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Referat     

 

Til:  

AMU-medlemmer: 

 

 

Representanter og 
observatører: 

Ikke møtt: 

Vararepresentanter: 

Ida Munkeby (frem til 1330), Ingunn Wasland Pettersen, Janne Gjengaar, Heidi Vifladt, og 
Jostein Mårdalen (arbeidsgiverrepr.)   

Kristn Dæhli, Morten Mørch (frem til 1330), Iver Johnsen (frem til 1330), Heidi Engstrøm og 
Heidi Egseth (arbeidstakerrepr.)  
 

Hilde Apneseth, Margunn Losnegard Karlsen (HMS/BHT)  

Arne Hestnes, Andre Tranvåg, Ann Kristin Sjaastad 

Linda Hald, Vigdis Rønningen, Tove Strømman og Terje Gustavson  

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

Mette Estenstad (SINTEF9, Gunhild Hjelmseth (Sit) 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget  

Møtetid: 24. oktober  

kl 1200 - 1500 

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

Signatur:  ABH 

  
1200 AMU-sak 41/18 Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

 

 

 

 

AMU-sak 42/18 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljømessige konsekvenser i fbm samlokalisering – 
status september 2018 

Orientering v/Jens Petter Nygård 

 

Kommentarer/momenter fra drøftingen i AMU 

 Problemstillinger og utfordringer knyttet til bla lokaler til 
HR/HMS-avdelingen 

 IT ser ut til å bli lenger på Sluppen enn opprinnelig 

     planlagt, noe de selv synes er greit  

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:sti@studenttinget.no
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 Usikkert når matteknologi og meterialteknologi flyttes 
opp til Gløshaugen 

 AMU har/skal ha fokus på arbeidsmiljøutfordringen 

 Samlokalisering av hele fellesadm på Kalvskinnet  

   

Vedtak  

AMU etterspør mulige kompenserende tiltak på de 
utfordringen som fremkommer i notatet og tar orienteringen til 
etterretning. 

 AMU-sak 43/18 NTNUs pris for arbeidsmiljø og tilgjengelighet 

Muntlig orientering om innkomne forslag 

 

 Vedtak 

AMU støtter det fremlagte forslag til tildeling av NTNUs pris for 
arbeidsmiljø og tilgjengelighet. 

 

 AMU-sak 44/18 

 

Endringer/nye verneområder 

 Institutt for fysikk 

 Seksjon for bygningsdrift 

 Institutt for maskinteknikk og produksjon  

  

Vedtak 

AMU støtter de foreslåtte endringer til nye verneområder for 
Institutt for fysikk, Seksjon for bygningstjenester og Institutt for 
maskinteknikk og produksjon. 

 

 AMU-sak 45/18 Hydrogenlager for SINTEF (tidligere AMU-sak 15/18) 

Muntlig orientering fra AMUs byggarm v/HVO 

Jfr tidligere behandling. 

NTNU har fått oversendt en risikovurdering fra SINTEF, skal 
gjennomgås av Byggarmen.  

 

Vedtak 

AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne saken på 
bakgrunn av notatet fra AMUs byggarm. 

 

 AMU-sak 46/18 

 

Etablering av preklinisk PET-avbilding, Kvinne-Barnsenteret, 
Trondheim 
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Unntatt off. 

Kort orientering fra AMUs byggarm v/HVO 

 

Vedtak 

AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne saken på 
bakgrunn av notatet fra AMUs byggarm. 

 

 AMU-sak 47/18 Ombygging Verkstedteknisk, SMASH-
lab/studentarbeidsplasser, Gløshaugen, Trondheim 

Kort orientering fra AMUs byggarm v/HVO 

Prosjektet omfatter areal for 
undervisning/studentarbeidsplasser, 3 D-printer og sosial sone 
for studenter.  

 

  Vedtak 

AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne saken på 
bakgrunn av notatet fra AMUs byggarm. 

 

 AMU-sak 48/18 

 

Ombygging i Handelshøyskolen i forbindelse med flytting av 
institutt for samfunnsøkonomi, Trondheim 

Kort orientering fra AMUs byggarm v/ HVO 

Prosjektet omfatter bygging av bla areal for kontor- og 
studentarbeidsplasser. 

 

Vedtak 

AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne saken på 
bakgrunn av notatet fra AMUs byggarm. 

 

 AMU-sak 49/18 

 

Møteplan for 2019 

 

Vedtak 

AMU vedtar møteplan for 2019 med de forslag til endringer 
som fremkom i møte. 

 

 O-sak 15/18 

 

Nærparkering for ansatte og studenter – behov for endringer? 

Orientering ved HMS-sjefen 

Etter hvert blitt en omfattende oppgave og det er behov for å 
foreta en gjennomgang. Ordningen inkluderer p.t. alle ansatte 
og studenter på hele NTNU. Krevende å ivareta alles interesser. 
og ressursbruk fra HMS-seksjonen er utfordrende.  

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2018/4918.pdf
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Kommentarer 

 Ikke greit at den eneste fysioterapeut på NTNU skal sitte 
       med dette. 

 Nærparkering – hva er det reelle behovet? 

 Geografisk behov? 

 Nærparkering vs campusutbygging; mere og mer i skvis i 
       fremtiden, hvordan kan vi forberede oss? 

 Hvordan skal i organisere oss for de som har bestemte 
       behov?  

 Hva med kollektivtilbudet – ulike tilbud/behov ved de 
      tre campusbyene? 

 

 O-sak 16/18 

 

 

Oppsummering av høring om arealkonsept for NTNU, 
september 2018. Campusutvikling ved NTNU. 

 

Kommentarer 

 Arealrammen, flere ser på det som en utfordring – flere ber 
om at den økes 

 Presisering av AMUs oppmerksomhet blir understøttes av 
flere 

 Sikkerhet &Beredskap, fraværende – viktig ved all 
planlegging. Er nevnt i rapporten. 

 

AMU må følge opp de momenter som AMU har pekt på i 
senere faser. 

 

HVO opplyste om at HVO’ene ved universitetene har sendt et 
felles brev til KMD der spørsmålet om:  

 Medvirkning, gode prosesser lokalt 

 Arbeidsplassutforming, spes. behov for en 
universitetsansatt, omtalt i UA 

 

 O-sak 17/18 

 

Nybygg Valgrinda, Trondheim – areal for Institutt for 
geovitenskap og petroleum  

 

 O-sak 18/18 Ombygging Idrettsbygget 

 

 Refsak  

 Eventuelt  Organisasjonsdirektøren informerte kort om en omfattende 
arbeidsmiljøsak ved ett av NTNUs institutter.  

 

 


