
Referat fra møte I brukerutvalget 7. september 2022 

 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Referat fra BU/M61, 14. juni 2022 

 

 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Referat fra BU/M61, 14. juni 2022 

III Saker 

BU/M61 15/22 Gjenbruksrom i container 

BU/M61 16/22 Energitiltak for lavere strømregning i M61 

BU/M61 17/22 Møllendalsbakken 11 regler for disponering av fem parkeringsplasser 

BU/M61 18/22 Bærekraft: Hvordan redusere avfallsmengden. 

BU/M61 19/22 Møllendalsbakken 11: Ny utredning av arealbruk. 

BU/M61 20/22 Møllendalsveien 61: Ny utredning av arealbruk. 

 

 

IV  Eventuelt 

Bergen 5. september 2022 

 

 

Til stede: Johan, Anna, Heine, Mona, Linda, Svein Petter, Bjarte 

Innkalling godkjent. 

Ingen kommentarer på referat fra forrige møte. 

 

Referat: 

Møte 5/2022 

Referat fra møte i Brukerutvalget Møllendalsveien 61 

Onsdag 7. september 2022 kl. 13:00 – 14:00 



BU/M61 15/22 Gjenbruksrom i container 

Brukerutfallet bifaller forslaget, men lurer på om den må den stå og spise opp areal i 
bakgården? Kan vi lage en containerlandsby? Kunst vil kjøpe 2 ekstra containere til 
lagring av studentarbeider. Materialene må lagres samme sted, ikke skilles mellom 
kunst og design. Bjarte måler på tomten og sjekker om det er plass til fire containere 
ved siden av hverandre. Mona sjekker om containere de leier er nedbetalt. I 
mellomtiden innreder Anders nåværende container for gjenbruk. 

 

BU/M61 16/22 Energitiltak for lavere strømregning i M61 

 Organisasjonen må forberedes på eventuell lavere innetemperatur. 

Solceller er god ide, og vi bør spørre Statsbygg om de vil montere det. Bedre å betale 10 mill 

for solceller, enn 10 mill i strømregning. 

 Strikt regime på bruk av keramikkovner.  

 Datamaskiner og andre kraftkrevende maskiner må slås av etter arbeidstid. 

 Hvor mye strøm kan spares på verkstedene? Heine sjekker. 

 

BU/M61 17/22 Møllendalsbakken 11 regler for disponering av fem 
parkeringsplasser 

Brukerutvalget mener at man kan øremerke 3 plasser til stipendiater. Plassene bør merkes 

med «Stipendiater». Bjarte følger opp. 

 

BU/M61 18/22 Bærekraft: Hvordan redusere avfallsmengden. 

 Holdningsskaping er alfa og omega. 

Veiledere må komme mer på banen og ansvarliggjøre studenter tidlig i produksjonsfasen. De 

må ha en plan for hva de skal gjøre med verk etter utstilling eller evaluering. 

 Mer gjenbruk! 

Begge instituttene vil sørge for at man går i dybden på problematikken i diskusjoner med 

fagstab og studenter. 

 

 



BU/M61 19/22 Møllendalsbakken 11: Ny utredning av arealbruk. 

Johan: Hvorfor skal vi ha en utredning? 

Mona: Arealutnyttelse, kvadratmeter som ikke blir brukt. Hvor stipendiatlagre være?  

Jinoos kan bookes av alle faglige. 

Gå gjennom romplanen igjen og nedfell nye bestemmelser i et dokument. Mona, 
Johan, Bjarte og brukerrepresentant fra phd-er tar en gjennomgang. 

 

BU/M61 20/22 Møllendalsveien 61: Ny utredning av arealbruk. 

Johan: Hvorfor? 

Det er generell misnøye med at ombyggingsprosjektet ble lagt på is. Våre behov 
endrer seg ikke samme hva som skjer med nybygg GA. Problemene våre vil vedvare. 

Bookingsystemet burde synliggjøre at ting avbookes, og avbookinger bør skje hvis et 
rom ikke benyttes. Dette kan gjøre at vi utnytter areal bedre. 

Uansvarlig av fakultetet å forskyve problemet med stipendiater opp til 
Møllendalsbakken 11. 

Begge instituttene har problemer med at faglige ikke har kontorer. 

Vi må sette ned et utvalg som har som oppgave å lage en plan for videre arbeid. 
Underlaget fra ombyggingsforslaget gjelder ennå, men vi er nå flere ansatte og flere 
studenter. 

 

Eventuelt: 

• Linda: Heine har gjort kjempejobb med å samle inn åpningstider for 
verksteder, tilstedeværelse for teknikere, samt for assistenter.  

• Linda: frakttraller man kan sette ting på. Kjøpe flere. Bjarte følger opp. 

• Linda: Vi vil lage vårutstilling for alle instituttene slik som i fjor. Bruke øvre 
hall. Rundt slutten av mars. Avklares med Mona og Johan. Mulig før påske? To 
uker? 

• Info fra Andreas Dyrdal om Rom61: Etter søknadsutlysning for bruk av Rom61 
før sommeren 2022, ble 4 prosjekter tildelt tid denne høsten. Ny 
søknadsrunde for våren 2023 er nå under planlegging og Programråd for 
Rom61 er blitt etablert etter nominasjoner fra Instituttledere og KSU. Rådet 
for det akademiske året 2022/23 vil bestå av de følgende personene:  



 

- Dóra Ísleifsdóttir (Institutt for Design)  
- Ciara Philips (Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst)  
- Ena Rathgeb (Student-medlem / Institutt for Design)  
- Michael Laundry (Student-medlem / Kunstakademiet – Institutt for 
samtidskunst) 
- Andreas Dyrdal (Produksjon / Sekretær for rådet)  
 

Førstkommende søknadsfrist vil skje i tråd med Brukerutvalgets ønsker—1.Okt. 

Er søknadsfristen sendt ut til de ansatte fra rom 61? Andreas må sende denne infoen 
til alle ansatte. 

 

Brukerutvalget: Andreas må formidle dette til de vitenskapelig ansatte. 


