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Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi- og eiendomsdirektør

Dato

Referanse

08.10.2018

Jbg

MØTEREFERAT
Tilstede:

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Prosjektleder/seniorrådgiver Jens Petter Nygård

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)
LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)
LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)
Se for øvrig vedlagte deltakerliste.
Kopi til:

Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr.
Hestnes, fung. info.sjef Jan Erik Kaarø, IT-sjef Håkon Alstad, leder for
Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad,
Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO,
LOSAM ØEC og LOSAM BU

Gjelder:

Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC)

Møtetid:

08.10.18 kl. 12.30 – 13.15

Signatur:

BST

Møtested:

U 302, Akrinn, Kalvskinnet

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
Utsendte sakspapirer: Notat av 01.10.18 om Samlokaliseringsprosjektet, referat fra møte i
styringsgruppen 17.09.18, notat av 17.09.18 til styringsgruppens møte samt foiler til
styringsgruppens møte 17.09.18. Foiler brukt i dette møtet ettersendes.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby åpnet møtet og ønsket velkommen. Hensikten med
møtet er å orientere om hvor langt samlokaliseringsprosessen har kommet. Saken skal også
behandles i møte i Sesam i morgen, 09.l0.18 og møte i styringsgruppen 15.10.18. Deretter vil det
utarbeides et rektorforslag som legges frem for SESAM før endelig beslutning.

Saker:
Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
Janne,.gjengaar@ntnu.no
7491 Trondheim

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Gløshaugen
+ 47 73598099

Telefon
+ 47 73 59 51 10
Telefaks

Seniorrådgiver/sekr.
Janne Beate Gjengaar
Tlf: + 47 73 59 51 09
Mobil: 959 48 589

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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1. Status videre arbeid flytteplaner fakultetene
Jens Petter Nygård gikk gjennom status for gjennomføring. Deler av flyttingen gjennomføres
som planlagt, enkelte flyttinger er allerede ferdig og noe gjenstår. Det arbeides nå spesielt med
behovsavklaringer. Dette sees også i sammenheng med planer i Campusprosjektet.
IT-avd. blir sannsynligvis fortsatt på Sluppen som en midlertidig løsning frem til de siste
teknologimiljøer kan flyttes fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Den samme løsning vurderes også
for Avd. for dokumentforvaltning som da midlertidig fortsatt blir på Dragvoll. Bakgrunnen er
stor vekst i studieplasser og antall ansatte ved avdelingene og ILU på Kalvskinnet sett i relasjon
til planer og tall for et par år siden. Munkeby presiserte at det er viktigere med gode midlertidige
lokaler på Sluppen for IT-avd. i stedet for å måtte flytte enda en gang, kanskje også i dårligere
lokaler, før innflytting på Kalvskinnet. Det samme gjelder også for Avd. for dokumentforvaltning. Prosjektet er i løpende dialog med avdelingslederne om dette.
2. Status videre prosess lokalisering av deler av fellesadministrasjonen på Kalvskinnet
Alle avdelinger har kjørt interne prosesser med behovsanalyser; arealtype, sentrale behov,
grensesnitt m.m. De er overlevert arkitekt som skal tegne ut flere alternativer. Arbeidet er et par
uker forsinket. Romplaner ferdig i løpet av denne uken og fristen for avdelingenes tilbakemeldinger er ultimo oktober.. Deretter vil romplan tas med til workshop med Statsbygg i
november. Det tegnes ikke ut arealer for IT-avd da det p.t ikke er ledige arealer på Kalvskinnet.
Det bekreftes at opptak får sitte i Valgrinda til de skal samlokaliseres med den øvrige del av
Avd. for Studieadm. på Moholt. Arealene brukes som de er, evt med mindre tilpasninger.
Spørsmål fra tillitsvalgte: Hva med deler av IT-avd. som i dag er på Dragvoll? Er det et ønske
om å samle hele avdelingen på Kalvskinnet? Nygård svarte at det er en intern sak ved IT-avd.
hva som ønskes og den vurderingen er ikke på blokka for Samlokaliseringsprosjektet pr. d.d.
Spørsmål fra tillitsvalgte: Hvor viktig er det for IT-avd. å flytte samlet, eller kan de flytte
etappevis? Styringsgruppen ser på prosessen rundt samling av IT-avdelingen. Kan det være
mulig å flytte de som f.eks. er på Dragvoll i dag direkte til Kalvskinnet og ikke via Sluppen.
Også utfordringer med å samlokalisere alle midlertidig på Sluppen. Prosjektet tar med seg
problemstillingen.
Arealkonsept for Fellesadm. på Kalvskinnet; prosjektet forholder seg til det samme som
campusprosjektet med 23 kvm brutto (ekskl. laboratorier) som er KDs standard for kontorarealer. Mange eldre bygg har store korridorer, trapper og tallet kan avvikes. Det tegnes nå
arealeffektivt, men et forsvarlig arbeidsmiljø prioriteres og arbeidsplassforskriften følges.
Spørsmål fra tillitsvalgte: Hva med UBs rolle. UBs lokaler er ikke tema for tiden, men
prosjektledelsen er i løpende dialog med UBs leder.
Organisasjonsdirektøren avsluttet møtet med å takke for oppmøtet.

