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Møtereferat
Til stede:

Monica Rolfsen, Tove Tveråmo, Anne Borge Johannesen, Arve Pettersen,
Yngvild Løken, Ida Røisgård Pettersen Stein Frydenberg, Arvid Skjervik,
Gunnar Bendheim, Knut Inge Rye

Forfall:

Anders Skonhoft, Kari Støre Gullichsen, Kjersti Forbregd

Kopi til:

Gjelder:

Samlokalisering - styringsgruppen

Møtetid:

15.00 – 16.00

Møtested:

Stort møterom, 5. etg.

Signatur:

Sak 20/ 2018

Status - framdrift

Fakultetsadministrasjonen flyttet forrige fredag, og Handelshøyskolens ansatte er i ferd
med å flytte denne uka.
Både HHS og fakultetsadministrasjonen opplever at ombyggingen har gått bra. Det har
vært mindre støy og støv enn vi fryktet. Det har vært noen studenter som har henvendt seg
til ITV-ene, men i de fleste tilfellene skyldes at de ikke hadde fanget opp informasjon om
ombyggingen og konsekvensen av det.
Instituttleder i HHS ga uttrykk for at brukerrepresentant/ flyttekoordinator i HHS har gjort en
strålende innsats med å koordinere de ulike flyttetrinnene internt i HHS og ha en løpende
dialog med SAMLOK og studentene.
Vi ser noen forbedringspunkter som kan være nyttig for SAMLOK å ta med seg videre:
- Avsatte ressurser til flytting av fak.adm. var ikke tilstrekkelig, så de ble ikke ferdig
på den avtalte dagen. Det ble ikke fulgt opp med å ta det resterende på neste
arbeidsdag.
- Hos HHS har vasking har vært gjennomført på et senere tidspunkt enn det burde
vært.
- Rigging i forkant av doktorpromosjonen begynte en dag før planlagt, noe som er
frustrerende for studenter i en travel eksamensperiode. Det burde vært varslet på
forhånd at man hadde bruk for en ekstra dag.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@ok.ntnu.no
www.ntnu.no/ok

Besøksadresse
Klæbuveien 72
Elgeseter, 5. etg.

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler

2 av 2
Dato

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Referanse

28.10.18

SAMLOK er i ferd med å etablere ferdigbefaringer i ombyggingsprosjektene. De planlegger
ferdigbefaring i to faser:
- En runde like før ferdigstillelse med en brukerrepresentant
- En runde etter at arealene er tatt i bruk med en større gruppe
brukerrepresentanter
SAMLOKs representanter presiserte at alle henvendelser om bygget skal rettes til evaktmester, uavhengig av om det skal adressers til SAMLOK eller ivaretas av Campusservice. Da blir henvendelsen dokumentert og må følges opp med tiltak.
Det er bekreftet at Tannhelsetjenestens Kompetansesenter flytter ut av lokalene i løpet av
førstkommende helg, og at «våre» håndverkere er klare til å sette i gang riving i de
lokalene fra mandag 3. desember.

Sak 21/ 2018

Bekymring om ventilasjon - oppfølging

HHS ved ledelsen, studentene og verneombudet har adressert en bekymring for om
ventilasjonskapasiteten er tilstrekkelig. HHS har over flere år opplevd at det ikke har fungert
like godt i alle deler av bygget. Noen møterom er svært kalde, og noen rom har svært dårlig
luftkvalitet. I HiST løste de det ved at de hadde egne lokale vaktmestere som kjapt
regulerte ventilasjonen ved behov. Instituttleder informerte om at 13.12.18 er det fem år
siden det var overtakelse av bygget, og at garantitiden dermed er i ferd med å løpet ut.
Arvid Skjervik har sjekket ut hvordan inneklimaet er ivaretatt tidligere. Det har vært mange
reklamasjonssaker tidligere, noe som har medført forlenget reklamasjonstid på noen
områder. Det ble meldt inn mange saker om inneklimaet til e-vaktmester i 2017, men bare
fem saker i 2018. Alle er kvittert ut. Det er viktig at brukerne av bygget melder inn avvik om
inneklima til e-vaktmester. Da blir det fulgt opp.
Arvid Skjervik, SAMLOK, redegjorde for at det er gjennomført en ekstra gjennomgang av
bygget med ventilasjonsrådgiver som bekrefter at det er tilstrekkelig ventilasjonskapasitet i
forhold til gjeldende forskrifter og den fastsatte møbleringsplanen. Annen bruk av rommene
enn planlagt, slik som flere på grupperommene enn møbleringsplanen tilsier, vil være et
forhold som påvirker hvordan man opplever luftkvaliteten.
Etter at bygget er tatt i bruk vil det bli foretatt en innregulering, dvs. måling i
ventilasjonskanalene mht. luftavsug og temperatur.
Verneombudet i HHS minnet om at han har bedt om å få tilsendt rapport fra VVSrådgiveren som har vurdert ventilasjonskapasiteten i bygget.

