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Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi og eiendomsdirektør

Dato

Referanse

09.06.17

MØTEREFERAT
Tilstede:

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Prosjektleder Trond Singsaas
LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)
LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)
LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)
Se for øvrig vedlagte deltakerliste.
Kopi til:

Prorektor Kari Melby, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr.
Hestnes, Info.sjef Christian Fossen, IT-sjef Håkon Alstad, leder for
Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad,
Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO,
LOSAM ØEC og LOSAM BU

Gjelder:

Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC)

Møtetid:

09.06.17 kl. 12.00 – 12.50

Signatur:

JBG, BS

Møtested:

Disputasrommet, Hovedbygget

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
Sak:
Samlokalisering (informasjon)
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Arntsen er
prosjektansvarlig for samlokaliseringsprosjektet. Hensikten med møtet var å orientere alle LOSAM
samtidig om hvor langt prosessen har kommet, besvare spørsmål og få innspill.
Det overordnede målet er å følge opp faglig integrasjon gjennom faglig samorganisering. Det innebærer å samle lærerutdanningene på Kalvskinnet og teknologifagene på Gløshaugen. Det er også en
målsetting at Institutt for samfunnsøkonomi skal få en tettere integrasjon med Handelseshøyskolen.
Trond Singsaas er prosjektleder og Geir Nilsen er operativ prosjektleder. Tidsplanen er at de nevnte
målsettinger skal være på plass innen utgangen av 2018.
Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
Brit.stolsmo@ntnu.no
7491 Trondheim

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Gløshaugen
+ 47 73598099

Telefon
+ 47 73 59 8070
Telefaks

Seniorkons./sekretær
Brit Stolsmo
Tlf: + 47 73 59 5482
Mobil: 979 54 308

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Orientering v/ Trond Singsaas – «Det korte campusprosjektet»
Fase 1 – høsten 2016 – utredningsprosess
Fase 2 – vinteren 2016/17 – utredningsprosess, avsluttet 08.05.17, utredningsgrunnlag for fase 3
Fase 3 – pågående, gir grunnlag for videre utredning fase 3 – presiseringer og gjennomgang av
grunnlag, pågår frem til medio august.
Styret informeres om arbeidet gjennom notat av 06.06.17 (O-sak 16/17).
Om fellesadministrative tjenester i stor grad skal lokaliseres på Kalvskinnet vil bli nærmere utredet
med konsekvenser, fordeler og ulemper. Primært handler dette om å flytte fellesadministrative
tjenester fra Realfagbygget til Kalvskinnet (IT og studieadministrasjon).
Innspill i diskusjonen:
 Det etterlyses tidsperspektiv for når beslutning tas om hvor det er hensiktsmessig at
fellesadministrative tjenester skal lokaliseres. Vanskelig å få grep om prosessen
 Det er ikke besluttet, men også Fellesadministrasjonen skal ha god lokasjon og lokaler
 Det prioriteres å skaffe rom for faglig virksomhet på Gløshaugen
 Fellesadministrasjonen er i dag spredt på ulike steder, ser på muligheter for å samle de deler
som bør være samlet, kanskje på Kalvskinnet
 Hvordan skal prosessen foregå slik at det blir en god prosess og et godt resultat?
 Det legges frem en skisse med mulighetsrom i august med konkrete forslag som skal drøftes,
blir en balanse mellom effektivitet og fysiske muligheter, hvem bør samlokaliseres osv.
 Moholt utredes ikke i denne omgang da NTNU har en langsiktig leieavtale
 Moholt kan vurderes i forhold til gjennomføring av digital eksamen da areal er en
mangelvare for denne type eksamen, men det er en forutsetning at bygget kan brukes
utenom eksamensavvikling
 UBs rolle og Hovedbygget ikke en del av vurderingene i denne prosessen nå
 UB rolle i forbindelse med utvikling av studentarbeidsplasser avklares senere da dette
arbeidet ikke er kommet i gang enda
 På dette stadiet og frem til 15. august vil det verken være drøftinger eller forhandlinger
 Etter den tid vil det først være drøftinger, forhandlinger kommer senere i prosessen
 Det planlegges flere fellesmøter for involverte Losam
 Det forventes at ledelsen er i dialog med de ulike Losam
 Avgjørende å få laboratorium på Valgrinda for å frigjøre plass på Gløshaugen, enten ved å
bygge nytt eller leie via Sintef
 Ønsker integrerte løsninger for å samle petroleums- og geologimiljøet for å frigjøre plass på
Gløshaugen
 Mulig bruk av arealer ved NHL, Klæbuveien er et areal som kan brukes, dette er en del av
vurderingene til IV-fakultetet
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 Ønske om å få en illustrering av prosessen frem til beslutning, ledelsen tar innspillet med i
det videre arbeidet
 Ønskelig med vurdering av hvilke funksjoner som egner seg for åpne kontorlandskap
 Dette tas med ved senere vurderinger og arealberegning
 Prosjektansvarlig presiserte at HMS-aspektet skal ivaretas

