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Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi- og eiendomsdirektør

Dato

Referanse

22.10.2018

BST

MØTEREFERAT
Tilstede:

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
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:

22.10.18 kl. 12.30 – 13.10

Signatur:

BST

Møtested:

U 302, Akrinn, Kalvskinnet

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
Utsendte sakspapirer: Notat av 15.10.18 fra prosjektleder i Samlokaliseringsprosjektet, notat av
9.10.18 til møte i styringsgruppen 15.10.18 samt referat fra møtet 15.10.18.
Foiler brukt i dette møtet ettersendes.
Frank åpnet møtet og ønsket velkommen. Hensikten med møtet var å orientere om forslag til
rektorvedtak, hvilke flyttealternativer som skal utredes videre for de gjenstående flyttingene,
spesielt i forhold til Fellesadministrasjonen. Saken legges frem for SESAM 29.10.18.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
Brit.Stolsmo@ntnu.no

Besøksadresse
Sverres gt. 12
7491 Trondheim

Telefon
Telefaks

Brit Stolsmo
Tlf: + 47 73 59 54 82

Trondheim

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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Jens Petter Nygård orienterte:
Før vi går videre med samlokalisering, tar vi arbeidet steg for steg, gjennomfører behovsanalyse og
går videre med konseptutvikling/skisseprosjekt. Deretter tas beslutning om forprosjekt. Etter
forprosjektet må vi gjøre en kost-nyttevurdering.
Det ble orientert videre om beslutningsplan for videre fremdrift.
Forslag til rektorvedtak:
Følgende utredes videre til skisseprosjekt før eventuell beslutning om oppstart forprosjekt:

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) – flytting fra Kalvskinnet til Realfagbygget
Program for Industriell økologi (IndEcol) – flytting fra IT-bygg sydfløy til Realfagbygget
Deler av Institutt for materialteknologi (IMA) – flytting fra Kalvskinnet til Oppredningen og
Realfagbygget
Deler av Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) – flytting fra Kalvskinnet til Byggteknisk
Deler av Fellesadministrasjonen – flytting til Kalvskinnet


Økonomiavdelingen



HR- og HMS-avdelingen



Avdeling for studieadministrasjon



Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

IT-avdelingen utredes ikke videre

På spørsmål om hvorfor det blir så mange runder/steg for steg, svarte ØE-dir. at man vil være sikker
på at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å gå videre med bygging. Det er viktig at man har nok tid
til riktig brukerinvolvering.

IT-avdelingen
Når det gjelder flytting av IT-avdelingen, så er det veldig vanskelig å si noe om hvor lenge man blir
sittende i Sluppenveien. Det vil pågå en utredning for å få en løsning som brukerne kan akseptere, en
økonomi som er gjennomførbar for NTNU, det samme gjelder tekniske løsninger.

Det ble orientert videre om at Retorten har byggestart vår 2019, Sverres gate 10 har byggestart vår
2020, Gunnerus gate 1 – søndre del har byggestart vår 2020 og Akrinn 5. og 6. etasje utredes,
byggestart ikke fastsatt.
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På spørsmål fra fagforeningene om hva som skjer dersom flyttekabalen ikke går opp, svarte
prosjektlederen at enten leier man areal eller finner plass innenfor det vi allerede har.

Videre prosess
Arkitekten har utarbeidet prinsipielle skisser, ulike alternativer.
Det vil foregå en prosess i hver enkelt avdeling, der involvering blir viktig.
I prosessen med avdelingene, får vi med oss innspill i forhold til plassering innenfor aktuelt bygg.
Økonomi- og eiendomsdirektøren avsluttet møtet med å takke for oppmøtet.

