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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.), Kristin Dæhlie, Morten Mørch, Iver 

Johnsen, Anders Gimmestad Gule og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr), Anne-Beth 

Holte, Ann Kristin Sjaastad (HMS), Terje Gustavson (observatør) 

 

Kopi til: Læringsmiljøutvalget 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget 

Møtetid: Onsdag 12.10 

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

Signatur:   

 

   

 AMU-sak 24/16 Godkjenning av saksliste 

 

 AMU-sak 25/16 Avvik som omhandler eksterne leverandører i våre bygg.  

Muntlig orientering v/Lindis Burheim 

Se vedlagt presentasjon 

Kommentarer:  

 Det registreres ingen nedgang i antall meldte avvik på eksterne, årsaken til 

dette kan være veldig høy aktivitet, stor produksjon 

 Det er ikke et mål at vi skal melde færre avvik. Det er viktig at hendelser 

meldes. 

 Avvik som meldes i leverandørenes systemer blir rapportert til NTNU i 

byggemøter.  

 Vi har etter fusjonen også endel bygg der vi ikke er eier, men leietaker. Dette 

er to forskjellige roller med tanke på byggeprosjekter.  

 

Vedtak: AMU støtter Eiendomsforvaltningen i videre arbeid med oppfølging av 

avvik blant eksterne leverandører. Det må rettes oppmerksomhet på koordinering 

med Ålesund og Gjøvik 

 

 AMU-sak 26/16 

 

Trafikksituasjonen på Gløshaugen  

Det er over flere år meldt om farlige situasjoner i forbindelse med kryssing av veien 

på Gløshaugen. Saken har vært oppe i AMU tidligere. Viser til AMU-sak 19/16 

(møte 07.09, ID 15857) der flere personer var nær overkjørt av bil da de skulle gå 
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over fotgjengerfeltet mellom PFI-bygget og kjemihallen. Saken er også meldt inn 

direkte til AMU fra et institutt i Realfagbygget.  

Orientering v/Lindis Burheim og Trondheim kommune 

 

Saken utsettes til neste møte 23.11.2016 

 

 

 

AMU-sak 27/16 

 

Campus - Status og veien videre 

Muntlig orientering v/Merete Kvidal 

 

Kommentarer: 

 For å få til et godt prosjekt må arbeidsmiljø, ansattes helse og HMS være i 

fokus gjennom hele prosessen.  

 AMU vil inn på riktig tidspunkt. Designet av prosessen og hvem som skal 

delta er viktig. De partene som skal uttale seg må få uttale seg på riktig 

tidspunkt. 

 AMU har en rolle i utvikling av arbeidsplasskonsepter.   

 Det bør også fokuseres på forurensing inn i bygg ved nærhet til trafikkert 

vei. I tillegg må man tenke på mulighet for å bruke utearealer på en god 

måte.  

 NTNU må få fram særpreget og variasjonene vi har i organisasjonen. Våre 

særskilte behov må dokumenteres.  Den største risikoen for kvalitet og 

framdrift er dårlig involvering.  

 Det er mye erfaring med slike prosjekter i organisasjonen. Viktig at vi 

benytter oss av denne.  

 AMU må gi noen generelle føringer for hva vi skal følge framover. Det er 

viktig å få fastlagt prinsipper rundt hva som er en god arbeidsplass, og utrede 

hvilke fysiske faktorer som understøtter ulike typer aktiviteter. Her har vi 

interne ressurser som kan bistå. I tillegg må vi forholde oss til lov og 

regelverk. 

 

Vedtak: AMU støtter det videre arbeidet med campusutvikling med de 

kommentarer som kom fram i møtet. 

 

 AMU-sak 28/16 Bekymringsmelding fra AMU til styret ang. arbeidsbelastning 

 

Vedtak: Notatet revideres med de kommentarer som kom fram i møtet før det 

sendes på sirkulasjon til AMUs medlemmer. Notatet legges deretter fram for styret.  

 

 AMU-sak 29/16 NTNUs politikk for beredskap 

v/Lars Strømmen 

Se vedlagt presentasjon 

 

Kommentarer: 

 Bra å få på plass en politikk. Dette er et viktig dokument som alle må kjenne 

til. Vitenskapelig ansatte som reiser mye må få forståelse for at dette er 
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viktig for dem.  

 Foreslår å ta inn begrepet «helse» i dokumentet, ikke bare liv og 

kjernevirksomhet.  

 Bra å få et overbyggende dokument. Vi har en del gode dokument på 

beredskap, men det er viktig med operasjonalisering og forankring i 

lederlinja. Ønsker en tydeliggjøring av det systematiske arbeidet med 

beredskap. Hva er god beredskap på NTNU? Hvordan måler vi at vi når 

målene? Vi må pålegge oss selv en forpliktelse til å nå disse.   

 Vi greier oss rimelig bra ved konkrete hendelser. Fokuset må nå være på 

forebygging. Det må erkjennes i ledelsen at dette må jobbes med, og det må 

inn i de fora der vi skolerer våre ledere. Kontaktpersoner ute i 

organisasjonen må på plass. 

 Det er viktig å se på aktivitet mellom planlagte øvelser. Hvordan jobber man 

med evaluering? Det er ikke nok at man tar fram evalueringen rett før ny 

øvelse.  

 Det uttrykkes et ønske om å komme videre i dette arbeid. Man må også være 

realistisk med tanke på hvilket nivå vi skal være på, for høye mål kan gjøre 

det vanskelig.  

 Ønsket er at alle som har en rolle i beredskapsarbeidet får eierskap til dette 

dokumentet. Beredskap må inn i lederopplæring osv.  

 Det forebyggende arbeidet må fremheves tydeligere, bl.a. under pkt. 1 

Formål. 

 Målet nå er å få på plass en politikk i rektoratet slik at vi kan vedta den og la 

den gjelde fra 01.01.2017. Styret vil bli orientert. Vi må sette oss noen 

milepæler, få det inn i det daglige arbeidet, ikke begynt på dette arbeidet. 

Fornuftig å ha et grep på geografiske satellitter, spredte campus. Vi tar med 

oss innspillene og reviderer det som skal revideres 

 

Vedtak: AMU støtter innføring av en politikk for beredskap, med den hensikt å 

tydeliggjøre mål og ambisjonsnivå for virksomhetens arbeid med beredskap. 

Samtidig må det sørges for forankring og implementering ute i organisasjonen.   

 

 AMU-sak 30/16 Fullmaktssak AMU: Campus Gløshaugen, Hovedbygningen – Ombygging av 

driftsareal inkludert nytt innvendig søppelrom.  

v/Heidi Egseth 

Prosjektet vil bl.a. gi bedre kontorplasser for driftsleder samt pc-arbeidsplasser for 

driftspersonell og forbedret spise- og møterom. Søppelkontainere som ble etablert 

ute som oppfølging av et pålegg i forbindelse med branntilsyn avvikles, og det blir 

etablert innvendige ventilerte søppelrom. Nytt ventilasjonsanlegg gjør at saken er 

meldepliktig. 

 

Vedtak: AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne byggesaken på bakgrunn av 

notat fra AMUs byggearm 
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 Ref.sak 2/16 Høringssvar fra AMU campusprosjektet 

  

 

Evt. 

 

   AMU i nye NTNU. Det blir lagt fram en sak på neste møte med forslag til 

organisering av AMU 2017. 

 Forberedelse av arbeidsmiljøundersøkelsen 2017 blir sak på et av møtene 

før jul. Vi må se på evaluering, fokus og håndtering. Det må også vurderes 

fokus på spesielle grupper. Saken må diskuteres i AMU og SESAM før 

den går til rektoratet.   

 Notat om verneombudsvalg vil gå ut medio desember når nye ledere er på 

plass. For å unngå en lang periode uten verneombud må valg gjennomføres 

i januar.  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



HMS PÅ NTNU SINE BYGGEPLASSER

Gjeldende praksis



NTNU EIENDOM gjør dette

• Følger byggherreforskriften

• Gjør risikovurderinger i 
prosjekteringsfasen

• Har egen HMS/SHA- koordinator i 
større prosjekter

• Kontroller gjennomføres ukentlig på 
byggeplass med avviksregistrering

• Ukentlig/månedlig rapportering på 
HMS i byggemøter

• Aksjoner gjennomføres omgående 
ved alvorlige avvik

• Har prosedyrer og maler for HMS/SHA på 
byggeplass

• Setter frister for utbedring

• Følger kontinuerlig opp avvik

• Stanser arbeidet dersom det er 
uforsvarlig

• Bortviser medarbeidere som ikke følger 
våre krav til HMS 

• Kontraktspart har måttet skifte 
underleverandør ved gjentatte grove 
avvik

• Berørte brukere er aktivt med i 
HMS/SHA- arbeidet og får info og 
innsyn



NTNU DRIFT gjør dette

• Alle medarbeidere og innleide 
tjenester gjennomfører e-
læringskurs i HMS

• Alle medarbeidere og innleide 
tjenester gjennomfører 
sikkerhetsopplæring for farlig 
verktøy

• Har HMS 
retningslinjer for risikofylt 
arbeid

• Gjennomfører risikovurdering 
før tiltak iverksettes

• Stiller 
krav til egenerklæring om HMS i 
rammeavtaler

• Følger opp og sørger for lukking 
avvik

• Stanser farlig arbeid

• Følger DSB og Arbeidstilsynet 
sine føringer



NTNUs politikk for Beredskap

AMU ved NTNU

2016-10-12
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Hvorfor en politikk?

• Formål

• Overordnede krav og føringer

• NTNUs mål og ambisjonsnivå for beredskap

1. Mål for risikostyring, beredskapsplanlegging

og hendelseshåndtering

2. Mål for etablert beredskapsorganisasjon

3. Mål for varsling og mobilisering

4. Mål for opplæring og øving

5. Mål for samvirke
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Formål

• NTNUs beredskap skal ivareta studenter, ansatte, 

besøkende, eiendom og verdier ved en krisesituasjon. 

Videre skal beredskapen ivareta universitetets 

kjernefunksjoner for undervisning, forskning og offentlig 

tjenesteytelse under og etter kriser.

• Politikkens formål er å stadfeste NTNUs ambisjonsnivå 

for det systematiske beredskapsarbeidet, i møtet med de 

overordnede krav og føringer som er gitt.
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Overordnede krav og føringer

• Kunnskapsdepartementet (KD) har det overordnede ansvaret for 

beredskapsarbeidet ved statlige universiteter og høyskoler. KD stiller krav til 

at utdanningsinstitusjonene skal ha en god beredskap, og de skal vite hva 

de skal gjøre dersom noe skulle skje.

• KD stiller som krav til underliggende virksomheter at det skal arbeides 

systematisk med å styrke ledernes og organisasjonenes grunnleggende 

holdninger og kultur knyttet til erkjennelse av risiko, til gjennomføringsevne 

og samhandling, IKT-utnyttelse og til resultatorientert lederskap.

• KD gir føringer for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom 

det årlige tildelingsbrevet etter fastsatt statsbudsjett. De siste årene har det 

gjennomgående blitt presisert at beredskapsplaner skal bygge på 

regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser, og at kriseøvelser skal 

gjennomføres årlig. 
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DSB - Systematisk beredskapsarbeid 

i fire faser

• Kartlegging – kartlegge risikosituasjoner, krav og forventinger

• Mål og organisering – sette virksomhetsmål og organisere arbeidet 

med sikkerhet og beredskap

• Gjennomføring – utarbeide kriseplaner, styrke 

beredskapskompetansen, ivareta sikkerhet og beredskap i planlegging

• Evaluering og utvikling – evaluere og utvikle sikkerhets- og 

beredskapsarbeidet ved rutiner for ajourhold, beredskap-gjennomgang 

med totalvurdering og tilsyn av arbeidet
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DSB - Systematisk beredskapsarbeid 

i fire faser
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NTNUs mål og ambisjonsnivå for 

beredskap

Gjennom systematisk beredskapsarbeid skal 

NTNU forberedes på å effektivt, og til enhver tid, 

kunne respondere på en krisesituasjon. 

Det er et mål å minimere konsekvensene av en oppstått 

krisesituasjon, og å raskt kunne opprette normaltilstand.
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Mål beskrevet i beredskapspolitikk

1. Mål for risikostyring, beredskapsplanlegging

og hendelseshåndtering

2. Mål for etablert beredskapsorganisasjon

3. Mål for varsling og mobilisering

4. Mål for opplæring og øving

5. Mål for samvirke



Forslag til vedtak fra AMU:

AMU støtter innføring av en politikk for 
beredskap, med den hensikt å tydeliggjøre
mål og ambisjonsnivå for virksomhetens 
arbeid med beredskap.
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