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Referat fra lunsjmøte i DION 4. april 2006 kl 1215-1430. 
 
Sted: Rom D138, Bygg 12, Dragvoll 
 
Til stede: Silje Skogvold, Harald A. Nissen, Jan-Fredrik Olsen, Jan Øystein Haavig Bakke 
(høringsreferent), Eirik Mo (møtereferent) 
 

NTNU 2020 / HiST 2020 – Eventuell samlokalisering 
Det kom mange ankepunkter mot samlokalisering og prosessen rundt denne, og det ble ikke 
noen stor debatt. Det som virkelig er positivt er at dette er en anledning til å sette lys på hva 
som bør gjøres for å få bedret arbeidsforhold på NTNU. 
 
På Dragvoll er et hovedproblem at biblioteket er i for dårlig forfatning, det er støy fra 
studenter og for dårlig utvalg i litteratur. 
 
I diskusjonen av aspekter rundt rapporten som er utarbeidet kom etter hvert en rekke tema 
opp, som luft, transportscenarier, økonomi og byutvikling. For litt mer detaljer legges 
høringsuttalelsen ved møtereferatet når denne er klar. DION valgte imidlertid til slutt å ikke 
eksplisitt ta stilling til de forskjellige scenariene og gå i detalj på alt vi diskuterte, men i stedet 
fokusere på noen sentrale behov for godt forskningsmiljø slik vi ser det. Et sentralt poeng ble 
behovet for uformelle møtesteder, vrimlearealer, korridorer, hjørner med sofagrupper og 
lignende. Vi er redd dette forsvinner når det blir stort fokus på kost/nytte-forhold i bygninger. 
Videre vil vi få fram hvor viktig det er med kort avstand mellom stipendiat, veileder og 
masterstudenter. Hvis ikke disse to faktorene blir tilstrekkelig ivaretatt, risikerer en at 
enkeltpersoner og fagmiljøer blir mer lukket for omverdenen. 
 
I den sammenheng kom det opp flere ideer, og (moteordet) ”tverrfaglighet” ble diskutert. Det 
har vært vanskelig å være stipendiat og arbeide tverrfaglig, fordi oppgaven da ikke blir så 
spiss som det ellers legges opp til. Noen tiltak for å øke tverrfagligheten ble foreslått:  

• utvikle et senter hvor stipendiater kunne møtes – spesielt  uformelt (på Kalvskinnet?), 
• forelesningsserie; introduksjon til forskjellige emner rettet mot universitetsansatte, 

(utvidelse og justering av Lørdagsuniversitetet), 
• invitere kjente personer i større grad til NTNU (til forelesningsserien, bidra til bedre 

forskning og mer rekruttering). 
 
Jan Øystein skriver et kort høringsutkast. 
 

Informasjon om kommende utvidet møte i Forskningsutvalget 
Jan Fredrik gikk gjennom sakslista til neste møte. Det mest interessante er vel at mandatet 
skal fastsettes. Andre punkter på sakslista var dyrt vitenskapelig utstyr, strategiplan og EU-
rammeprogram. DION hadde ingen spesielle innspill til disse sakene. 
 

Årsmøte og seminar 
Silje presenterte programmet Ola Edvin og Per Anders har utarbeidet. Eirik vil legge ut dette 
på nettsidene, sende ut nyhetsbrev og lage en flyer som styremedlemmer kan kopiere opp og 
distribuere på instituttene. Dette blir også neste møte; altså 27. april. 
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