
Referat fra møtet i Brukerutvalget 12. januar 2021 
Til stede: Maud, Ørjan, Gabriel, Johan, Bente, Bjarte 

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

forskningsfri. Kunst stilte med Instituttleder Frans Jacobi. 

Saksliste 

1. Velkommen til de to nye verneombudene som sitter i brukerutvalget. 

2. Ønske om lystette rullegardiner på rom 04272 fra stipendiat 

3. Lysforhold for studenter i første etasje under hullet fra Øvre hall. Sikkerhetsnettet lager rare 

mønstre på arbeidsplassen. 

4. Oppfølgingssaker: 

i. Reorganisering av administrasjonen i 3. etasje for å bedre grensesnitt mot 
studenter og gjøre arbeidsforholdene jevnt over bedre - status 

ii. Evaluering av skilting - status 

iii. Ombygging av 4. etasje - status 

iv. Flytting av risograf - status 

v. Amåkk studentbar - veien videre – status 

vi. Forslag fra Light and Colour Group (LCG) om å foliere døren til Rom61 oransje. 
5. Eventuelt 

 

REFERAT: 

1. Gabriel Kvendseth og Ørjan Djønne er nye verneombudsrepresentanter i brukerutvalget fra 

henholdsvis administrasjon og design. 

2. Med tanke på fremtidig nytte og fleksibel bruk av rom 04272, går brukerutvalget inn for at 

rommet blir utstyrt med blendingsrullegardiner. 

3. Studenter som har arbeidsplass i første etasje, i arealet i hullet opp mot Øvre hall, klager på 

forstyrrende geometriske mønstre som dekker arbeidsplassen deres. Dette skyldes 

sikkerhetsnettet som er spent opp over dem. I et forsøk på å løse problemet, foreslås det å 

montere tilleggsarmaturer langs kanten av rekkverket. Brukerutvalget støtter løsningsforslaget, og 

ber om at det innhentes pris på ekstra lamper. 

4.  

i. Prosessen med omdisponering av administrasjonsområdet vil fortsette når gruppen som 

arbeider med saken har fått inn flere data for å få vite hva brukerne av 3.etg.ønsker i forhold 

til arbeidsro og hvordan de stiller seg til at det åpnes opp for studenter. 

ii. Status skilting tas opp på neste møte. 

iii. I ombyggingssaken for 4. etasje, venter vi fremdeles på innspill fra kunst. Det er oppnevnt en 

arbeidsgruppe som diskuterer saken. Den består av Frans, Sveinung og Eamon. Kunst og 

design må se på løsninger for studentarbeidsplassene sammen. KSU må spørres om 

studentrepresentanter til arbeidsgruppene. 

iv. Ny plassering av risograf er ikke avklart. 



v. Arbeidet med Amåkk studentbar har svært lenge ligget på vent i håp om at ny lokalisering av 

materialbiblioteket skal bli bestemt. Brukerutvalget mener dette blir litt håpløst i lengden, og 

beslutter at prosessen med bygging av studentbar kan begynne selv om materialbiblioteket 

fremdeles ligger der det ligger. 

vi. Light and colour: Bjarte bestiller orangefoliering av dør til Rom61. 

 

5. 

i. Ny Light and colour group: Det foreslås at Light and Colour Group fortsetter. Vi vil gjerne at 

Kiyoshi fortsetter i gruppen. Det foreslås også at Lars Lofthus blir medlem. Det skal også 2 

studentrepresentanter inn. 

ii. Forslag om representant fra administrasjonen i brukerutvalget. Det ble diskutert om 

administrasjonens verneombud kunne ha denne rollen, men han var redd for at han kunne bli 

sittende med to hatter. Brukerutvalget har ingen innvendinger mot en slik representant, og 

ber administrasjonen komme med forslag. 

 

 


