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Arbeidsmiljøutvalget Dato 

20.06.2016 

Referanse 

2016/14003 
 

 

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

Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Kristin Dæhli, Iver 

Johnsen, Anders Gimmestad Gule, Kjerstin Tobiassen og Heidi Egseth 

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

(studentrepr), Terje Gustavson (observatør). 

 

Kopi til: Læringsmiljøutvalget 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget 

Møtetid: Mandag 13.06 

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

Signatur:   

 

   

 AMU-sak 12/16 Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent 

 

 AMU-sak 13/16 Administrativ organisering (se styresak lagt ut 9/6) 

Trond Singsaas informerer. Styret vedtar avdelingsstruktur (overordnet). Rektor 

gis fullmakt til å inndele i seksjoner, og fordele oppgaver mellom avdelinger. 

Det er gitt noen føringer i saken, premiss som rektor kan forholde seg til, eller 

ikke. Det er uttalt seksjonering på noen områder eks. BHT, internasjonalt 

arbeid, studentrekruttering. Det er ikke lagt opp til at styret skal vedta noe på 

disse områdene. Delegering til rektor betyr at det skal forhandles. SESAM er 

forhandler i fellesadministrasjonen.  

 

Kommentarer:  

 Hele prosessen er en utfordring for arbeidsmiljøet, dette bør styret få en 

tilbakemelding på. Vi har sykemeldinger og redusert kapasitet på 

bakgrunn av prosessen.  

 Saken handler om framtidig administrativ organisering, ikke om risiko. 

Til styremøtet i august kommer en første rapport om prosessen.  

 Internasjonalisering er kun nevnt under studieavdelingen. I Børresen-

rapporten har internasjonalisering fokus, og forskning og rekruttering er 

en del av dette. Det er et ønske fra fakultetene om et sentralisert kontor 

for mottak av utenlandske ansatte. Flere har sagt dette i høringen.  
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 Det er ønske om en lokal HMS-person henholdsvis i Gjøvik og Ålesund.  

 Ifølge Arbeidsmiljøloven skal AMU behandle spørsmål som angår 

bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten. Dette vedtas i styremøtet i 

august, og det betyr at AMU må behandle dette før styremøtet.  

 Tilbakemelding fra vernelinja er at det oppleves som at HMS-området 

får mindre fokus ved at det flyttes nedover i organisasjonen 

sammenlignet med i dag. Enkelte mener da at BHT må flyttes ut av 

NTNU i stedet for at det legges under HR.  

 HMS-folk er ikke blitt involvert i prosessen på fakultetene, det er 

uheldig.  

 SESAM sier at BHT må ha egen leder og eget budsjett.  

 Fakultetene skal opprette HR-funksjon, men rektor kan nevne HMS 

eksplisitt. I saken ligger mange muligheter for rektor.  
 
Vedtak: AMU tar styresaken til orientering med de kommentarer som kom 

fram i møtet. Det settes opp et ekstraordinært AMU-møte 22.08 for behandling 

av spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten. 
 

 AMU-sak 14/16 

 

Instituttstruktur 2017 (se styresak lagt ut 9/6) 

Trond Singsaas informerer. Alle utredningsbidrag er tatt inn. Gjøvik og Ålesund 

får egne institutter etter eget ønske. Rektor har fullmakt til å gjøre mye innenfor 

dette vedtaket.  

Kommentarer: 

 Uansett hvor leder plasseres må det legges til rette for dialog mellom 

leder og verneombud.  

 I tiden mellom 16.juni og 25.august må fakulteter som har institutt både 

i Trondheim og Gjøvik/Ålesund gjøre en ny vurdering av organisering. 

Dette anses ikke som omkamp, men å se helheten etter vedtaket.  

 Gjøvik/Ålesund vil få anledning til å forhandle om hva som skal ligge 

der sentralt, eks. HMS. 

 

Vedtak: AMU tar styresaken til orientering 
 

 AMU-sak 15/16 Avviksrapportering 1.tertial 

Anne Beth Holte orienterer og uttrykker bekymring rundt studentenes tilgang i 

ulike bygg på kveldstid. Det er også enkelte alvorlige avvik der det bør 

etterspørres hva som faktisk gjøres av tiltak. Det kan virke noe «snilt» med 

presisering av rutiner o.l. 

Kommentarer: 

 Det uttrykkes bekymring når det gjelder byggeprosesser. Mye slurv og 

avvik i forbindelse med eksterne i våre bygg. Ønsker en vurdering av 

dette rundt eksterne. 

 Det er mange utfordringer rundt bygg med annen huseier.  

 Vi er inne i en periode med mye byggeaktivitet, og denne aktiviteten vil 

øke framover. 
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 Det bør vurderes mer kontroll på eksterne leverandører. 

 Det er viktig for studentene å ha tilgang på kveldstid. Det er veldig bra 

at NTNU har åpne lokaler, men tilgang kan begrenses i spesielle 

områder. Rutiner må sikres rundt eksterne. 

 Noen oppfølginger er litt «slappe». Det bør tas opp med HMS-

koordinatorer hvordan de følger opp alvorlige avvik. 

 

Vedtak: AMU tar avviksrapporteringen til orientering. Eiendom bes om å 

komme og informere AMU om hvordan eksterne i våre bygg følges opp, og 

hvilke tiltak de foreslår for å redusere faren for alvorlige ulykker ut fra at det 

fortsatt meldes flere avvik innen området.    

 

 AMU-sak 16/16 

 

Prosess rundt innplassering fagmiljø fra Fakultet for teknologi  

Terje Meisler informerer om notat utarbeidet i samarbeid med LHVO. Dette 

handler ikke om omkamp, men en reell bekymring rundt arbeidsmiljø. De 

ansatte har siden 2012 strukket seg langt. De har vært sterkt involvert i 

byggeprosessen med det nye teknologibygget. Nye laber er planlagt i detalj, og 

nå er det sådd tvil om man i det hele tatt skal flytte inn i det nye bygget. 

Utfordringen nå er at de ansatte ikke orker å engasjere seg lengre. Dette gir et 

enormt press på arbeidsmiljøet og AMU bør være informert om det.  

 

Kommentarer:  

 Rektor skal ta en beslutning om den langsiktige plasseringen 21/6 

 Viktig at dette blir tatt opp slik at AMU er oppmerksom på 

utfordringene. 

 Vi må ta med oss lærdom og kunnskap fra denne prosessen i det videre 

arbeidet med campus. 

 Medvirkning/medbestemmelse gjennomføres via workshops og 

lignende. Mange kommer med gjennomarbeidete forslag uten at man ser 

hvor de blir av. Det er viktig å vise hvorfor man faller ned på en 

avgjørelse som ikke følger ansattes innspill.  

 

Vedtak: AMU tar saken til orientering og innspill tas med videre. Erfaring fra 

denne prosessen tas med i det videre arbeidet med campus.  

 

 O-sak 8/16 Status «Arbeidsmiljø på dagsorden» 

Se vedlagt presentasjon. Alle enheter har eller er i ferd med å gjennomføre 

«Arbeidsmiljø på dagsorden». Ikke alle har lagt rapportene i ePhorte, men like 

viktig er rapportering til leder på nivået over.  

 

  

O-sak 9/16 

 

Metallurgen oppgradering 

Fullmaktssak. 
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 O-sak 10/16 Verneområder tidl. HiST-adm. 

Heidi Egseth informerer. Mange har allerede startet flytting, og det er avklart 

at verneombud på nytt sted tar over som verneombud for de som flytter inn ved 

ny enhet. Dette må også være kommunisert opp mot aktuell linjeleder.   

 

 O-sak 11/16 

 

 

 

Status campus-prosjektet, tema som berører HMS-området 

Se vedlagt presentasjon 

 Evt.  Medlemmene må melde fra om hvem som skal delta på AMU-seminar 

Ålesund 07.09 (overnatting fra 06.09). Sekretær sender ut innkalling. 

 Tema for AMU-seminaret i Ålesund vil først og fremst være å bli kjent 

med campus Ålesund, lokalt AMU og organisasjonen.  

 Det skulle egentlig vært avholdt verneombudsvalg ved nyttår. Dette må 

forskyves med tanke på organisering  
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Arbeidsmiljø på dagsorden 
i omstillingsåret 2016 

1. Status for gjennomføring på enhetene
2. Omstilling og arbeidsmiljø – muligheter og utfordringer
3. Oppfølgingstiltak på enhetene
4. Institusjonelle tiltak

IA statusmøte 20. juni 2016
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Oppfølging av arbeidsmiljø supplerer medvirkningsprosesser og 
personaloppfølging i omstillingsåret 2016

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Planlegging

KartleggingOppfølging

Oppfølging

Fakultetsstruktur vedtas
• Informasjon og medvirkning

Løpende personaloppfølging
• medarbeidersamtaler
• kartleggingssamtaler
• omstillingssamtaler
• stillingsinnplassering fra 2017

Instituttstruktur og administrativ 
organisering vedtas
• Informasjon og medvirkning

Arbeidsmiljø på dagsorden 
• Formøte leder og verneombud
• Møte på enheten: 

• Kartlegge utfordringer
• Vurdere behov for tiltak

• Hovedtrekk rapporteres overordnet 
leder og dokumenteres i ephorte
(frist 15. juni)

Arbeidsmiljø oppfølging
• løpende oppfølging og justering 

av tiltak gjennom året på enheten
• oppfølging i lederlinja
• oppfølging av den enkelte



3

Status for gjennomføring på enhetene
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«Arbeidsmiljø på dagsorden»

- opplegg på enhetene våren 2016

Hvordan skal vi ivareta et godt arbeidsmiljø 
i en tid preget av omstilling og usikkerhet?

1. Kartlegging – spørsmål til gruppediskusjon

Hvordan påvirkes vårt arbeidsmiljø av endringsprosessene på NTNU 
(eks. psykososialt, organisatorisk, faglig)? 

– Hva er de viktigste mulighetene? 

– Hva er de viktigste utfordringene?

2. Oppfølgingstiltak etter behov

Er eksisterende tiltak gode nok eller må nye tiltak iverksettes?
– Tiltak skal gjennomføres hvis utfordringen er alvorlig 

– Andre tiltak kan være ønsket av hensyn til arbeidsmiljø og virksomhet.



5

Muligheter  - «det skal bli bra»

• Faglige muligheter – utdanning, forskning, infrastruktur 

• Endringsvindu – forbedre prosesser og tjenester

• Nye muligheter for ansatte i en større organisasjon
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Utfordringer - asymmetrisk organisering

• Betydelig omstilling allerede i 2016 for tidl. høgskoler

– Nye systemer og endringer i arbeidsoppgaver

– Asymmetrisk organisering utfordrer mellomledere/instituttledere 

• Administrative er usikre på ny organisering 

– sentralisering av gjennomgående tjenester (IT, HR, Øk) 

– fra sterk høgskoleadministrasjon til fragmentering på institutt

– administrativ effektivisering (endret arbeidssted, tap av oppgaver, kvalitet) 

• Vitenskapelige er usikre på nye fakultet/institutt og prioriteringer

– rapportere til ulike fakultet med ulike kulturer 

– status for utdanning versus forskning (sikre faglig kvalitet)

– likeverdig integrasjon i nye institutt
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Utfordringer - fusjonstretthet

• Fusjonstretthet – få det overstått

– medvirkning og innflytelse… 

– mer endring enn man trodde på forhånd 

– overbelastning på enkeltpersoner

• Fusjon på bekostning av andre oppgaver 

– ledere mindre tilgjengelige for medarbeidere

– utviklingsoppgaver på vent eller på høygir

• Sosialt arbeidsmiljø forvitrer

– ledere og ansatte involveres utenfor enheten

– forventning om oppsplitting av arbeidsmiljø (arbeidssted, oppgaver)
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Tiltak - håndtere usikkerhet og integrering 

• Skape forutsigbarhet  i prosessen 

– Åpenhet og informasjon på enheten

• Oppfølging av den enkelte 

– Ad hoc avklaringer med leder om prioritering og problemløsning

– Medarbeidersamtaler, kartleggings- og omstillingssamtaler 

• Integrering av nye medarbeidere/fagmiljø

– Invitere til arrangement, ledermøter og seminar i 2016

– Framsnakke hverandre – være åpne for andre kulturer

– Planlegge strategiseminar i nye enheter



Institusjonelle tiltak

• Lederopplæring (omstillingshåndboka)

• Oppfølging i lederlinja

(risikovurdering/behovsprøvde tiltak)

• HMS/Bedriftshelsetjeneste bistår enheter 

etter behov/ønske fra leder

• Oppfølging i AMU, SESAM/LOSAM, HMS-fora, 

verneombudsnettverk

• Bruke arbeidsmiljøundersøkelsen 2017 til å bygge nye NTNU
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Merknader til lysarkene

Det var behov for purring i lederlinja, men vi tror at så å si alle enheter klarer å sette arbeidsmiljø på 
dagsorden før ferien. 

• Vi må følge opp over sommeren mht. ephorte registrering. 

• Vi må også følge opp i lederlinja og med lederopplæring utover høsten. 

• AMU er opptatt av at vi klarer alle tre oppgaver - medvirkning, personaloppfølging og arbeidsmiljø i 2016.

Vår risikovurdering er at det er stor slitasje på enkeltpersoner og ledere. 

• Spesielt mellomledere kommer i skvis når de skal håndtere daglig drift under usikkerhet og samtidig ta 
vare på medarbeiderne. 

• Risikoen er stor for at dette kan slå ut i utbrenthet/sykmelding, jobb-hjem konflikt, redusert jobbtilknytning 
(søke annen jobb). 

• Viktig at ledere på alle nivå er bevisst behovet for prioritering av oppgaver og at noen ambisjoner må 
utsettes i tid. 

Ansatte er også opptatt av risiko ved overgang til nye faglig og administrativ organisering

• Ansatte kjenner ansvar for sine oppgaver og kvaliteten i NTNUs leveranser. 

• De kjenner uro eksempelvis for tap av egne oppgaver, oppsplitting av fagmiljø, og tap av helhetstenkning 
ved for sterk spesialisering

• Dette påvirker arbeidsmiljøet i forhold til jobbmotivasjon, fare for overinvolvering (bekymring) osv.

Denne lysarkserien er utarbeidet av Kristin Wergeland Brekke (O-stab) i samarbeid med Marianne Schjølberg 
og Roar Eriksen (HMS-avdelingen). Den er er oppdatert etter møte i AMU 13. juni og gir status for 
arbeidsmiljø på dagsorden per juni 2016. Den viser typiske eksempler på muligheter, utfordringer og tiltak på 
enhetene, samt institusjonelle tiltak. 



Kunnskap for en bedre verden

Status for campus-prosjektet
Tema som berører HMS-området

AMU 13. juni 2016

- Hvem er vi?
- Hvor står vi?
- Hvor skal vi?
- Hvordan kommer vi dit?

- Hva skjer nå?
- Hva skjer snart?
- Hva skjer om lenge?
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Prosjektsjef

Ocean Space 
Centre

Helse og sosial
Lærer

-utdanning

Samling av campus 
i Trondheim

Teknologibygget Campus Gjøvik Campus Ålesund

Visjon/lokalisering Prosjektgruppe

Prosjektstyre 

• Dragvollmiljøene til Bycampus

• Kunst, Arkitektur, Musikk

• Vitenskapsmuseet; magasin, formidlingsarealer (Vitensenter)

• Innovasjonssenteret

• Senter for psykisk helse

• Laboratorier kjemi og varmeteknisk

• Lett renovering Gløshaugen

Fredrik Shetelig, NTNU (leder gruppen)
Marit Reitan, SVT
Geir Øyen, IME
Reidar Andersen, Vitenskapsmuseet
Terje Meisler, FT
Kristian Steinnes, Forskerforbundet
Øystein Risa, Tekna
Kristian Sjøli, Studenttinget
Morten Djupdal, Studenttinget
Maiken Vasset Størkersen, Velferdstinget
Unni Steinsmo, SINTEF
Knut Solberg, SiT
Anne Reinton/Amund Aarvelta, Trondheim kommune
Espen Susegg, SIVA
Tor Åm/Åge Lien, St. Olavs hospital

Gunnar Bovim, NTNU (leder prosjektstyret)
Helge Klungland, NTNU
Reidar Bye, SINTEF
Olaf Melbø, ÅF Norge 
Jone Trovåg, Studenttinget 
Anne Borg, NT
Anne Kristine Børresen, HF
Solrun Valen, FHS
Sturla Søpstad, NTL
Frank Arntsen, NTNU



Kunnskap for en bedre verden



Kunnskap for en bedre verden

 Okt 2016 Nov 16 – des 17 2018 – 2019 2020 – 2025 2023 Tentativ tidsplan
Samling i Trondheim



Kunnskap for en bedre verden

HVA SKJER NÅ?
FASE 1 ( OKT 16)
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Beslutningsprosess og høring fase 1

• 8. juli: Rapport overordnet lokalisering ferdig og rapport kvalitetsprogram offentlig

• Primo august: Utsendelse av rapporter til høring

• August – september: Allmøter og ledermøter med alle fakultet og 

administrative enheter, SESAM, AMU, LMU, SiT, + eksterne samarbeidspartnere (?)

• 24/25. august: Styremøte: O-sak om rapportene – styrets innspill

• 21. september: Høringsfrist

• 6. oktober: Rektor avgir sin første innstilling

• 11. oktober: Dekanmøte: Diskusjon av rektors innstilling

• 26. oktober: Styremøte

• S-sak: Vedtak om kvalitetsprogram for campusutvikling

• S-sak: Overordnet lokalisering – styrets tilrådning 



Kunnskap for en bedre verden

HVA SKJER SNART?
FASE 2 (NOV 16-DES 17)



Kunnskap for en bedre verden

Rammeverk fase 2

Resultater av fasen:
• En helhetlig plan for utforming av campus
• Konsepter for arealtyper: For eksempel læringsarealer, studentarealer, 

arbeidsarealer, knutepunkt og nettverk mellom (uteområder)
• Plassering av fagområder og funksjoner – definere enkeltprosjekt

Typiske brukerinvolveringsaktiviteter i fasen:



Kunnskap for en bedre verden

HVA SKJER OM LENGE?
FASE 3 OG UTOVER (2018 )
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Kunnskap for en bedre verden

Rammeverk fase 3

Resultater av fasen:
• Rom- og funksjonsprogram
• Skisseprosjekt
• Forprosjekt

Beskrivelse av arealer og funksjoner knyttes til de som skal bruke dem
Kartlegging av spesifikke behov: unntak og spesialfunksjoner

Typiske brukerinvolveringsaktiviteter i fasen:
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