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Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi og eiendomsdirektør

Dato

Referanse
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JPN/bst

MØTEREFERAT
Tilstede:

Prosjektleder SAMLOK/seniorrådgiver Jens Petter Nygård
Koordinator organisasjonsprosesser SAMLOK/rådgiver Linn Rasch Aune
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, fung. info.sjef Jan Erik Kaarø, 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:

04.06.18 kl. 10.30 – 11.30

Signatur:

BST

Møtested:

U102, 1. etg. Akrinn, Kalvskinnet

Prosjektets hjemmeside: https://www.ntnu.no/samlokalisering
Utsendte sakspapirer: NTNU – Samlokaliseringsprosjektet – fusjon – status mai 2018. Foiler var
utsendt i forkant sammen med møteinnkallingen på mail.
Sak:
Samlokalisering etter fusjon – status mai 2018 (Informasjon/preliminær drøfting)
Lederne for de tre LOSAM var alle forhindret fra å møte, fullmakt ble gitt til prosjektleder Jens
Petter Nygård som åpnet møtet og ønsket velkommen.
Hensikten med felles LOSAM-møter er å orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen
har kommet og gi tidlige forvarsler om hvilke typer problemstillinger som vil berøre de ulike
LOSAM-områdene i Fellesadministrasjonen. Formålet er et ønske å besvare evt. spørsmål og få
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innspill, spesielt i forhold til Fellesadministrasjonen. LOSAM-møtene legges i forkant av SESAMmøtene, slik at det blir mulig å ta med spørsmål og avklaringer videre til SESAM.
Hensikten med dagens møte var å informere om status og videre framdrift, samt å få innspill til
vurderingene av videre framdrift, utsettelse av gjenstående prosjekter i inntil ett år og
midlertidig lokalisering av Avdeling for studieadministrasjon på Moholt fra januar 2019.
Saken vil bli drøftet i SESAM 8.6 og innspill og kommentarer fra dette LOSAM-møtet fremlegges
for SESAM.
Jens Petter Nygård gikk gjennom de utsendte foilene og orienterte om:
- Hovedtrekk status
- Styringsgruppas forslag til rektorvedtak
- Prosjektoversikt 2018 – 2021
Preliminære drøftinger:
 Ingen innspill mot at man utsetter gjenstående prosesser i inntil ett år.
 Ingen innspill mot at Avd. for studieadministrasjon midlertidig lokaliseres på Moholt fra januar
2019.
 Innspill fra fagforeningene er at det må være en forutsetning at de midlertidige løsningene er
tilfredsstillende for de ansatte.
 Det ble gitt innspill på at intern kompetanse, dvs. ansatte som har god kjennskap til
bygningsmassen ved NTNU bør få komme med innspill ved estimering av kostnader i forhold
til både nybygg og ombygginger.

Tema i diskusjonen fra fagforeningene samt respons fra arbeidsgiver:
 Det starter nå med flytting av de som skal inn i nye lokaler på Gløshaugen fra høsten av.
Prosessen er i rute. Lærerutdanningen kan flytte inn på Kalvskinnet fra nyåret. Det er signert ny
kontrakt for nytt laboratoriebygg på Valgrinda.
 På spørsmål om det er realistisk at konsept og plassering for de gjenstående prosjektene er klart
høsten 2018, svarte Nygård at Campusprosjektet ser nå på hvilke aktuelle arealer som finnes på
Gløshaugen, utarbeider en mulighetsstudie/prinsipplan som skal være klar i september.
 Det ble stilt spørsmål om det er etablert samarbeid med Sintef omkring samlokalisering, Nygård
bekreftet at NTNU er i tett dialog med Sintef omkring dette
 På spørsmål om kostnadsrammer ble det svart at prosjektet har pr. i dag 415 mill, men at dette
vurderes øket for at fagmiljøene skal tilpasse lokalene bedre. Uansett kostnadsramme er
brukerprosessene for å avklare behov, funksjoner og grensesnitt viktige slik at man foretar riktig
prioritering.
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Det ble gitt innspill på at intern kompetanse, dvs. ansatte som har god kjennskap til
bygningsmassen ved NTNU bør få komme med innspill ved estimering av kostnader i forhold
til både nybygg og ombygginger.
Spørsmål om HR- og HMS-avdelingen som sitter tett allerede. Eiendom jobber med å finne en
kortsiktig løsning på Akrinn der avdelingen nå sitter. Det tas sikte på at det blir en akseptabel
løsning i mellomperioden. Den langsiktige planen kan være at avdelingen flytter til et annet
bygg på Kalvskinnet, dette skal utredes. Det må ses på grensesnitt mot andre avdelinger.
Aktuelle avdelingsledere deltar i denne kartleggingen som vil bli ferdig i september.
Midlertidig lokalisering for Avdeling for studieadministrasjon – behov for at avdelingen blir
samlet. Opptaksenheten sitter på Valgrinda, resten sitter i Realfagbygget, hele avdelingen
samles midlertidig på Moholt. Det blir ikke nødvendig at Opptaksenheten flytter for noen
måneder, da det er avklart at de kan sitte i PTS2 til de flytter på Moholt.
Det fremkom ingen videre innspill.
Dersom Campusprosjektet går som planlagt, vil prosjektoversikt 2018-2021 (lysark 3) være
gjeldende, bortsett fra at tidligst mulig flyttetidspunkt for Fellesadministrasjonen blir sent
høsten 2020.
Det ble reist spørsmål om kvaliteten på de undervisningsrom som nå gjenskapes på Gløshaugen,
og påpekt at de må ha den kvalitet som er nødvendige for moderne undervisningsformer, for
eksempel slik det er gjort i R2. Det ble svart ut at de rommene som gjenskapes dels er direkte
flytting av nåværende rom, men at det også bygges nye med andre funksjoner. Innspillet tas
med i den videre prosess.

