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Til:
Kopi til:

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Fra:
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Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative
organiseringen av NTNU
Som kjent behandlet styret 15.2. d.å. både NTNUs framtidige fakultetsstruktur og den
administrative organiseringen. På grunnlag av styrets vedtak skal en utrede for å få alle brikker på
plass med sikte på å innføre den nye organisasjonen fra 1.1.2017.
Framdriftsplan og oppgaver er presentert og drøftet i dekanmøtene 9.2. og 15.2. d.å. Planen tar
utgangspunkt i at den faglige organiseringen og den nye administrative organiseringen skal være på
plass samtidig 1.1.2017.
I dette notatet ligger tre oppgaver med ulike frister:
1. Forslag til nye fakultetsnavn
2. Utredning om administrativ organisering
3. Utredning om den faglige organisering
I tabellen på s. 5 står navnet på personene som skal initiere utredningsarbeidet. Ved NTNU i Gjøvik
og NTNU i Ålesund har viserektorene ansvar for å starte arbeidet.

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

Tlf: + 47

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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

1. Forslag til navn på de nye fakultetene
I styret 15.2. ble det lagt fram tentative navn på de nye fakultetene:

Mulige fakultetsnavn
Norsk navn

Engelsk navn

Fak A

Fakultet for ingeniørvitenskap

Faculty of Engineering

Fak B

Fakultet for naturvitenskap

Faculty of Science

Fak C

Fakultet for informasjonsteknologi

Faculty of Informatics

Fak D

Fakultet for humaniora

Faculty of Humanities

Fak E

Fakultet for helse

Faculty of Health

Fak F

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Faculty of Social and Educational Sciences

Fak G

Fakultet for økonomi

Faculty of Economics

Fak H

Fakultet for arkitektur

Faculty of Architecture

De som er utpekt til å utrede den faglige og administrere organiseringen ved de nye enhetene, bes
om å komme synspunkter på forslagene.
Frist: Fredag 18. mars 2016

2. Utredning av administrativ organisering
Styret behandlet i samme møte (S-sak 3/16) den framtidige administrative organiseringen på
grunnlag av en utredning fra en gruppe ledet av dekan Anne Kristine Børresen og rektors framlegg
til styret.
Styret vedtok følgende:
1. Styret tar framlagt utredning om modeller for administrativ organisering til
orientering. De organisatoriske endringene skal føre til en innsparing i administrativ
kapasitet på 5 % på kort sikt og ytterligere 5 % i løpet av 3 år gjennom effektivisering
av administrative prosesser og rutiner.
2. Ressursrammen til primærvirksomheten – forskning, undervisning, innovasjon og
formidling – skal søkes opprettholdt.
3. Rektor gis fullmakt til å utforme mandat for den videre utredningen
Framdriftsplan
Fakultetene, NTNU i Gjøvik/Ålesund og Fellesadministrasjonen lager hver sine forslag til egen
administrativ organisering innen 15.4.2016. Gruppe for administrativ organisering utarbeider et
første samlet beslutningsgrunnlag for organisasjonsplan innen 01.05, og sender forslaget på høring.
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Styret behandler organisasjonsplan for NTNU første gang 16.6. og deretter endelig 24./25.8. Dette
blir grunnlag for en samlet administrativ bemanningsplan fra 2017.
Mandat
Fakultetene skal foreslå hvordan de ønsker å dimensjonere de administrative oppgavene på
funksjonsområdene: undervisning og utdanning, forskning, innovasjon, kommunikasjon, HR,
økonomi, IT og lederstøtte; og hvordan oppgavene kan organiseres og fordeles mellom fakultetsog instituttnivå.
NTNU i Gjøvik og Ålesund skal tilsvarende foreslå hvordan de ønsker å dimensjonere de
administrative oppgavene, og hvordan oppgavene kan organiseres og eventuelt fordeles mellom
aktuelle stedlige nivå.
NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund skal i tillegg og i fellesskap foreslå hvordan tjenesteavtaler
kan innføres for administrative tjenester ved sine studiesteder.
Det er ønskelig at alternative forslag utredes.
Rammer for arbeidet
Utredningene skal bygge på vedtak i styresak 4/16 og modell 2 beskrevet i rapporten fra Gruppe for
administrativ organisering. Forslag skal ta utgangspunkt i eksisterende administrativ kompetanse
ved fakultetet. Tilsvarende gjelder for NTNU i Gjøvik/Ålesund og Fellesadministrasjonen.
Ressursramme for forslag til dimensjonering av administrative oppgaver i 2017 er eksisterende
budsjettramme (definert som samlet lønnsramme 2016) redusert med minst 5 %
(effektivitetskravet). Det vil om kort tid bli sendt ut en beregning av det økonomiske
ressursgrunnlaget for administrasjonen ved fakultetene.
Organisering av arbeidet
Det foreslås de samme ledere som har ansvar for å utrede instituttstruktur. Enhetene oppretter en
utredningsgruppe hvert av stedene, hvor arbeidstakernes organisasjoner også skal være representert.
Representant fra Rektor skal delta i gruppene som observatør for å sikre god informasjonsflyt i
utredningsarbeidet mellom fakultetene, og som ledd i forberedelse av gjensidige orienteringer og
drøftinger i dekanmøter. LOSAM skal orienteres om arbeidet og behandle forslag til sluttrapport.
Frist:
Fredag 15.4.2016
ePhortesak: 16/3914
Sendes:
postmottak@adm.ntnu.no
Vedlegg:
 Tabeller som er tenkt som i hjelp i arbeidet. Det kan brukes andre formater, men det er
viktig at forslagene er konkrete, presise og kortfattede
 Faktagrunnlag
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3. Ny organisering av fakulteter
Styret behandlet saken S-sak 3/16 på grunnlag av en utredning fra en gruppe ledet av prorektor
Berit Kjeldstad og rektors framlegg til styremøtet 15.2.
Styret vedtok følgende:
1) Styret vedtar følgende fakultetssammensetting for NTNU:
Fakultet A: Ingeniørvitenskap.
Fakultet B: Naturvitenskap, bioingeniørfag
Fakultet C: Matematikk, informatikk, elektroteknikk
Fakultet D: Humaniora Fakultet
E: Helsefag, sykepleiefag, medisin, vernepleiefag, radiografi og audiologi
Fakultet F: Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, utdanningsvitenskap
Fakultet G: Økonomi
Fakultet H: Arkitektur, billedkunst, produktdesign
Innenfor rammen av styrets vedtak gis rektor i fullmakt å avgjøre fagområder for hvert enkelt
fakultet ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Faglig tilhørighet skal være et hovedprinsipp.
2) NTNUs inndeling i institutter utredes på grunnlag av vedtakets pkt. 1. Rektor fremmer sak om
instituttstruktur til styrets møte i august. Den faglige virksomheten ved NTNU i Gjøvik og
NTNU i Ålesund kan organiseres i egne institutter eller seksjoner
3) Det fremmes sak om navn på fakultetene til styrets møte 14.04.2016.
4) NTNU Vitenskapsmuseet består som enhet på samme nivå som fakulteter.
5) Endringer i NTNUs organisering i fakulteter og institutter trer i kraft 01.01.2017, parallelt med
iverksettelse av endringer i NTNUs administrative organisering.
Plan og mandat
Fakultetene skal utarbeide forslag til instituttstruktur. Styrets vedtak i S-sak 3/2016 skal legges til
grunn for utredningen. Rektors vedtak iht. fullmakt fra styret om plassering av fagområder i
fakulteter skal også legges til grunn.
Det skal fortrinnsvis legges fram alternative forslag til instituttstruktur.
Primært legges fram forslag til instituttstruktur som følger av endringer i fakultetenes faglige
sammensetning etter fusjonen. NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund utreder forslag til organisering
av sin faglige virksomhet i stedlige institutter, og fagseksjoner under institutter som er lokalisert i
Trondheim. Der det er hensiktsmessig skal det også foreslås organisering av enheter på nivå under
institutter (4. nivå). Forslag skal inkludere navn på foreslåtte institutter.
Organisering av utredningene:
Rektor utnevner leder av utredningsarbeidet ved fakultetet:
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Norsk navn

Engelsk navn

Ansvarlig

Fak A

Fakultet for ingeniørvitenskap

Faculty of Engineering

Ingvald Strømmen

Fak B

Fakultet for naturvitenskap

Faculty of Science

Anne Borg

Fak C

Faculty of Informatics

Geir Øien

Fak D

Fakultet for
informasjonsteknologi
Fakultet for humaniora

Faculty of Humanities

Anne Kristine Børresen

Fak E

Fakultet for helse

Faculty of Health

Bjørn Gustafsson

Fak F

Fakultet for samfunns- og
utdanningsvitenskap

Faculty of Social and
Educational Sciences

Marit Reitan

Fak G

Fakultet for økonomi

Faculty of Economics

Hans Marius Eikseth

Fak H

Fakultet for arkitektur

Faculty of Architecture

Annemie Wyckmans

Det opprettes en utredningsgruppe der bredden av fagområder innen fakultetet er representert.
Arbeidstakernes organisasjoner og representanter fra studentene skal være medlemmer av
utredningsgruppen. Representant fra Rektor, som vil være prorektor Helge Klungland, vil delta i
gruppen som observatør for å sikre god informasjonsflyt mellom fakultetene i utredningsarbeidet,
og som ledd i forberedelse av gjensidige orienteringer og drøftinger i dekanmøter. LOSAM skal
orienteres om arbeidet og behandle forslag til sluttrapport. Rapport fra arbeidet skal utformes som
grunnlag for endelig behandling av NTNUs styre.
Frist:
Fredag 13.5.2016:
ePhortenr.: 16/5391
Sendes:
postmottak@adm.ntnu.no

