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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

09.08.16

16/3995

Protokoll
Til stede:

Jørn Wroldsen (viserektor), Inge Øystein Moen (dir), Gunn Rognstad
(stud/forskn dir), Heidi Vifladt (dekan HOS), Vebjørn Slyngstadli (hvo), Anne
Hilde Ruen Nymoen (Parat), Hans Engenes (FF), Gunn Solberg Olsen (NTL),
Paul Ole Hegstad (NITO), Rune Strand Ødegård (Tekna), Tore Karlsen (NSF)
og Trond Singsaas (rektors representant via Lync)

Forfall:

Kopi til:

Gjelder:

Forhandlingsmøte om administrativ organisering på Gjøvik

Møtetid:

9. august kl. 11 – 12.30

Signatur:

Møtested:

M317

JW

På grunnlag av styrevedtak i S-sak 32/16 er partene enige om følgende organisering av
felles administrative funksjoner i NTNU i Gjøvik:
Gruppe for økonomi- og campusdrift i Gjøvik: Rapporterer til Driftsavdelingen og Avdeling
for økonomitjenester. I tillegg forutsettes tett samarbeid med Avdeling for
virksomhetsstyring.
Gruppe for IKT-funksjoner i Gjøvik: Rapporterer til Avdeling for IKT-tjenester.
Gruppe for HR-tjenester i Gjøvik: Rapporterer til Avdeling for HR-tjenester.
Gruppe for kommunikasjon i Gjøvik: Rapporterer til Avdeling for kommunikasjon.
Gruppe for bibliotektjenester: Rapporterer til NTNU Universitetsbibliotek, men detaljer
avklares i egen prosess senere.
For øvrig:

Postadresse
Postboks 191
2802 Gjøvik

Org.nr. 974 767 880
postmottak@gjovik.ntnu.no

Besøksadresse
Teknologivegen 22
2815 Gjøvik

Telefon
61 13 54 00
Telefaks

Saksbehandler
Inge Øystein Moen
inge.moen@ntnu.no

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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På Gjøvik vil flg. støtte viserektor, men formelt rapportere til, og tilhøre, Rektors stab:
 Rådgiver for utdanning
 Rådgiver for forskning & innovasjon
Seksjon for utdanning i Gjøvik: Rapporterer til en av prorektor for utdanning sine avdelinger.
Forhandles i SESAM.
Funksjoner og hovedoppgaver
Fordeling av administrative oppgaver ved NTNU i Gjøvik fastsettes gjennom tjenesteavtaler
mellom institutter, fakulteter og Fellesadministrasjonen. Avtalene bygger på saksnotat til
LOSAM Gjøvik 9. august og fastsettes etter forhandling i SESAM.
Gjøvik 9. august 2016

Vedlegg til protokoll fra LOSAM 9. august 2016
Enighet om følgende forslag til organisasjonskart for administrasjon ved NTNU i Gjøvik:
FELLESADMINISTRASJON VED NTNU I TRONDHEIM

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Seksjon (1)/ gruppe (2-6):
1.UTDANNING

2.ØKONOMI & CAMPUSDRIFT

3.IKT

4.HR

5.KOMMUNIKASJON

6. BIBLIOTEK

Gruppe/undergruppe:
1.1 UTDANNING
(studenttorg, sentralbord,
generell studieadm.,rekruttering,
opptak, veiledn.,EVU, internasjonal
enhet, læringsstøtte mm)

2.1 ØKONOMI
(plan, budsjett, regnskap
lønn, innkjøp, PBO, BOA mm)

1.2 FORSKNINGSADMINISTRASJON

2.2 CAMPUSDRIFT
(renhold, forvaltning/drift/vedlikehold,
annen campusservice)

Administrasjonen Gjøvik skal også gi støtte til:
VISEREKTOR GJØVIK med stab
(Viserektor vil ha ansvar for samordning
administrativt og faglig på campus og mot resten
av NTNU, politikkutforming, innovasjon,
forskning, campusutvikling, eksterne
relasjoner/samspill med eksterne aktører
regionalt, beredskap mm)



Enhetene benevnt gruppe/seksjon (nr1 – 6) ledes av enhetsledere som rapporterer til sin foresatte leder i Fellesadministrasjonen i Trondheim.



Det kan tenkes at NTNU-ledelsen vil kreve at enheter, som er benevnt gruppe under Utdanning og undergruppe under Økonomi- og campusdrift, skal
rapportere direkte til egne foresatte ledere i Fellesadministrasjonen i Trondheim. Dette vil bli avklart seinere i prosessen.



I tillegg til rapporteringslinjene til Fellesadministrasjonen må det videre i prosessen avklares nærmere hvordan tjenesteavtaler kan utvikles mellom de
seksjonen og gruppene på Gjøvik og fakulteter, institutter og faggrupper med aktivitet på Gjøvik



Spørsmål om organisering av felles løsning for intern IT-sikkerhet vil bli behandlet seinere i prosessen med organisering av nye NTNU. I den forbindelse ønsker
Gjøvik å få en rolle.

