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Framdrift i prosjektet
Rektor har besluttet at samlokaliseringen i Klæbuveien 72 skal gjennomføres i
løpet av høsten 2018.
Tove og Jens Petter har hatt et møte med prosjektleder for byggingen, som har
redegjort for prosessene de må gjennomføre i prosjektet. De må starte byggingen
ca. 1. august, og må ha tiden fra påske til sommerferie til å gjennomføre
anbudskonkurranser, planlegge byggingen og foreta bestillinger.
Det innebærer at vi har tiden fram til påske for å gjennomføre medvirkning og
medbestemmelse.
Det er i 5. etasje det vil bli størst behov for å bygge om, og det er derfor naturlig
å begynne der. Prosjektlederen antar at de vil bruke ca. to måneder på å bygge
om lokalene som Tannhelsetjenesten benytter i dag. Det er viktig at vi under hele
ombyggingsprosessen har en ekspedisjonsløsning for studentene. Ombygging i
3. etasje vil derfor bli det siste trinnet.
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Framdriften ble drøftet. Stein og Arve ga uttrykk for at det ble for kort tid til å
gjennomføre tilstrekkelig med medvirkning i løpet av seks uker. De ser det som
viktig at ansatte får tilgang til arkitektskisser/ plantegninger som viser mulige
løsninger og får anledning til å drøfte det grundig.
Tove kommenterte at vi hadde medvirkningsprosesser våren 2017, og at vi
gjennom det har fått et bilde av hva medarbeiderne og studentene er opptatt av.
Mye av dette er gyldig fortsatt, selv om forutsetningene har endret seg.
Anne ga uttrykk for at det er svært viktig for ISØ å komme nærmere de andre
instituttene i fakultetet. Dragvoll oppleves som en «øde øy» for dem etter at de
ble en del av fakultet for økonomi. Anders ga uttrykk for at medarbeiderne ved
ISØ hadde drøftet samlokaliseringen over lang tid, og at de var svært motiverte
for å flytte til Klæbuveien.
Studentene vil respektere de prosessene som er besluttet, og vil bidra med sine
synspunkter innenfor de rammene som blir satt.
Gunnar mener at det er viktig at vi gjennomfører samlokaliseringen nå, selv om
vi opplever at det er knappe frister.
Monica ga uttrykk for at vi hadde utsatt samlokaliseringen i ett år, og at det er
viktig at dent blir realisert nå.
Konklusjon:
Vi legger opp en prosess for medvirkning og medbestemmelse i tiden fram til
påske, slik at samlokaliseringen kan gjennomføres i tråd med rektors beslutning
om å gjennomføre samlokaliseringen innen utgangen av 2018.
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Medvirkning og medbestemmelse
Den sentrale styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet har besluttet at alle
fakultetene som blir berørt av samlokaliseringen skal gjennomføre følgende tre
faser:
- Gjennomføre organisasjonsanalyse/ utarbeide mål – faglige synergier
- Hvordan kan lokalene benyttes som virkemiddel?
- Brukermedvirkning romplan
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Koordineringsgruppen hadde i forkant drøftet hvordan vi kunne gjennomføre en
prosess med direkte medvirkning og medbestemmelse (IDF-LOSAM) før påske.
Deloittes representanter la fram en skisse for hvordan man kunne gjennomføre
en medvirkningsprosess. Tove la fram en skisse for mulig tidsdisponering i en
slik medvirkningsprosess, hvor det bl.a. framgår at det blir en uke til å
gjennomføre medvirkning på plantegningene. Arve og Stein reagerte på dette.
Det ble derfor sett på mulighetene for å utvide den perioden.
Vi kom fram til at fasen med hvordan lokalene kan benyttes som virkemiddel og
brukermedvirkning på romplanen kan slås sammen. Det innebærer at vi kan
distribuere alternative planløsninger etter at målene er forankret, seinest innen 1.
mars. Fristen for dokumenterte innspill settes til 15. mars.
Møtet i IDF-LOSAM kan utsettes til første arbeidsdag etter påske (3. april).
Konklusjon:
Prosessen for medvirkning justeres slik at vi får en lengre periode til å drøfte
plantegningene.
Ekstraordinært møte i IDF-LOSAM utsettes til første arbeidsdag etter påske.

Vedlegg:
1. Framdriftsplan for direkte medvirkning og medbestemmelse i fakultetet

