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Referat           

 

Til:  

AMU-medlemmer: 

 

 

 

Representanter og 
observatører: 

 

Vararepresentanter: 

Ida Munkeby (frem til 1400), Ingunn Wasland Pettersen, Heidi Vifladt, Arne Hestnes 
og Jostein Mårdalen (arbeidsgiverrepr.)  

Marte G Villmo (frem til 1330), Morten Mørch, Sturla Søpstad, Andre Tranvåg og 
Heidi Egseth (arbeidstakerrepr.)  
 

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS),  

 

Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Vigdis Rønningen, Tove Strømman og Terje 
Gustavson (arbeidstakerrepr.) 

Kopi til: laringsmiljo@studenttinget.no; Mette.Estenstad@sintef.no; Solveig.hollekim@sit.no 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget  

Møtetid: 23.10. 1200 -1500 Møtested: Høyskoleringen 6B, PFI-bygget, rom 1103 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 47 /19 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

AMU-sak 48/19 
 

Institutt for historiske studier (IHS) 
Muntlig orientering ved HR- og HMS-sjef og Organisasjonsdirektør. 
I fbm orienteringen ble det diskutert IHS’ deltakelse i forestående 
arbeidsmiljøundersøkelse.  
 
Kommentarer – momenter fra diskusjonen i AMU 

• Miljøet er kartlagt gjennom faktaundersøkelsen 

• Hvordan ivareta de som ikke er direkte involvert i konflikten 

• Arbeidsmiljøundersøkelsen er generell undersøkelse og skal ikke brukes 
som en del av konflikthåndtering i konkrete saker 

mailto:laringsmiljo@studenttinget.no
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  2 av 7 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dato 
30.10.2019 

Referanse 

2019/34302 
 

• Usikkerhet knyttet til eventuell ny organisering etter styremøte, vil 
gjøre oppfølgingen utfordrende med tanke på endrede resultatenheter 

• Fokus på gjenoppretting som ivaretar hele miljøet, uansett organisering 
 
Vedtak 
AMU ser alvorlig på situasjonen på Institutt for historiske studier. AMU ber om 
å bli holdt orientert om videre prosess med særlig fokus på gjenoppretting.  
AMU anbefaler at arbeidsmiljøundersøkelsen 2019 utsettes og at det settes 
inn tilstrekkelige ressurser for gjenoppretting av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
for alle.   
 

AMU-sak 49/19 
 

Campus – status i arbeidet med kvalitetsmål på bygg og utomhus 
v/Lindis Burheim 
 
Foreløpig et utkast. Dokumentet skal samle og strukturerer krav. 
 
«Kvalitetsmålene skal gjelde for alle og er en sammenfatning av overordnede, 
generelle prinsipper og krav til fysisk utforming av våre universitetsbygg og 
anlegg på campus.» 
Det vises til vedlagte ppt 
 
Status og videre fremdrift; 

• Bred involvering og medvirkning i samspill med faglige rådgivere 

• Gjennomganger og justeringer – spesielt fokus på struktur, språk og 
lesbarhet.  

• Endelig utkast vil foreligge medio november 

• Forankring i AMU, SESAM, Dekanmøte og Rektoratet. 
 
Kommentarer – momenter fra diskusjonen i AMU 

• Tilgjengelighet, dvs for de som skal bruke byggene? 

• Kvalitetsmål – må bli hovedpilar for de sakene som kommer i AMU 

• Viktig å ha tema på dagsorden i AMU 
 
Forslag til vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 
 

AMU-sak 50/19 
 

Status NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse 2019.  
v/Kristin Lysklett 
Generell informasjon om prosessen, det vises til tilsendte ppt. 
Endringene har som mål å få mer stedsnære tiltak, tiltak som treffer bedre 
samtidig som det er anledning til å utvikle overgripende tiltak. 
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Spørsmål knyttet til tidligere kartlegging av mobbing og trakassering kan settes 
på dagsorden i fbm oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen. 
Fellesmøte leder/vo skal avholdes som en forberedelse til undersøkelsen, så 
langt positive tilbakemeldinger.  
Ledere skal presentere us. på sin enhet før undersøkelsen går ut, 4. november, 
og LOSAM skal kobles på. 
Tema også i SESAM.   
Det vises til arbeidsmiljøundersøkelsen på Innsida;   
«Stjerna» skal fortsatt kunne gi et hovedinntrykk av arbeidsmiljøet. 
 
Kommentarer – momenter fra diskusjonen i AMU 

• Verneombudslinjen melder at det er variasjon i hvordan vo og LOSAM 
er koblet på. Oppfølging fra siste arbeidsmiljøundersøkelse; hva er 
status – viktig å ta med i fbm forberedelse til neste undersøkelse 

• Endringer som er gjort er bra – burde det vært markedsført bedre? 

• Det arbeides med en video der Rektor og Organisasjonsdirektør 
profilere undersøkelsen. 

• Egen mail fra Rektor til alle ansatte? 

• Tillitsvalgte oppfordrer sine medlemmer til å delta. 

• Har vi vært for lite offensive – sette trykk underveis, sammenligne med 
tidligere undersøkelser? 

• Intervju med aktuelle personer under prosessen med tanke på å 
motivere for å delta. 

• Ledelsen må være aktive, det er en forventning om at alle deltar, viktig 
med kommunikasjon før us. 

• Målrettet tiltak der svar % er lav? 

• Opplevelsen av viktighet, svaret vi gir må bety noe. Ledelsen må vise 
det som er gjort. 

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. 
 

AMU-sak 51/19 
 

HMS-årsrapport 2019, satsningsområder for 2019 – 2020 
Status 
v/Hilde Apneseth 
Gjennomgang av satsningsområdene og kort status. 
Det er gitt en rekke bidrag fra HR- og HMS-avdelingen for å følge opp 
satsningsområdene.  
 
Ivareta HMS, sikkerhet og beredskap i samlokalisering og campusutvikling  

• Samlokalisering – risikovurderinger i prosjektet og prosesser før og 
etter flytting 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Arbeidsmilj%C3%B8unders%C3%B8kelsen+-+sp%C3%B8rreunders%C3%B8kelse
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• Bidrar inn i kvalitetsprogram for bygg og utomhus – HMS er i det 
overordnede prosjektet for å få inn viktige innspill til campusutvikling 

• Organisasjonsutviklings ressurs inn i campusprosjektet for å videreføre 
arbeid som er gjort i samlokaliseringsprosjektet 

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø  
• Arbeidsmiljøundersøkelsen 
• Kartlegging mobbing og trakassering 
• Bidrar i prosesser med å utvikle arbeidsmiljø ved mange enheter – også 

i et forebyggende perspektiv.  
• Konflikthåndtering  

Inkluderende arbeidsliv (IA)  
• Ny IA-avtale per 1.1.2019, fokus - forebyggende perspektiv. Har hatt et 

spesielt fokus på stipendiater.  
• Samarbeid med Dion – info om tilbud de har ved NTNU  
• Bedriftshelsetjenesten, som har taushetsplikt, har enkeltsamtaler med 

og gir råd til stipendiater som ønsker det 
• Bedriftshelsetjenesten bidrar med ulike tema innen psykososialt 

arbeidsmiljø og mental helse i møte med faggrupper og på institutter 
• Veilederseminar for å styrke veilederkompetansen og relasjonen 

mellom veileder og stipendiater 
• Sykefraværsopplegg ved alle fakulteter og fellesadministrasjon - mer 

enn skjema, fokus; slik gjør vi det på NTNU 
• Nettsidene - hvordan kommuniserer vi rundt sykefravær –  

Risikovurdering og avvik  
• Har bidratt inn i IK-prosjektet 
• HMS-seksjonen ser på ny løsning for digital behandling av 

risikovurdering og avvik. CIM har moduler som kan erstatte nåværende 
system 

• Jevnlige møter med campusservice – bl.a. oppfølging av enheter som 
har avvik der oppfølging av tiltak mangler 

 
Kommentarer og momenter fra diskusjon i AMU 
 

• IA og lederopplæring, hva er status? 
• Oppdaterte sider på Innsida?  
• Ny IA-avtale har hovedfokus er på forebyggende arbeid, det er der vi 

legger inn størst innsats. 
• Inkluderingsdugnad, utfordrende tema. Krevende å følge opp. 
• NTNU bør vurdere om det fungere det vi gjør?  
• Hva skal ledere ha av opplæring/ info for å ivareta sitt ansvar? 
• Hvordan sikre at tiltak iverksettes raskt nok? 
• Konflikthåndtering - bruk av ressurser, har store omkostninger. NTNU 

må ha et verktøy som kan benyttes før en eventuell fakta kartlegging. 
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• Ledelsen blir ofte representert av konsulenter i fbm opplæring innen 
området.  

• Lederopplæring, spes. innen konfliktområdet – ledere må få en større 
grunnmur.  

 
Årsrapport 2019.  
Tilbakemelding fra styret er at de ønsker seg en tydelig analyse av status på 
området. Det arbeides med utvikling av HMS-årsrapport i samarbeid med 
HMS-forum, HMS-koordinatorer og HR-sjefforum 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. 
HMS-årsrapport 2019 og forslag til satsningsområder 2020 – 2021 settes opp 
på neste AMU-møte. 
 

AMU-sak 52/19 
AMUs byggarm 

SAMU 

AMUs underutvalg (tidligere AMU-sak 22/19) 
Det vises til vedlagt saksfremlegg med nytt mandat for: 

• AMUs byggarm 

• Stedlig arbeidsmiljøutvalg (SAMU) 
 
Kommentarer og momenter fra diskusjon i AMU 
AMU byggarm 

• Tid til forsvarlig behandling av byggesaker 
• HMS-perspektivet må styrkes i Campus prosjektet.  
• Ocean Space senter vil også kreve oppmerksomhet 
• AMUs byggarms mulighet til å bringe byggesak inn til behandling i 

AMU bør tydeliggjøres 
 

SAMU 
• Studentrepresentasjon i byggesaker  

 
Revidert mandat, med innspill som fremkom i møte, sendes AMUs medlemmer 
for endelig godkjenning. 
 
Vedtak 
AMU støtter framlagt mandat for AMUs underutvalg med de innspill som 
fremkom i møtet.  
 

O-sak 12/19 
 

HMS-opplæring – revisjon og utvikling 

v/Hilde Apneseth 

HMS-seksjonen ønsker å gjøre endringer i HMS-opplæringen.  

I første omgang på HMS-plattformen.  

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2019/5219.1.r.pdf
https://www.ntnu.no/hms/AMU/2019/5219.r.2.pdf
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Bakgrunn: 

• NTNU er blitt en større organisasjon 

• Det ønskes tydelige føringer for hva som gjelder for NTNU 

• Mer samkjøring og bruk av egne ressurser 

• Unngå «ekstrakurs» pga manglende kapasitet ved dagens ordning 
(samkjøring med SINTEF og Sit)  

• Det planlegges en engelsk utgave av HMS-plattformen 

• Vedrørende lederopplæring HMS (lovpålagt) - HMS-seksjonen er i 
dialog med ansvarlige for lederprogrammene ved NTNU 

 

Legges frem som sak på AMU-møte 2. desember 

 

O-sak 13/19 Byggtekniske laboratorier, Gløshaugen, Trondheim –  

ombygging av areal i 1. et 

 

        Eventuelt AMU-seminar februar 2020 

Etter innspill fra Dekanmøte var opprinnelig plan for tema på seminaret: 
«Mobbing/trakassering». 

Synspunkter fra AMUs medlemmer: 

• Utvikling av ARK, - mulighet for å inkludere spørsmål om mobbing og 
trakassering inn i undersøkelsen? For arbeidskrevende og uryddig å 
kjøre to undersøkelser så nær hverandre i tid og innenfor tema 
arbeidsmiljø.  

• Hva med valgfrie moduler i ARK? NTNU må være en tydelig bestiller. 

• AMU ønsker en god og grundig debatt om ARK i hele sin bredde, 

• Hvordan virker ARK i organisasjonen? Er ARK rette leverandør? 

• Andre tema; oppdatering på varslingsbestemmelsene 

• Hvordan jobbe med konflikter, arbeidsfordeling – hvordan hindre at 
konflikter blomstrer. 

• Hva satses av ressurser på HMS? Bruk av ressurser til forebyggende 

      arbeid kontra håndtering av konkrete saker. Hvordan sørge for at 

      ledere gjør kloke grep - tidlig nok? 
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Innspill til seminaret: 

Tema:  

• Forebyggende perspektiv 

Tidspunkt: 

• 12.2.2020. NB kun seminar 

Sted:  

• Stjørdal  

 

 

 

  

 


