsmøter. Fakultetene innhenter
synspunkter og behov fra sine institutter. I neste omgang gjennomføres det samtaler og
møter i Gjøvik og Ålesund, både for å inkludere instituttlederne lokalt og ikke minst de
administrative medarbeiderne og viserektorene. Det vil ikke bli tatt noen beslutninger mht
endelige løsninger før samtaler med lokale ledere og berørte tilsatte er gjennomført
Organisasjonsdirektøren vil for alles del prøve å konsentrere møtevirksomheten så langt
det er mulig.
Både fra medarbeidere og organisasjonene har det kommet tydelige signaler om at man
forventer medvirkning og medbestemmelse i prosessen, og det vil fortsatt være sentralt for
å få til en god prosess.

