Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 14.02.2017
kl. 08:30 – 11:00
Sted: Møterom HiG B-314
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer
Ole-Jacob Oosterhof
Leder
Student – SP
Knut Wold
Medlem
Ansatt – IE-IES-G
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt – MH-IHG
Tonje W. Aa. Fiskvik
Medlem
Student – AD-ID-G
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Jørn Wroldsen
Viserektor

___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
Torbjørn Eriksen Kravdal
varamedlem
Ansatt – IV-IVB
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige (observatører) inviterte:
Ove Asmund Putten
observatør
Campus service
Odd Thomas Olafsen
invitert
HR prosjekt AS
Mari Harby
invitert
HR prosjekt AS

__________________________________________________________________________
Saksliste:
___________________________________________________________________________

007/2017

Innkallingen til dagens møte, og møteprotokoll fra 06.01.2017 – godkjent
med liten bemerkning om å rette opp fakultets- og institutt-tilhørigheten.

008/2017

Referat fra møtet i sentralt LMU 20.01.2017 – tatt til etterretning.

009/2017

Møteplan for lokalt LMU – våren 2017:
Onsdag 5. April 2017 kl. 13:00 – 15:00
Onsdag 10. Mai 2017 kl 13:00 – 15:00
Rom avklares og kunngjøres i innkallingen til hvert møte.

010/2017

Budsjett for LMU
Leder av LMU redgjorde for behovet for å delta på ulike møter og arrangementer som er viktig for arbeidet i LMU.
LMU lokalt søker viserektor om budsjett, og summen fra tidligere år opprettholdes med kr 50 000.-

011/2017

Statusrunde/presentasjonsrunde for deltakere på dagens møte, spesielt
nye observatører og inviterte deltakere:
Odd Thomas Olafsen fra HR prosjekt – innleid for nybygget – brukerkoordinator
Mari Harby fra HR prosjekt – innleid for nybygget – interiør
Ove Asmund Putten – observatør campusservice
Status fra medlemmer:
Det meldes om alt for dårlig lydtetting mellom kontorene i bygg B. Det er
nesten umulig å unngå å høre hva som blir sagt i nabokontoret når folk
snakker sammen eller i telefonene. Veldig ubehagelig i fortrolige samtaler.
Undervisningspersonalet opplever at utstyr til undervisningen endres/flyttes
/byttes/gjøres om uten at det kommuniseres til dem. Spesielt i rom B210.
Her må orakel Gjøvik og EnTl være nøye med å informere når noe gjøres.
Fronter som LMS blir borte fra 15. juli Alle må huske å kopiere porteføljen de
måtte ha der, dersom dette skal tas vare på.
Hvilke faggrupper er piloter på Blackboard?
Det meldes om kalde undervisningsrom og et veldig kaldt Eureka auditorium.
Dette er avviksmeldt.
Statsbygg har ansvar for A – K – G – M og B bygg, Industribygg har ansvar for
Hc og Hd i tillegg til Eureka. Det meldes også om at det er for mye støy
mellom 1/3 og 2/3 dels Eureka, når det er undervisning i begge rom.
Det må informeres om E-vaktmester til ansatte og studenter, slik at avvik
kan fanges opp og utbedres. Hvordan kan dette gjøres best mulig? Via
instituttledere, via verneombudene, på personalseminaret???
Ole-Jacob orienterte litt om tildelingsbrevet fra KD, der det stilles større krav
om digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, og at det er satt av en
ekstra pott til universell utforming.

012/2017

Nybygget N bygget å campus Gjøvik
Ansatte i bygg B uttrykker frustrasjon over at det har vært dårlig
kommunikasjon ut til de som skal være nye brukere av bygget.
Odd T. Olafsen er innleid for «å holde tak i» det tekniske og «hjelpe oss»
med å flytte inn i dette nye flotte bygget. Han uttrykte forståelse for at
brukere av nybygget ønsket så mye informasjon som mulig, om både

uavklarte og allerede avklarte og igangsatte prosesser med bygget. Noe kan
fortsatt påvirkes, men mye er låst på nåværende tidspunkt i byggeprosessen.
Fagmiljøene i bygg B etterspør en mer detaljer oversikt over bruken av bygget
og hvilke miljøer som skal inn der.
LMU ønsker en gjennomgang av UU i bygget, og at LMU, tilretteleggingstjenesten og renholdsavd. inkluderes i respektive arbeidsgrupper.
Odd. T. Olafsen presenterte organisasjonskartet for jobbingen med nybygget,
og ba om innspill på personer og funksjoner som burde inkluderes i
prosessen. På spørsmålet om hvem som skal inn i bygget, så er det stedlig
ledelse som må kommunisere det.
Alle NTNU sine rammeavtaler brukes, og ferdigdato på bygget er planlagt
til september/oktober 2017, tas i bruk ca 01.01.2018.
Gangbruer mellom byggene vil «åpne» d.v.s. kalde gangbruer.
Det vil avholdes et informasjonsmøte for alle ressursgrupper fredag 24.02.17
kl 09:00 – 10:30 – innkallinger kommer til alle etter hvert som de inkluderes i
de ulike gruppene.
013/2017

Møtepunkt M/Gjøvik kommune, campusutvikling
UTGÅR på dagens møte – sette opp igjen den 05.04.17

014/2017

Eventuelt – saker til møtet 05.04.17
Studiebarometeret og rapportering fra rådgiver i SiT
Omgjøring/ombygging av K105 og K102 v/Ove A. Putten
Statsbygg har fått midler til ombygging av ventilasjonsanlegget i disse to
rommene og da renoveres også stol- og bordradene.

NTNU campus Gjøvik, 22.02.2017
Kari Solfrid Lauritzen

