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Arbeidsmiljøutvalget Dato 

25.11.2016 

Referanse 

2016/28100 
 

 

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, Marianne Vinje, Janne Gjengaar (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, 

Iver Johnsen, Anders Gimmestad Gule, Kjerstin Tobiassen og Heidi Egseth 

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

(observatør)  

Kopi til: Læringsmiljøutvalget 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget 

Møtetid: Onsdag 23.11 

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

Signatur:   

 

   

 AMU-sak 31/16 Godkjenning av saksliste 

Feil i sak 35/15, skal være 35/16. Saksliste godkjent 

 

 AMU-sak 26/16 Trafikksituasjonen på Gløshaugen (utsatt fra forrige møte) 

Muntlig orientering v/ Lindis Burheim og Trondheim kommune. 

Strakstiltak er kutting av trær slik at bilister skal se skilt med fartsgrense og 

fotgjengerfelt.  

Høgskoleringen er en del av miljøpakken, og det prosjekteres nå endringer og 

tiltak. Trafikksikkerhet er en del av dette. Kjørebanen blir innskrenket i form av 

at feltet for gående og syklende blir utvidet. Det vil bli ett busstopp med 

holdeplass i kjørebanen og det lages midtrabatt mellom kjøreretningene slik at 

det ikke vil være mulig for biler å kjøre forbi bussen. I byggeperioden vil 

Høgskoleringen være delvis stengt for gjennomgangstrafikk. 

Kommentarer: 

 Det er utfordrende med labvirksomhet på begge sider av en traffikert 

vei. Det fraktes utstyr og folk over denne veien. Kombinasjonen 

biltrafikk og mye folk er en utfordring 

 Vi har en del avvik som omhandler farlige situasjoner i forbindelse med 

kryssing av veien, men vi antar at vi har en del underrapportering på 

hendelser.  

 

Vedtak: AMU støtter tiltak fra Eiendomsavdelingen for å gjøre Høgskoleringen 

mer oversiktlig for bilister. Det må gis innspill til Trondheim kommunes arbeid 

med framtidig løsning. 
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  AMU-sak 32/16 

 

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017 

v/Kristin W. Brekke. Se vedlagt presentasjon. 

 

Kommentarer:  

 Bra at arbeidsmiljøet undersøkes, men det bør vurderes om man skal ha 

fokus på tema. Det kan være verdifullt å fokusere på et mindre område.   

 Hver enkelt enhet kan bli enige om hva de skal fokusere på i 

oppfølgingen. 

 Det er viktig å spørre seg om vi tok tak i de riktige tingene etter forrige 

undersøkelse.  

 Vernelinja signaliserer at det er en del saker i enkeltmiljøer som ikke 

kommer fram i undersøkelsen. Flere kjører prosess bare for å kjøre 

prosess, ikke for å bruke verktøyet.  

 Det viktigste med undersøkelsen er prosessene som kjøres i etterkant, og 

oppfølging av disse.  

 Arbeidsmiljøundersøkelsen må henge sammen med alt annet som gjøres 

i organisasjonen. Også opplyse om det når man gjør tiltak som faktisk 

har bakgrunn i arbeidsmiljøundersøkelsen.  

 

Vedtak: AMU støtter framlagt plan for undersøkelsen med de kommentarer 

som kom fram i møtet. Arbeidsmiljøundersøkelsen blir sak i AMU tidlig i 2017 
 

 AMU-sak 33/16 AMU og lokale AMU i nye NTNU 

v/ Anne Beth Holte 

Se revidert saksnotat vedlagt.  

 

Vedtak: AMU støtter vedlagt notat om organisering av sentralt AMU og lokale 

AMU i Gjøvik og Ålesund med de kommentarer som kom i møtet.  
 

 AMU-sak 34/16 Verneombudsvalg 2017  

 

Vedtak: AMU støtter vedlagt forslag til organisering av verneombudsvalget. 

Valgkomiteen består av Heidi Egseth (hovedverneombud), Ida Munkeby 

(org.dir), Hilde Apneseth (sekretær AMU) med bistand fra HMS-avd. 

Valgkomiteen får fullmakt fra AMU til å godkjenne verneområder 

fortløpende. AMU støtter forslaget om stedlig lokale hovedverneombud i 

Gjøvik og Ålesund. 

 

 AMU-sak 35/16 Fullmaktssak AMU: Etablering av slukkeanlegg i datasaler, Byggtekniske 

laboratorier, Gløshaugen, Trondheim. 

 

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

bakgrunn av notat fra AMUs byggearm 

   

 O-sak 15/16 HMS-årsrapport 
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v/ Arve Johansen 

Dette er ikke en rapport om aktivitet i HMS-avd, men en rapport over NTNUs 

HMS-arbeid i året som har gått. Rapportering fra fakultetene benyttes ikke, men 

det hentes tall f.eks. fra avvikssystemet som sier noe om aktiviteten. Formen 

blir som tidligere der det er kuttet ned mye på tekst. Asplan viak skriver 

miljødelen av rapporten. Det er sendt ut notat til miljøene for å få 

tilbakemeldinger på satsningsområder i 2017-2018. Det som er satt opp nå er 

arbeidsmiljøundersøkelse, lederopplæring også inkludert HMS, samkjøring med 

Gjøvik/Ålesund. Rapporten blir mest sannsynlig styrebehandlet i mars. Det vil 

bli gitt mer informasjon på neste AMU-møte (15.12).  

Kommentarer: 

 Det vil bli et økende opplæringsbehov for verneombud 

 Vi har en utfordring med å løfte HMS-arbeidet hos våre fusjonspartnere. 

Fremdeles er det verneombudslinja som bærer det meste av arbeidet. 

Denne bekymringen er videreformidlet til ledelsen.  

 

 O-sak 16/16 Lokalisering 

v/ Helge Klungeland.  

 

Kommentarer:  

 Biblioteket bør tegnes inn på kartet 

 Etablering av verneombudslinja er viktig med tanke på medvirkning ved 

overlevering av prosjekt fra HiST til NTNU. 

 Vær oppmerksom på en mulig ubegrunnet frykt rundt deler av Dragvoll 

med tanke på muggsopp. Alle må informeres godt om målinger og 

tilstand, også de som ikke tilhører tidligere NTNU.  

 Viktige prinsipper bør være samlokalisering med leder og at det 

vektlegges sosiale soner for møtepunkt mellom ansatte.  

 

 

 O-sak 17/16 Bedriftshelsetjenestens tilbud til ansatte i omstilling 

Muntlig orientering v/ Anne Beth Holte 

Det vil bli etablert et tverrfaglig team som består av HMS, Marit Martinsen, 

Arve Skjærvø, der folk kan henvende seg med spørsmål rundt innplassering. 

Det lages et notat som formidles til ledere og vernelinja. Notatet sier noe om 

hva man kan få svar på fra dette teamet: eks. lederstøtte, psykososialt 

arbeidsmiljø, hvordan skal ledere følge opp enkeltpersoner, hva skal man si i 

arbeidsmiljøet. 

I tillegg vil det tilbys samtaler for enkeltpersoner i regi av BHT, dette er et 

tilbud for alle. BHT vil henvise videre til andre i det tverrfaglige teamet hvis 

problemstillingen omhandler spørsmål rundt kompetanse eller juss. 

 

   

 O-sak 18/16 Fullmaktssak hovedbygget: Campus Gløshaugen, Hovedbygningen – 

Ombygging av driftsarealene inkludert nytt innvendig søppelrom. 
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 O-sak 19/16 Stråling prosjektor 

Muntlig orientering v/Ann Kristin Sjaastad om en uønsket hendelse med en 

projektor, der to ansatte fikk reversibel skade på øynene. Sentral 

strålevernkoordinator ved NTNU har orientert HMS-koordinatorer, AV-

tjenesten og Seksjon for anskaffelser om hendelsen, og bedt om bistand til å 

gjøre det kjent at slike uønskede hendelser kan oppstå, og at svært lyssterke 

projektorer ikke nødvendigvis er egnet i møterom/andre typer mindre rom.  

 

   

   

 Evt. AMU-seminar: 21-22 februar 2017, Selbusjøen 

 

 

 

 

 

 



Kunnskap for en bedre verden

Utvikle «Ett NTNU»

Organisatorisk og psykososialt 

arbeidsmiljø: 

Hva bør vi ha fokus på i 2017?



Kunnskap for en bedre verden

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Organisasjons-
utvikling

Forankring

Arbeidsmiljø-
undersøkelse

1. Utvikle «Ett NTNU»

Hva bør ledere fokusere på til 
våren?3. Arbeidsmiljø-

undersøkelsen

Hvilken funksjon kan 
den ha for ledere og 
ansatte?

Mange nye 
enheter

2. Opplæring/lederstøtte
Hvilken kompetanse trengs 
og hvordan?



Kunnskap for en bedre verden 3

1. Utvikle «Ett NTNU»

Hva bør ledere fokusere på til våren?

Hva kan vi lære fra jobbkrav-ressursmodellen

som arbeidsmiljøundersøkelsen bygger på?



Kunnskap for en bedre verden 4

Jobb-krav ressursmodellen

krav ressurser

helse

Organisatoriske rammer:
- målklarhet
- ledertillit

Kollegafellesskap:
- samarbeid
- sosialt ansvar

Individuelle oppgaver:
- selvstendighet
- lederstøtte
- kompetanseutvikling

Jobbtilknytning:
- mening i jobben
- jobbengasjement

Jobbtilknytning:
- arbeidsavhengighet
- jobb-hjem konflikt

Jobbkrav:
- urettferdige oppgaver
- rollekonflikt
- tidspress
- personkonflikt

Mål: helsefremmende arbeidsmiljø, 
jobbengasjement og måloppnåelse
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«Ett NTNU»: Fokus på organisatorisk 

arbeidsmiljø til våren?

• Viktige faktorer fra arbeidsmiljøundersøkelsen

– Avklare enhetens mål og oppgaver (mening og engasjement)

– Avklare ansattes roller og fordeling av oppgaver

– Prioritering av oppgaver (tidspress)

• Andre ting vi må prioritere til våren?

– Få på plass vernelinja
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2. Opplæring og lederstøtte

Hvilken kompetanse trengs?
• jobbkrav-ressurs modellen

• gruppeprosess metodikk

• ARK-verktøyet

• konflikthåndtering 

Hvordan skal vi løse kompetansebehovet?

Vår 2017: Bevisstgjøring Fusjonskafe - arbeidsmiljø?

Kursportalen: HMS-plattformen

Høst 2017: Forankring Instituttledermøte, Adm.lederforum, AMU, SESAM, HVO-nettverk
og opplæring Per fakultet og fellesadministrative avdeling

Vår 2018: Lederstøtte etter behov (nye ledere uten ARK-erfaring, enheter med personkonflikter)
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3. Neste arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Årshjul for
arbeidsmiljøundersøkelsen 

ved NTNU

Oppfølging

EvalueringForankring

Arbeidsmiljø-
undersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelser ved NTNU:
• 2007
• 2009 
• 2012 ARK-pilot
• 2014 ARK (HiST 2015)
• Arbeidsmiljø på dagsorden 2016
• 2017 planlagt
• 2019 planlagt

Arbeidsmiljøundersøkelsen er et
lederverktøy og medvirkningsarena 
for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
ved NTNUs fakultet og avdelinger.
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3. Arbeidsmiljøundersøkelsens funksjon i 2017

• Status for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

– Hvor langt har vi kommet i å utvikle «Ett NTNU» høsten 2017?

• mål, oppgaver, roller

• samspill leder-medarbeider

• kollegasamarbeid

• Prioritere tiltak for organisasjonsutvikling

og psykososialt arbeidsmiljø i 2018



Kunnskap for en bedre verden 9

Bakgrunnsstoff

• Arbeidsmiljø på dagsorden 2016 – årshjul

• Jobbkrav-ressursmodellen med ARK-indikatorene

• ARK resultatstjerna (spindelvev diagram)
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Vi setter arbeidsmiljøet på dagsorden som et supplement til 
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 rapportes 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



Kunnskap for en bedre verden

Konsekvenser: 
irritabel, utmattet, sykJobb-

krav

Jobb-

ressurser

Positive 

opplevelser

Negative 

opplevelser

Jobbkrav i den enkeltes 

arbeidssituasjon:
- urettferdige arbeidsoppgaver

- rollekonflikter

- personkonflikter

- tidspress

Ressurser i den 

organisatoriske 

enheten:
- tillit til enhetens ledelse

- målklarhet

- ressurser til forskn./underv.

Ressurser i 

kollegafellesskapet:
- samarbeid mellom kollegaer

- romslighet og sosialt ansvar

Jobbkrav-ressursmodellen viser hvordan faktorene i arbeidsmiljø-

undersøkelsen påvirker oss. Målet er å fremme et helsefremmende 

arbeidsmiljø, jobbengasjement og måloppnåelse.

Individuelle ressurser i 

oppgaveutførelsen:
- selvstendighet

- støtte fra nærmeste leder

- kompetanseutvikling

Tilknytning til jobben:
- mening i jobben

- jobbengasjement

- arbeid-hjem fasilitering

Tilknytning til jobben:
- arbeid-hjem konflikt

- arbeidsavhengighet

Konsekvenser: 
jobbengasjement,  

måloppnåelse
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1
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1

2
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4

5
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8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NTNU resultatrapport
2014
2012 

Jobbkrav i den enkeltes 

arbeidssituasjon:
- urettferdige arbeidsoppgaver

- rollekonflikter

- personkonflikter

-/+ tidspress

Individuelle ressurser i 

oppgaveutførelsen:
+  selvstendighet

+  støtte fra nærmeste leder

+  kompetanseutvikling

Ressurser i den organisatoriske 

enheten:
+  tillit til enhetens ledelse

+  målklarhet

+  ressurser til forskning og undervisning

Tilknytning til jobben:
- arbeid-hjem konflikt

- arbeidsavhengighet

+   mening i jobben

+   jobbengasjement

+   arbeid-hjem fasilitering

Ressurser i kollega-

fellesskapet:
- samarbeid mellom kollegaer

- romslighet og sosialt ansvar
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

     Hilde Apneseth  

 anne.holte@ntnu.no   hilde.apneseth@ntnu
.no 

    Tlf: 99642914  
 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Notat 

Til:  AMU 

Kopi til:  

Fra: HMS-avd. 

Signatur:   

 

Organisering av Sentralt AMU (AMU) og lokale AMU (LAMU) i nye NTNU 
 

Lovgrunnlaget 

 

Arbeidsmiljøloven § 7-2, (1): Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og 
miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, 
helse og velferd. Det vises for øvrig til AML § 7-2 (2) som beskriver oppgaver som AMU 
skal behandle. 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirking, §2-3: Arbeidsmiljøutvalget er et 
besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av 
arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. 

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget. 
Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes 
representanter. Alle arbeidstakere kan henvende seg til arbeidsmiljøutvalget og be 
arbeidsmiljøutvalget ta opp en aktuell sak. Arbeidsmiljøutvalgets byggearm er et rådgivende 
underutvalg for arbeidsmiljøutvalget.   

Status  

Sentralt AMU 

I overgangsåret 2016 ble sentralt AMU utvidet med 4 medlemmer (fra 8 til 12), slik at alle 
fusjonspartnerne har vært representert. Tidligere HiG og HiÅ har hatt ett medlem hver, og 
avklart seg imellom hvem som representerer henholdsvis arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden. De to resterende medlemmene kommer fra tidligere HiST.  

Lokalt AMU 

I overgangsåret 2016 har Gjøvik og Ålesund hatt lokale AMU. LAMU har, både i Gjøvik og 
Ålesund, hatt 6 medlemmer.  

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Arbeidsmilj%C3%B8utvalget+-+AMU#section-Arbeidsmiljøutvalget+-+AMU-Arbeidsmiljøutvalgets+byggearm
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Forslag 

Sentralt AMU 

Sentralt AMU består av 10 representanter, arbeidstaker og arbeidsgiver har 5 
representanter hver. Det betyr at AMU utvides med 2 representanter, en fra arbeidsgiver- og 
en fra arbeidstakersiden. Disse 2 skal komme fra NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.  

Medlemmene fra Gjøvik og Ålesund veksler hvert andre år mellom hvem som representerer 
henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.  

Representantene for arbeidsgiver utpekes av rektor. Representanter for arbeidstaker er 
hovedverneombud samt tre representanter som oppnevnes av LO-Stat, YS-Stat, 
Akademikerne og Unio (jf. Forskrift om organisering, ledelse og medvirking § 3-10). Alle 
representanter skal ha vara. Organisasjonsdirektør representerer øverste ledelse i AMU, 
hovedverneombudet skal være en av arbeidstakerrepresentantene. Øvrige medlemmer uten 
stemmerett: en studentrepresentant utpekt av studenttinget, en representant fra BHT, 
Seksjonsleder HMS, en observatør fra HMS-seksjonen SINTEF, en observatør fra 
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Sekretærfunksjonen skal ivaretas av arbeidsgiver. 

Lokale AMU 

 

Det opprettes lokale AMU i Gjøvik og Ålesund. Lokalt AMU består av 6 representanter, 
arbeidstaker og arbeidsgiver har 3 representanter hver. Viserektor representerer øverste 
ledelse i lokalt AMU, stedlig lokalt hovedverneombud skal være en av 
arbeidstakerrepresentantene. 

  

Representantene for arbeidsgiver utpekes av rektor, og en av disse skal være viserektor. 
Representanter for arbeidstaker er lokalt HVO samt to representanter som oppnevnes av 
lokale fagforeninger evt velges ved flertallsvalg ((jf. Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirking § 3-10). Alle representanter skal ha vara. Øvrige medlemmer uten stemmerett: 
en studentrepresentant, lokal bedriftshelsetjeneste. Lokalt arbeidsmiljøutvalg fastsetter selv 
hvor ofte det skal holdes møter. Det skal normalt holdes 4 møter pr. år. Sekretærfunksjonen 
skal ivaretas av arbeidsgiver. 

 

Aktuelle saker for behandling i lokalt AMU (ikke uttømmende): 

 Gi innspill til videreutvikling av HMS lokalt og sentralt 

 Påse at det blir gitt nødvendig opplæring i HMS 

 Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke 
fra Arbeidstilsynet 

 Følge opp avviksmeldinger (tertialvis), se på trender og eventuelle alvorlige avvik 

 Bruk av BHT 
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 Ha oversikt over pågående og avsluttede HMS-kartlegginger (eks risikovurderinger, 
HMS-runder, arbeidsmiljøundersøkelse) ved NTNU i Gjøvik/Ålesund. Gi råd til 
prioriteringer, og foreslå tiltak 

 Følge opp arbeidet med satsningsområder lokalt 

 Delta i utarbeidelse av HMS-årsrapport 
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