Møte i gruppen for faglig organisering
Torsdag 20. august 2015 kl. 0800-1100, NTNU Hovedbygningen
Til stede:
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, ansatterepresentant Kristian Steinnes, ansatterepresentant Ronny Kjeldsberg, student Kaja
Meling Holmesland (via Lync fra Ålesund), dekan Anne Kristine Børresen (leder av gruppe for
administrativ organisering)
Sekretariat:
Thor Bjørn Arlov, Ken Richard Stebergløkken, Morten Størseth

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Berit Kjeldstad: Utdanningsledelse ved NTNU (20 min.)
Solrun Valen: Utdanningsledelse ved HiST (20 min.)
Diskusjon i plenum (ca. 45 min.)
Kaffepause (15 min.)
Marit Reitan: Forskningsledelse ved NTNU (20 min.)
Diskusjon i plenum (ca. 45 min.)
Gruppens arbeid i høst – planlegging (15 min.)

Kort oppsummering:
Innledningsvis var det en kort kommentarrunde omkring den reviderte fusjonsplattformen. Selv om
det er nyanser med hensyn til profil og vektlegging av ulike disipliner og virksomhetsområder, er
hovedinntrykket at fusjonsplattformen nå er blitt et godt dokument.
Dekan Anne Kristine Børresen ved HF, NTNU har tiltrådt gruppen for å sikre koordinering med
gruppen for administrativ organisering som hun leder. De to gruppene vil måtte samordne sitt
arbeid i høst.
Hovedtema for møtet var utdannings- og forskningsledelse ved NTNU og høyskolene. Til møtet var
det sendt ut en ny versjon av oversikten over institusjonenes studieprogrammer fordelt på
kategorier i FS. Oversikten må fortsatt kompletteres og korrigeres, men vil bli et nyttig verktøy i
arbeidet med faglig organisering. Oversikten er lagt ved.
Kjelstad, Valen og Reitan innledet til diskusjon. Kopi av presentasjonene er lagt ved.
Sekretariatet presenterte et dataverktøy NTNU arbeider med. Det er samlet nøkkelindikatorer og
data fra grunnenhetene ved NTNU som gjør det er mulig å gjøre utvalg av institutter/enheter og
variabler. Dermed er det mulig å vurdere ulike kombinasjoner av enheter med tanke på økonomi,
personale, forskning og utdanning. Presentasjonen er lagt ved.

Gruppen skal ha neste møte 18. september for å behandle innspillene til arbeidsnotatet om
konsepter for faglig organisering. Møtet 8. oktober skal blant annet dreie seg om økonomi- og
personalspørsmål.

