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Arbeidsmiljøutvalget Dato 

31.8.2017 

Referanse 

2017/27436 
 

 

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:  Janne Gjengaar, Albert Verhagen og Marianne Vinje (frem til kl 1300) 

(arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Tove Strømman, og Heidi Egseth 

(arbeidstakerrepr), Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT), Terje 

Gustavson (observatør) 

 

Kopi til: Læringsmiljøutvalget 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget 

Møtetid: Mandag 28.8.  1200 

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

Signatur: ABH   

 

   

 AMU-sak 19/17 Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent 

Informasjon fra leder om endringer i AMUs sammensetning: 

Arild Skaug Hansen går ut og erstattes av Albert Verhagen (HR-sjef MH),  

- arbeidsgiversiden. 

Hilde Apneseth er ny HMS-sjef (fra 1.8.2017) og erstatter Anne-Beth Holte som 

representant for HMS. 

Anne-Beth Holte, AMUs sekretær 

 

 AMU-sak 20/17 

 
Kontorarbeidsplassen – føringer/prinsipper 

Det vises til notat fra innkallingen. Saken har vært diskutert i AMU flere ganger. 

Ingen spesielle kommentarer, ut over at det ønskes en evaluering av notatet etter 

ett år og at det vektlegges å gjøre notatet kjent. 

 

Vedtak: AMU støtter vedlagte notat med prinsipper for AMUs behandling av 

fremtidige byggesaker vedrørende kontorarbeidsplasser. AMU ber om en 

evaluering av notatet etter ett år. 

 

 AMU-sak 21/17 Campusprosjektet  

Opprinnelig O-sak 14/17 

Orientering ved Hanna Jones, se vedlagte presentasjon. 

Fokus: samling av campus i Trondheim med tre delprosjekter: 

AMU-sak%2021.17.%20AMU.Campusutvikling%20.PPTX
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1) Fysisk plan 

2) Kartlegging og konseptutvikling 

3) Faglig lokalisering 

AMU var spesielt opptatt av området kartlegging og konseptutvikling. 

Prosjektet inkluderer bl.a. en spørreundersøkelse som skal gå til alle ansatte og 

til en representativ gruppe studenter. 

Det antydes ca 20 min «svartid». Spørreundersøkelsen kobles mot en 

internasjonal base og vil kunne gi sammenlignbare tall som anses viktige i fht 

nytteverdi. Planlagt utsendelse av spørreundersøkelsen; september – oktober. 

 

Kommentarer: 

AMUs representanter uttrykte stor skepsis til spørreundersøkelsen. 

Svært uheldig i fht Arbeidsmiljøundersøkelsen i slutten av november. 

Vil kunne påvirke svarprosenten negativt. 

Ansatte blir forvirret, hva er hva – unngår å svare. 

Fare for at ingen av undersøkelsene gir den gevinst som er ønskelig. 

Allerede sendt ut info om Arbeidsmiljøundersøkelsen. 

Hvem skal «fremsnakke» spørreundersøkelsen fra Campusservice? 

Mange leder har allerede en krevende arbeidssituasjon. 

 

Vedtak: AMU uttrykker stor bekymring i fbm at det planlegges en 

spørreundersøkelse til alle ansatte bare noen uker før Arbeidsmiljøundersøkelsen 

skal sendes ut.  

AMU ber NTNUs ledelse om å vurdere på nytt nødvendigheten av en 

spørreundersøkelse i fbm Campusutviklingen, eventuelt om den kan utsettes. 

 

 

 

   

 O-sak 13/17 

 
Samlokalisering etter fusjon, overordnede avklaringer Kalvskinnet og 

Gløshaugen  

Det vises til notat fra innkallingen, samt møtereferat 27.8.2017; Samlokalisering 

etter fusjon, 25.8.17. 

Orientering ved Trond Singsaas og Geir Nilsen. 

Møtereferatet (25.8.) ble gjennomgått. 

Hovedgrep:  

Institutt for lærerutdanning (ILU) samles på Kalvskinnet. ILU har fremmet ønske 

om flere cellekontor, det ses derfor på andre areal i nærliggende områder. 

Fellesadministrasjon (SA, Dokumentforvaltning, IT, Økonomi, HR/HMS) samles i 

Sverresgate (Akrinn).  

Tas opp i aktuelle LOSAM 

Minimalt av fellesadministrasjon igjen på Gløshaugen 

Moholt en midlertidig løsning 

I forbindelse med å samle fagmiljøene vil det bli flere rokkeringen på Gløshaugen 

inkl Valgrina og Rustbygget/Handelshøyskolen.  

O-sak%2013.17.Samlokalisering%20møteref%20270817.docx
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NT har behov for større lab.kapasitet, ber om fem, prosjektet foreslår tre. 

 

Alle viktige beslutninger skal tas innværende år.  

Prosjektet ser utfordringer mht logistikk, en rekke tiltak er nødvendig og avhengig 

i at rekkefølgen blir rett. Prosjektet vil styrke kompetansen for å få gjennomført 

flytting/ombygging på en best mulig måte. 

Vil kreve involvering av AMU og det antydes behov for AMU-møter både medio 

oktober og primo desember.  

 

Kommentarer: 

I hvilken grad er det gjort en vurdering av reelt behov for areal? 

 

 O-sak 14/17 Status arbeidsmiljøundersøkelsen 

Hilde Apneseth orienterte. 

Det vises til egen side på Innsida; Arbeidsmiljøundersøkelsen. 

Lederforankring; Brev til enhetene i august, info om Arbeidsmiljøundersøkelsen 

samt at enhetene ble bedt om ønsket rapporteringsnivå. 

Planlagt tre opplæringsdager i høst. 

Nettverk med ressurspersoner på plass. 

Kristin Wergeland Brekke sørger for det organisatoriske. 

Linn R Aune har ansvar for opplæring. 

NTNU Gjøvik og Ålesund gis ekstra oppmerksomhet iom at de har mindre 

erfaring med arbeidsmiljøundersøkelser. Vil bli egen opplæring. 

En er oppmerksom på at det er mange nye leder, disse vil få bistand etter behov. 

 

Kommentar: 

Verneombudslinjen melder og god informasjon på Arbeidsmiljøundersøkelsens 

nettside - 

 

 O-sak 15/17 Trafikksituasjonen på Gløshaugen 

Det vises til tidligere informasjon til AMU vedr trafikksituasjon og utbygging av 

Høyskoleringen. 

AMU-sak 26/16. 

Representanter fra Eiendom, Nils Jørgen Moltubakk og Trondheim kommune 

(Petter Fuglaas og Thomas (byggeleder)) informerte og status. Det vises til 

skiltplan 16.6 og skiltplan 4.8. Det er lagt ut informasjon om prosjektet på Innsida, 

15. mai, 28. juni, 17. august  og kollektivtrafikk og sykkelveier. 

Skal følges opp med informasjon etter behov. 

Det rapporteres om store utfordringer mht trafikksituasjonen, både fra prosjektet 

og NTNU.  

Høyskoleringen er stengt, kun adgang for buss i rute og anleggstrafikk. 

Anleggsperioden vil gå ut 2018. Anleggsområde er stengt for all annen ferdsel, 

unntatt for nødvendig tilbringertjeneste og nødetater. Skilting skal lose all trafikk 

slik at en unngår ferdsel i og i nærheten av anleggsvirksomheten. I praksis viser 

det seg at folk i liten grad forholder seg til skiltingen og det observeres uønsket 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Arbeidsmilj%C3%B8unders%C3%B8kelse
O-sak%2015.17.Skiltplan.16.06.17.Y108_B.pd.pdf
O-sak%2015.17.Skiltplan.04.08.17.Y109_C.pd.pdf
https://innsida.ntnu.no/start#/feed/5a9238e1-b905-3581-a7da-0e2e3f5a2638/403b889f-c465-36ed-bc83-ab99bcbe2905
https://innsida.ntnu.no/start#/feed/5a9238e1-b905-3581-a7da-0e2e3f5a2638/d20545e5-aaf6-3f4b-af4d-caec0b4c1d80
https://innsida.ntnu.no/start#/feed/5a9238e1-b905-3581-a7da-0e2e3f5a2638/ffbe2bb6-ae69-3e63-819f-7e5c4b20359f
https://innsida.ntnu.no/start#/feed/5a9238e1-b905-3581-a7da-0e2e3f5a2638/156d67b3-1716-31c3-b643-7b68b8667c8b
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trafikk i anleggsområdet. Det registreres også betydelig kjøring av privatbiler. 

Dette øker risikobilde og faren for uønskede hendelser.  

Stort fokus på trafikksikkerhet på byggemøter. 

Entreprenøren følger opp med egen person som har ansvar for skilting og HMS.  

NTNU oppfordres til å informere om forbud mot å oppholde seg i anleggsområdet.  

Stenging av Høyskoleringen vurderes dersom sikkerheten ikke er tilfredsstillende.  

 

Kommentar: 

Bilder ble delt ut for å gi eksempler på risikobildet. 

Skiltingen er for dårlig. 

Skilting endres stadig. 

Eksempler på at nødutganger er sperret. 

Dårlig skilting for rømning i bygg langs Høyskoleringen. 

Hvordan ivaretas adgang for nødetater? 

Er entreprenøren kjent med risiko i bygg langs anleggsområdet? 

Hva med ledningsnett for vann, avløp, strøm og mulig brudd? 

Stor bekymring for trafikkbilde og den risiko som ansatte og studenter i 

anleggsområdet utsettes for. 

 

   

   

   

   

 Event. Miniseminar Gjøvik 18.10.2017. 

Praktisk info sendes ut i egen epost samt innkalling i outlook.  

Hotell blir bestilt av AMU, den enkelte bestiller transport selv (fly/tog/leiebil?). 

Rammer så langt: 

Felles middag 17.10. og AMU-møte 18.10.  

 

Forslag til tema/program: 

 LAMU Gjøvik presenterer seg, rolle - hva fungerer, hva kan utvikles inne 

HMS? 

 IA 

 Arbeidsmiljøundersøkelsen 

 Prinsipper byggesaker 

 Informasjonssikkerhet – HMS 

 

 

 

 

 

   

   


