
Referat fra møte i brukerutvalget M61 tirsdag 7. september 2021 

Til stede: Åsil Bøthun, Johan Sandborg, Heine Bringe, Bjarte Bjørkum 

1. Romtildeling i Møllendalsbakken. Innspill fra Kunstakademiet. Se vedlegg. 

2. Oppfølgingssaker 

a. Ombyggingssaken M61, 2., 3. og 4. etasje - status  

b. Evaluering av skilting – status 

c. Flytting av risograf – status 

d. Amåkk studentbar - besluttet – status fremdrift 

e. Akustisk behandling av Knut Knaus. Ubehagelig med ekko mellom gulv og 

tak for taler. Ubehagelig ekko mellom vegger- status 

3. Eventuelt: Studenttilbakemeldinger studiemiljø . Mye klager både på fysisk 

arbeidsmiljø (lyd, lys, luft) og strukturelle ting rundt studieforløp og tilgang til 

verksteder og utstyr. 

Referat: 

1. Det er kommet innspill fra Kunstakademiet om at også faglige fra KA skal kunne ha 

arbeidsplass i Møllendalsbakken 11. Brukerutvalget anbefaler at de faglige som er foreslått 

arbeidsplass i MB11 får plass, dessuten 4 BA-studenter, og 2 MA-studenter. MA-studentene 

får arbeidsplass i stipendiatdelen. Det er en forutsetning av studentene har en atelierpraksis 

som ikke forstyrrer PhD-kandidatene, og at studentene er klar over at de kan bli flyttet på 

kort varsel. Det store studioet som Kunst vil bruke til common room, kan brukes til det inntil 

videre, men må kunne stilles til disposisjon som studio på kort varsel.  

2.  

a. Bjarte informerte om at all beskrivelse av ønsket utbygging er gjort fra KMDs side og 

oversendt Statsbygg for videre prosess. 

b. Vi ber Ashley komme på neste brukerutvalgsmøte og presentere erfaringer med 

skilting, og eventuelt foreslå revisjoner. Hvis Ashley etter hvert ikke har kapasitet til å 

følge opp skilting, bør en ny ansvarlig utnevnes. 

c. Risografverkstedet fungerer etter alle solemerker temmelig utmerket med den 

beliggenheten det har. Saken om plassering lukkes. 

d. Veggene som skal avgrense arealet for studentbaren i 2. etasje er nå kommet opp. 

Det er nå opp til KSU å stå for videre progresjon i arbeidet og driften. 

e. Byggmester har ennå ikke levert pris på utbedringer. Vi purrer videre. 

3. Eventuelt: Brukerutvalget vil kun ta stilling til bygg- og arealrelaterte ting, som lyd/støy, luft 

og belysning. Strukturelle ting rundt studieløp, undervisning og generell tilgang til verksteder 

og utstyr, må tas i de aktuelle linjene. De fleste klagene på støy, luft og belysning, er ting som 

har gått igjen i mange år. KMD gikk videre med disse klagene og er nå i dialog med Statsbygg 

om en større ombygging som forhåpentligvis vil bøte på disse forholdene. 

 

 

 


