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LOS 09/2019 ORIENTERINGSSAKER
• Arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier:
Dekan orienterte kort om tidsplan og prosess.
•

Campus:
Dekan orienterte om at styret ved NTNU vil få seg forelagt forslag om å gå for alternativ C når
det gjelder plassering av HumSam. Ulike syn på mulighetene til å kombinere bevaring med
nybygg for KAM i Grensen ble omtalt.

Drøftingssak
LOS 10/2019 NY AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA) –
HANDLINGSPLAN FOR HF
• Notat av 27.02.2019 fra dekan med 3 vedlegg
Vedtak:
«LOSAM ønsker lokal handlingsplan for IA på HF, og mener at den kan knyttes til HMS-planen på
fakultetet. LOSAM er innforstått med at planen må inneholde generelle tiltak, men at den samtidig
må være virksom og relevant for IA-arbeidet. Utformingen og gjennomføringen av planen
forutsettes å skje gjennom arenaene man har på HF: Vernelinja, Instituttledermøtet og
Mellomlederforum.
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Utkast til lokal handlingsplan legges fram i LOSAM i møte 13.05.2019.»
Drøftingssak
LOS 11/2019 NORMERING OG STUDIEPROGRAMLEDELSE
• PP i møtet
Vedtak:
«LOSAM tok orienteringen om arbeidet som er satt i gang til etterretning. LOSAM ber om å bli
holdt orientert om det videre arbeid med normeringsprosjektet og kriterier og prinsipper for uttelling
for ledelse av studieprogram. Forslag legges fram til drøfting i LOSAM og/eller for forhandlinger.»
LOS 12/2019 YMSE
•

Administrativ leder orienterte om arbeidet med Strategisk personalplan for tekniskadministrative stillinger ved HF. Notat med bakgrunn, mandat for arbeidsgruppe,
sammensetning av arbeidsgruppe og plan for medvirkning oversendes LOSAM på sirkulasjon
etter møtet. LOSAMs medlemmer gir tilbakemelding innen 15.03.2019.

•

Administrativ leder informerte om at det oppsatte LOSAM-møtet 06.06.2019 kan bli flyttet.

