Nytt rådhus
Organisasjonsutvalget 27.05.19

Arbeidsgruppe
• Administrasjonsavdelingen
–
–
–
–
–

HR-kontoret
Servicetorget
Kommunikasjon
Sikkerhet og beredskap
Politisk sekretariat

• Utbygging og eiendom
– Bygg
– Drift, renhold og vaktmestertjeneste

• Næring og utvikling
– Miljøfyrtårn

Oppgaver det er jobbet med
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åpningstider og adgangskontroll
Møbler og innredning
Bruk av tekjøkken og møteromsvett
Resesjon og servicetorg 1.etasje
4.etasjen, saler og kjøkken
Renhold
Vaktmestertjenester
Kantina
Miljøfyrtårnsertifiseringen
Avfallshåndtering
Flyttingen
Informasjonsskilt- og skjermer
Foliering
Arbeidsplasskonseptet
Sikkerhet

På dagtid mellom 08-15.30
Åpningstider

Adgangskontroll

-

Normal åpningstid er kl. 0800 –
15.30

-

Adgang gis ved godkjent ID-kort og
kortet skal være synlig

-

Når det avvikles åpne politiske
møter i 4.etasje (salene) settes
salene og området tilknyttet salene
til åpen sone

-

Servicetorget kan styre tilganger til
alle dører og 1.etasje er åpen sone
og møtesenter

Besøkende til åpne politiske møter
gis tilgang til åpen sone i 4.etasje
uten å henvende seg i resepsjon

Møtearrangører kan få varsel via
On Visit

-

Besøkende til politikere fra
departement, fylkesmann o.l kan
benytte møterom i 4. etasje i indre
sone

Besøkende som tas med til indre
sone skal registreres i resepsjon,
følges i bygget og følges ut til
utsjekking

-

Besøkskort skal være synlig

-

-

Hvem skal ha adgangskort til nytt rådhus:
Hvem skal ha adgangskort:
–
–
–
–
–
–

Alle som jobber i rådhus + alle 3.4.2/virksomhetsledere med arbeidsted utenfor rådhuset
Andre interne som ofte er innom som godkjennes av leder
Tillitsvalgte (hovedsammenslutningene)
Alle gruppeledere og komiteledere (politikere)
Vaktmestertjeneste/renholdere
Avtaler med leverandører for varelevering

•

Servicetorget har tilgjengelig noen lånekort som det kan være behov for i enkelte
tilfeller. For eksempel: Arbeid skal utføres i bygget osv.

•

Servicetorget har tilgjengelig besøkskort/lapper for merking av besøkende som tas
med til indre sone

•

Adgangskort og besøkskort skal være synlig

Viktige prinsipper i huset
• Ingen eier «sin» arbeidsplass - arbeidsplassene er for alle
– Ryddig pult

• Arbeidsplassene er ikke personlig
– Personlige eiendeler oppbevares i eget skap og vi kan ikke henge noe
opp på veggene

• Vi jobber ved arbeidsplassen, og tar måltidene i kantina
– Småpauser og snack kan vi ta i arbeidskafeene

• Det er du som er ryddeansvarlig i det nye rådhuset.
– Alle er sin egen ryddehjelp og må rydde opp etter gjennomførte møter

• Sikkerheten må ivaretas slik at ikke uønskede hendelser oppstår

1. Etasje – tekjøkken/møterom

•

En hurtig kaffemaskin som hurtig kan fylle en liten kanne. I tillegg en kapselkaffemaskin

•

Tilgang på kaldt og varm vann

•

Kjøkkenet må utstyres med gjenbrukskopper, glass, vannkaraffel, små
kaffekanner, brett

•

Kjøkkenet utstyres med utstyr som gjør det enkelt og tørke av benker og
møtebord.

Møtearrangørens ansvar
•

Tilby kaffe/te eller vann må
møtearrangør ordne selv.

•

Sjekk møterommet etter bruk,
og gjør rommet i stand til neste
arrangør

•

Bring tilbake til tekjøkkenet det
du har bragt til møterommet og
sett koppene i oppvaskmaskin

•

Er oppvaskmaskin full av rene
kopper, så tøm maskinen og
sett på plass.

•

Beregne 5 minutter ekstra i
forbindelse med møtet til dette

Oppgaver resepsjon:
•
•
•
•
•

Første møte med besøkende
Hvor skal henvendelsen?
Salg av parkeringskort
Bistå med gjestenett
Ta imot brudepar med følge

Oppfølgingsoppgaver:
• Administrere On Visitbesøksregistrering
• Besøkskort
• Administrere utlån av flagg
• Ta oppgjør av parkeringskortsalget
• Administrere utleie av sykler/biler
• Dørtelefon – varemottak
• Kontroll av dørstyring
• Bestille vakt/grupper
• Nøkler boligkontoret
• Produksjon av ID-kort
Servicetorget
• Faglig informasjon og veiledning,
telefoni, chat, besøkende,digital
veiledning, servicetorgets e-post
• Legge inn informasjon på
infoskjermer
• Kunnskapsprøver
• Enkel saksbehandling
skjenkebevillinger og ledsagerbevis
• Enkel datahjelp
• Bistå ved valg
• Bestille fellesprodukter, rekvisita,
toalettpapir, såpe, håndklær
• Oppfølging renhold tekjøkken og
møterom

Polsek
- Valg
- Åpne politiske
møter
- Politiske møter
etter åpningstid
- Vigsler

Servicetorget
og resepsjon

D-IKT
- AV-utstyr møterom
- Lager datautstyrutlån/innkjøp

Renholdere
-

Renhold tekjøkken
Renhold møterom
Avfall i soner og møterom
Vanne planter

Byggdrift
- Drift av bygget
- Servicesentral
byggdrift
- Tilrettelegge for
arrangement i og etter
arbeidstiden
- Varemottak
- IRIS avfallhåndtering

Tekjøkken og saler/møterom 4.etasje
•

Tilby kaffe/te eller vann må
møtearrangør ordne selv, - også for
politiske møter.

•

For større møter kan man bruke
kantina. Det må hentes og bringes
tilbake.

•

Renhold sjekker hvordan kjøkkenet
i 4.etasje

•

Politisk sekretariat bistår i 4.etasjen
med å rydde om møtearrangørene
ikke klarer å holde orden

•

Politisk sekretariat inviterer til et
informasjonsmøte hvor politikere
blir kjent med hvordan bygget
fungerer og hvilke retningslinjer
som gjelder for bruk av møterom og
tekjøkken

Avfallshåndtering
• Miljøfyrtårn
– Løsninger er valgt for å være forenelig med sertifiseringen

• Kopirommene i hver etasje blir viktig avfallsstasjoner med flere
fraksjoner å velge mellom
–
–
–
–
–
–
–

Rest
Mat
Papir
Makulering
Flasker
plast
El avfall (batteri)

• Fraksjoner i tekjøkken, kantina, kjeller og 1. etasjen
• Salene: mat, papir og rest
• Kapsler fra kaffemaskin blir resirkulert

Andre saker det jobbes med
• Fordeling av lagerrom og arkivrom
– Ulike behov skal dekkes

• Bruk av garderobe
– Arbeidstøy får faste skap
– Et eget rom i kjeller for befaringsutstyr
– Parkering eget lagerrom

• Sikkerhet – lages en informasjonsfilm
–
–
–
–

Bruk av adgangskort – tilgangsstyrt
informasjonssikkerhet
Alarm
Evakuering av bygget

• Skilting i ny profil
– Blir skilt i heis og i etasjene

• Foliering
– Mye glass, men starter med minimum foliering

Flyttingen
Flytte fra:
• Vollen
• Herredshuset
• Postgården og
Teamgården
• Sjøgt 22
• Dronningensgt 14
• Moloveien 16
• Moloveien 20 (kemner)
• Lager Rønvikleira
• Dronningensgt 15 (arkiv)
•
•
•

Leieavtaler
Flyttekabal.
Alle er inne første halvdel av
september, men vi starter i løpet av
juli

Organisering av flyttingen
• Flyttingen
– Kontaktpersoner ved hver avdeling - informasjonsmøter
– Rammeavtale med flyttebyrå
– Flytte fra
• Rydde, merke, ta hånd om overskuddsmøbler, pakke, sanere osv.

– Flytte til
•
•
•
•

Møbelfordeling
Skjermløsninger
Flyttekabal og muligheter for å forskyve flyttekabalen
Tilgang ID-kort

– Nye møbler og gjenbruksmøbler
– Bystyremøbler, formannskapsmøbler, budtjeneste, fjernarkiv, diverse til
lagerrom, rekvisita, fjernarkiv
– Forhåndsstemmingen valget - Stormen
– Bystyremøte 5.september – i nytt rådhus

