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Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi og eiendomsdirektør

Dato

Referanse

27.04.18

JPN/jbg

MØTEREFERAT
Tilstede:

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Prosjektleder/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, 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:

27.04.18 kl. 10.30 – 11.30

Signatur:

JBG

Møtested:

Møterom 329, Hovedbygget, Gløshaugen

Prosjektets hjemmeside: https://www.ntnu.no/samlokalisering
Utsendte sakspapirer: NTNU – Samlokaliseringsprosjektet – fusjon – status april 2018. Foiler var
utsendt i forkant sammen med møteinnkallingen på mail.
Sak:
Samlokalisering etter fusjon – status april 2018 (Informasjon/drøfting)
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Presentasjonsrunde av møtedeltakerne. Arntsen informerte kort om det overordnede hovedbildet som er at lærerutdanningen flyttes til Kalvskinnet og teknologimiljøet til Gløshaugen.

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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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
innspill, spesielt i forhold til Fellesadm. LOSAM-møtene legges i forkant av SESAM-møtene, slik
at det blir mulig å ta med spørsmål og avklaringer videre til SESAM. Både dagens og neste møte 4.
juni er flyttet etter ønske fra SESAM som ønsker mer tid mellom disse møtene og møter i SESAM.
Jens Petter Nygård gikk gjennom de tilsendte foiler og orienterte om status og videre fremdrift.
Innspill i diskusjonen:
 Hovedprioriteringen er å samlokalisere fakultetene. Mange prosjekter er langsiktige, bl.a. er
det kun deler av Fellesadm. (HR- og HMS-avd., IT-avd., avd. for Studieadministrasjon og
Avd. for dokumentforvaltning) som skal samlokaliseres på Kalvskinnet innen 2-3 år. De
øvrige avdelinger er ikke vurdert, inkl. de som sitter i Hovedbygget i dag. Det er ikke tatt
stilling til hva Hovedbygget skal brukes til. Den beslutningen ligger frem i tid og er ikke en
del av samlokaliseringsprosjektet.
 Det er krav om arealeffektivitet. Målet er å finne gode, optimale løsninger innenfor de
rammer vi har. Når samlokaliseringsprosjektet blir ferdig, får vi en mer effektiv
arealutnyttelse.
 Viktig med god og bred medvirkning fra de ansatte mht. utforming og type kontorarealer, jfr.
diskusjonen i media og tv-programmet Brennpunkt på NRK 1 den 25.04.18.
 Viktig med gode organisasjonsprosesser i fagmiljøene; hva er viktig å ivareta, hvordan få til
gode opplevelser av ulike prosesser, selv når beslutninger ikke alltid blir slik man ønsket.
 Samlokaliseringsprosjektet henger tett sammen med campusprosjektet mht. type arealer,
arbeidsoppgaver m.m.
 Statsbygg har gitt normer og rammebetingelser som vi må forholde oss til, bl.a. mht. antall
kvadratmeter, men vi må få til gode løsninger innenfor de eksisterende rammebetingelser.
 Det foregår en prosess med å vurdere Statsbygg sine normer, det er en stor diskusjon, i dag
må rammene overholdes og noe vi må forholde oss til.
 Viktig å se alt i en sammenheng når en avdeling skal flytte inn i eksisterende lokaler og få til
en god tilpasning til arbeidsoppgaver/tjenester, også der behovene varierer gjennom året.
Krevende å følge normen i eldre bygningsmasse.
 Dette er krevende diskusjoner som må tas og føringene er at ombyggingene skal lede til mer
generelt utformede lokaler som en avdeling må tilpasse sin virksomhet innenfor. Behov må
prioriteres, vi får ikke til alt og prosessen må gi de rette svarene.
 Tillitsvalgte fornøyd med å se at begrepet «sitte lengre» er valgt og at det ikke legges opp til
flere midlertidige flyttinger. Det medfører at noen fagmiljøer/avdelinger inkl. seksjoner blir
splittet i en periode.
 De flyttinger som utsettes i ½ år, kan bli 1 år. Må se ting i sammenheng som en
mellomløsning, en utsettelse kan gi andre utfordringer.
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Hva blir kostnadene organisasjonsmessig, økonomisk og på andre måter - må på bordet før
beslutninger tas.
Det er ikke tatt noen beslutning om når lokalene i PTS 2 skal fraflyttes.
Må unngå sammenfall av fysisk flytting og andre systemendringer.
Samling av fagmiljøene innen maskinteknikk og produksjon sees i sammenheng med
campusprosjektet og er ikke en del av samlokaliseringsprosjektet.
Hvilke dilemma har vi? Hvilke beslutninger står vi overfor? Konsekvenser for de berørte?
Det etableres rammer, spørsmål og håndtering av kost/nytte.

