Møte i koordineringsgruppa
fredag 25. mai 2018
14.28

Møtedato: 24.05.2018 13.30
Plassering: Gløshaugen Handelshøyskolen 5. etasje Møterom ELG-M52 (380_5038)
Deltakere
Tove Tveråmo (Møtearrangør)
Per Tovmo
Svein Olav Antonsen
Kari Støre Gullichsen
Dharan Suntharalingam (forfall)
Jan Tore Solstad
Linn Rasch Aune
Inger Weltz
Agenda:
Linn Rasch Aune ble presentert og introdusert for gruppa. Hun har ansvar for
organisasjonsutvikling i SAMLOK-prosjektet, og vil være en rådgiver for oss. SAMLOK har
utarbeidet en prosjekthåndbok, og er i ferd med å etablere en dreiebok for medvirkning. De vil
fungere som hjelpemidler for oss i det videre arbeidet.
Organisering av arbeidet høsten 2018
Innledningsvis ble det informert om status pr. i dag en gjennomgang av de delprosessene vi
har foran oss.
Status er at prosjektleder for byggeprosjektet er i gang med detaljplanleggingen og at det
arbeidet er i rute. Vi arbeider ut fra at Tannhelsetjenestens kompetansesenter flytter ut av
lokalene ca. 1. november. Eiendomsavdelingen arbeider for å få en avklaring på det.
Deltakelse i byggekomite og rolle som flyttekoordinator(er)
Prosjektleder for ombyggingen ba om at vi oppnevnte navn til deltakelse i byggekomite og
rollen som flyttekoordinatorer. Vi gikk gjennom prosjekthåndbokens beskrivelse av oppgaver
og mandat og drøftet aktuelle løsninger. Koordineringsgruppa tar en intern drøfting i sine
enheter, og melder navneforslag tilbake til Tove innen 1. juni.
Medvirkningsprosesser
• Risikoanalyse – HMS-perspektiv
• Medvirkningsprosesser
• Fordeling av arbeidsplasser
• Fordeling av studentarbeidsplasser
• ROS-analyse organisasjonsutvikling.
Behov for, innretning og tidspunkt for medvirkningsprosesser ble drøftet. Instituttene finner
det naturlig at fordeling av kontorer blir en intern sak hos dem. Tove foreslår at risikoanalyse
gjennomføres ultimo august. Vi tar opp tema på nytt i neste møte.
IDF-LOSAM har en viktig rolle i medvirkningsprosessene. Vi skal drøfte planlagt medvirkning
med dem og dokumentere hvordan medvirkning er gjennomført.
Kommunikasjonsplan ombyggingen v/ Kari Støre Gullichsen

Kari presenterte en foreløpig kommunikasjonsplan, basert på "mal" fra den sentrale
kommunikasjonsavdelingen. Informasjon og kommunikasjon er viktig. Vi drøftet på hvilke
arenaer Kari bør delta i for å fange opp informasjon, og hvordan samspillet bør fungere
mellom studenter, kommunikasjonsrådgiver, instituttene og koordineringsgruppa. Vi følger
opp tema framover.
Koordineringsgruppas medlemmer melder tilbake til Tove om navneforslag på representanter
til byggekomite og rollen som flyttekoordinator innen 1. juni.

