
Møte i brukerutvalget M61 18. september 2019 
 
Til stede: Bente Irminger, Eli Kirstin Eide, Eamon O’Kane, Randi Odd, Bjarte Bjørkum 
 
Saksliste 
 
1. Ombygging i bakgård: Omplassering av CNC med de kostnader det medfører. 
2. Forlengelse av Joyforum 
3. Evaluering av skilting på huset 
4. Skilting for Sammen (se vedlegg) 
5. Investeringsønsker fra Sammen 
6. Sykkelparkering 
7. Oppfølgingssaker: 

1. - Brukerutvalget anbefaler at bruk av mezzaniner utredes, og at det lages et forslag og 
innhentes et anbud. Det oppnevnes en arbeidsgruppe for dette. Randi Odd koordinerer. 
Eamon og Eli Kristin Eide vil se på saken sammen. 

2. For å utnytte kapasiteten på prosjektrommene bedre, anbefaler brukerutvalget at det lages 
en arbeidsgruppe som ser på dette. Det foreslås bruk av skjermer utenfor hvert rom for å 
synliggjøre bruk/booking og gjøre rommene mer tilgjengelige. Forslag til sammensetning av 
arbeidsgruppe: Eamon O’Kane, Tim Parry, Åsil Bøthun, Hans Sagan, Ørjan Djønne, Kate 
Madsen. (Ad notam: IT melder at det arbeides med et universelt system for rombooking og 
skjermer utenfor prosjektrom og undervisningsrom på hele UiB. KMD bør ikke sette i gang et 
eget prosjekt for skjermer.) 

3. En god fordeling av tegne- og malesalen mellom instituttene er nært beslektet med hva slags 
status maleriverkstedet skal ha. KA mener maleri utgjør et eget verksted, og bør ha egne 
arealer for dette. I så fall blir maleriverkstedet tverrfaglig, og skal ha samme 40/40/20-
fordeling mellom KA og Institutt for design og studentarbeidstid. Problemstillingen tas opp i 
gruppen som skal arbeide med disponering av prosjektrom. 

 
 

8. Eventuelt 
 Forslag fra Bjarte om å inkludere verneombudene i brukerutvalget 
 
 

1. Brukerutvalget ble orientert om planene for å flytte CNC fra modellverksted til eget rom ved 
siden av avfallsrom. Begrunnelsen er at det av HMS-hensyn er lite gunstig å ha CNC i 
modellverkstedet, da den både støyer og støver. Den gjør også rommet uegnet til 
undervisning og veiledning når den er i gang. Inkludert i prisestimatet er på 1,65 millioner 
inkl mva. Prisen inkluderer også kostnader knyttet til ombygging av avsug og avkast for 
sveiserom og sliperom, samt flytting av sykloner, flytting av gassoppbevaring og etablering av 
føringsrør for gass til sveiserom og gassovner. Disse ombyggingene ser KMD på som 
reklamasjoner, og kostnadsfordelingen her skal opp i eget brukermøte. Brukerutvalget 
stemmer for å flytte CNC til avfallsrom slik det er planlagt nå. Men sier også at KMD må gå i 
ytterligere dialog om reklamasjoner for om mulig å få ned kostnadene. 

 
2.   

 
 



3. Evaluering av skilting. Ashley Booth har bedt om en uttalelse på hvordan dagens skilting i 
bygget fungerer. Brukerutvalget ber Ashley Booth ta kontakt med Light and Coloring Group 
for å gå gjennom dagens løsninger og komme med forslag til eventuelle utbedringer. 
 

4. Sammen mat & drikke har søkt om å få profilere seg med banner og flagg og tydeligere 
skilting i vinduer. De hadde sendt inn en søknad med diverse forslag til utforming. 
Brukerutvalget sa blankt nei til at bannere skulle festes til murene våre, og var generelt 
negativt innstilt til flagg. Det ble påpekt at Sammens forslag gav for mye preg av 
bensinstasjon. Profileringen roper høyere enn vår egen profilering. Forslag om bukker hvor 
både Sammen og Kafé Munck er nevnt, godkjennes. Brukerutvalget ber Sammen om å se på 
profileringsmuligheter i samråd med KMDs informasjonsavdeling. 
 

5. Investeringsønsker fra Sammen. Sammen har sendt oss en søknad hvor de ber om å få 
dekket ombygginger i serveringsområdet. Blant annet vil de bygge en smøredisk, en 
anretningsdisk for pizza, samt en større kjøl for drikkevarer. Samlet pris på dette (eks 
elektriker og rørlegger) er på cirka 230 000. I tillegg antyder de at de vil be om 100 000 til en 
Brukerutvalget vil ikke at KMD dekker dette, da ingen ting av dette samsvarer med vår 
kravspesifikasjon. Brukerutvalget peker på at dette er ombyggingsønsker fra Sammen som 
gjenspeiler et tilbud de vil gi. Brukerutvalget mener også at dagens kafédrift fungerer 
utmerket, at maten er god og at studentene er fornøyde. KMD betalte ombygginger for 
forrige tilbyder, og ønsker ikke å bruke brukerutstyrsmidler på kafeen. 
 

6. Sykkelparkering. Bjarte orientere om den siste tids frustrasjoner rundt sykkelparkering. 
Tyverier fra parkeringen er ikke uvanlig. Tross ettermontert klatrevern, har vi ikke klart å 
sikre parkeringen tilstrekkelig. Studentene vil ta med sykler inn i bygget, begrunnet med at 
ansatte gjør det samme. Statsbygg har nå uansett fått fjernet alle sykler fra bygget. Fra 
eiendomsavdelingen har vi fått opplyst at UiB er svært restriktive med sykler i bygg, med 
mindre de kan tilby sikker og tørr oppbevaring av sykler i nærheten. Brukerutvalget mener vi 
bør gå videre i prosessen med å få tørr og sikker oppbevaring av sykler, men anbefaler at vi 
tar kontakt med eiendomsavdelingen for å ta rede på om det finnes midler reservert til slikt.  
 

7.  
 

a. Arbeidsgruppen som skal arbeide med mezzaniner har ikke kommet skikkelig i gang. 
Uansett er det uaktuelt å sette opp mezzaniner i Øvre hall, og gruppen bes komme 
med et forslag til mezzaniner i studioer og atelierer. Gruppen består av Eamon 
O’Kane og Eli Kirstin Eide. 

b. Arbeidsgruppen som skal se på kapasiteten til prosjektrom, og også vurdere hvordan 
male- og tegnesalene i større grad kan fungere både som maleverksted og samtidig 
være et fleksibelt tilbud til både Kunstakademiet og Institutt for Design. Bente følger 
opp. Gruppen består av Eamon O’Kane, Tim Parry, Åsil Bøthun, Hans Sagan, Ørjan 
Djønne, Kate Madsen. 

 
8. Eventuelt: Bjarte foreslo verneombudene for kunst, design og administrasjon innlemmes i 

brukerutvalget. Brukerutvalget på GA har verneombudet for Institutt for musikk som 
medlem Brukerutvalget slutter seg til forslaget. 


