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For utdanning

Dato

Referanse

16.12.2014

2014/1054/BK/jbg

Møtereferat
Til
stede:

Forfall:

Arbeidsgiver:
Studiesjef Inge Fottland og Lisbeth Tangen (bibliotekdir.)
Arbeidstakerorganisasjonene:
Almuth Gastinger (FF NTNU)
Hild Melgård og Vigdis Rønningen (Parat)
Randi Lund og Simen Fraser (NTL)
Bjørn Sortland (Tekna)
Nina Quale (LHVO Studieavd.)
Sekretær:
Janne Beate Gjengaar (UB)
Prorektor Berit Kjeldstad, Gry Alterskjær (FF), Jan Erik Tangen (NTL), Eva H. Dahl
(LHVO Utd./læringskvalitet) og Inger-Anne Fånes Sætermo (VO Utd.staben)

Kopi til:

Gjelder:

Møte i LOSAM for Utdanning

Møtetid:

12.12.14 kl. 14.00 – 15.30

Signatur:

Inge Fottland/jbg

Møtested:

Møterom 201, Hovedbygget

Inge Fottland ledet møtet i prorektors fravær. Referat fra møte 14.11.14 ble godkjent. Ingen
kommentarer til innkalling og saksliste.
Saksliste:
Sak 30/14: Regnskap 2014/budsjett 2015
Saken utsettes til neste møte som er 30.01.15.
Sak 31/14: Arbeidsmiljøundersøkelsen – kort status
Lisbeth Tangen orienterte om prosessen ved UB. Svarprosenten ved UB var på 86 %. Alle ledere og
verneombud ved UB er kalt inn til en samling sammen med andre enheter i Fellesadm. 16.01.15 der
det vil bli presentasjon av resultater og opplæring i tilbakelesing av resultatene. Seksjon for medisin
(Bibliotek for medisin og helse) hadde høyest svarprosent med 100 % og som vinner av den interne
«konkurransen» ved UB er en gave på veg.
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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Inge Fottland orienterte om prosessen ved Studieavd. Også der var det et flott resultat med en
svarprosent på 90. Seksjon for studentservice hadde høyest svarprosent og vil også få en gave.
Studieavd. hadde møte med sine verneombud i uke 50 og det legges nå en plan for oppfølgingsarbeidet for å sikre like prosesser i seksjonene. Også ledere og verneombud ved Studieavd. deltar på
samlingen for Fellesadm. 16.01.15. Studieavd. har også bedt om at varaverneombudene kan delta.
Det samme følges opp når det gjelder UB.
Lederne skal ansvarliggjøres når det gjelder presentasjon av resultatene og det oppfordres til tett
dialog med, og samarbeid med verneombudene.
Sak 32/14: Eventuelt
a) Forskerforbundet: Det rapporteres om store printer-problemer fortsatt noe som skaper
irritasjon og bruk av unødig ventetid på utskrifter. Iflg. Lisbeth Tangen er problemene meldt
til IT-avd. gjentatte ganger, bl.a. i samarbeidsmøter, men vi vil fortsette med å melde
problemene til IT-avd. og følge denne saken opp spesielt fremover.
b) Møteplan for våren 2015 er utsendt, sekretæren har kalt inn alle via kalenderen.

