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Samlokalisering – fase 3
Styringsgruppen for Samlokaliseringsprosjektet fikk til sitt møte 08.05.17 framlagt en
rapport fra prosjektledelsen med forslag til anbefalte løsninger fra styringsgruppens side.
Gruppen tok ikke stilling til alle enkeltforslag i rapporten, men har lagt rapporten til grunn for
et anbefalt forslag til rektor om konklusjoner pr. medio mai. Styringsgruppens anbefaling er
tatt til følge av rektor og ligger til grunn for fase 3 i utredningsarbeidet:
-

-

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.
Av faglige grunner og for å frigjøre arealer på Gløshaugen forutsettes det en samling av
Institutt for geovitenskap og petroleum på Valgrinda.
Det tas sikte på at Fellesadministrative tjenester i stor grad lokaliseres på Kalvskinnet.
Stegvis flytting av enkeltenheter eller grupper gjøres der dette kan være
hensiktsmessig, ut fra faglige og tidsmessige vurderinger.

Rektor fremmer O-sak til NTNUs styre 14.06.17 som følger opp dette (vedlagt).
Parallelt har aktuelle fakulteter utredet reviderte løsningsforslag innen den gitte rammen,
med frist til 08.06. Status for dette vil bli ettersendt eller lagt fram muntlig i styringsgruppens
møte. Det vil også bli lagt fram statusrapport om arbeidet med en beskrivelse av arealer og
muligheter ved Kalvskinnet samlet, som grunnlag for vurdering av mulig lokalisering av
administrativ virksomhet, som bufferareal, og/eller som løsninger for stegvis innflytting av
Institutt for lærerutdanning i 2018.
Hovedtema for beslutning i styringsgruppen 12.06. er organisering av utredningsarbeidet
videre fram mot medio august.
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Prosess videre
Den viktigste beslutning å ta i nær fremtid er oppstart av prosjektering for laboratorier
Valgrinda og laboratorium matteknologi, jfr. også styresak. Etter styrets behandling 14.06.
kan rektor godkjenne igangsettingen.
Det er ikke nødvendig å fatte tilsvarende beslutninger for andre bygge- eller
ombygningsprosjekter før 01.09.17, gitt fremdriftsplan med seneste utflytting av Akrinn til
Gløshaugen 01.01.19. Dette gir tid for videre utredninger, både fra fakultetenes side og fra
Eiendomsavdelingen mht overgripende problemstillinger og løsninger.
Styringsgruppen inviteres i denne omgangen til å identifisere de viktigste tema for videre
utredninger i fase 3 fram mot medio august. Nedenfor følger de tema prosjektledelsen anser
som de viktigste for det neste steget fram mot samlokalisering i 2018:
-

Simulering av undervisningsromkapasiteten
Avklaring kapasitet studentarbeidsplasser i forhold til fakultetene
Avklaring faste plasser 6. semester bachelor
Vurdering av framtidig bruk/kapasitet Kalvskinnet
Ny vurdering av økonomien. (Her er det en del usikre elementer; graden av
ombygging Akrinn, Campusservice til Valgrinda, framtidig bruk av fristilte arealer på
Kalvskinnet osv)
Oppsummering/anslag framtidige leiekostnader
Arealregnskap etter 01.01.2019
Vurdering av kapasitet infrastruktur etter samlokalisering. Trafikk, kantine,
toaletter……
Avklaring SINTEF vedr. plassering av ny lab. på Valgrinda

Den endelige listen over utredningstema utarbeides etter at fakultetenes siste innspill pr
08.06. er drøftet av Styringsgruppen.
Frist for utredningsfase 3 settes nå til 15.08. Styringsgruppa vil deretter gi sin anbefaling til
rektor, etter at nødvendige medbestemmelsesprosesser er gjennomført.
Medvirkning og medbestemmelse
Medvirkning skal skje løpende i utredningsarbeidet i de aktuelle miljøer som berøres. I den
fasen vi nå er inne i er det færre konkrete løsningsforslag enn det vil være senere når
arealer skal planlegges og utformes. Det understrekes likevel at kontinuerlig åpen
kommunikasjon mellom ledelse og ansatte er en forutsetning også når mer overordnede
løsningsalternativer diskuteres.
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Medbestemmelse skal skje i Losam og i Sesam, samt i AMU etter Arbeidsmiljølovens regler.
Det legges fram orienteringer om aktuelle tema for videre utredninger samt om planlagt
prosess i Sesam og i AMU 12.06. Fakultetene legger fram sine forslag til løsninger i Losam
før ferdigstillelse medio august. Tilsvarende gjøres for felles Losam i
Fellesadministrasjonen.

