
Referat fra møtet i Brukerutvalget 8 september 2020 
Tilstede: Bente, Maud, Rick, Sara, Torkel, Johan, Eli-Kirstin, Bjarte. 

NB! Institutt for kunst har ikke utpekt nye medlemmer til brukerutvalget mens Eamon og Annette har 
forskningsfri. 

1  Flytte studiekonsulenter til rom 03251.  
2.      Midlertidig skjerming av MA1 og MA2 design ved hjelp av gardiner: 
3.      Oppfølgingssaker: 

1. Evaluering av skilting.  
 
Venter på Ashley. 

2. Støyskjerming i fjerde etasje (nå prosjekt veggbygging).  
 

3.   Sykkelparkering.  
 

4. Gjenbruksrom bakgård 
 

5. Flytting av risograf. 
 

6. Opphengsmuligheter i prosjektrom 
 

7. Amåkk studentbar - veien videre. 
 
  

4.      4.  Eventuelt. 
                  a. Designstudent vil gjøre et prosjekt i kafeen. 

  

1. Det er kommet innspill fra instituttleder på kunst om at administrasjonen 
bør gjøres mer tilgjengelig for studenter, og gjøre instituttleder mer 
tilgjengelig. Forutsetningen er at alle som arbeider med sensitive 
opplysninger skjermes med eget kontor. Rom 03251 (vegg i vegg med 
kopirommet i administrasjonen) er foreslått som arbeidsplass for de i 
studieadministrasjonen som arbeider med sensitive opplysninger. 
- Brukerutvalget mener at dette handler mer om en totalorganisering av 

hele 3. etasje. Studenter skal ellers kommunisere med sin 
hovedveileder, som deretter tar saker videre, evt helt til instituttleder. 
Det var en periode en ordning med faste treffetider mellom studenter 
og studieadministrasjon i resepsjonen, men det var tidvis liten respons 
fra studenter. Hvis 3. etasje skal åpnes for studenter, vil det kreve en 
større planleggingsprosess, hvor plassering av ansatte må vurderes 



nøye, og man kanskje må vurdere en del ombygginger for å skjerme 
ulike grupper. Brukerutvalget er åpen for å få mandatet til å utrede 
dette. Rommet som foreslås tatt i bruk av ansatte som arbeider med 
sensitive opplysninger, er plaget av viftestøy fra serverrom, og det er 
en generell uvilje mot å ha rommet som fast arbeidsplass i 100%. 
Brukerutvalget går foreløpig ikke inn for å støtte forslaget. 

 

2. Maud Polden har foreslått å henge gardiner mellom heis og 
studentarbeidsplasser for å skjerme studentene mot plingelyder «Slipp 
heisdøren», «Dørene åpner» og «Dørene lukker», samt generelt tråkk. 
- Brukerutvalget ber om at vi hører med Statsbygg om denne løsningen 

kan gjennomføres. Vi viser ellers til prosess med forslag om å skjerme 
hele MA1 og MA2 ved å bygge vegg rundt hele området deres. Her 
venter vi fremdeles på svar fra Statsbygg. 
 

3. Oppfølgingssaker 
1. Evaluering av skilting: Vi venter fremdeles på at Ashley skal få tid. 
2. Støyskjerming i 4. etasje. Vi venter fremdeles på svar fra Statsbygg 

om mulighet for å bygge vegger i fjerde etasje. 
3. Sykkelparkering: Saken står litt i stampe. En anbudsbeskrivelse er 

sendt ut til to entreprenører. En har svart, men de mener det er 
lite gunstig for dem å delta i en konkurranse hvor det er opp til 
entreprenøren å komme med prissatte løsninger som kanskje ikke 
er ideelle for oss. Innkjøp har anbefalt at vi bruker en arkitekt vi 
har rammeavtale med, og får laget en eksakt løsning vi kan bruke 
som underlag i en anbudskonkurranse. 

4. Gjenbruksrom bakgård: Rommet er ferdig. Vi skal i nærmeste 
fremtid få laget rutiner for betjening og åpningstider av rommet. 
Glassblåsekabinettet er også montert og klart til bruk, og står i den 
innerste delen av rommet. 

5. Flytting av risograf: Design skulle komme tilbake med en utredning 
om behov og krav rundt risografen. Brukerutvalget bemerker ellers 
at det ville være mest naturlig at risografen i sin helhet overføres til 
Verkstedsseksjonen, med full råderett over bemanning og budsjett. 

6. Opphengsmuligheter i prosjektrom: Opphengsinfrastruktur er 
ferdig. I tillegg til trelekter i tak, er det også montert øyebolter med 
jevne mellomrom som tåler en belastning på 100 kg. 

7. Amåkk studentbar: Vi venter fremdeles på en avklaring om 
materialbiblioteket fra design. 

 



 
4. Eventuelt:  

a. a. Søknad fra designstudent: Jeg går på 2. året på master i design. I min 
masteroppgave jobber jeg med kantine-design og pauserom til 
studenter på skoleområdet. For prosessen min er det viktig å kunne 
teste konsepter og få tilbakemelding direkte fra folk og gjennom 
observasjon. Jeg setter derfor stor pris på å kunne bruke KMD bygget 

som et viss test-området.😊Jeg ønsker å teste ut hvordan en mer 
privat sone i kantina blir tatt imot. Jeg vil derfor lage en treramme (en 
boks med ca. 2m x 2m x 2,4m) rundt ett bord med to stoler. Rommet 
skal kunne lages mer eller mindre privat med tekstiloverflater. Siden 
antall personer er begrenset til to personer som på de andre bordene i 
kantinen og det fortsatt er luftsirkulasjon fra hele rommet, mener jeg 
at koronatiltak kan bli fulgt på samme måten som før. Er det greit hvis 
jeg setter opp et slik rommodul på kantina for å teste og observere? Vi 
kan gjerne snakke om plasseringen, tidsrom og andre detaljer 
personlig også. 

- Brukerutvalget sier ja til dette. Forutsetningen er at Sammen også sier 
ja, og at alle rutiner rundt HMS og brannvern følges. 

 


