19.06.17: Møte i koordineringsgruppa
Deltakere

Nils Jørgen Moltubak (eiendomsavdelingen)
Arve Brandhaug (Hr-prosjekter)
Kristin Sæterhaug (Eggen arkitekter)
Jan Tore Solstad (ansattrepresentant HHS)
Per Tovmo (ansattrepresentant ISØ)
Svein Olav Antonsen (ansattrepresentant fak.adm.)
Wenche Karlseng (Campus-service)
Petter Stai (studentrepr. HHS)
Tina Hagen (HMS-seksjonen)
Kari Støre Gullichsen (fak.adm. - kommunikasjon)
Tove Tveråmo (fak.adm.)
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•
•
•
•
•
•
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•

Forfall

Geir Nilsen (operativ prosjektleder - eiendomsavd.)
Sunniva Strypet (studentrepr. FTV)
Ola Fiske (studentrepr. HHS) (Petter Stai møtte i hans sted)

Oppsummering fra møtet:
Tove presenterte oppsummeringen fra møtet med eiendomsavdelingen på fredag 16. juni. Nils
Jørgen spilte inn at Geir hadde en tilbakemelding etter møtet, men kjente ikke til hva det gjelder.
Med utgangspunkt i at det er behov for 600 stille studentarbeidsplasser (lesesal) og at vi får til bare
ca. 200 lesesalsplasser i bygget, er behovet for lesesalsplasser i paviljong ca. 400 med utgangspunkt i
drøftingene i møtet på fredag.
Eiendomsavdelingen mener at det er riktig å regne inn en andel av grupperommene som
studentarbeidsplasser. Etter 1. juli vil det foreligge en oversikt fra avdeling for studieadministrasjon
over hvordan grupperommene ved HHS benyttes i undervisningssammenheng. Nils Jørgen vil gjerne
se den oversikten, for å kunne gjøre en vurdering av grupperom som studentarbeidsplass.
Koordineringsgruppen kjenner ikke til at det foreligger en avklaring mht. om det er mulig å utbedre
5. etasje mht. rømningsveier.
Representantene for instituttene vil at spørsmålet om hvordan enhetene (instituttene og
fakultetsadm.) skal ta i bruk bygget skal drøftes i styringsgruppa før vi går videre. Det har betydning
for bl.a. behov for identitetslokaler og hvordan vi kan utforme arbeidsplassene for de ansatte.

Med utgangspunkt i følgende usikkerhetsmomenter ser ikke koordineringsgruppa hva
vi kan jobbe videre med:
•
•
•
•

Rømningsveier i 5. etasje
Hvordan regner vi studentarbeidsplasser?
Hvordan skal enhetene fordele seg mellom de ulike etasjene?
Hvor stor skal paviljongen være og hvordan skal det være fordelt med lesesalsplasser og
grupperom?

Følgende tema løftes fram for beslutning i styringsgruppemøte 4. juli:
•
•
•

Hvordan mener vi det er riktig å definere en studentarbeidsplass?
Hvordan skal enhetene fordele seg mellom de ulike etasjene?
Hvordan er styrings- og rapporteringsveiene mellom det sentrale samlokaliseringsprosjektet
og vårt delprosjekt?

