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Referanse

09.05.17

Notat
Til:

Sesam, AMU

Kopi til:

Dekanene, viserektorene

Fra:

Rektor

Om Samlokalisering
Rektor har satt ned et prosjekt om samlokalisering av aktuell virksomhet som følge av
fusjonen. Styringsgruppen for prosjektet fikk til sitt møte 08.05.17 framlagt en rapport fra
prosjektledelsen med forslag til anbefalte løsninger fra styringsgruppens side. Gruppen har
ikke tatt stilling til alle enkeltforslag i rapporten, men har lagt rapporten til grunn for et
anbefalt forslag til rektor om konklusjoner pr. dato.
Rektor har sluttet seg til styringsgruppens forslag til vedtak. Vedtaket legges til grunn når
det jobbes videre med konkrete løsninger fram til 20.06:
 Fysisk integrasjon av faglige miljøer som direkte følge av vedtak om fusjon
prioriteres i perioden 2017 – 2018. Dette gjelder integrasjon av bachelorutdanning
teknologi inne i Gløshaugen og integrasjon av Institutt for lærerutdanning på
Kalvskinnet.
 Det forutsettes en samling av Institutt for geovitenskap og petroleum på Valgrinda
av faglige grunner og for å frigjøre arealer på Gløshaugen.
 Det tas sikte på at administrative tjenester i stor grad lokaliseres på Kalvskinnet.
 Stegvis flytting gjøres der dette kan være hensiktsmessig, ut fra faglige og
tidsmessige vurderinger.
 Overordnede rammer for disponering av aktuelle arealer som lagt fram for
styringsgruppen 08.05 legges til grunn for videre utredninger fram mot 12.06.17.
Dette skal danne grunnlag for konkret prosjektering av eventuelle nybygg og
bygningsmessige endringer fra 20.06.17.
Videre arbeid med samlokaliseringen ble drøftet i dekanmøtet 09.05.17.
Vedlagt følger
-

Rapport til styringsgruppen av 03.05.17
Lysark fra presentasjon i dekanmøtet 09.05.17
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Fakultetsrapporter samt øvrige dokumenter i saken – se:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering










Rapport fra NV-fakultetet
Rapport fra IE-fakultetet
Rapport fra IV-fakultetet
Rapport fra SU-fakultetet (ILU)
Rapport fra HMS-seksjonen om risikokartlegging
Notat fra Eiendomsavdelingen om undervisnings- og studentarealer
Oversikt arealer og kostnader
Kommunikasjonsplan
Medvirkningsplan

Saken legges fram for AMU til behandling og Sesam til drøfting.
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