
 

Tilbakemeldingsskjema  
Møte Medvirkning forprosjekt D4 –  

Gruppe 28 Utomhus (felles) 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130809 Dok.dato 30.09.2022 

Medvirkn.møtedato 09.09.2022 / start kl. 8:30 – slutt kl. 10:45 Frist for tilbakemeld 10.10.2022 kl. 12.00 

Medvirkn.gr.leder Bjørn L. Andreassen stedfortreder for Steinar Aasheim   

 

Tilbakemelding på referatet 

 

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter) 

 Sonja Vibece Pedersen fra Drift og vedlikehold ønsker at de vernede byggene på Aker blir ivaretatt på en god måte. Bør disse gjennomgås i en egen faggruppe 
for vernede bygg? For eksempel så må endringer, som isolering, nye vinduer etc godkjennes – om det i det hele tatt er tillatt. Sonja viser også til at det er 
mange viktige ting som er tatt opp i våre møter som må ses på i en faggruppe utomhus (som ikke har kommet i gang).   

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Kommentarer til referatet: 
Ingen kommentarer fra Nye OUS. 
 
Kommentarer til tilbakemeldingsskjemaet: 
 
Nye Aker 
Drift og vedlikehold 
Det vil i videre detaljeringsfase etableres egne faggrupper som vil se på detaljer innenfor egne fagområder. Når det gjelder oppgradering/bevaring av vernede bygg 
foreligger strenge krav fra Riksantikvaren som regulerer hva som er mulig og ikke.  
 



 

Trening + lek, barn og treningsfasiliteter for ansatte innendørs 
Nye OUS støtter innspill fra MVG.  
 
Treningsfasiliteter for ansatte innendørs 
Nye OUS støtter at det i det videre arbeides med utendørs- og innendørsområder for trening til ansatte.  

 



 

Veileder 
Generelt 

 Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres. 

 Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO. 

 Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.  

 Ved anbefalinger så bruk bør fremfor skal. Medvirkningen er rådgivende.  

 Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i 

samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.  

 Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i 

synkende rekkefølge.  

 Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.  

De forskjellige cellene i skjemaet 

 «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»  

o Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet. 

 Tilbakemelding på referat 

o Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil 

etc. 

 Forslag til endring innen gjeldende aktivitet 

o Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.  

o Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte. 

o Gjøres så konkrete som mulig. 

o Skal være omforente tiltak for hele gruppen. 

 Tilbakemelding fra Nye OUS 

o Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og 

tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evnt annen tekst i denne rubrikken vil bli 

fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.  

 


