
Referat fra Brukerutvalget 31. oktober 2018. 
Tilstede: Bente Irminger, Anne-Helen Mydland (leder), Bjarte Bjørkum, Synnøve Myhre (sekretær). 

Agenda: 
Status for delprosjektene ved Bjarte og Randi Odd 
 
Alle lagre er ryddet, og det er laget et utkast for merking. Randi foreslår en mal. 
Hvem har utpekt en romansvarlig, der de er på plass. Hva er kriteriene for å plassere på lager. 
Hvem eier lagrene? Og hva er kriteriene for å lagre. 
Enten er lagrene eiet av et institutt som har tilgang, og må finne en romansvarlig. Ellers er lagrene 
fellesfunksjon sett i sammenheng med verkstedene. 
 
Når lagrene er ferdig kartlagt, så må behov defineres og Instituttene må prioritere behov. Når 
kartleggingen er klar, tas saken til Brukerutvalget for eventuelt fordeling. 
 
Kunstsamlingene, hvor er den? Øystein Hauge samlet de før flytting. Er lagret i bok-lageret. 
Fargeprosjektet, Mette Lorang har et tverrfaglig prosjekt med studenter. 
 
Bestil kodelås på lagrene, for å redusere tilgangen. 
 
HR- arkivet må flyttes sentralt.  
Boklageret, utrede mulighet for et kompaktmagasin i HR- arkivet og bokarkivet. 
 
Må samle dokumentasjon elektronisk. 
 
Rom i rommene monteres uke 48. 
 
Vi gir bort «set»- skap, til Eiendomsavdelingen. Bytte ut med andre skap som fungerer bedre for 
lagring for studentene. 
 
Bjarte og Randi Odd følger opp delprosjektene videre. 

Inngangspartiet, hva er tenkt som oppfølging ved Gard 
Gard gav en kort orientering av hva firmaet «vioid» kan lage av skilting ved hjelp av lys ute og inne. 
Bestillingen fra Brukerutvalget var: «Oppgradering av inngangsområdet, bedre skjerming av 
arbeidssone i nedre hall og enklere navigering for besøkende». 

1. Brukerutvalget ønsker at vi inviterer «void» til en presentasjon på neste møte i 

Brukerutvalget. 

2. Vi undersøker også andre tekniske løsninger på skjermer. 

3. Bjarte ber om pris på glassdøren inn til resepsjonen. 

4. Bjarte undersøker pris på spraylakkering av hovedinngangsdør. 

5. Bestille «flyplassbånd» som kan skjerme og lede. 

6. Bjarte informerer Statsbygg om de behov brukerutvalget påpeker 
 

Saker til neste møte i Brukerutvalget, da vi ikke kom igjennom agenda på dagens møte. 

Status for studentarbeidsplassene, etter omstrukturering 
Spørsmål om Lydkunst plassert på plassen i M61 

Bygge Muncks atelier på nordsiden av bygget, se vedlagt prosjektskisse fra Sveinung Unneland 



Ønske om å bygge «sound house» et prosjekt initiert av Brandon La Belle, se vedlagt bilde. 

 

 

 

Eventuelt 
Studentene ønsker vannbeholdere for kaldt og varm vann i te-kjøkken. Bjarte undersøker priser på 
det. 
 
Behov for å få bygget flere store vegger til utstillingsformål. 
Vi ble enige om at vi skal heller bestille flere tynne store vegger. Og bruke de utstillingsveggene som i 
dag skjermer studentarbeidsplasser til utstillingsformål. Nye vegger tar mindre plass, og skal 
avskjerme. 
 
Forslag til nytt møte 19.november kl 1330 i rom 303 


