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Fakultet for naturvitenskap og teknologi  

Institutt for bioteknologi  
Dato 

 
Referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon  

Sem Sælands vei 6/8 E-post: Kjemiblokk III/IV + 47 73 59 33 20  

7491 Trondheim postmottak@biotech.ntnu.no Sem Sælands vei 6/8 Telefaks  

 http://www.biotech.ntnu.no 7034 Trondheim + 47 73 59 12 83 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. 

 

Møtereferat 

Til stede: Kjetil Rasmussen, Kurt I. Draget, Alex Dykyy, Svein Valla, Turid Rustad, Martin 
Gimmestad, Sergey Zotchev, Jostein Malmo, Ragnhild I. Vestrum, Kjell M. Vårum, 
Bjørn E. Christensen (gikk 10.03), Eivind Almaas, Gudmund Skjåk-Bræk (ankom 
09.40) , stud.rep. Ida M. Wold, stud. rep. Torje Digernes, ref. Cecilie Skagfjord 

Tilstede under sak 1: Berit L. Strand, Helga Ertesvåg, Espen Fjærvik, Wenche Lindseth

Forfall:  

Gjelder: Faglærermøte  

Møtetid: 06.05.11,  kl 09.15 Møtested: K3-039 

 

Referat fra faglærermøte 06.05.2011 

 

 

Sak 1. Økonomi 

 

Lindseth orienterte om nye sjekklister ved søknad om eksterne midler (sjekkliste for prosjektleder 
og enhetsleder). Disse ble delt ut på møtet og skal vedlegges kontrakten. Det ble hevdet fra NTNUs 
side at habilitetet og den faglig interesse på BOA-prosjekter ikke er blitt ivaretatt godt nok. Vi 
savner konkrete eksempler på at habilitet ikke er godt nok ivaretatt og hva som legges i dette. Dette 
bør avklares på forhånd slik at vi slipper å havne i en ”grå-sone”. Rasmussen og Lindseth skal i et 
møte 12/5 og etterspør en konrektisering av problemstillingen. 

 

Sak 2. Instituttets infrastrukturplan 

 

Vi har fått frist til 15.mai med å oppdatere plan for vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Nye 
søknader eller søknader som skal videreføres må oppdateres og sendes til Rasmussen innen 10.mai. 
Det anbefales å sette opp litt større og samlede pakker. 

Gimmestad ser på behov ift hva vi trenger i undervisning og setter opp en plan på dette. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 

 
Referanse 

 
 

 

Sak 3. NT-fakultetets strategi 

 

NT-fakultetet har utført en harmonisering av strategidokument ift NTNUs vedtatte strategi. 
Instituttet skal komme med kommentarer på denne og Rasmussen sender ut mail og ønsker innspill. 

 

 

O-saker: 

 

 Husk EU-infomøe 12. mai 

 HMS – Rektor har engasjert et eksternt firma som skal evaluerer hms-arbeidet som er gjort 
siden 1999 ift Arbeidstilsynets rapport. Vi er for dårlig bl.a på risikovurderinger, og vi må 
bli flinkere til å holde dette vedlike. Det vil bli obligatorisk for master/Phd å foreta 
risikovurderinger før prosjeker settes i gang (og/eller underveis). Alle nye labansatte må 
gjøres oppmerksom på de riskovurderinger som forefinnes og at det må utføres 
riksovurdering ved oppstart av nye prosedyrer.  Ordning for tilganger/nøkler til giftig/svært 
giftig/eksplosive kjemikalier skal Gimmestad, Sætrom og Ulset se på. Her er det et 
kompromiss mellom tilgjengelighet og sikring. På sikt skal det installeres kortlås på alle 
labber, dette vil bli enklere når instituttet er samlokalisert.                                                                           
Innmelding av GMO – Gimmestad mangler fremdeles svar fra noen, dette er svært viktig å 
få på plass.                                                                                                                                 
Opplæring innenfor HMS – det vil bli arrangert obligatoriske kurs for ansatte/studenter hvert 
4 år.             

 K3-ventilasjon – Det er ca 1 mnd siden det luktet sulfid i hele K3, og det ble sendt inn 
avviksmeldinger fra alle berørte parter. Hva er tiltakene? Møte vil bli avholdt i uke 19 om 
hvordan vi skal forholde oss til dette.  Gimmestad purrer opp mot NT. 

 

Møtet avsluttet kl. 10.30                                    


