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 AMU-sak 14/17 Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent 

 

 AMU-sak 15/17 

 
Samlokaliseringsprosjektet 

Saken gjøres om til en orienteringssak. Se O-sak 13/17 

 

 AMU-sak 16/17 Avviksrapportering 1.tertial 

Situasjonen i Sverresgate 12. trekkes spesielt fram. Mange av avvikene her går 

direkte til prosjektet, ikke via avvikssystemet. 14.juni er det planlagt et 

evalueringsmøte ang. bygget der KD skal være tilstede. 

Kommentarer:  

 Meldinger om problemer i bygget kommer fra verneombud, tillitsvalgte, 

ansatte og ledere  

 Kommunikasjonen med Statsbygg og eksterne firma er utfordrende. Det er 

bekymringsfullt ettersom vi skal i gang med nye byggeprosjekt med 

Statsbygg som byggherre 

 Eiendomsavdelingen og campusservice må på banen høyere opp i systemet. 

NTNU må skaffe seg erfaring med å drifte bygg og byggeprosjekt der vi 

ikke selv er byggeier 

 Under O-sak 05/17 har AMU tidligere gjennomgått avvik knyttet til 

gasslekkasje i boden mellom Byggteknisk og Realfagbygget. Her avventes 

fortsatt en tilbakemelding fra Campusservice. Saken er purret av HMS-
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seksjonen 

 

Vedtak: AMU tar avviksrapporteringen til orientering. Situasjonen i Sverresgate 

12. må følges, og AMU ønsker en tilbakemelding fra Eiendomsavdelingen og 

campusprosjektet angående oppfølging og status.  

 

 AMU-sak 17/17 

 

Kontorarbeidsplassen- føringer/prinsipper  

 

Vedtak: Med utgangspunkt i de to forslagene som er framlagt lages det et nytt 

utkast til notat med prinsipper for AMUs behandling av fremtidige byggesaker 

vedrørende kontorarbeidsplasser. Dette sendes på sirkulasjon til AMU, og vedtas i 

neste møte. 

 

 AMU-sak 18/17 Endringer i parkeringsordningen 

Endringene innebærer i hovedsak: 

a) Flere parkeringsplasser reserveres for ansatte og studenter i Trondheim 

Det pågår arbeid med å gjøre tilsvarende vurderinger for p-plassene NTNU har i 

Gjøvik og Ålesund (i dialog med viserektorene). 

b) Parkeringsavgift for besøkende med el-bil 

c) Justering av p-avgiften 

d) Justering av kontrollavgiften (bøter) 

 

Vedtak: AMU støtter vedlagte forslag til endringer i parkeringsordningen fra 

01.09.2017 

 

   

 O-sak 8/17 

 
Arbeidsgruppa «Arbeidsplasser» i campusprosjektet 

Se vedlagt presentasjon. 

Arbeidet som foregår nå er klargjøring av rammer. Ulike grupper involveres: 

beslutningstakere, tillitsvalgte, sluttbrukere, fageksperter. Det anbefales at 

prosjektet lager en konkret plan for formell medvirkning. Det vil også gjøre det 

enklere å se når det er naturlig at f.eks. AMU skal inn i prosessen. Det er ønskelig 

med en status fra arbeidsgruppa på hvert AMU-møte. Det vurderes i forkant, i 

samarbeid med prosjektet, hvor mye tid som er nødvendig. 

 

 O-sak 9/17 Status arbeidsmiljøundersøkelsen 

Se vedlagt presentasjon. 

NTNU Gjøvik og Ålesund har ikke benyttet ARK som verktøy tidligere, det vil bli 

gjennomført egen opplæring her i sept/okt i forbindelse med annen HMS-

opplæring. Verneombudene skal ha en rolle i gjennomføringen av 

arbeidsmiljøundersøkelsen. Ved enheter med flere verneombud må 

verneombudene seg imellom bli enig om hvem som fyller ut faktaark sammen med 

leder. Enkelte steder hvor verneombudene representerer mange enheter, er det 

hensiktsmessig å dele arbeidet mellom verneombud og vara verneombud. Vi må 

bruke de etablerte fora vi har for å spre informasjon om undersøkelsen. 
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 O-sak 10/17 Bedre sammen 

Notatet er omskrevet slik at fokuser er mer tydelig på samordningsavtaler. 

Samordningsavtalen fastslår hvilken av virksomhetene som har hovedansvaret. 

Avtalen gir også oversikt over hvilke områder og/eller aktiviteter som inngår i 

samordningen. 12. mai ble det gjennomført besøk på Institutt for materialteknologi 

av Gunnar Bovim og Alexandra Bech Gjørv. Hovedverneombudene fra SINTEF 

konsernet og NTNU deltok fra verneombudslinjen. Dekan og tilsv. ved SINTEF 

skal ha minst ett møte i året.  Det kommenteres at AMU bør informeres om status 

på samordningsavtalene i løpet av høsten.  

 

 O-sak 11/17 HMS-rapport 1. tertial til styret 

Ved behandling av HMS-årsrapport i styret ble det bedt om en hyppigere 

rapportering på HMS. Det er rapportert på status satsningsområder, sykefravær og 

avvik. Risikovurdering i samlokaliseringsprosjektet er også omtalt i notatet. 

Notatet er lagt som et vedlegg til tertialrapporten. 

 

 O-sak 12/17 Fullmaktssak: HUNT forskningssenter, Levanger , Etablering av automatisk 

slukkeanlegg i lager og fryselager 

 

 O-sak 13/17 Samlokaliseringsprosjektet 

(saken ble endret fra AMU-sak til O-sak) 

Se vedlagt presentasjon. 

Det orienteres om status samt planer for veien videre v/prosjektleder Trond 

Singsaas. Innledningsvis blir det sagt litt om fase 1 og 2 i prosjektet, og 

utredningsgrunnlaget for fase 3. Det var viktig for prosjektet å få en beslutning på 

to store byggeprosjekt: laboratorium Valgrinda og laboratorium Matvitenskap. 

Dette for at man skulle kunne sette i gang disse prosjektene i henhold til tidsplan. 

Det ses på stegvis flytting av miljøer for å ta hensyn til studieår (semester) osv.  

Det kommenteres bekymring rundt tempoet i prosessen, samt reell mulighet for 

medvirkning ut fra oppstart rett før ferie. Risikovurdering gjennomført med tanke 

på arbeidet påpeker viktigheten av å ha med lokal fagkompetanse. Det er også 

bekymringer rundt splittelse av fagmiljøer og bygging av arbeidsmiljø når 

avstandene blir store.  

 

   

 Ref sak 1/17 Heis i Kjemiblokk V, Gløshaugen 

 

   

   



Campusutvikling:
Kartlegging og konseptutvikling

Organisering og aktiviteter

AMU-møte 12. juni



Prosjektsjef

Prosjektstyret

Prosjektstab

Samlet campus i 
Trondheim

Helse og sosial -
Elgesetergate 10

Sverresgate 12 
på Kalvskinnet

Lærerutdanning 
på Kalvskinnet

Nybygg i 
Gjøvik

NMKII i 
Ålesund

Ocean Space 
Centre

Fysisk plan

Kartlegging og 
konseptutvikling

Faglig lokalisering

Prosjekteier: Rektor

Kommunikasjon, framdrift, økonomi, Innkjøp, 
koordinering utdanning og forskning

Arbeidsgrupper:

Læringsarenaer

Arbeidsplasser

Knutepunkt

Studentfrivillighet og -velferd

Samarbeidspartnere

Utforskingsaktiviteter, for eksempel:

Spørreundersøkelser

Dybdeintervju

Fremtidsverksted

Trendanalyser

Referansebesøk

Faglige workshops

Fokusgrupper

Etc…

+



Hvorfor involverer vi?

2016 2017 - 2018 Ca 2018 - 2022 Ca 2020 - 2025 Ca 2025 

AMU

NTNU ledelse

Planmyndighet by/region

Kunnskapsdepartementet

Regjeringen



mai juni juli august september desemberoktober

Gjennomføre 

kartlegging og utforskning

Planlegge metode 

og definere mål

november januar

Oppstart NTNU styremøte

Kartlegging og konseptutvikling *)

Utarbeide og kvalitetssikre 

analyse

Levere og justere rapporter

Ihht tilbakemeldinger

*) Planen er under utarbeidelse

NTNU styremøte NTNU styremøte NTNU styremøte
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Trinn med arbeidspakker

Involvering  
av sluttbruker

ARBEIDSPAKKER

TRINN

4
Kartlegge  

ekisterende

3
Utforske  

muligheter

5
Analysere

6
Beskrive

1.PLANLEGGE 2. GJENNOMFØRE 3. ANALYSERE 4. ANBEFALE

05/17 -09/17 06/17 -12/17 09/17 -01/18 10/17 -04/18

2
Etablere  
metode

1
Klargjøre  
rammer

Prosjektet er organisert i flere arbeidspakker. Sluttbruker  
involveres primært i arbeidet med å utforske ulike fremtidige  
utviklingsmuligheter for Campus, og å kartlegge hvordan  
den eksisterende Campus bidrar til å fremme og hemme de  
oppgaver som skal gjennomføres her.

Arbeidspakkene er organisert i flere trinn. Disse trinnene  
er overlappende i tid. I hvert trinn involveres ulike  
brukergrupper. Måten de ulike brukergruppene engasjeres
på varierer fra trinn til trinn. Sluttbruker involveres primært
i  trinn 2: Gjennomføre.



Beslutningstakere

Tillitsvalgte

Sluttbrukere

Fageksperter











Kunnskap for en bedre verden 1

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 

For at NTNU skal nå sine mål 

må vi kontinuerlig jobbe med 

utvikling av arbeidsmiljøet og 

hvordan arbeidet er organisert.



Kunnskap for en bedre verden 2

Mål for undersøkelsen

Overordnet mål
• Helsefremmende arbeidsmiljø, jobbengasjement, god arbeidsflyt og måloppnåelse

• Oversikt over ansattes arbeidssituasjon etter fusjon og omorganisering 

• Grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsinger og organisasjonstiltak

Lederansvar – dette blir lederne målt på i evalueringen 
• Alle ansatte skal oppfordres til å delta

• Verneombud og LOSAM skal involveres hele veien

• Alle skal gjennomføre oppfølgingsmøter før påske

• Tiltak iverksettes for å ta vare på og videreutvikle arbeidsmiljøet 

• Dialog i lederlinja om oppfølgingen i 2018

• Mål om forbedring i 2019



Kunnskap for en bedre verden 3

Arbeidsmiljøundersøkelsen får en spesiell funksjon 

som følge av fusjon og omorganisering

Enhetsnivå:

Nesten alle enheter er berørt av fusjon og omorganisering

• Ta tempen på arbeidsmiljøet i egen enhet høsten 2017. 

• Hvor langt har vi kommet i utviklingen av vår enhet?

• Hva må vi jobbe videre med i 2018?

• Mål at vi har forbedret oss i 2019.

Lederlinja, LOSAM, AMU - gjennomgående temaer:

• Faglig integrasjon og administrativ effektivisering
– Hvordan opplever de ulike ansattegruppene arbeidsmiljøet?

– Hvordan oppleves arbeidsmiljøet av gamle og nye NTNUere? 

• Stipendiatenes arbeidssituasjon
– Har vi fått til en forbedring siden 2014?

• Er det behov for strategiske arbeidsmiljøsatsinger og organisatoriske tiltak 
på fakultets- og NTNU-nivå?



Kunnskap for en bedre verden 4

Forslag til bestilling av rapporter
Hovedfokus: bygge nye enheter

NTNU (offentlig)

• Nivå 1 - samlet + stillingsgrupper (adm., fast vit., midl.vit.) + stipendiatgruppen

Fakultetene og museet 

Nivå 2 – samlet + stillingsgrupper (adm., fast vit., midl.vit.) + stipendiatgruppen

• Nivå 3 – fak.adm. og institutt/senter

• Nivå 4 – adm.seksjon og faggrupper (*)

• Institutt > 100 ansatte uten faggrupper, kan få rapport etter stillingsgrupper

Fellesadministrasjonen 

• Nivå 2 – LOSAM-område (RO, OEC, BU)

• Nivå 3 – avdeling

• Nivå 4 – seksjon/gruppe (*)

• Nivå 5 – fagområder (*) 

NB! Forutsetning for å være resultatenhet: 
– leder har reelt personalansvar 

– anbefalt minst 8 ansatte på enheten (min 4 svar for å få resultat)



Kunnskap for en bedre verden 5

Resultatrapporter 10. januar 2018 (ephorte) 
NTNU-resultat (Styret, AMU)
Fakultetsresultat (fak.styre, LOSAM)

Formøte leder og verneombud
Oppfølgingsmøter (januar-februar) 

Tiltaksplaner før påske

Opplæring ledere/verneombud/lokale lederstøtter
(per fakultet/f.adm)

Spørreundersøkelse 1.-19. november 2017
Enhetenes formøter

FaktaARK I 16.-27. oktober 2017

Informere ledere, verneombud
tillitsvalgte

Opplæring koordinatorer/lederstøtte

Kvalitetssikre ansattlister før 25. sept.
Resultatenheter avklart i august
(minst 40 % stilling per 1. september)             

FaktaARK II 9.-25. april 2018 

Lokal iverksetting

Evaluering i mai-juni (ledermøter, LOSAM)

Arbeidsmiljø-
undersøkelsen

2017-2018

Oppfølging

IverksettingForankring

Arbeidsmiljø-
undersøkelse

Milepæler for arbeidsmiljøundersøkelsen i 2017-2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des



Samlokalisering

«Det korte campus-prosjektet»
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Utredningsprosess – fase 1
NV: Matteknologi til Realfagbygget (1. halvår 2018)

NV: Kjemi og materialteknologi til Realfagbygget (1. halvår 2018)

IE: Flere aktuelle miljø til Gløshaugen 
- Institutt for allmennfag
- Deler av Institutt for elektrofag og fornybar energi
- Institutt for informatikk og e-læring

IV: Flere aktuelle miljø til Gløshaugen 
- Institutt for bygg og miljøteknikk
- Deler av Institutt for elektrofag og fornybar energi
- Institutt for maskinteknikk og logistikk

SU: PLU til Kalvskinnet (1. halvår 2018)

HF: Tegnspråk og tolk til Dragvoll

SU: Sosialvitenskap til Elgeseter 10 eller Dragvoll

Øk: Samfunnsøkonomi til Handelshøyskolen 

FA: Flere enheter, til Kalvskinnet, Hovedbygget og Moholt (04/17)
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Utredningsprosess – fase 2

• Aktuelle bygg: fakultetenes (IV, IE, NV) forslag 
– Gløshaugen

– Akrinn

• Tidsplan:

- samlokalisert innen 01.01.2019

• Utredningsgrunnlag for fase 3 
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Utredningsprosess – fase 3

• «Løypemelding» pr. 12.06.17

• Grunnlag videre utredning fase 3 - presiseringer

• Avklaring av hovedspørsmål 14.06. (styresak)

– Nytt laboratoriebygg Valgrinda

– Nytt laboratorium matvitenskap
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Utredningsgrunnlaget

• Fysisk integrasjon av faglige miljøer som direkte følge av vedtak 
om fusjon prioriteres i perioden 2017 – 2018. Dette gjelder 
integrasjon av bachelorutdanning teknologi inne i Gløshaugen 
og integrasjon av Institutt for lærerutdanning på Kalvskinnet. 

• Av faglige grunner og for å frigjøre arealer på Gløshaugen 
forutsettes det en samling av Institutt for geovitenskap og 
petroleum på Valgrinda

• Det tas sikte på at Fellesadministrative tjenester i stor grad 
lokaliseres på Kalvskinnet. 

• Stegvis flytting av enkeltenheter eller grupper gjøres der dette 
kan være hensiktsmessig, ut fra faglige og tidsmessige 
vurderinger. 
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Prosess fase 3 fram til medio august

• Kontinuerlig dialog prosjekt – fakulteter - LOSAM

• Nærmere vurderinger Kalvskinnet samlet

• Nærmere vurdering av viktige problemstillinger
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Problemstillinger

• Simulering av undervisningsromkapasiteten

• Avklaring kapasitet studentarbeidsplasser i forhold til 
fakultetene

• Avklaring faste plasser 6. semester bachelor

• Ny vurdering av økonomien. 

• Oppsummering/anslag framtidige leiekostnader

• Arealregnskap etter 01.01.2019

• Vurdering av kapasitet infrastruktur etter 
samlokalisering. Trafikk, kantine, toaletter……
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Behandling august

• Styringsgruppe ca 20. august

• Parallelt: AMU og SESAM 

• Identifisere og gjøre nødvendige beslutninger 

– for å sikre framdrift i byggeprosjekter 
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