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Møtereferat
Til
stede:

Forfall:

Arbeidsgiver:
Prorektor Berit Kjeldstad og Lisbeth Tangen (bibliotekdir.)
Arbeidstakerorganisasjonene:
Almuth Gastinger (FF NTNU)
Hild Melgård og Vigdis Rønningen (Parat)
Randi Lund og Simen Fraser (NTL)
Åge Søsveen (Tekna) til kl. 09.30
Eva H. Dahl (LHVO Utd./læringskvalitet)
Nina Quale (LHVO Studieavd.)
Sekretær:
Janne Beate Gjengaar (UB)
Inge Fottland (studiesjef), Bjørn Sortland (Tekna), Gry Alterskjær (FF), Jan Erik
Tangen (NTL) og Inger-Anne Fånes Sætermo (VO Utd.staben)

Kopi til:

Gjelder:

Møte i LOSAM for Utdanning og læringskvalitet

Møtetid:

14.11.14 kl. 08.30 – 10.00

Signatur:

Berit Kjeldstad/jbg

Møtested:

Møterom 201, Hovedbygget

Referat fra møte 05.09.14 ble godkjent. Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Saksliste:
Sak 26/14: Nytt i IA-avtalen
Orientering ved Rune Haugen, Pers.avd.
Det er inngått en ny IA-avtale for perioden 2014 – 2018. Det er satt 3 delmål ved NTNU og enhetene
skal utarbeide lokale handlingsplaner, mer informasjon kommer fra Pers.avd. Saken settes opp på et
senere møte i Losam. Foiler vedlagt.
Sak 27/14: Nye verneområder Rektors staber (informasjon/drøfting)
Sakspapir: Notat av 19.09.14 til AMU fra Org.dir.
Verneområdet for Rektors staber ønskes inndelt etter Losam-områder. Hittil har nåværende VO for
Rektors staber hatt ansvar for syv enheter. I forhold til arbeidsbelastning og lokalkjennskap er det
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ikke hensiktsmessig at ett verneombud skal ha ansvar for å samarbeide med seks enhetsledere bl.a. i
forbindelse med den pågående arbeidsmiljøundersøkelsen. AMU har i AMU-sak 27/14 vedtatt at
utdanningsstaben (U-stab) skal være et eget verneområde fra 01.10.14. Dette området omfatter ca 12
personer. De øvrige endringer for Rektors staber trer i kraft når ny valgperiode starter 01.01.15. Mht.
representasjon i Losam, er forslaget at VO for U-staben møter i Losam for utdanning på lik linje med
de lokale hovedverneombudene ved SA og UB. Det pågår nå en dialog mellom org.direktøren,
Personalvd., NTNUs hovedverneombud og sentrale tillitsvalgte rundt forståelsen av NTNUs
tilpasningsavtale til Hovedavtalen mht. representasjon fra verneombudssiden i Rektors staber i de tre
Losam i Fellesadm. Inntil prorektor har fått en endelig avklaring fra org.direktøren, møter VO for Ustaben Inger-Anne Fånes Sætermo i Losam for utdanning.
Sak 28/14: Arbeidsmiljøundersøkelsen – kort status
Prorektor informerte om at så langt er svarprosenten ca 50 % innen utdanningsområdet. Ledere,
tillitsvalgte og verneombudene holder saken varm og oppfordrer tilsatte til å svare på undersøkelsen.
Saken settes opp på et møte i Losam så snart resultatene er klare på nyåret.
Sak 29/14: Eventuelt
a) NTL: Stilte spørsmål om status for innføring av fleksitid ved SA. Saken tas opp direkte med
studiesjefen som kommuniserer ut den avtalte ordningen ved SA.
b) FF: Det er stor frustrasjon ved enkelte seksjoner ved UB pga. at pc’er og printere ikke
fungerer optimalt og nye oppdateringer genererer ofte feil. I høst har det vært en del
problemer med printere pga. innføring av kvoteordning for papirutskrifter til studentene.
Pc’er ved UB skiftet jevnlig ut og UB har også jevnlig kontaktmøter med IT-avd., men vil
rette en ny henvendelse til IT-avd. på bakgrunn av at saken er reist i Losam.
c) Lisbeth Tangen: Det er planlagt en ombygging av rom 251 og 251a (bibl.dir. møterom) i
Hovedbygget. Planen hittil har vært at den nåværende mesaninen mellom de nevnte rom skal
rives slik at det blir gode arbeidsplasser i rom 251. Men under rivingen av nåværende
mesanin, dukket en eldre mesanin opp som ikke kan rives. Det er derfor besluttet at den
gamle mesaninen vil bestå og at den kan benyttes til arbeidsplasser, men ikke til møterom.
Dette er avklart med brannvernleder Kari Karlsen. Arealene vil nå bli pusset opp slik at det
blir gode arbeidsplasser på begge de nevnte rom.
d) Parat: Ønsket informasjon om SAKS. Prorektor orienterte om at alle institusjoner i Norge med
unntak av Høgskolen i Narvik har sendt inn forslag til hvordan strategisk sektor kan se ut som
innspill til ny strukturmelding som kommer våren 2015. NTNUs innspill ble behandlet i
NTNUs styret i møte 05.11.14 (S-sak 27/14). Før det tas endelige beslutninger, ber styret om
videre utredninger av følgende:
o NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag – mulig sammenslåing
o NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet
o NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høyskoler
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/05.11.14web/Protokoll%20OFFENTLIG%20VERSJO
N%2005.11.2014.pdf
Saken er også politisk kompleks da en evt. fusjon med andre utdanningsinstitusjoner i andre
fylker kan være aktuell. Saken er diskutert med dekanene og det planlegges nå allmøter, og
saken vil bli behandlet ute i organisasjonen. Det er usikkert når styret vil gå for en tilråding,
men saken tas opp på felles ledersamling på Oppdal i januar 2015 der også NTNUs styre vil
delta. Styret er klar på at en oppfølging av campus-vedtaket er prioritet nr. 1. Prorektor vil
holde Losam løpende orientert om prosessen.

