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Til
stede:

Arbeidsgiver:
Prorektor Anne Borg
Arbeidstakerorganisasjonene:
Anja van de Wiel og Gunnar Bergseth (Unio – Forskerforbundet)
Hild Melgård og Vigdis Rønningen (YS – Parat)
Olve I. Hølaas (LO – NTL)
Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne)
Sara Røddesnes (Unio – Bibliotekarforbundet)
Hege Elisabeth Almaas (LHVO avdelinger for utdanning og læringskvalitet)
Magnus Rom Jensen (LHVO UB)

Forfall:

Sekretær:
Janne Beate Gjengaar (UB)
Wolfgang Laschet (Unio – Forskerforbundet)

Kopi:

Gjelder:

Møte i LOSAM for Bibliotek og utdanning (Losam BU)

Møtetid:

15.05.18 kl. 11.00 – 12.45

Signatur:

AB/jbg

Møtested:

Møterom 201, Hovedbygget

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referat fra møte 11.04.18 godkjent.
Saksliste:
Sak 20/18: Status bemanning ved avd. for Studieadm. (opptak/eksamen) - (informasjon)
Kort orientering ved avd.leder Knut Veium.
Sakspapir: Notat av 09.05.18.
Det er tilsatt noen midlertidige innen opptaksområdet med en lengre tilsettingsperiode enn tidligere
år for å håndtere årets opptak. For å håndtere eksamensavviklingen er det tilført tre nye stillinger så
bemanningen på begge områder ansees å være tilfredsstillende. Noe overtid må påregnes, men det
vil skje innenfor lov- og avtaleverket.
Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
janne.gjengaar@ub.ntnu.no

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Gløshaugen
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 02 91
Telefaks
+ 47 73 59 51 03

Seniorrådgiver/sekr.
Janne Beate Gjengaar
Tlf: + 47 73 59 51 09
Mobil: 959 48 589

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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Det er ønske om å samlokalisere hele Avd. for studieadm. på Moholt, jfr. sak 21/18. Det er behov
for 50 – 60 kontorplasser med tilhørende infrastruktur. Det tas en beslutning (forslag til rektorvedtak) om dette i styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet i møte 16.05.18, se referat m.m.
på https://www.ntnu.no/samlokalisering Endelig beslutning tas av Rektor etter at saken er drøftet i
Sesam 08.06.18. Det er ønske om at opptakskontoret blir sittende i PTS i Valgrinda inntil videre.
Hvis dette ikke er mulig, er det et ønske at opptakskontoret flytter til Moholt i løpet av høsten.
Diskusjonen om flytting av hele avdelingen til Kalvskinnet er foreløpig utsatt. Prorektor understreket at de som har flyttet mye skal ivaretas.
Sak 21/18: Samlokalisering – status mai 2018 (informasjon)
Orientering v/ prosjektleder Jens Petter Nygård.
Sakspapir: Oppdaterte foiler av 15.05.18.
Samlokaliseringsprosjektet ønsker å få innspill og er nå på forslagsstadiet. Det blir drøftinger i
Sesam 08.06.18, deretter lages det forslag til rektorvedtak. Se prosjektets hjemmeside for referat fra
styringsgruppemøter m.m. https://www.ntnu.no/samlokalisering
Tidligst utflytting av PTS er høsten 2018, etter at opptaket er ferdig. Det er et mål at de ansatte ved
opptak skal sitte i PTS til hele avdelingen flytter til Moholt etter årsskiftet. Dersom opptak må flytte
ut av PTS tidligere, vil det bli vurdert om opptak kan flytte til Moholt alene før samlokalisering med
øvrig del av avdelingen. Gjensidig oppsigelsesfrist mellom NTNU og Sintef i leide lokaler er 3 mnd.
Det overordnede målet er en samlet flytting av Avd. for studieadm. til Moholt i januar 2019.
De tillitsvalgte kom med sine synspunkter og kommentarer, og prorektor uttrykte at flere
midlertidige flyttinger må unngås av hensyn til de ansatte. Prosjektleder understreket at de er opptatt
av å finne gode løsninger for alle parter.
Sak 22/18: Regnskap, 1. tertial 2018 (informasjon)
Orientering ved controller Øyvind Toldnes.
Sakspapir: Reviderte foiler med status pr. 1. tertial 2018.
Pr. april er det et mindreforbruk på 19,4 mill. kr som i hovedsak skyldes periodiseringsavvik. Det er
forventet et mindreforbruk på RSO-midler. Utdanningsområdet er godt i rute til å nå årsbudsjettet på
de ulike avdelinger.
Sak 23/18: Felles personalseminar for utdanningsområdet høsten 2018 – nedsetting av
program-/arrangementskomite
Sakspapir: Notat av 08.05.18 fra prorektor.
Foreløpig forslag på ansatte til en komite: Beate H. Revis, Catrine Tangvik, Anne Lorange og Hanne
K. Sandtorv. Prorektor sjekker ut forslag på en representant fra rektors stab. Sekretæren sender en
forespørsel til de foreslåtte med spørsmål om deltakelse.
Sak 24/18: Eventuelt
Det var spørsmål fra tillitsvalgte om status på tilsetting av avdelingsleder ved Avd. for
studieadministrasjon. Prorektor informerte om at Tilsettingsrådet i møte den 15.05.18 tilsatte
Annikken Løe, kvalitets- og sikkerhetssjef i Sintef.

