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Referat     

 

Tilstede:  

AMU-medlemmer: 

 

 

Representanter og 
observatører: 

 

Forfall: 

 

Vararepresentanter: 

Ida Munkeby, Albert Verhagen, Arne Hestnes og Jostein Mårdalen (fra kl 1300) 
(arbeidsgiverrepr.) Kristn Dæhli, Morten Mørch, Iver Johnsen, Andre Tranvåg og  

Heidi Egseth (arbeidstakerrepr.)  
 

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS)  

 

Heidi Vifladt 

 

Janne Gjengaar, Linda Hald, Vigdis Rønningen, Tove Strømman og Terje 
Gustavson  

Kopi til:  kontakt@lmu.ntnu.no, leder@studenttinget.no 

Mette Estenstad (SINTEF), Gunhild Hjelmseth (Sit) 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget  

Møtetid: 25. april  

kl 1200 - 1400 

Møtested: Høyskoleringen 6B, PFI-bygget, rom 1103 

Signatur:  ABH 

  
   
1200 AMU-sak 18/18 Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

 AMU-sak 19/18 
Vedlegg 

 
 

Samlokalisering etter fusjon – status april 2018 

v/Jens Petter Nygård 
Samlokaliseringsprosjektet har egen prosjektleder for 
byggeprosjektene som er ansvarlig for gjennomføring av 
byggearbeidene, Arvid Skjervik. Prosjektet har også egen 
psykososial rådgiver, Linn Rasch Aune. Linn skal bistå i fht 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no
https://www.ntnu.no/hms/AMU/2018/1918v2.pptx


  2 av 5 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dato 
17.04.2018 

Referanse 

2018/16760 
 

de myke prosessene i de ulike prosjektene, slik som 
brukerprosesser, medvirkning, forankrede mål, 
kulturbygging. Jens Petter Nygård er prosjektleder for 
samlokaliseringsprosjektet.   
Det vises for øvrig til vedlagte presentasjon.  
 
Kommentarer: 
Behov for «særskilt plass» - hva, hvordan og hvem vurderer 
det? 
Behov for nærhet til primærvirksomheten. Er det f.eks 
heldig at HR/HMS er så langt unna Gløshaugen? 
Eks på enheter som bør sitte nært; internasjonalt seksjon, 
studentrelaterte enheter.  
Fremtidig bruk av Hovedbygget (for øvrig under opp-
pussing)? Bl.a. rektorsstab, utdanningskvalitet, 
virksomhetsstyring, kommunikasjon.  
Fremtidig bruk skal opp til diskusjon, aktuelt med et 
fakultet? 
 
Fremtidens flytteprosesser vil ha en mer generell 
tilnærming.  
Dilemma; campusprosjektet – samlokaliseringsprosjektet, 
viktig at prosjektene har en god dialog. 
Medvirkning – det går for fort – kan medføre uakseptable 
løsninger i fht arbeidsmiljøet. 
Prosjektorganisasjonen skal sørge for medvirkning - 
systemet er på plass, hvordan det følges opp lokalt er 
krevende for prosjektet å ha innsyn i. 
Tempo i fht fremdrift, hensyn til riktig avgjørelser og bruk av 
ressurser er viktig for tilliten til prosjektet 
AMUs rolle, ivareta ansattes HMS forhold. Vanskelig å følge 
med på et så stort prosjekt.  
Har AMU tilstrekkelig innsyn? 
Avd.ledere/instituttledere sliter med å henge med. 
Rehabilitering av Kalvskinnet, må ikke være slik at det ikke 
tas hensyn til tidligere belastning etter mange 
flytteprosesser. 
AMU trenger mer tid til å behandle denne saken fremover. 
Viktig for at AMU skal kunne utfylle sin rolle. 
AMUs medlemmer kan sende inn tema som de ønsker mer 
belyst. 
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Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. 
AMU presiserer viktigheten av god forankring og 
medbestemmelse.  
AMU ser positiv på at tempo i prosjektet i større grad 
tilpasses organisasjonen. 
 

 AMU-sak 20/18 
 
 
 
 

Ombygging av lokaler i forbindelse med flytting av NTNU 
IT til Sluppenveien 14. 
Vises til notat 
 
Vedtak 
AMU støtter det fremlagte forslaget fra AMUs byggarm 
 

 AMU-sak 21/18 
 

Ombygging Verkstedteknisk, Gløshaugen i forbindelse 
med etablering av MANULAB og NAPIC-laboratorier  
Kort gjennomgang av v/AMUs byggarm 
Mye aktiviteter knyttet til risikofaktorer, bl.a. gass (mye 
allerede i lokale).  
Ingen brannkonsulent inn i prosjektet. 
Ingen belysningsplan 
 
Vedtak 
AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne saken på 
bakgrunn av notatet fra AMUs byggarm. 
 

 AMU-sak 22/18 
 

Gunnerusgt. Nord, Kalvskinnet – ombygging cellekontor 

Ikke vært i dialog med brukermiljøet så langt.  
 
Vedtak 
AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne saken på 
bakgrunn av notatet fra AMUs byggarm. 
 
 

 AMU-sak 23/18 Ombygging Hovedbygget - Østfløy 

Midlertidig i bruk vestfløy. 

Ingen dialog med prosjektledelsen så langt. 

 

Vedtak 
AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne saken på 
bakgrunn av notatet fra AMUs byggarm. 
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 O-sak 3/18 Høgskoleringen 3 – ombygging av areal til IE-fakultetet 

Kort gjennom gang av notatet. 

 

 O-sak 4/18 Nybygg Valgrinda 

Kort gjennom gang av notatet. 

 

 O-sak 5/18 Realfagbygget blokk A, 2. og 3. etasje ombygging av areal 
for IE-fakultetet 

Kort gjennom gang av notatet. 

Fokus Lab-areal. Rømningsveier ikke tilstrekkelig, er 
kommentert. 

Brannvurdering for bygget, se på helheten. 

 O-sak 6/18 Varmeteknisk, Gløshaugen – ombygging av areal for 
Institutt for energi og prosessteknikk 

Kort gjennom gang av notatet. 

 

 O-sak 7/18 Oppfølging av LAMU – Ålesund sak 23/2017 

Orientering ved HMS-sjefen 

Henvises til notat fra LAMU Ålesund (20.11.2017) 

Utfordringene er knyttet til driftstjenesten og 
samhandling Trondheim – Ålesund. 

Pågår en viktig prosess nå, det opprettes bl.a. en 
områdeleder i Ålesund. Vil kunne være nøkkelen til 
løsning. Også et tema i gjennomgangen av administrativt 
organisering i Ålesund og Gjøvik. 

Gjøvik opplever mye av det samme, her planlegges det å 
få på plass en stedlig kontaktperson innen driftsområdet. 

 

Forbedret dialog mellom Trondheim – Ålesund/Gjøvik.  

Medvirkning – styringsrett, ikke fungert – håper det blir 
bedre fremover.  

Viktig at nye funksjoner sitter lokalt i Ålesund/Gjøvik. 

 

 Refsak Lokaler til digital eksamen 

 Eventuelt Ingen saker 
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