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I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Referat fra BU/M61, 28. oktober 2022 

III Saker 

 

Referat: 

BU/M61 22/22 Nytt avtrekk på grafikk. 

Brukerutvalget ser på dette som et nødvendig HMS-tiltak, og anbefaler at det blir utbedret.  

 

BU/M61 23/22 Case study for stipendiatplassering – arbeidsgruppe 

Møte 7/2022 

Møte i Brukerutvalget Møllendalsveien 61 

Fredag 9. desember 2022 kl. 11:00 – 12:00 



Brukerutvalget forstår at det kommer krav om arealeffektivisering som følge av strammere 

økonomiske rammer, og støtter forslaget om en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen trenger et 

nøyaktig definert mandat for arbeidet, og de må vite hvem de skal rapportere til. 

 

BU/M61 24/22 Husregler for Møllendalsbakken 11 

Brukerutvalget stemte ned forslaget om egne husregler for Mølledalsbakken, og mener at 

slike regler kan skape mer konflikt enn ro, siden de fleste reglene sorterer under sunn 

fornuft. Flere representanter i utvalget påpekte at de fleste som bruker kjøkkenet ser ut til 

rydde etter seg, og at konflikten later til være mer av territorial enn ordensmessig art. Et 

forslag om å opprette eget verneområde for MB11 ble nedstemt. Til tross for at 

brukerutvalget forstår at mye av uroen bunner i at man har gått bort fra det opprinnelige 

utgangspunktet om at MB11 kun skal være for stipendiater, foreslår brukerutvalget også at 

det beste trolig vil være om stipendiater og fagstab tar et møte og blir enige om hvordan de 

vil ha det. Forslaget om å gjøre hjørnerommet bookbart for stipendiater og ansatte støttes. 

 

IV  Eventuelt 

Eget verksted for maleri: 

Seksjonssjef på verkstedene informerte om prosess for å opprette Verksted for maleri. 
Begge tegne- og malesalene må inn i ordnede former, og bør inkluderes i Verksted for 
maleri. Dekanen mener dette er en diskusjon mellom instituttene. Brukerutvalget mener det 
kun er to løsninger: 1. Begge tegnesalene blir ett verksted med dedikert tekniker. 2. Tegnesal 
2 blir verksted med tekniker, og Tegnesal 1 forblir hos Design uten teknisk støtte, uten 
tilgang for kunst. Brukerutvalget støttet forslag om opprettelse av Verksted for maleri med 
begge tegne- og malesalene i januar 2020, og støtter det fortsatt. Sjef for verksteder og 
tekniske tjenester avklarer resten med instituttene. 

Ny bruk av materialbibliotek: 

Studentrepresentanten Linda Løvold informerte om planer for materialbiblioteket. Det blir 
en betre utredet sak i neste møte. 

V Saker til neste møte, 25. januar 2023: 

 - Bruk av materialbiblioteket – henvendelse fra studenter 

 

Bergen 9. desember 2022 

Johan Sandborg 


