Referat fra møte i gruppe for faglig organisering tirsdag 28.04,
Styrerommet NTNU.
Tilstede:
Prorektor Berit Johanne Kjeldstad, dekan Hans Petter Hildre, dekan Camilla Nereid, dekan Solrun
Valen, dekan Nils Kalstad Svendsen, dekan Ingvald Strømmen, dekan Marit Reitan, student Maria
Honerød, student Hans Marius Martinsen, ansatterepresentant Kristian Steinnes,
ansatterepresentant Ronny Kjeldsberg
Sekretariat:
Thor Bjørn Arlov, Ken Richard Stebergløkken, Morten Størseth, Per Kjøl
Dette referatet gjengir noen hovedpunkter fra diskusjonen og noen oppfølgingspunkter.
Sak 1) Hvem er vi og hvordan er vi organisert i dag og etter hvilke prinsipper
Det ble gitt en kort presentasjon fra hver institusjon av organiseringen per i dag.
(Presentasjonene er vedlagt). Student-, og ansatterepresentantene presenterte sin medvirkning i
styring av organisasjonene.
Sak 2) Mandatet til gruppa
Gruppas mandat ble kort gjennomgått og diskutert.
Det ble reist spørsmål omkring de faglige arbeidsgruppenes rolle og medvirkning i arbeidet. Det
ble framhevet som viktig at gruppene får noe konkrete oppgaver å jobbe med.
Den nye institusjonen vil ha mange ulike oppgaver. I arbeidet må gruppa finne en rekke balanser
f.eks. mellom det klassiske universitetsoppdraget og det klassiske høyskoleoppdraget.
Grunnforskning/ anvendt forskning/praksisnær forskning, teoritung utdanning/praksisrettet
utdanning, internasjonal/nasjonal/regional rolle etc.
Det er viktig at denne gruppen kommer opp med et håndfast diskusjonsgrunnlag så tidlig som
mulig. Dokumentet som legges fram før sommeren bør inneholde noen ulike
modeller/konsepter for organisering av universitetet.
Sak 3) Presentasjon av fusjons-prosjektet
Trond Singsaas presenterte kort hvordan fusjonssprosjektet er organisert og tidsplanen for
prosjektet.
Sak 4) Arbeidet med fusjonsplattformen – kobling til denne gruppas arbeid
Morten Størseth presenterte status i arbeidet med fusjonsplattformen.

Det ble framhevet som veldig viktig at gruppa for fusjonsplattformarbeidet får til en god
medvirkningsprosess.
Sak 5) Arbeidsform og møteplan
Det er et mål å få til en åpen diskusjon og bred medvirkning i arbeidet. I tillegg til innspill fra
linjene i organisasjonene og arbeidsgruppene bør det også være mulig å gi innspill til arbeidet
gjennom andre kanaler, f.eks gjennom fusjonssidene på nettet.
Gruppas medlemmer har også selv et ansvar for å stille seg tilgjengelige for kommentarer fra
studenter og ansatte som ønsker å gi innspill til arbeidet.
Diskusjonene i denne gruppa kan refereres fritt.
Det er viktig med kommunikasjon fra gruppa, men det er samtidig et viktig poeng at man faktisk
har noe å kommunisere og at det som kommuniseres er litt gjennomarbeidet slik at man unngår
misforståelser og diskusjoner på feil premisser.
Gruppas medlemmer forventes ikke å arbeide mellom møtene. Sekretariatet forbereder saker til
diskusjon. NTNU stiller med sekretariatsressurser, men dersom noen av institusjonene ønsker å
tilby ytterligere ressurser, så er det velkomment.
Til neste møte i gruppa vil det foreligge et diskusjonsgrunnlag fra Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) om prinsipper og etablert praksis for organisering av
flercampusuniversiteter. Det kan også være interessant å innhente kunnskap fra andre kilder
enn NIFU. Det kan også være interessant å se på erfaringer fra andre norske
flercampusinstitusjoner i UH-sektoren.
Til neste møte skal det foreligge en møteplan for møtene utover høsten.
Gruppa ba om at grunnlagsdokumenter til møtene ble sendt ut i god tid.
Sak 6) Kommunikasjon om arbeidet i gruppa
(Se punkter over)
Sak 7 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

