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 AMU-sak 

1/16 

Godkjenning av saksliste 

Sakliste godkjent 

 Presentasjon av medlemmene, runde rundt bordet. 

 Ida Munkeby informerer om AMU og arbeidsform. Hvert år i jan/febr 

arrangeres AMU-seminar, i tillegg gjøres et av møtene tidlig på høsten til et 

heldagsmøte. AMU er en viktig arena for NTNU. 

 

 AMU-sak 

2/16 

HMS-årsrapport  

v/Arve Johansen 

Arve innleder med informasjon om prosessen med HMS-årsrapport, der AMU 

involveres på et tidlig tidspunkt for å få mulighet til å gi innspill.  

 Arbeid med fusjon er et eget punkt i rapporten.  

 Under avviksrapportering omtales nedgang i antall meldte avvik, dette var 

tema i AMU ved rapportering 2. tertial.  

 Miljørapporten blir et eget vedlegg til rapporten. Denne utarbeides av Asplan 

Viak. Vi er blitt utfordret til å se på å se på effekter av de nye 

parkeringsreglene. Vanskelig å si noe konkret om dette. Når det gjelder 

transport har vi en økning i antall flyreiser, muligens pga. arbeidet med 

fusjonen. 

Kommentarer: 

 Rapporten er godt skrevet, men det bør tenkes på målgruppen. Hvor mye 

detaljer ønsker styret? Det foreslås å lage en kort oppsummering med 
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hovedpunkter med hele rapporten som et vedlegg. Enkelte deler av rapporten 

er for detaljert. 

 Styret vil være opptatt av sykefraværet i forbindelse med fusjonen. Hvis det 

ikke er mulig å få dette fra NAV må vi se om det er mulig å hente ut noe fra 

Paga. Det bør også sies noe om egenmeldt fravær. 

 IA-delen må strammes opp. Sykefravær og arbeidet med tilrettelegging er 

viktig, men sykefravær er bare en av faktorene vi måler på. IA bør evt. inn i 

pkt. 2.16. 

 Rapporten beskriver 2015.Satsningsområdene er for 2016/2017. Her må det 

sjekkes ut hva som rapporteres hos våre fusjonspartnere, og hva som er 

aktuelle satsningsområder også for dem. 

 Beredskap i forbindelse med fusjonen bør inn. 

 Satsning på konflikthåndtering må videreføres i 2016/2017. Her må det 

forebyggende arbeidet vektlegges. Lederne må settes i stand til å gjøre grep på 

et tidlig tidspunkt. Det bør også klargjøres hvem som ønsker mer bistand, 

ledere eller ansatte.  

 Brev til enheter ang. samordning, hvordan er dette formidlet i nye enheter? 

 H-verdi er oppgitt, men i forhold til hva? 

 

Vedtak: AMU støtter utkast til HMS-årsrapport med de kommentarer som kom fram i 

møtet. Et revidert forslag til satsningsområder legges fram og diskuteres på AMU-

seminaret 17-18 februar. 

   

 O-sak 1/16 Sentralt AMU- lokale AMU Gjøvik/Ålesund 

Anne Beth Holte informerer om innholdet i notatet.  

Kommentarer: 

 Underutvalg, AKAN og IA. Vi må være litt pragmatisk i overgangen. Fungerer 

AKAN i Gjøvik/Ålesund må det være greit å fortsette med det. 

 Se på tilpasningsavtalen. Det som står i notatet kan misforstås. 

 Sentralt AMU har behov for å få opp saker fra lokale AMU. Vi bør bruke dette 

året på å finne ut av hvordan dette skal gjøres.  

 

Saken kommer tilbake på neste møte for vedtak. 

  

 

 

 

 

O-sak 2/16 

 

 

Status fusjon 

v/Ida Munkeby.  

Innspill/erfaringer fra AMU medlemmene. 

  Det er mye temperatur rundt fakultetsstruktur, avgjørelse blir tatt i styremøtet i 

februar. Fakultetsstruktur blir tema på ledersamlingen på Oppdal.  

 Arbeidsgruppa for administrativ organisering har levert sitt innspill.  
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 Høringsmøter avholdes i hele org. Administrativ organisering avgjøres i styret i 

august.  

 Det må ses på hvor det er behov for å sette inn ekstra ressurser i løpet av våren 

/høsten med bakgrunn i enkeltpersoner- og miljøers bekymring. 

 Det er uro rundt at arbeidsgrupper nedsatt i fusjonsprosjektet legges ned. 

Arbeidet fortsetter i linja, uten arbeidstakerrepresentanter. Hvordan sikres 

medvirkning?  

 Det må tas noen sentrale grep med tanke på at fakultet og institutter setter i 

gang ulike tiltak eks. kartleggingssamtaler. Det må tydeliggjøres når man 

faktisk skal sette i gang samtaler.  

 Arbeidet rundt kunngjøringsstopp er ikke utprøvd. Vi skal ha et sentralt 

tilsettingsutvalg i en periode. Det å være overtallig er krevende, og det må 

håndteres med et blikk på arbeidsmiljø. Når avgjørelsen om at en stilling ikke 

skal utlyses er tatt må noen gjøre et stykke arbeid. Skal dette gjøres sentralt? 

Kunngjøringsstopp vil også virke inn på prosesser rundt avbyråkratisering. Man 

må starte med å ha fokus på endrete arbeidsmetoder slik at ikke folk slutter og 

man fortsetter å gjøre arbeidet som før, og fusjonsarbeidet kommer i tillegg til 

dette. 

 Det skal være et løpende fokus på HMS og arbeidsmiljø i dette året. Det er lagt 

fram en skisse for AMU for hvordan det skal jobbes med psykososialt 

arbeidsmiljø dette året når arbeidsmiljøundersøkelsen ikke skal gjennomføres. 

Det planlegges et årshjul med hjelpemidler til lederne, med bistand der det er 

behov for det. Vi har knyttet til oss nøkkelpersoner fra Gjøvik/Ålesund/tidl. 

HiST i dette arbeidet.  

 Gjøvik er splitte med tanke på bred eller smal modell. Det at de fleste jobber 

bredt gjør at oppgaver kan forsvinne for enkeltpersoner. Stort sett positiv 

stemning rundt fusjonen 

 Det stilles spørsmål til ivaretakelsen av tidl. HiST-ansatte. Tidligere 

organisasjonsdirektør på HiST sitter i Organisasjonsdirektørens ledergruppe. 

Det er viktig med tanke på innplassering til høsten. Det må ikke være sånn at de 

på NTNU gjør det samme som før og at HiST får de oppgavene som er igjen. 

Uro i tidl. HiST med bakgrunn i liten kjennskap til flere av NTNUs systemer 

som ble valgt pga. tidshensyn. 

 Konkrete råd til ledelsen kan sendes Trond Singsaas og Per Kjøl. 

 

 

 Ref-sak 1/16 Oppgradering av heis, IT-bygget Gløshaugen 

 

   

 

 

Evt. 

 

 

 Informasjon om AMU-seminar 17-18 februar 

 HMS-avdelingen har fått fornyet godkjenning som BHT for nye 5 år. 
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