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Til stede:

Monica Rolfsen, Tove Tveråmo, Gunnar Bendheim, Anne Borge Johannesen,
Frode Kjærland (møtte for Arve Pettersen), Stein Frydenberg, Henriette Tuft,
Knut Inge Rye
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Plan for gjennomføring av ombyggingen
Knut Inge Rye (prosjektleder for ombyggingen) la fram plan for
gjennomføring av ombyggingen.
Henriette (studentrepresentant) kommenterte at det er viktig å tenke på at
studentene har behov å kunne forberede seg til eksamen. Avhjelpende
tiltak må vurderes dersom det blir en risiko.
Stein (verneombud HHS) kommenterte at de ansatte er opptatt av hvor de
skal sitte i den nye løsningen. Det framgår av planen at de nye lokalene er
klar for innflytting i løpet av oktober. Det er derfor viktig å sette i gang
prosessene for plassering av de ansatte snart.
Konklusjon:
Styringsgruppen sluttet seg til planen for gjennomføring, med de
kommentarene som kom fram i møtet.
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Fakultetets ansvar
Samlok-prosjektet sentralt har utarbeide en prosjekthåndbok med en
prosessflyt, med en tydeliggjøring av fakultetets ansvar.
Det foreligger forslag til fakultets representanter i byggemøte, oppgaven
som flyttekoordinator, koordinator kommunikasjon og
organisasjonsprosesser.
Stein tok opp om fakultetet vil ta en styrende rolle i fordelingen av
arbeidsplasser. Tove responderte med at koordineringsgruppen skal
drøfte hvordan vi bør legge opp prosessen. IDF-LOSAM har en sterk rolle i
dette. Det er et krav til oss at vi skal legge fram hvordan vi tenker å
gjennomføre medvirkning i forkant av prosessen, og dokumentere i ettertid
hvordan vi har gjort det og presentere resultatet.
Monica bemerket at hun forventer at koordineringsgruppen kommer med
forslag til prinsipper for fordeling av arealene, og ikke et konkret forslag til
fordeling av arbeidsplassene.
Det er dekanen som legger fram saken for IDF-LOSAM.

Konklusjon:
Styringsgruppen slutter seg til forslaget til representasjon:
Byggemøte: Maiken Trane (HHS), Per Tovmo (ISØ), Svein Olav Antonsen
(fak.adm.)
Flyttekoordinatorer: Maiken Trane (HHS), Anne Larsen (ISØ), Nina Huse
(fak.adm.)
Kommunikasjonskoordinator: Kari Støre Gullichsen
Koordinator organisasjonsprosesser: Tove Tveråmo
Styringsgruppen sluttet seg også til tidsplanen for gjennomføring av
organisasjonsprosessene, som skissert i vedlegg (SAMLOK ØK.ppt)
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Kommunikasjonsplan
Kari Støre Gullichsen presenterte utkast til kommunikasjonsplan i
ombyggingsfasen. Hun påpekte at det er viktig å gi informasjon når vi går
inn i nye faser, og ved endringer i forhold til planene.
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Ledelsen har ansvaret for at informasjon gis. Kari har hatt et møte med
flyttekoordinatorene som har to ønsker:
1. Informasjon om nye faser gis på tirsdag. Det gir en mulighet til å
avklare spørsmål i løpet av arbeidsuka.
2. Det utarbeides en egen plan for informasjon til studentene. Det ivaretas
av Kari.
Konklusjon:
Kari følger opp utkast til kommunikasjonsplan med konkretisering i forhold
til framdriftsplanen for ombyggingen.
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Innhold i verne- og byggemøter
Knut Inge Rye informerte om innholdet i møtene:
Tema som berører vernearbeid tas først gjennom en felles befaring i
lokalene, deretter tas en gjennomgang av avdekkede forhold og status i
forhold til overordnet plan. Prosjektleder presenterer detaljert plan for de to
neste ukene. Helt til slutt gjennomgås spørsmål av teknisk karakter som
brukerrepresentantene ikke behøver å delta i.
Tove informerte om at ved gjennomgang i koordineringsgruppa hadde
prosjektleder for SAMLOK sentralt kommentert at sentralt
arbeidsmiljøutvalg (AMU) mener at det er naturlig at hovedverneombud
deltar i vernedelen av møtet. Dekanen deler den oppfatningen.
Konklusjon:
Styringsgruppen tar informasjonen om innholdet til etterretning. Vi følger
AMUs anbefaling om at hovedverneombudet tiltrer vernedelen av møtet.

Vedlegg:
Plan for framdrift
Samlet oversikt over utbyggingstrinn
Fakultetets ansvar i ombyggingsfasen
Kommunikasjon under samlokalisering

