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Monica Rolfsen, Tove Tveråmo, Gunnar Bendheim, Anne Borge Johannesen,
Frode Kjærland (møtte for Arve Pettersen), Kjersti Forbregd, Stein Frydenberg
(fra sak 3), Yngvild Løken, Henriette Tuft, Karl Fredrik Torp, Jens Petter Nygård
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Innledning ved dekan
Monica redegjorde for hva som har skjedd etter siste møte i styringsgruppen
4. oktober 2017.
Vi sto overfor to sentrale problemstillinger:
- Vi hadde ikke tilstrekkelig med arealer til å etablere tilstrekkelig med
studentarbeidsplasser iht. NTNUs normer.
- Det var planlagt at 5. etasje skulle benyttes utelukkende til
studentarbeidsplasser, noe som medførte et behov for brann- og
rømningsveier.
Det ble klart 18. desember at Tannhelsesenteret skal flytte ut i løpet av 2018. Det
medfører at vi har tilstrekkelig med arealer i bygget, og ikke har behov for
tilleggsarealer som f.eks. paviljong.
Eiendomsavdelingen har arbeidet med disse spørsmålene i høst, og foreslår nå
følgende bruk av etasjene:
1. etasje: Studenter
2. etasje: Studenter + kantine + bibliotek
3. etasje: Studenter
4. etasje: Administrativt ansatte + vitenskapelig ansatte
5. etasje: Vitenskapelig ansatte + studentarbeidsplasser
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Det medfører at behovet for flere brann- og rømningsveier bortfaller.
Det innebærer at det er et lite behov for ombygging, med unntak av 5. etasje der
det må tilrettelegges for vitenskapelig ansatte.
Dette synes å være den beste løsningen, og som vi jobber videre med.
Det kom noen innspill i møtet:
- Anne ønsker en prinsipiell diskusjon og refleksjon om hvor
instituttledelsen skal sitte.
- Frode stilte spørsmål ved om vitenskapelige og administrativt ansatte bør
sitte sammen. Hvor tett bør man være?
- Henriette kommenterte at det er svært fordelaktig at studieveiledere er
svært nær studentene.
- Gunnar kommenterte at det er positivt at det ser ut til at det blir
cellekontorer til alle.
- Anne kommenterte at antall medarbeidere ved ISØ synes å være for lavt.
Hun presiserte at det har stor betydning for ISØ at SØF er med i
samlokaliseringen. Dekanen tar med seg signalet om det i det videre
arbeidet. (Tove Tveråmo har i ettertid fått tilsendt en fullstendig liste over
alle medarbeidere pt.).
Konklusjon:
Vi har fått en redegjørelse av hva det er jobbet med i prosjektet i høst.
Eiendomsavdelingen har jobbet fram et godt forslag.
Det er behov for å diskutere videre hvordan lokalene bør utformes, og hvordan
vi skal fordele arbeidsplassene.
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Status i prosjektet v/ prosjektleder Kalle Torp
Eiendomsavdelingen jobber nå med å få kartlagt når vi kan ta over lokalene etter
Tannhelsetjenestens kompetansesenter. Det er avtalt at de skal flytte ut i 2018,
men ikke når. Det er krevende å innrede for tannhelselokaler, det krever en
ombyggingsperiode på ca. 5-6 måneder.
Vi må relativt snarlig ta stilling til når ISØ skal flytte, av hensyn til
timeplanleggingen for høsten 2018.
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Eiendomsavdelingen jobber med prosjekteringen og avklaringer i forhold til
tannhelsetjenesten nå. Kalle gir oss en tilbakemelding når de har det klart. De
anslår en byggeperiode på ca. 3 måneder for 5. etasje.
Konklusjon:
Vi kan ikke bestemme framdrift nå. Vi må ha flyttedato for tannlegene, og
eiendomsavdelingen må jobbe mer med prosjekteringen først.
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Framdrift og medvirkning v/ delprosjektleder Jens Petter Nygård
Jens Petter redegjorde for ny prosjektorganisering fra 01.12.17 (se
vedlegg). Trond Singsaas er hovedprosjektleder og han er
delprosjektleder for organisasjonsutvikling.
Jens Petter redegjorde for to forhold som vil være viktig i prosjektet:
- Vi kan ikke ta høyde for vekst i antall studenter
- Fleksibilitet i løsningene – NTNU vil slippe å bygge om ved «to
nyansettelser».
Det foreligger et foreløpig programnotat (se vedlegg), hvor den
økonomiske rammen er 7,1 mill. kr og en forutsetning om normal NTNUstandard.
Prosjektet trenger noen internt på fakultetet – intern arena på fakultet
som tar beslutning. Styringsgruppen ble invitert til ta stilling til om vi skal
fortsette med vår lokale styringsgruppe og koordineringsgruppe.
Tove foreslo å skalere ned koordineringsgruppa, slik at det blir en intern
gruppe bestående av representanter for de berørte enhetene i fakultetet
og studentene.
Kjersti kommenterte at SØF må hensyntas.
Det ble noe diskusjon om vi kan gjøre noen grep underveis.
Eiendomsavdelingen vil se nærmere på det.
Henriette kommenterte at alle studentene må flyttes samtidig.
Gunnar påpekte betydningen av realisme mht. framdrift.
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Stein mente at det var en god plan å avvente flytting av ISØ til nyttår, og
gjøre mest mulig med studentarealene i sommer.
Tove påpekte at det gir oss god tid til medvirkning dersom vi venter til
årsskiftet 2018/ 2019.
Konklusjon:
Vi fortsetter med vår lokale styringsgruppe og koordineringsgruppe.
Koordineringsgruppen skaleres ned, slik at vi får en mer kompakt gruppe
som kan jobbe tett og hurtig sammen.
Neste steg er å innkalle koordineringsgruppen til møte med følgende
agenda:
- Drøfte behovet for organisasjonsanalyse, med utgangspunkt i formål med
samlokaliseringen
- foreløpig programnotat
Tove kaller inn. Jens Petter og Kalle deltar.
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Drøfting videre prosess
Ble ikke drøftet som eget punkt, men omtalt under de andre punktene.

Konklusjon:
Ingen konklusjon.

Vedlegg:
1. Prosjektorganisering i samlokaliseringsprosjektet
2. Foreløpig programnotat

