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Arbeidsmiljøutvalget Dato 

15.03.2016 

Referanse 

2016/6889 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Sekretær 

7491 Trondheim E-post: Høgskoleringen 6 + 47 73 59 80 24 Hilde Apneseth 

  Geologibygget Telefaks  

 http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 99 64 29 14 
 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

 

 

Referat 

 

Tilstede: Ida Munkeby, Judith Rødsten, Marianne Vinje og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.) 

Morten Mørch, Sturla Søpstad, Anders Gimmestad Gule, Kristin Dæhli og Heidi 

Egseth (arbeidstakerrepr), Anne-Beth Holte, Ann Kristin Sjaastad (HMS) 

 

Kopi til: Læringsmiljøutvalget 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget 

Møtetid: Torsdag 10.03 

12.00-15.00 
Møtested: Høgskoleringen 6B. PFI-bygget, rom 1103 

Signatur:   

 

   

 AMU-sak 2/16 Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent. Informerer om styrebehandling HMS-årsrapport under 

evt., og informasjon om avvik gasslekkasje 

 AMU-sak 3/16 Arbeidsmiljøkartlegging-presentasjon av metode og framgangsmåte 

v/Kristin W. Brekke (se vedlagt presentasjon) 

Kommentarer: 

 Det er bra det står at leder skal ha dialog med verneombud. Enkelte 

verneombud sier at den eneste dialogen de har med leder er i 

forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen. 

 Resultatene må rapporteres opp i linja slik at de som har ansvar for 

omstillingsprosessen får tilbakemeldinger.  

 Svarprosent i siste arbeidsmiljøundersøkelse var høy på bakgrunn av 

en god markedsføringsjobb. Det må presiseres i alle relevante 

nettverk at dette skal gjennomføres, og at det er et lederansvar 

 Det oppgis at man kan benytte seg av ressurser hos HR/HMS og BHT 

ved behov. Det bør også nevnes andre som det er enda lavere terskel 

for å kontakte.  

 Lederne fra NTNU som var med på gjennomføring av 

arbeidsmiljøundersøkelsen i 2014 er kjent med metoden og 

oppfølgingen ved egen enhet. NTNU i Gjøvik, NTNU i Ålesund og 

tidl. HiST har ikke denne erfaringen, og vil muligens ha behov for 

mer støtte.  
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Vedtak: AMU støtter planlagt metode og framgangsmåte 

 

 AMU-sak 4/16 Avviksrapportering 3.tertial 2015 

v/Anne Beth Holte 

 Det er en utfordring for AMU å få oversikt over psykososiale avvik.   

 Det er mange avvik relatert til dørlåser. Her skal batteribackup slå inn 

ved strømstans for å unngå innelåsing. Dette bør sjekkes.  

 Det ville vært interessant å se på sykefravær med bakgrunn i jobben. 

 Ønsker tilbakemelding på tiltak der avviket er oversendt til St.Olav. 

 

Vedtak: AMU tar avviksrapporten til orientering. HMS-avd. må ta kontakt 

med Driftsavdelingen for å undersøke rutiner for batteribackup. AMU 

informeres om dette i neste møte. 

 

 AMU-sak 5/16 Byggesak gassentral Realfagbygget 

  v/Heidi Egseth 

Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm 

 

 AMU-sak 6/16 Sentralt AMU - Lokale AMU Gjøvik/Ålesund 

(Se vedlagt presentasjon) 

Kommentarer:  

 Mandatet er for 2016. Man må allerede nå se på hvordan LAMU skal 

fungere i 2017.  

 Det vil bli grenseoppganger mot SESAM og LOSAM 

 Det må avklares om byggarma skal gå inn i lokale saker og levere til 

LAMU.  

 

Vedtak: AMU støtter vedlagt forslag til mandat for lokale AMU ved NTNU i 

Gjøvik og Ålesund.  

 

 O-sak 3/16 Organisasjonsprosjektet. Tidslinje 2016 fram mot 2017 -når er det 

naturlig å ta ulike saker inn i AMU?  

v/Trond Singsaas (Se vedlagt presentasjon) 

 Enkelte fakulteter tenker å gjøre større endringer enn det som følger av 

fusjonen. Dette vil ha betydning for administrativ struktur. 

 Børresenutvalget har sagt man designer administrativ struktur etter 

faglig organisering. Administrativ organisering skal ikke være 

bestemmende for faglige struktur-spørsmål. (eks. størrelse). 

 Frem til 15.4 skal det utredes grunnlag for dimensjonering 

 Effektivisering på 5% kan stort sett tas ut i dubleringseffekten  

 Innen 1.oktober skal vi ha en plan for bemanning 

 Det blir jobbes nå med en detaljert framdriftsplan 
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 Det må være spesifikke vedtak for Ålesund og Gjøvik. Kan ikke gå i 

detaljer på dette enda. 

Kommentarer: 

 Dette må kommuniseres på en god måte. Når prosessene kjøres 

begynner man med en gang å tenke på enkeltpersonene. 

 Det er viktig å se på NTNU som et arbeidsmarked. Alt må ikke løses 

internt på egen enhet. 

 

 

 

 

O-sak 4/16 

 

Dieselutslipp v/NTNU Driftsavdelingen 

(se vedlagt presentasjon) 

Anne Beth Holte informerer om hendelsen og Driftsavdelingens håndtering av 

saken. Forholdet ble 7.3 henlagt av politiet idet intet straffbart forhold anses 

bevist. 

 

 O-sak 5/16 Status omstillingsprosessen 

Gjennomføring av kartleggingssamtaler var tema: 

 Det uttrykkes uro rundt prosedyren om at kartleggingssamtaler skal 

gjennomføres. Lederne skal gjennomføre mange samtaler dette året 

inkl. medarbeidersamtaler.  

 Ledere er også i omstilling 

 Lederne er avventende til det å avholde kartleggingssamtaler fordi det 

fremdeles er stor usikkerhet rundt organisering. 

 Det bør være mulig å kombinere samtaler. Nå må ledere begynne å 

skaffe seg oversikt over hvordan de ansatte har det.  

 Vi har undertegnet en omstillingsavtale, den innebærer å gi råd til 

hvordan man i praksis skal håndtere dette. Framdriften i 

organisasjonsprosjektet er ikke endret.  Innplasseringer vil foregå til 

høsten.  

 Vi bør ha en lederstøtteberedskap. Enkelte bør absolutt ha 

kartleggingssamtaler nå med bakgrunn i situasjonen (eks flytting i 

hovedbygget). Det viktigste er å bli sett av leder. 

 

 

   

 

 

Evt. 

 

 

- Oppfølging seminar: 

 Info seminar 07.09: Seminaret blir i Ålesund inkludert møte med 

lokalt AMU. Det planlegges felles middag kvelden før. 

 AMU-møter ut på enhet, evt. info fra fakultet på AMU-møter. Det 

foreslås at vi ser dette i sammenheng med avviksrapportering. De 

som melder få avvik kan bes inn først. 
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  - Gasslekkasje Bergbygget, Gløshaugen, Trondheim.  

- HMS-årsrapport ble behandlet i styremøtet 09.03.  

Styret hadde bl.a. fokus på å tydeliggjøre lederansvar, og forhold knyttet 

til forsikring for ansatte og studenter på reise, felt og konferanser. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


