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Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi og eiendomsdirektør

Dato

Referanse

19.10.17

TS/jbg

MØTEREFERAT
Tilstede:

Prosjektleder Trond Singsaas
Seniorrådgiver Jens Petter Nygård

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 Bjarne Foss, 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:

19.10.17 kl. 14.00 – 14.45

Signatur:

JBG

Møtested:

KJL 3, Kjelhuset, Gløshaugen

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
Utsendte sakspapirer: Notat av 11.10.17 fra Samlokaliseringsprosjektet om «samlokalisering etter
fusjon – status medio oktober». Se også vedlagte foiler.
Sak:
Samlokalisering etter fusjon – status medio oktober (informasjon)
Prosjektleder Trond Singsaas åpnet møtet og ønsket velkommen Hensikten med møtet var å
orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen har kommet, besvare spørsmål og få
innspill. Det er flere kommende beslutningspunkter, så møtet ble presentert for tidsplan, tanker og
forslag til praktiske løsninger og arealmuligheter.

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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Status er at lærerutdanningen skal samles på Kalvskinnet. Ca halvparten (fra tidl. Hist) flytter fra
Rotvoll og inn i nytt bygg på Kalvskinnet ved kommende årsskifte. Resten (fra «gamle» NTNU)
skal samlokaliseres på Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019.
Ingeniørutdanningen på Kalvskinnet (bachelorutdanningen fra tidl. Hist) skal samlokaliseres med
sivilingeniørfagene på Gløshaugen. Dette innebærer at arealer ved deler av Kalvskinnet blir frigjort
til lærerutdanningen. Lokalene i Ark. Christies gt. tømmes også i denne omgang.
For å få plass til ingeniørutdanningen på Gløshaugen, må noen enheter flytte fra Gløshaugen og noe
nytt må bygges, jfr. referat fra forrige møte. Den delen av Fellesadm. som i dag er i Realfagbygget
skal stegvis flyttes inn på Kalvskinnet og være innplassert senest innen sommeren 2020. NTNU har
en leieavtale på Moholt ut 2021 og Økonomiavd. som i dag er lokalisert der, vil senest flytte ut
2021, muligens noe tidligere. Arbeidet fremover er for det meste fortetningsarbeid samt integrering
av fagmiljøer som hører sammen, og campusutvikling forutsetter fortetting og arealeffektivitet.
Det er to kommende milepæler; det er berammet to møter i styringsgruppen som vil gi en
anbefaling til Rektor som deretter tar en beslutning, jfr. foil med tidsplan for videre prosess
fellesadm. 2017-2018. I møtet 1.november vil det bli lagt frem et forslag om hvor mye totalareal
lærerutdanningen skal få på Kalvskinnet. Den 1. desember skal gruppen behandle forslag til
arealfordeling og Rektor vil vedta arealfordeling innen 20.12.17.
Det mest sårbare i prosjektet er at alle avhengighetene i flyttingen betinger at noen miljøer må ha
midlertidige arbeidsplasser. Det tilstrebes imidlertid at flyttinger skjer på det tidspunkt det er mest
gunstig for de enkelte fagmiljøer og prosjektet ønsker å unngå at noen må flytte flere ganger.
Noen tillitsvalgte uttrykte skepsis til tidsplanen og om det mulig å bygge om arealer, spesielt
laboratorier, samtidig som det skal være normal aktivitet i byggene. Det ble også uttrykt bekymring
fra flere tillitsvalgte for om noen miljøer må flytte midlertidig flere ganger noe som ansees som
svært uheldig. Prosjektledelsen forstår bekymringen og tar med seg synspunktene i det videre
arbeid.

