1 av 3

Prorektor
For utdanning

Dato

Referanse

25.01.2016

2016/374/BK/jbg

Møtereferat
Til
stede:

Arbeidsgiver:
Bibliotekdir. Lisbeth Tangen, seksjonssjef Knut Veium og avd.dir. Gunnar Bendheim.
Prorektor Berit Kjeldstad (fra kl.14.30)
Arbeidstakerorganisasjonene:
Almuth Gastinger og Kjersti Møller (FF)
Hild Melgård og Vigdis Rønningen (Parat)
Nina Quale (LHVO Studieavd./prorektors stab) og Eva H. Dahl (LHVO UB)
Bjørn Sortland (Tekna)
Sekretær:
Janne Beate Gjengaar (UB)

Forfall:

Studiesjef Inge Fottland. Randi Lund og Simen Fraser (NTL)

Kopi:

Gjelder:

Møte i LOSAM for Utdanning

Møtetid:

22.01.16 kl. 14.00 – 15.30

Signatur:

Berit Kjeldstad/jbg

Møtested:

Møterom 001, Hovedbygget

Bibliotekdir. Lisbeth Tangen ledet møtet i prorektors fravær frem til kl.14.30 og ønsket alle
velkommen, spesielt avd.dir. Gunnar Bendheim og Kjersti Møller (ny representant for
Forskerforbundet). Begge er tilsatt ved Seksjon for studie og bibliotek ved tidl. Hist og er nå
tilknyttet prorektors stab.
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referatet fra møtet 09.12.15 ble godkjent.
Saksliste:
Sak 01/16: Omstillingsavtalen/omstillingshåndboka
Orientering ved jurist Arve Skjærvø, Personalavd. Se vedlagte foiler.

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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Sak 02/16: Orienteringer (informasjon/drøfting), status fusjon
Orientering ved prorektor. NTNUs styre skal behandle forslag til faglig organisering i møte i februar.
En overordnet prinsippsak om administrativ organisering skal også behandles i samme møte før
endelig styrebehandling i august. Så langt har det gått fint med de tekniske overganger og neste
milepæl er FS i februar. Forskerforbundet ga uttrykk for at flere medlemmer er bekymret for
litteraturbudsjettet ved UB pga kommende fusjonskostnader, spesielt i 2017. Iflg. prorektor er de
kjent med utfordringene og i 2016 er det fire budsjetter. Det vil bli ett budsjett i 2017, men med en
midlertidig løsning før det i 2018 legges opp til en mer permanent finansieringsmodell. Se mer
informasjon på fusjonssidene https://www.ntnu.no/fusjon
Sak 03/16: Bruk av midlertidighet/vikarer (informasjon/drøfting)
Bruk av midlertidighet drøftes i Losam hvert halvår og Losams rolle er å diskutere bruk av midlertidighet og omfang. Oppdatert tallmateriale ble fremlagt, saken ble diskutert og det er enighet om at
det er god kontroll og oversikt over bruk av midlertidighet innen utdanningsområdet. Det er fortsatt
høy oppmerksomhet ved NTNU på området, spesielt nå i forbindelse med tilsettingsstoppen. Ved
Studieavd. er det 18 personer, ved Prorektors stab er det fire og ved UB er det også fire personer som
er midlertidig tilsatt, enten i reelle vikariater eller i prosjekter.
Sak 04/16: Bruk av deltid/deltidstilsatte (informasjon/drøfting)
Ved Studieavdelingen er det 32 personer, ved Prorektors stab er det to personer og ved UB er det 35
personer som arbeider deltid i ulike stillingsbrøker.
Tilsatte ved utdanningsområdet har den stillingsandelen de selv ønsker ut i fra sin livs- og
helsesituasjon eller er tilsatt i stillinger som er utlyst som deltidsstilling. Losam diskuterte at selv
om det er positivt at de tilsatte har en høy grad av fleksibilitet på dette området, er det også noen
utfordringer knyttet til at mange tilsatte arbeider deltid, spesielt i forhold til tilstedeværelse,
deltakelse på møter, ansvar for spesielle arbeidsoppgaver, kompetanseutvikling, utfordringer og
ekstra belastning i kollegialt samarbeid med andre medarbeidere, arbeidsmiljøet etc. Forskerforbundet viser til at når så mange er tilsatt på deltid, er dette utfordrende mht. å nå NTNUs
ambisiøse mål, fusjonsarbeidet, avbyråkratiserings-/effektiviseringskravet, tilsettingsstopp etc. Alle
parter er enig i at det blir viktig å diskutere hvilke arbeidsoppgaver som ikke kan utføres og hvilke
som må utføres, hva kan effektiviseres, digitaliseres m.m. Problemstillingen krever god
kommunikasjon og tydelighet mellom leder og medarbeider, og mellom medarbeidere, og det er
også viktig at tillitsvalgte involverer seg slik at forholdene kan legges til rette for gode løsninger
for alle parter.
Sak 05/16: Bruk av Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8 (informasjon/drøfting)
Bestemmelsen er kjent av arbeidsgiver og i noen grad også av de nytilsatte. I prorektors stab er
bestemmelsen ikke brukt i 2015. Ved Studieavdelingen er bestemmelsen brukt en gang og ved UB to
ganger i 2015.
Sak 06/16: Praktisering av medvirkning og medbestemmelse (jfr. Tilpasningsavtalen)
(informasjon/drøfting)
Sekretæren tok en kort gjennomgang av hvilke typer saker som skal behandles i Losam iht.
Tilpasningsavtalen og det ble samtidig oppfordret til at saker meldes inn på forhånd.
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Sak 07/16: Eventuelt
a) Parat etterlyste planer for bruk av kontorarealer i Hovedbygget, spesielt i forbindelse med
behov for samlokalisering som et ledd i fusjonen. Gunnar Bendheim viste til at det er nedsatt
en egen gruppe som ser på ulike løsninger mht. plassering av avdelinger, og det er bl.a. meldt
inn ønsker om at tilsatte som arbeider med opptak bør samlokaliseres. I utgangspunktet er det
et ønske om at alle enheter som naturlig hører sammen/tilsatte som har et arbeidsfellesskap,
bør samlokaliseres. En konkret flytting så langt er at internasjonal koordinator ved tidl. HiST
er flyttet til Internasjonalt hus på Gløshaugen. Iflg. Veium sees det også på flere muligheter
for å frigi lokaler for å få til samlokalisering, bl.a. blir en hel etasje i 9. etg. i Sentralbygg I
ledig fra 1. april. Saken følges opp i neste møte.
b) Parat informerte om at Bibliotekarforbundet ønsker å være representert i Losam. Sekretæren
tar kontakt med Personalavd. for å avklare status for representasjon av tillitsvalgte i Losam i
Fellesadm.

