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Fakultet for økonomi

Dato

Referanse

12052017

Møtereferat
Til stede:

Monica Rolfsen, Tove Tveråmo, Gunnar Bendheim, Anne Borge Johannesen,
Espen Gressetvold, Arve Pettersen, Anders Skonhoft, Thor-Erik Eide (vara for
Kjersti Forbregd), Stein Frydenberg, Sunniva Strypet, Nora Karlsson, Kristin
Sæterhaug (arkitekt), Kari Støre Gullichsen (kommunikasjon)

Forfall:

Kjersti Forbregd

Kopi til:

Gjelder:

Samlokalisering 2017 - styringsgruppen

Møtetid:

10:00-11.30

Møtested:

ELG-M43

Signatur:

Sak 1

Bestillingen fra rektor
Monica redegjorde for bestillingen fra rektor:
«Vi ønsker å se på følgende:
• Institutt for Samfunnsøkonomi i 3-4 etasje i HHiT (Klæbuveien 72)
• Hva vil det innebære for studentarealer?
• Hvilke tilleggsbehov vil foreligge utover 5. etasje?
• Studentarealer i 5. etasje (mange ulike romtyper er mulig og jeg vurderer
arealet samlet som veldig godt egnet)

•

Plassering av Fakultetsadministrasjonen i 3-4 etasje i
Handelshøyskolebygget (vi har arkitekt som kan bidra med tegninger)»

Hun redegjorde også for bakgrunnen for bestillingen. Samlokaliseringen
er en konsekvens av fusjonen, administrativ organisering fra 2017 og
målene om faglig integrasjon. Alle fakultetene har tilsvarende
samlokaliseringsprosjekter.
Det ble i møte spurt om det var en bestilling om utredning om flytting
eller en bestilling om gjennomføring. Det ble opplyst av dekan at det var
en bestilling om gjennomføring innen 2017.
Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@ok.ntnu.no
www.ntnu.no/ok

Besøksadresse
Klæbuveien 72
Elgeseter, 5. etg.

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
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Vårt delprosjekt skal være gjennomført innen utgangen av 2017.

Sak 2

Vedlegg:
Samlokaliseringsprosjektets organisering
Kartlegging av studentarbeidsplasser
Arkitekt Kristin Sæterhaug gikk gjennom utkast med planløsninger
(mulighetsstudie).
Behovet for tilleggsarealer ble drøftet. Det kom fram mange argumenter
for en paviljongløsning:
-

Fakultet for økonomi forventer en økning i antall studenter og medarbeidere.
Det bør tas høyde for det ved vurdering av behov i dette prosjektet.
Det vil ikke være plass til studentarbeidsplasser i 4. etasje dersom vi samler alle
vitenskapelige stillinger i 4. etasje.
Noen av arealene i 2. etasje som benyttes som studentarbeidsplasser er lite
egnet til formålet, og bør ikke defineres som studentarbeidsplasser.
En paviljong kan avhjelpe behovet for studentarbeidsplasser på Kalvskinnet og
Gløshaugen.

Følgende tiltak ble besluttet:
- Tove ber Handelshøyskolen og Institutt for samfunnsøkonomi om å
kvalitetssikre antall studenter, faste og midlertidige ansatte som er
benyttet i kartleggingsfasen.
- Dekanen tar opp behovet for paviljong med rektor, og søker å få en
avklaring så fort som mulig.

Kommunikasjonsplan
Kari Støre Gullichsen (kommunikasjonsmedarbeider) gikk gjennom
forslag til kommunikasjonsplan. Den ble vedtatt slik den foreligger.

Sak 4

Medvirkning blant studenter og ansatte
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Studentene har oppnevnt representanter til koordineringsgruppa.
Handelshøyskolen, institutt for samfunnsøkonomi og
fakultetsadministrasjonen ble bedt om å gjøre det samme.
Representantene skal sørge for at medvirkning skjer i henhold til mandat:
Representantene for studentene, instituttene og
fakultetsadministrasjonen har ansvar for at det gjennomføres
medvirkning blant sine kolleger på en slik måte at alle får mulighet til å
komme med sine innspill. Representantene har ansvar for at innspillene
blir dokumentert, og lagt fram for koordineringsgruppa.
Koordineringsgruppa har ansvar for å utarbeide forslag, basert på
bestilling fra rektor og dokumenterte medvirkningsinnspill som legge fram
for styringsgruppen.
Neste møte i koordineringsgruppa finner sted 16. mai kl. 08.30.
Oppnevnte ansattrepresentanter (etter møtet):
-

Per Tovmo (Institutt for samfunnsøkonomi)
Jan Tore Solstad (Handelshøyskolen)
Svein Olav Antonsen (fak.adm.)

