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Referat frå møte i husstyret for HF-bygget, onsdag 19. august 2015 
 
Rom 435, HF-bygget, kl. 14.00–15.10. 
 
Til stades: Odd Einar Haugen (leiar, LLE), Victoria Jensen (IF), Nils-Erik Moe-Nilsen 
(UBB), Jin Mæland (HSU), Marius Hagevik (Ad fontes), Hans-Emil Kvakland (Ad 
fontes), Gunnar Mikkelsen (områdeleiar, Eigedomsavdelinga), Eli K. Knudsen 
(hovudverneombod ved HF) 
 
Forfall: Arnhild Thorseth (observatør, HF-fakultetet), Matti Wiik (observatør, 
verneombod LLE) 
 
Referent: Odd Einar Haugen 
 
Sak 13/2015  KONSTITUERING AV MØTET 
Møtet vart sett med dei frammøtte representantane. 
 
Frå Ad fontes møtte både Marius Hagevik og påtroppande leiar Hans-Emil Kvakland. 
Hovudverneombod Eli K. Knudsen er no tilbake frå permisjon, og Charlotte Hallberg er 
vikar for henne. Spørsmålet om representasjon av verneomboda vil bli drøfta seinare, og 
Eli K. Knudsen vil melde tilbake om utfallet. 
 
Sak 14/2015  PRIORITERING AV BYGNINGSTILTAK 
Eigedomsavdelinga har bede grunneiningane om å kome med innspel til bygningstiltak 
for 2016. Arnhild Thorseth bad Husstyret om å koordinere innspela frå dei ulike 
einingane i bygget. Til møtet låg det då føre innspel frå både IF og LLE. Leiaren av 
husstyret hadde utarbeidd ei liste som tok sikte på å koordinere desse innspela. Denne 
lista vart diskutert på møtet, og det vart gjort ei rekkje endringar i lista: 
 
1. Møtet ønskte å dele lista i større og mindre tiltak, i tillegg til dei uprioriterte tiltaka. 
2. Når det galdt større tiltak, var det semje om at maling av korridorane og student-

kjøkken utanfor masterlesesalane var dei to fremste tiltaka. Under nokon tvil kom 
møtet fram til at maling burde prioriterast, ettersom dette hadde vore førespegla i 
ganske mange år. Samtidig såg møtet klart brannsikringsargumenta for 
studentkjøkken, og håpar at det kan finnast særskilde midlar til dette arbeidet. 

3. Av dei mindre tiltaka var det semje om å følgje prioriteringslista, men slik at dette 
vart ei separat prioriteringsliste. 

4. Spørsmålet om omdisponering av 302/303 til kaffestove for dei tilsette og eventuell 
felles emeritus-lesesal vart inngåande diskutert. Møtet konkluderte med at Fakultetet 
først måtte ta stilling til ei eventuell omdisponeirng av arealet før ein kunne gå i 
gang med noka planlegging. 
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5. Behovet for ekstra lagerplass for Ad fontes vart diskutert. Møtet rådde 
representantane frå Ad fontes til å ta kontakt med adm.sjefen ved LLE for å høyre 
om det var mogleg å få til ei omdisponering av eit nærliggjande lokale i 1. etasje. 
Om dette ikkje lykkast, kan husstyret på det neste møtet ta opp saka som ei 
omdisponeringssak. 

 
Under sirkulasjonen av referatet fremja Victoria Jensen denne reservasjonen frå IF til 
pkt. 4 på lista ovanfor: 
 

IF mener at det i det første av de uprioriterte tiltakene bare skal stå «kaffestove/ 
pauserom for tilsette i HF-bygget» og at bruken av rommene 302 og 303 ikke er 
avklart og derfor ikke bør være med i denne oversendelsen, 

 
Referatet vart sendt på sirkulasjon etter møtet i husstyret, og det kom ikkje fram andre 
merknader enn den frå IF. 
 
 


