
Brukerutvalget 26. november 2018. 
 

Tilstede: Bente, Anette, Bjarte, Randi, Anne- Helen. Ingen studenter møtte. 

 

1. Status for delprosjektene.  Se vedlagt status for prosjektene. 
 

o Lageroversikten må oppdateres med alle lagerplassene. 
o Rom 61, utrede hva det koster å lage en «withe cube». Bjarte følget 

opp. 
o Kunstsamlingen må tas til HMS- utvalget ved KMD. 
o Tema kulturbygning mellom kunst og design tas til HMS- utvalget. 
o Deler opp punktet om kultur deles inn i tre studenter, 

fagansvarlige/Kunstfaglige og verkstedene. 
 

2. Spørsmål om Lydkunst plassert på plassen i M61. 
Vi sier foreløpig nei, men at det kan tas opp til ny vurdering når et nytt 
Grieg akademi står klart. Synnøve svarer «Ny musikk». 
 

3. Prinsipiell diskusjon om bruk av uteområdet rundt M61, se vedlagt 
flere henvendelser om prosjektskisse fra Sveinung Unneland og 
Brandon La Belle. 
 
Alt utearealer regnes som prosjektareal ved KMD.  
 
For å kunne plassere ting på terrassen, trenger vi å lage en enkel vei opp 
dit. Bjarte undersøker pris på veg. 
 
Bruksrett tildeles av brukerutvalget etter søknad. 
 
Krav til søknad er: 
 

o Må vær knyttet til et kunstnerisk utviklingsarbeid, evt. et 
utdanningsprosjekt/studentprosjekt 

 
o Må være en startdato, og en sluttdato for prosjektet. 
o Må defineres hvem som skal ta ansvar for å ta ned innstallasjon/hus 

når sluttdato nærmer seg. 
o Dokumentere evt behov for nabovarsel. 
o Alt som skal plasseres på utearealene må være risikovurderes og 

også sendes til Statsbygg. 
o Må vises et budsjett for prosjektet. 
o Arealkoordinator må ha oversikt over hvilke bruksrettigheter som er 

gitt og for hvor lenge, må også orientere Statsbygg om hvem som er 
gitt tillatelse 

 



Sveinung Unneland sitt prosjekt godkjennes for stipendiatperioden hans på 
4. år. Sluttdato settes til oktober 2022. 
 
Brandon La Belle, trenger mer dokumentasjon for endelig godkjenning. 
 
 

4. Forslag til rutiner for bruk av studentareal, se vedlagt revidert forslag. 
 
 

5. Behov for flere store vegger til utstillingsformål 
 

4 nye veggene er laget. Totalt har KMD nå 17 store vegger. 
 

6. Ansatte på design sine arbeidsplasser, ønske om flere fleksible rom 
I tidligere prosess var flere alternativer diskutert for at ansatte på design 
kunne sitte sammen i større arealer. 
Ble utarbeidet et forslag som ikke hadde god nok forankring hos de 
fagansvarlige på institutt for design ved semesterslutt 2018. 
 
Kunst har gjort endringer gjennom en arealfortetning for å gi bedre plass til 
studentene på kunst. Litt tidlig å gjøre revurderinger av Kunstakademiet 
sine disponeringer allerede nå i 4. etasje. 
 
Brukerutvalget ber Institutt for design utarbeide en behovsmelding for hva 
de trenger for å skape et større fellesskap blant de fagansatte. 
 
 

7. Eventuelt.  
o Vannbeholdere på småkjøkken- avventer pristilbud 
o Finne dato for presentasjon fra Voice 10. desember kl 1230 

 

 

Symy 26.11.2018 


