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Arve Pettersen, Kari Støre Gullichsen, Yngvild Løken, Ida Røisgård Pettersen
Anders Skonhoft, Stein Frydenberg, Arvid Skjervik, Gunnar Bendheim

Kopi til:
Gjelder:

Samlokalisering - styringsgruppen

Møtetid:

08:00 – 09:00

Møtested:

Kjøkkenkroken, 5. etg.

Signatur:

Sak 18/ 2018

Status - framdrift

Det ble avholdet et allmøte 17. oktober hvor det ble informert om hva som vil skje framover.
Det kom opp noen spørsmål som følges opp:
- Flere brukere av bygget må få betydning for renholds og tømming av avfall
o Tove melder inn endringen til e-vaktmester ca. 1. desember
- Hvor mange og hvilke typer studentarbeidsplasser blir det i Elgeseter gate 10?
o Vi har fått en kontaktperson, og brukerrepresentant i HHS (Maiken Trane) tar en
befaring sammen med studentrepresentanter så snart som mulig.
- Bekymring om økt belastning på ekspedisjonen
o Tove følger opp det.
- Bekymring om det er tilstrekkelig med ventilasjon i bygget
o SAMLOK har sjekket ut, og fått bekreftelse på at det er tilstrekkelig fra
rådgivende ingeniører på området. Det må følges opp at det blir innregulert for
vår bruk når bygget blir tatt i bruk av flere.
o AMUs byggearm ber SAMLOK om en ekstra gjennomgang av at
ventilasjonskapasiteten vil dekke ventilasjonsbehovet etter ombyggingen.
Studentrepresentanten fra HHS kommenterte at informasjonen om allmøtet ble lagt ut alt
for seint.
Det ble avholdt oppstartsmøte 18. oktober mellom SAMLOK og entreprenørene.
Studentrepresentanter, brukerrepresentanter, kommunikasjonskoordinator og koordinator
for organisasjonsprosessene var til stede. Lesesal 2. etasje ferdigstilles uka etter
doktorpromosjonen, pga. stort utstyr som skal transporteres inn og ut av lesesalen ifbm.
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doktorpromosjonen. Ombygging i 5. etasje utsettes med en dag. Ordinære byggemøter
starter opp 25. oktober.
Arbeidsmiljøutvalgets byggearm hadde en gjennomgang av ombyggingsprosjektet 18.
oktober. SAMLOK, brukerrepresentant fra HHS (Maiken Trane) og Tove deltok i møtet og
redegjorde for prosessen. Vi fikk gode tilbakemeldinger på gjennomført prosess. Vi ble bedt
om å følge opp bokskap til masterstudenter og drikkestasjoner i studentarealer.
Det vil bli installert lås på enkeltdører til fak.adm. i desember, under forutsetning av at
dekanen godkjenner pristilbudet. Det samme gjelder for ISØ etter årsskiftet.
Det kom fram noen bekymringspunkter som følges opp:
- Studentene må få informasjon om endringer som berører dem i god tid. Det er særlig
viktig fordi det begynner å nærme seg eksamen. Innsida må brukes aktivt for å dele
informasjon. Studentrepresentantene kan dele informasjon videre i studentenes
informasjonskanaler.
- Brukerrepresentanten ved HHS opplever at det er mange henvendelser fra byggearbeiderne til henne. Det krever mer arbeidstid enn forutsatt.
- Koordinator for organisasjonsprosessene opplever en del henvendelser som bygger på
misforståelser og manglende kommunikasjon mellom SAMLOK og avdelinger i fellesadministrasjonen. Det krever mer arbeidstid enn forutsatt.
Koordinator for organisasjonsprosessene (Tove) tar opp de to sistnevnte forholdene med
SAMLOK.
Vedlegg:
Presentasjon til allmøte 17.10.18
Endelige møbelplaner med oversikt over studentarbeidsplasser pr. 16.10.18

Sak 19/ 2018

ROS-analysen

Styringsgruppen og koordineringsgruppen har gjennomført en felles ROS-analyse, som er
fulgt opp i koordineringsgruppa med forslag til tiltak. Den ble lagt fram for vurdering og
beslutning i styringsgruppen. Styringsgruppen sluttet seg til koordineringsgruppens
vurderinger, men understreket betydningen av god informasjon underveis til berørte
brukere.
Vedlegg:
ROS-analyse med tiltaksplan
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