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Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten, Marianne Vinje, Terje Robert 

Meisler, Janne Gjngaar (arbeidsgiverrepr.), Kristin Dæhli, Morten Mørch, Iver 

Johnsen, Anders Gimmestad Gule, Harald Bruland og Heidi Egseth 

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

 AMU-sak 7/16 Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent. Sak 11/16 utsettes til neste møte, to saker meldes inn under 

evt. 

 

 AMU-sak 8/16 Status prosjekt Elgesetergt. 10. Prosess i forbindelse med planlegging av 

nye bygg 

Heidi Egseth presenterer hovedtrekkene i saksnotatet. Bakgrunnen for notatet er 

en bekymringsmelding fra verneombudslinja ang. medvirkning samt løsninger 

for fremtidige arbeidsplasser. NTNU står foran et stort campusprosjekt i 

Trondheim, i tillegg til at det bygges i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. 

Intensjonen med notatet er også å starte en diskusjon rundt prinsipper, og gi 

noen føringer for hvordan vi vil at framtidens arbeidsplasser skal utformes. 

Dette vil spare AMU arbeid senere slik at vi da kan gå inn i detaljer der det er 

nødvendig.  

 

Kommentarer: 

 Det er viktig å ha noen tanker om hvem som legger prinsippene. Skal 

byggherre komme med forslag, og AMU uttale seg om disse eller bør 

det være omvendt?  

 Det må også vurderes hvilken rolle LOSAM har i disse sakene. 

Medvirkningen skal supplere byggesaken med innspill fra ansatte. 

Denne sløyfa må fungere 
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 AMU er et medvirkningsorgan, og AMU må være proaktiv. Vi har et 

lov- og avtaleverk som regulerer medvirkning, og tillitsvalgte er 

forpliktet til å si fra. LOSAM-AMU glir ofte over i hverandre.  

 I AMU-seminarer har fremtidige arbeidsmiljø vært på agendaen. AMU 

skal gi ideer til arbeidsgiver og være proaktiv. 

 Arbeidsgiver har ansvar for å nedsette en prosjektorganisasjon som 

ivaretar medvirkning. Ettersom Statsbygg er utbygger i en del prosjekt 

er det viktig at ledelsen sier noe om hvordan NTNU vil at medvirkning 

skal foregå.  

 Overordnet må vi se på hvordan AMU skal rigge seg for det store 

campusprosjektet, og hvilke diskusjoner som skal tas i de ulike fora. Det 

trengs en tydeliggjøring av når man skal sørge for gode drøftinger i 

LOSAM. Mange signaler er spilt inn i campusprosjektet. Vi trenger en 

godt forberedt sak til AMU som omhandler hva vi har med oss av 

erfaringer fra tidligere. Dette for å dra opp noen prinsipper, og sikre oss 

gode arbeidsmiljø på NTNU.  

 

Christian Brødreskift presenterer byggeprosjekter fra tidl. HiST inkl. 

Elgesetergate 10 og medvirkning (se vedlagt presentasjon). 

 

Kommentarer:  

 Det signaliseres at det fremdeles er tid til å komme med innspill, og 

det er bra. De som har meldt inn bekymringen rundt medvirkning 

har fått inntrykk av at dette ikke var mulig.  

 Det fokuseres mye på tilrettelegging for studentene og gode 

læringsmiljø. Studentene skal ha gode kår, men det må også lyttes til 

ansattes behov. Det etterspørres tanker rundt hvordan de ansatte skal 

bli ivaretatt i disse byggene. IA, livsløp o.l. nevnes ikke. Det er 

viktig at vi har de ansatte med på prosessen i det nye 

campusprosjekter, effektiviteten har for stor fokus.  

 Forankring og medvirkning er essensielt for å få et godt resultat. 

Mange LOSAM er involvert, og prosjekterende bes om å se på 

tilpasningsavtalen for å få en god prosess i campusprosjektet 

 

Vedtak: AMU ber om at det forberedes en sak til AMU ang. medvirkning i 

byggesaker og AMUs rolle.  

 

 AMU-sak 9/16 Byggesak: Oppgradering av ventilasjonsanlegg i bygg 2, nivå 4, Dragvoll, 

Trondheim 

 

Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm 

 

 

 AMU-sak 10/16 Fullmaktssak AMU: Metallurgen, Gløshaugen, Trondheim – oppgradering av 

ventilasjon og noe bygningsmessig 
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Vedtak: AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne byggesaken på 

bakgrunn av notat fra AMUs byggearm 

 

 AMU-sak 11/16 IA og fusjon 

Saken utsettes til neste møte for å forberede saken ordentlig. 

 

 

 O-sak 6/16 Gasslekkasje SINTEF 

v/Anne Beth Holte 

Da hendelsen ble kjent var det uklart hvem som hadde eierskap til hendelsen, i 

begge tilfeller viste det seg å være SINTEF. SINTEF varslet dette i sin 

beredskapslinje og NTNU ble kjent med hendelsen gjennom sitt driftspersonell.  

Når nødetatene rykker ut til Gløshaugen vil NTNU straks bli koblet til 

hendelsen, det er en kommunikasjonsutfordring. Hendelsene ble tatt opp på 

felles ledermøte mellom SINTEF og NTNU. Det presiseres at det må varsles i 

linja ikke bare drift/bygg/brannvernleder. Vi må følge arbeidsflyten nedsatt i 

planverket vårt. 

 

  

O-sak 7/16 

 

Oppfølging NTNUs beredskapstelefon 

v/Anne Beth Holte 

Beredskapstelefonen skal hjelpe oss å varsle, det er ingen nødetat og de kan 

heller ikke si noe om f.eks. sperring. Det har vist seg at det er ulike 

forventninger til beredskapstelefonen. I samarbeid med driftssjefen vurderes det 

om vi skal ta over beredskapstelefonen selv. I den sammenhengen må en være 

oppmerksom på at det også handler om hendelser langt utover våre campus. Det 

kommenteres at Det medisinske fakultet har god erfaring med tilgang til 

St.Olavs vaktstyrke og beredskapstelefon. Det kan være en fordel med et 

koordinerende ledd mindre. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe som skal se på 

muligheten for at NTNUs vaktstyrke tar over ansvaret for beredskapstelefonen.  

   

 

 

 

Evt. 

 

 

 

 Eiendomssjef Lindis Burheim informerer om planlegging av en 

workshop i juni. Denne skal involvere AMU, byggarma mv. for å få 

innspill til hvordan medvirkning kan organiseres. I forbindelse med 

ordinære byggesaker er det krav om at tillitsvalgte og AMU skal inn. 

Gamle HiST og NTNU har hatt ulik måte og behandle byggesaker på. 

AMU signaliserer noe usikkerhet rundt hvordan AMU skal involveres i 

denne prosessen. Det konkluderes med at Lindis i samarbeid med Heidi 

Egseth og Anne Beth Holte kommer med et forslag til AMU til hvordan 

dette skal gjøres. 

 Statens strålevern har varslet om tilsyn ved NTNU. De ber om 

opplysninger om bruken av kapslete radioaktive kontrollkilder. Tilsynet 

består i å besvare et elektronisk spørreskjema. HMS-avd. jobber nå med 
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å få oversikt over slike kilder, også i Ålesund, Gjøvik og tidligere HiST. 

Vi har ikke så mange slike kilder, så det gjelder ikke store deler av 

NTNU. AMU foreslår å legge ut informasjon om tilsynet på Innsida slik 

at de som jobber med det blir oppmerksomme på at vi må ha en 

oversikt. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



AMU
Pr. 28.april 2016
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5 campuser i 1
• Kalvskinnet

• Høgskolebakken

• Øya

• Gløshaugen

• Hesthagen

Med Samfundet i hjertet… 

… og mer studentvelferd og bedre 

bykvaliteter

• Byintegrert campus:

• KVU og Visjonsrapport NTNU 

• Områdeplan Tempe, Valøya og Sluppen 

har høringsfrist 

• Moholt studentby (Moholt 50/50)

• Masterplan for NTNU på Gløshaugen 

• Elgesetergt ifm Miljøpakken

• Storbyhall og Leuthenhaven

• Innovasjonssenter







Perspektiv





AMUs arbeidsoppgaver ved gml HiST
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Organisering

• Arbeidet fram mot nybygg foregår i arbeidsgrupper 

med ulike tema. Gruppene rapporterer opp til IPG 

(Intern prosjekteringsgruppe), som tar med seg saker 

inn i møter med Statsbygg og andre involverte parter.



Fakultetsledelse FHS

Fakultetsledelse SVT/
Instituttledelse ISH

Fakultetsledelse DMF

Instituttledelse IAS
Ansattrepresentant 

IAS

Instituttledelse IHV
Ansattrepresentant 

IHV

Instituttledelse ISV
Ansattrepresentan

t ISV

Teknisk/administr
ativt ansatt

Lokalt 
hovedverneombud
Tjenestemannsorg. 

representant

Student fra NTNUs 
studentting

Studentrepresentant 
FHS

Studentrepresentant 
DMF

Campus (CB)
Campus (GK)

Kommunikasjonsenh
eten / 

IPGs sekreteriat

IPG-møter
(ut fra roller)

Representasjonen i 
IPG er bredt 
sammensatt. 
Medlemmene fyller 
bestemte roller i 
organisasjonen, og 
det forventes at en 
sjøl skaffer «en 
logisk vikar» dersom 
en ikke har 
anledning til å delta.
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AMUs behandling av sakene
• AMU har gjennomgått det fremlagte saksmaterialet, 

funksjonsprogram og arealskisser samt 
«arbeidsmiljøtabell»

• Brukermedvirkningen i prosjektet har vært bred og 
inkludert tjenestemannsorganisasjon og verneombud

• Funksjonsprogrammet er innarbeidet i arealskissene

• Arbeidsplasser for varig opphold ligger over bakkenivå, 
med tilfredsstillende lysforhold

• Lysforhold i U1 er ivaretatt med overlys og lyssjakter fra 
bakkenivå

• Arealskissene synliggjør sosiale soner og gangarealer

• Arealskissene skisserer bare omfang av arbeidsmiljø for 
ansatte ift fremlagte arealtabell pr ansatt 



11

AMU vedtak forts

• AMU forutsetter at klima, herunder ventilasjon, 

temperatur og fuktighet, blir ivaretatt ift TEK 10 og er 

inkludert i forprosjektet

• AMU forutsetter at skisserte arealer for naturfag og 

musikk er behandlet særskilt i forprosjektet ift lyd og 

sikkerhetskrav

• AMU forutsetter at prosjektet inkluderer mangfold og 

ulikhet i et læringsmiljøperspektiv ( Universell utforming)
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KD’s oppdragsbrev

• Arealeffektivt

• Endringer i arbeids- og læringsformer

• Høy utnyttelsesgrad

• Nye studieprogram
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Helhet og sammenheng i Campus NTNU

• Relasjon til DMF – Fakultet for medisin og helsevitenskap

• Relasjon til SUV fakultetet

• Synergiene med SIT idrett

Forventninger fra NTNU campusprosjektet:

• Nye arbeidsformer

• Effektive og fleksible arealer

• Fagnærhet

• Modernisering –

– nye læringsformer

– digitalisering

• Rett kvalitet
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Prioriteter i arbeidet

1. Plass til studentene fra Tungasletta

2. Mangfold av ansatte – 6m2 pr ansatt

– Siden 2011 endring: radiograf skal inn i bygget

– Vi inkluderer hele ISH fra SVT

3. Grupperom og møterom
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