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Pkt.

Sak

Ansvar/frist

1.1

Godkjenning av protokoll
Protokoll fra møte 2015/04, 2. desember 2015 ble godkjent med
følgende kommentar til pkt. 04.4:

Alle/Info

«KD presiserte at flyttekostnader og ibruktakerkostnader er
brukers ansvar. Derfor må NMBU gjøre avsetninger i budsjettet
for å kunne håndtere dette. Det må gjøres avsetninger i
budsjettet i et 4 års perspektiv.»
Skal flyttes under pkt 04.6 da det ikke er relevant i forhold til
Status fra NMBU.
1.2

Status prosjektene:
Statusrapport for januar 2016 var distribuert før møtet. Det ble
gitt en overordnet presentasjon av prosjektene.
Følgende forhold ble i tillegg kommentert:
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SHA – det har ikke vært skader i perioden, men det er gitt en
skriftlig advarsel pga uakseptabel adferd på byggeplassen.
SLP
Det er mottatt positiv tilbakemelding fra Riksantikvaren
vedrørende endret tomtevalg for Fellesbygget (ref. sak 1.5)
PGs arbeider er mer omfattende og krevende enn hva som er
lagt til grunn i deres budsjett, men kostnaden ligger innenfor
avsatt budsjett. Det arbeides med å avklare tiltak som vil
effektivisere PGs arbeider.
Det har i forkant av utlysningen av K230 Tett bygg vært
avholdt informasjonsmøter - bra respons.
Prosjektets reserveavsetninger (kontraktsreserve og ufordelt
reserve) vurderes som akseptabel men stram.
BUT
Arbeidet følger i hovedsak fastsatt plan, og er godt koordinert
med byggeprosjektet. Arbeidet med konkurranseunderlaget for
byggpåvirkelig utstyr pågår – utsendes medio april.
SB vil utarbeide avtaler som regulerer kommersielle forhold
knyttet til anskaffelse av utstyr som i dag ikke vil bli anskaffet
innenfor BUT budsjettet. Det vil også bli utarbeidet avtaler
knyttet til kjøling og reservekraft. Brukerene skal delta i
arbeidet med detaljeringen av disse avtaledokumentene.
SHF
Statsbygg har engasjert Deloitte til å bistå i forbindelse med
sluttoppgjøret med Skanska. Dere rapport belyser noen forhold
som vil bli medtatt i SBs tilsvar.
Det pågår fremdeles oppretting av påviste feil og mangler. Det
vil bli tilbakeholdt beløp i sluttoppgjøret for å sikre at Skanska
retter påviste mangler.
1.3

Status NMBU
NMBU har skaffet finansiering av plansilo og redskapshus, og
byggearbeidene er startet. Finansieringen av nytt fjørfeanlegg
er også i ferd med å falle på plass – juridisk avtale gjenstår.
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LMD minister var på besøk i uke 8.
NMBU er inne i en omfattende omorganiseringsprosess.
Evaluering er gjennomført. Ny organisasjonsmodell skal være
implementert fra august 2016. Omorganiseringen skal ikke
påvirke kjernevirksomheten.
NMBU er ikke fornøyd med SB prosess vedrørende åpen
vannløsning i parkdraget. Innspill fra NMBU er ikke tatt til
følge og foreliggende løsning vurderes som ikke tilfredstillende.
Det stilles spørsmål om fordrøyingbassenget har kapasitet til å
ivareta fremtidig nedbørsmengde.
SB ønsker å holde fast på foreliggende løsning, men ønskert å
gjennomføre en tredjeparts evaluering av anlegget i forhold til
dimensjonering.

1.4

Status Veterinærinstituttet:
VI arbeider med å stramme opp virksomhetsstyringen blant
annet gjennom økonomisystemer etc.
Organisasjonen omstruktureres med tanke på flytting til ÅS. I
denne sammenhengen er det også fokus på nye
finansieringskilder. Justert struktur skal være på plass innen
1. oktober 2016.
Det arbeides i tillegg med å modernisere beredsapen.
Flytting av VIs anlegg i Bergen vurderes – samlokalisering
med andre miljøer utredes.

1.5

Fellesbygget – presentasjon av konsept med ny plassering mot
Fougnerhaugen:
Ny beliggenhet og utforming av fellesbygget ble presentert.
Riksantikvaren har gitt sitt samtykke, og forutsetter videre
dialog om utvikling av konseptet. Bygget vil fremdeles ha fokus
på tre i konstruksjonen men det vil være nødvendig å benytte
betong i spesielle bygningselementer.
Konseptet vil nå bli presentert for Ås kommune.
Både NMBU og VI var svært positive til de løsninger som ble
presentert og tror bygget løser sin funksjon på en perfekt måte.
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1.6

Grunnsteinsnedleggelse:
Grunnsteinsnedleggelsen er planlagt til 9. mai kl. 13:00.
Statsråder fra KD og LMD deltar. SB koordinerer
arrangementet med VI, NMBU,KD og LMD. Det er ønskelig at
grunnsteinsnedleggelsen sees sammen med åpningen av
Urbygningen.

1.7

Eventuelt:
SHF (Ås gård) er nominert til «Årets Trebyggeri 2015» .
Neste møte avholdes i juni – KD kommer tilbake med
alternative tidspunkt.
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