
Møte i brukerutvalget M61, 7. desember 2021 

1. Oppfølging av vernerunder (rapporter vedlagt) 
2. Oppfølgingssaker 

a) Ombyggingssaken M61, 2., 3. og 4. etasje - status – info ved Synnøve Myhre. 
b) Rutiner for rydding, kasting og vedlikeholdsarbeid – Synnøve Myhre 

kommentarer? 
c) Romtildeling i Møllendalsbakken 11 - status 
d) Amåkk studentbar - besluttet – status fremdrift 
e) Sykkelparkering – revurdering av tilbud fra Boasson tilbud – bestille til tross 

for prisen, eller betaler tekniker på metallverkstedet for å gjøre det? 

f) Forslag om å erstatte PC-lab med VR-lab 

g) Nybygg GA, status 
h) Eventuelt 

 
 

Referat: 

 
Til stede: Åsil Bøthun, Johan Sandborg, Heine Bringe, Eli-Kirstin Eide, Eamon O’Kane, Maj 
Færgemann, Linda Løvold, Bjarte Bjørkum 
 
1. Mange av de samme tingene går igjen på vernerundene fra år til år. Rot er en utfordring, fordi 

studentene jobber i større volum enn arbeidsplassene tillater. Forslag far studentene om å ha 
publikumsgjennomgang noen ganger i året, åpent hus. Da tvinges man til å strigle lokalene. 
Initiativet må komme fra studentene. Instiutt for Kunst og Institut for design kan også diskutere 
om de skal bytte om på arbeidsplassene, slik at man får mer arbeidsflyteffektive plasseringer av 
arbeidsplasser. Eksempelvis kan design ha plasser i første etasje og jobbe rett mot verkstedene. 

 
2.  

a) Synnøve orienterer: Den berammete ombygging av andre, tredje fjerde etasje for å utvide 
kapasitet og ta ned støy. Bestilling til Statsbygg. Prosjektering koster. Prosessen dro ut i tid på 
grunn av kapasitetsproblemer. Så begynte forprosjekt nybygg GA. Statsbygg ville dessuten ha 
en ekstra evalueringsrunde siden bygget vårt er så nytt. Forprosjektet handler om akustikk og 
ting som er skreddersydd for GA. Det er viktig å få til god bruk av byggene – sambruk. Er det 
funksjoner i dette bygget som kan flyttes til GA som kan frigjøre arealer i M61 som gjør 
forholdene bedre? KMD må i det minste vente til forprosjektet er ferdig før vi kan revurdere 
ombygging i M61. I mellomtiden har vi MB11 og arealer i Nygård skole, så noe gjøres for å 
øke fleksibiliteten i M61. Brukerutstyrsmidlene er ment til reinvestering på brukerutstyr. 
Budsjettene framover gir ikke store rammer for innkjøp. Johan: Løser ikke problemene med 
for lite plass og for lite egnet plass. MB11 ikke veldig egnet for stipendiater, og 2 millioner i 
årlig husleie kunne vært brukt til investeringer. Eamon: Kan Knut Knaus flyttes til GA? Åsil: Er 
det ting som må løses likevel? Synnøve: Vi må leve med de avvikene vi får og prøve å løse 
dem som de kommer. 

 
b). Tilbakemelding fra studentkoordinatorene var at de ikke kunne ta på seg ukentlige runder for 

å avklare ting i rømningsveier. Rydding er komplekst. Det produseres hele tiden. Informasjon er 
nøkkelen og vi må nå ut til studentene med beskjed om merking, rydding, rutiner og frister ved 
semesterslutt. Hvem er ansvarlig for verkene? KMD er ansvarlig for det som skal legges fram for 



vurdering. Lager er et problem. Avfallshåndtering er en utfordring. Rømningsveier må være tomme. 
Studentene tar dette til FUKA. Snakker med Bjarte. Kategorisk beskjed er en ide. 

c) To rom ledige i MB11 + prosjektrom. Design melder om to nye stipendiater. Rommene må 
være klare til januar. Prosjektrommet kan gjøres bookbart til prosjekter for stipendiater/ansatte, 
men må fristilles til stipendiat hvis behovet oppstår. 

d) Bjarte orienterte om innspill fra studentene. De ønsker seg gardiner, hyggelig belysning, og en 
malt vegg. 

e) BU syns prisen på sikring av sykkelparkering er for drøy. Det er gehør i BU for å bruke Bjørnar i 
utvidet stilling til å sikre sykkelparkering. Heine avklarer omfang og arbeid med Bjørnar. 

f) Kunst vil gjerne være med på VR-lab, også med ressurser. Design må gjøre en ordentlig 
utredning av det. 

g) Heine informerte om status på byggeprosjekt GA. Større enighet om økte effektmål og 
viktigheten av sambruk. 

 
3. Eventuelt: 

 
a) Studentene vil ha infoskjermene i drift for å få den infoen de savner. De tar kontakt med 

Gard Frantzsen 
b) Studentene ønsker seg en fysisk oppslagstavle ved siden av Knut Knaus. Ok for 

brukerutvalget. 
 
 
 


