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Campusprosjektet

Dato 20160401

Referanse MK

MØTEREFERAT
Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 4. mars 13.00-16.00
NTNU Hovedbygget, Styrerommet
Til stede:

Styret:
Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder
Reidar Bye
Olav Melbø
Helge Klungland
Jone Trovåg
Anne Borg
Anne Kristine Børresen
Solrun Valen
Sturla Søpstad
Frank Arntsen
Prosjektgruppa:
Merete Kvidal, prosjektsjef
Fredrik Shetelig, prosjektleder
Lindis Burheim, prosjektleder
Nils Jørgen Moltubakk, prosjektleder
Kirsti Jensen, organisasjonsrådgiver
Hanna Maria Jones, kommunikasjonsrådgiver

Forfall:

Dagsorden: 01/2016 Mandat
02/2016 Fremdrift
03/2016 Prosjekter
04/2016 Budsjett
05/2016 Eventuelt

01/2016 Mandat
Prosjektsjef gikk gjennom det utsendte mandatet. Nytt organisasjonskart ble delt ut og erstatter
kartet i mandat utsendt på forhånd. Prosjektene som inngår i kartet vil endre seg over tid, etter hvert
som de ferdigstilles og inngår i ordinær drift.
Postadresse
Høgskoleringen 1
7491 Trondheim

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

Besøksadresse
Hovedbygget
Sokkel
Gløshaugen

Telefon
Telefaks

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 av 2
Dato 20160401

Referanse MK

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Prosjektstyret anses ikke som et avstemningsorgan, men bistå rektor i rollen som prosjekteier og
ledelse av prosjektsjefen.
Fusjonen, spesielt mellom HiST og NTNU, betyr at vi i 50-årsperspektivet kan tenke helhetlig og
tematisk om campus i Trondheim. Samling av campus i Trondheim er, sammen med OSC, de
viktigste prosessene for prosjektstyret i 2016. Fram til sommeren 2016 består hovedjobben i å bidra
til at regjeringen vedtar et helhetlig campuskonsept med riktige økonomiske rammer og god
framdrift.
Ny utgave av mandatet er utarbeidet og er vedlagt referatet:
inkluderer konkretisering av prosjektstyrets rolle i å sikre måloppnåelse samt overholdelse av
budsjett og fremdrift
inkluderer lenker til grunnlagsdokumentene
inkluderer oppdatert organisasjonskart hvor omfang og innhold av samling av campus i
Trondheim trer tydeligere fram.
02/2016 Fremdrift
Fremdriftsplanen slik den foreligger nå fokuserer på samling av campus i Trondheim. Det er
engasjert fremdriftsplanlegger fra WSP, som lager full fremdriftsplan for alle prosjektene.
Overordnet framdrift framkommer i mandatet.
03/2016 Prosjekter
Status i de enkelte prosjektene ble presentert, se vedlagte presentasjoner.
04/2016 Budsjett
Merete presenterte overordnet budsjett og oppfølgingsverktøy.
05/2016 Eventuelt
Ønskelig at prosjektet får på plass metodikk for kostnadsstyring; Olav bidrar med utkast som
behandles i senere prosjektstyremøte.
Prosjektstyret ønsker at forskning knyttet til alle sider ved campusutviklingen synliggjøres.
Vedlegg:
Til sak 01/2016: Oppdatert mandat
Til sak 03/2016: Prosjektpresentasjoner

