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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, Janne Gjengaar, Judith Rødsten, Terje Robert 

Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.), Kristin Dæhli, Nina Helene Laeskogen, 

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: Torsdag 15.12 

12.30-14.30 
Møtested: Høgskoleringen 6B. PFI-bygget, rom 1103 

Signatur:   

 

   

 AMU-sak 36/16 Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent. Sak til evt.: innflytting av personale i plan 1. (Terje Meisler) 

 

 AMU-sak 37/16 Brannvern NTNU fra 2017 

v/Jørn-Wiggo Bergquist, Driftssjef 

Se vedlagt presentasjon 

Bakgrunnen for omorganisering er et ønske om å få mer struktur på 

brannvernarbeidet ved NTNU. NTNU Eiendom har en ren strategisk funksjon 

og NTNU campusservice har en operasjonell funksjon. Brannvern er stort sett 

operativt arbeid. Man ønsker å bygge en robusthet på systematikk. Kunnskap 

om byggene ligger i eiendom og campusservice, og dokumenteres i FDV-

systemet. Denne kunnskapen skal ikke ligge hos en person. Delingen av ansvar 

mellom strategisk nivå og operativt nivå er for at vi overordnet skal sikre 

systematikk, og at alle oppgaver blir ivaretatt. Etter fusjonen har vi flere leide 

bygg enn tidligere. Byggeier har ansvar for evakuering i leide bygg. 

Fellesarealer er byggeiers ansvar. 

Kommentarer:  

 Erfaringen er at det ble en en kulturendring da vi fikk brannvernleder på 

midten av 90-tallet. Forebyggende brannvern er kulturarbeid, og 

spørsmålet er hvem som skal drive dette arbeidet framover. Struktur er 

også personavhengig.  

 Måten å tenke på er sammenlignbar med oppbyggingen av systematisk 

HMS-arbeid og beredskap. Alle ansatte må ha et forhold til brannvern, 

men det er leders ansvar. Hva må minimum nye ledere lære noe om, hva 
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er minimumskunnskap?  

 Det skal benyttes ekstern rådgiver i byggeprosjekt. Vi skal bygge veldig 

mye framover, og aktiviteten på området er enorm. Er det da 

hensiktsmessig at denne kunnskapen ligger utenfor organisasjonen? Det 

å bygge kompetanse internt er viktig.  

 Dette tolkes som at det nå bygges en struktur og kultur, det har vært 

savnet.  

 Der vi leier areal er det viktig å følge opp at brannvernarbeidet er godt 

nok. Bestillerkompetansen må beholdes i organisasjonen. Her må man 

hente kompetanse fra NTNU campusdrift.  

 Enig i at struktur er viktig, men fagområdet fortjener mer 

oppmerksomhet. Det bør være ledelse på dette feltet.  

 Bekymringen retter seg ikke mot bygg der vi er eier, men der vi er 

leietakere.  

 Vi mangler en «fanebæreren» på forbyggende brannvern.  

 

Vedtak: AMU tar informasjonen til orientering, og vil påpeke viktigheten av et 

systematisk og godt organisert brannvernarbeid. AMU ønsker derfor å vurdere 

erfaringene med ny organisering etter ca. 6 mnd. 
 

 AMU-sak 38/16 

 

Møteplan 2017 

Se vedlagt revidert møteplan 

Vedtak: Møteplan vedtatt med de justeringer som kom fram i møtet 

 

 

 

 

AMU-sak 39/16 Tema for AMU-seminar: 21-22 februar 2017, Selbusjøen 

 

Vedtak: Det lages et program med følgende tema: sette nytt AMU, bygge ny 

organisasjon og kultur, kontorarbeidsplasser. Det blir hentet inn eksterne 

innledere. Forslag til program sendes på sirkulasjon til AMU 

 

 O-sak 20/16 Arbeidsgivers representanter i AMU fra 2017 

 

 O-sak 21/16 Fullmaktssak forrige møte: Etablering av slukkeanlegg i datasaler, 

Byggtekniske laboratorier, Gløshaugen, Trondheim. 

 

    

 Evt. Terje Meisler orienterer om innflytting i plan 1 Teknologibygget. Det er her en 

blanding av åpne landskap og cellekontor. Innflyttingen har gått greit. 

Utfordringen er at de som sitter der tilhører tre ulike fakulteter og to seksjoner. 

Det mangle koordinering, og fra 01.01.17 er det ingen stedlig leder her. 

 



Brannvern NTNU fra 2017
AMU-sak 37/16

15. Desember 2016

ved driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist
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Organisering av Eiendom og 

Campusservice 

NTNU Eiendom (strategisk funksjon)
- ivaretar strategisk eierskap av NTNUs eiendommer
- strategisk arealstyring  
- leiekontrakter
- campus- og eiendomsutvikling
- kjøp og salg av eiendom. 

NTNU Campusservice (operasjonell funksjon)
- ivaretar eiendommenes funksjon og standard
- Ivaretar servicefunksjonene innen eiendoms- og 

driftsområdet 
- utfører vedlikehold i tråd med overordnede 

vedlikeholdsplaner
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Systematisk brannvernarbeid

- styringssystemets prinsipper

Planlegg

UtførFølg opp

Forbedre
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Systematisk brannvernarbeid

- risikostyrt 
Kartlegging
(bl.a. styrende 
dokumentasjon, type bygg, 
aktivitet i bygget, 
eksisterende kontrolltiltak, 
avvik)

Risikovurdering

Tiltak og prioritering

Revidering av 
eksisterende tiltak

Nye tiltak fases inn 
i budsjett og 
tidsplan

Rapport til AMU

NTNUs årsrapport HMS

Branntilsyn

Interne revisjoner

Revidering av 
planer
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Viktige prioriteringer i NTNUs 

systematiske brannvernarbeid

• Brannvernstrategi (basert på risikostyrt 

brannvernledelse)

• Utarbeidelse av risikobasert tiltaksplan

• Klare roller og ansvar blant annet 

– NTNUs brannansvar i ikke NTNU-eide bygg

– Brukeraktivitet i NTNU-eide bygg

• Holde brannverndokumentasjon oppdatert i FDV-

systemet
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NTNUs brannvernansvar i forbindelse 

med utbygging og ombygging

• Søknad om utbygging/ombygging skal godkjennes 

av avdeling for eiendom

• Ekstern/godkjent brannrådgiver vurderer 

nødvendige tiltak, krav i henhold til Plan- og 

bygningsloven

• Utbygger har ansvar for brannvern under 

utbygging/ombygging

• Ved overlevering av bygg får Campusservice 

huseiers brannvernansvar
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Overordnet oversikt og kunnskap om 

bygg

• Dette ivaretas i Eiendom og Campusservice og 

dokumenteres i FDV-systemet



8

Status tilsyn i 2016

• 21 branntilsyn i 32 bygg

• Om lag 33 avvik og 36 anmerkninger
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Notat 

Til: AMU 

Kopi til:  

Fra: Sekretær AMU 

Signatur:  

MØTEPLAN AMU 2017 

 

DATO 

 

TIDSPUNKT STED 

1.Februar 

 

12.00 – 15.00 Høgskoleringen 6B, PFI-

bygget, rom 1103 

21-22. Februar (AMU-

seminar) 

Lunsj-lunsj Selbusjøen 

13. Mars 

 

12.00 – 15.00 Høgskoleringen 6B, PFI-

bygget, rom 1103 

3. Mai 

 

12.00 – 15.00 Høgskoleringen 6B, PFI-

bygget, rom 1103 

12. Juni 

 

11.15 – 14.15 Høgskoleringen 6B, PFI-

bygget, rom 1103 

30.august 

 

12.00 – 15.00 Høgskoleringen 6B, PFI-

bygget, rom 1103 

18. Oktober 

 

AMU-møte og miniseminar Gjøvik 

29. November 

 

12.00 – 15.00 Høgskoleringen 6B, PFI-

bygget, rom 1103 

 


	2016-12-15_Referat
	2016 12 13 Brannvern i AMU_v2
	Møteplan 2  2017



