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Organisasjonsdirektøren

Dato

Referanse

01.03.18

2018/1139

MØTEREFERAT
Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Arbeidsgiver:

Brynjulf Mauring, NITO
Morten Lund, vara NITO
Elise Christian B. Kjølaas, Parat
Bjørg Danielsen, FF-NTNU
Einar Næss Jensen, vara FF-NTNU
Kjersti Kremmervik, LHVO
Terje Gustavsson, vara LHVO
Arild Sørum Hjelle, NTL
John Floan, Tekna
Jan Christian Meyer, vara Tekna

Ida Munkeby (leder)
Brit Stolsmo (sekretær)
IT-sjef Håkon Alstad
Seksjonssjef Ola Ervik
Prosjektleder Jens Petter Nygård

Forfall:

Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr.
Hestnes, Kommunikasjonssjef Christian Fossen, IT-sjef Håkon Alstad, leder for
Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Per David Nielsen,
Gjøvik

Kopi til:

Gjelder:

Ekstraordinært møte i IDF LOSAM for rektors stab og organisasjon (LOSAM RO)

Møtetid:

01.03.18, kl. 09.15 – 10.00

Signatur:

BST

Sak:
7/18

Møtested:

Møterom 101, Hovedbygget, 1. etg.
Vestfløyen

LOKALISERING IT-DRIFT (Informasjon)
Ref. sak 5/18
Organisasjonsdirektøren orienterte om at det tas sikte på å få til gode løsninger for
administrativt personale. Det jobbes både med en kortsiktig og en langsiktig plan. Det vil på
sikt bli samlokalisering av stort sett hele administrasjonen på Kalvskinnet. Det er et krevende
løp med flytting flere ganger for noen avdelinger.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
Brit.stolsmo@ntnu.no
7491 Trondheim

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Gløshaugen
+ 47 73598099

Telefon
+ 47 73 59 8070
Telefaks

Seniorkons./sekretær
Brit Stolsmo
Tlf: + 47 73 59 5482
Mobil: 979 54 308

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

Dato

Referanse

01.03.18

2018/1139

Jens Petter Nygård orienterte om bakgrunnen for flytting ut av Lerkendalsbygget. Deler av Institutt
for bygg og miljø som i dag sitter i Arkitekt Christies gate 2 skal samlokaliseres i Byggteknisk på
Gløshaugen. Det var opprinnelig planlagt at deler av Campusservice skulle flytte ut av Byggetekniske
for å gi plass til bygg og miljø, men ombyggingen av deres nye lokaler i NHL på Valgrinda viste seg
å ha for høy risiko både i fremdrift og kostnad. Det er derfor i stedet sett på at deler av IT-avdelingen
som sitter i Byggteknisk flytter ut. Forslaget var da at de skulle samlokaliseres sammen med ITavdelingen i Sluppenveien. Dette alternativet ble først lagt frem for styringsgruppen for
samlokaliseringsprosjektet i møtet 5.2.2018, som sluttet seg til dette, og saken ble deretter drøftet i
SESAM 16.2.2018, før det ble fattet endelig vedtak om flyttingen.
Det legges til grunn av den formelle medbestemmelsen på beslutningen om at IT-avdelingen skal
flytte, er gjort i SESAM, 16.02.18.
På spørsmål fra fagforeningen om hvorfor dette ble behandlet i SESAM og ikke i LOSAM, svarte
Nygård at det ble SESAM-behandling siden dette gjelder flere enheter ved NTNU som er knyttet til
forskjellige LOSAM-områder.
Det ble videre orientert om at LOSAM RO skal drøfte hvordan flyttingen fra Byggteknisk skal
gjennomføres, samt drøfte om også medarbeiderne i IT-avdelingen som i dag er lokalisert på
Dragvoll og på NHL også skal flytte til Sluppenveien.
Fagforeningene hadde følgende innspill:
- Sterkt kritisk til hele prosessen
- LOSAM er en formell arena, siden det ikke ble utsendt sakspapirer til møtet, har møtet ingen
hensikt
Arbeidsgiver tar innspillene til etterretning og berammer et nytt ekstraordinært møte i LOSAM RO,
onsdag 7. mars 2018, kl. 09.00 – 10.30. Sakspapirer vil bli utsendt i forkant av møtet.

Noen tema til drøfting i LOSAM 7. mars:
-

Hva er en god prosess videre?
Avklare tidspunkt for flytting. Hvordan skal flyttingen gjennomføres?
Hvilke hensyn skal ivaretas?
Hvordan rigge lokaler i Sluppenveien?

