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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:

11.04.18 kl. 12.30 – 13.30

Signatur:

BS/JBG

Møtested:

Disputasrommet, Hovedbygget, Gløshaugen

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
Utsendte sakspapirer: NTNU – Samlokaliseringsprosjektet – etter fusjon – status mars 2018 og
referat fra møte i Styringsgruppen 12.03.18. De presenterte foiler i møtet vedlegges referatet.
Sak:
Samlokalisering etter fusjon – status mars 2018 (Informasjon/drøfting)
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby åpnet møtet og ønsket velkommen. Hensikten med møtet 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.
Hovedprosjektleder Jens Petter Nygård innledet med å si at formålet med møtene er et ønske å
besvare evt. spørsmål og få innspill. LOSAM-møtene legges i forkant av SESAM-møtene, slik at
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det blir mulig å ta med spørsmål og avklaringer videre til SESAM. Det blir ytterligere to felles
LOSAM-møter før sommeren, og legges opp til tilsvarende møter til høsten. Sekretærene for de
respektive LOSAM oppfordres til å etterspørre om det er ønskelig at samlokalisering settes på
dagorden på LOSAM-møtene fremover.
Det overordnede bilde er at noen enheter flytter i august 2018, noen ved kommende årsskifte, noen
sommeren 2019 og ytterligere noen i 2020. Campusnære tjenester forblir på de ulike campus. De
avdelinger i Fellesadministrasjonen som ikke nødvendigvis må være i Hovedbygget eller andre
steder på Gløshaugen vil samlokaliseres på Kalvskinnet (Gunnerus gate 1 – søndre del, Akrinn og
Sverres gate 10) innen høsten 2020 (HR- og HMS-avdelingen, Økonomiavdelingen, IT-avdelingen,
Avd. for studieadministrasjon og Avd. for dokumentforvaltning). Alle lokaler på Kalvskinnet eies
av Statsbygg, men leies av NTNU. Det skal startes et arbeid nå med å kartlegge
Fellesadministrasjonens behov på Kalvskinnet og prosessen ledes av Linn Rasch Aune. Dette gjøres
i samarbeid med ledere på ulike nivå.
Tillitsvalgte spurte om status for flytting av Avdeling for studieadministrasjon som vil påvirkes av
den pågående utredning av plassering av Matteknologi. Dette er ikke avklart enda, men ifølge
prosjektleder skal det legges frem en sak til styret i august om konsekvenser av flyttingen.
Biblioteket vil kunne påvirkes av de arealmessige disposisjonene som vurderes i Realfagbygget Cblokka hvor Realfagbiblioteket er lokalisert.
Det foregår nå en intern ombyggingslogistikk i Hovedbygget. Når den prosessen er ferdig, vil
østfløya bli en brikke i forhold til enhetlig løsning i Campusprosjektet.
Linn Rasch Aune redegjorde for den overordnede prosessen der hun nå har begynt å samkjøre de
myke prosesser (prosesser rundt de enkelte som skal flytte) og harde prosesser (bygging/
byggteknisk). Hennes fokus nå er å koordinere mot fakultetene og gi lederne de nødvendige verktøy
for å kjøre organisasjonsprosessen og løpende bistå i arbeidet der det er behov for ekstra støtte.
Senere skal avdelingene i Fellesadministrasjonen som skal flytte til Kalvskinnet gjennomføre de
samme prosesser.

