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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

  

  

Referat            
   

 

Til:  

AMU-medlemmer: 

 

 

 

Representanter og 
observatører: 

 

Vararepresentanter: 

Ida Munkeby (frem til 1445), Ingunn Wasland Pettersen, Gunn M Rognstad 
(arbeidsgiverrepr.)  

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

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS),  

May Grete Sætran (påtroppende HVO) 

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

Kopi til: laringsmiljo@studenttinget.no; Mette.Estenstad@sintef.no,  
Gunhild.Hjelmseth@sit.no 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget  

Møtetid: 2.12. 1200-1515 Møtested: Høyskoleringen 6B, PFI-bygget, rom 1103 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 53 /19 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

Møteplan godkjent 

AMU-sak 54 /19 
 

Samlokalisering – arbeidsmiljømessige konsekvenser. Erfaringer og 
utfordringer.  
Hva bør NTNU ta med seg videre til lignende prosesser (byggeprosjekt og 
campusprosjektet) 
v/ Jens Petter Nygård 

Viser til ppt, se spes lysark 5 og 6.  

Viktig tilbakemelding fra prosjektet: 

mailto:laringsmiljo@studenttinget.no
mailto:Mette.Estenstad@sintef.no
mailto:Gunhild.Hjelmseth@sit.no
https://www.ntnu.no/hms/AMU/2019/5419.pdf
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• Bruk tid i starten 

• Forankring 

• Samme mål? 

• Tydelig ramme – handler om mer enn areal. Ikke gitt anledning til å 
legge inn egne midler 

 

Kommentarer - momenter fra diskusjonen i AMU 

• God gjennomgang,  Samlok. prosjektet har gjort mye bra. 

• Erfaringen viktig i Campusprosjektet 

• Leders involvering?  

• VO – medvirkning? 

• Har Statsbygg tilstrekkelig ressurser på å bidra i prosessen? 
Hovedfaser for medvirkning – hvor er Statsbygg? 

•  

Vedtak 

AMU tar orienteringen til etterretning 

 

AMU-sak 55/19 
 

Avvik  
AD 
Informasjon om avvik ved enhet, håndtering og videre tiltak.  
Innledning  
v/Carl Fredrik Schetelig og Florian Schneider 
Se ppt. 
Det har vært flere avvik knyttet til virksomheten ved KiT. Det er blitt arbeidet 
systematisk over tid med forbedringer.   
 
Kommentarer - momenter fra diskusjonen i AMU 

• Åpenbart tatt tak i de reelle utfordringene 

• Beliggenheten – midt i byen. Gir spesielle utfordringer 

• Snuoperasjon – viktig at det tas tak. 

• Avvikene har i høst blitt tatt tak i. 

• Bedre dialog med vo 

• Savner punkt om evaluering – vil gi mulighet til å justere tiltak ved 
behov. 

• I hvilken grad har fakultetet vært involvert.  

• Vært jobbet med adm prosesser siden 2017. Fremdeles i utvikling.  

• AD er en liten enhet, samme oppgaver som enhetene for øvrig. 
Arbeider med å skape større robusthet for å støtte instituttene. 

• KiT er en del av NTNU og det må studenter og ansatte forholde seg til  
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• Internasjonalt miljø - erfaringsutveksling med Kavli? 
 
Campusservice 
Informasjon om bekymring ved drift og vedlikehold av NTNUs heiser. 
Oppfølging av avvik knyttet til heis. 
v/Trond Haugen 
Det er kommet inn bekymringsmelding knyttet til, i hvilken grad NTNUs 
avtalepartner for drift og vedlikehold av NTNUs heiser, ivaretar sine 
forpliktelser for lærlinger, - bruk av læring knyttet opp mot sikkerhet i NTNUs 
heiser.  

• Campusservice har sjekket opplysningene med gjeldende avtale 
partner og det er så langt ikke noe som tilsier at NTNU skal stoppe 
avtalen 

• Det er blitt bekreftet at lærling ikke er satt til å arbeide alene på 
sikkerhetskritiske komponenter på NTNUs heiser 

 
«Heisene på NTNU skal alltid være sikker i bruk». 
 
Det har vært et møte med Heiskontrollen der NTNU har tatt opp sikkerhet i 
heis på NTNU. Heiskontrollens vurdering er at sikkerheten er godt ivaretatt og 
at de generelt er driftet og vedlikeholdt godt.  
NTNU har 110 heiser, de fleste går uten problemer. Noen eldre innstalasjoner 
krever mer «skreddersøm» i fht nye. Det kan bety at det kan være hyppigere 
driftsforstyrrelser på disse og at det kan ta noe lengere tid før heisen er i drift 
ved reparasjoner. 
Ved Campusservice er det en egen heisansvarlig som følger opp alt arbeid som 
gjøres på våre heiser. I tillegg har Campusservice beredskap 24/7 med 
teknikere som er opplært i uttak av person fra heis. 
 
Det arbeides med forbedringspunkt: 

1. Beredskap ved heisstans – ta i bruk CIM, fases inn i 2020. 
Vil bedre sikkerhet for varsling og reaksjonstid, samtidig loggføring av alle 
hendelser. 

2. Alarmsystem heis toveis tale/alarm er nå installert på alle heiser. Samme 
system som på brann, med svært høy sikkerhet for varsling. 

3. Vi ser på dokumenthåndtering og forbedring av kontrollrutiner 
4. Vi ser på hvordan vi varsler på en bedre måte til bruker ved behov. Innsida, 

epost oppslag osv. også tekstlige standardiseringer som skal være godt 
forståelig for brukerne. 

5. Kommunikasjon og rutiner mellom Heiskontrollen – servicepartner og 
Campusservice ved feilretting. 

6. Hardere prioritering med tanke på driftsstabilitet (ikke sikkerhet) i forhold til 
vedlikeholdsplan. Målsetting Tg1 ila 10 år. 
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Kommentarer - momenter fra diskusjonen i AMU 

• Meldes at det er utfordringer på Adolf Øienbygget, VM, Dragvoll, 
Sentralbygg 1. 

• Responstid på bistand? Vekter skal bevege seg rett til heisen når 
melding går 

• Driftsmessige forhold kan ta lengere tid. Problemer med heisene kan 
variere, bl.a. er det mange gamle heiser ved NTNU 

• Språk – bør stå info på engelsk i heisene 
 
AMU ønsker en kort orientering vedrørende status vår 2020. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen fra AD og Campusservice til etterretning 
 

AMU-sak 56/19 
 

NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse 2019. ARK 2.0  
Muntlig orientering v/Kristin Lysklett 
Vises til ppt presentert i møte. 
Svarprosent 72%. 
  
Kommentarer - momenter fra diskusjonen i AMU 

• Hva gjør en dersom det er funn som tilsier at TV eller HVO på sentralt 
nivå bør kobles på?  

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 57/19 HMS-opplæring 
v/Hilde Apneseth 
Skisse gjennomgått, jfr saksnotat.  
AML stiller krav til HMS-opplæring, gjelder spesielt ledere, vo og medlemmer 
av Arbeidsmiljøutvalg. 
NTNU har som ambisjon å ta ansvar for HMS-opplæringen internt og bruke 
interne krefter så langt som mulig. 
 
Kommentarer - momenter fra diskusjonen i AMU 

• Lederopplæring, krav om opplæring – minimumsmål? 

• Bra at det tydeliggjøres obligatorisk opplæring 

• Ønske fra vo-linjen at dette blir tydelig 

• Ressursene på HMS – tilstrekkelig i fht intensjoner om intern HMS-
opplæring? 

• Viktig at NTNU leverer intern opplæring.  

• Utfordring med kapasitet, forebygging – håndtering? Kan det hentes ut 
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kapasitet fra nivå 2? Systematikken og det forebyggende viktig 

• NTNU må sørge for at de som får lederstillinger faktisk har 
grunnleggende kunnskap om HMS 

• Tillitsvalgte invitert? 

• Ledere og vo størst mulig grad på felles opplæring 

• Instituttledere etterlyser mer kompetanse 

• Ny Rektor? Hvilke tanker har Rektor? 

• Tema på AMU-seminaret – se HMS-opplæring i sammenheng med 
lederutviklingsprogrammene – skisse til opplegg?  

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning.  
AMU ber om at HMS-opplæring inngår som en del av programmet på AMU-
seminaret 11. og 12.2.2010.   
 

AMU-sak 58/19 
 

HMS-årsrapport 2019 - satsningsområder 2020 - 2021 
v/Hilde Apneseth 
Det vises til gjennomgang i AMU-sak 51/19. Det er kommet innspill om en mer 
analytisk tilnærming – tilstanden ved NTNU. I tillegg ønskes det innspill på 
inkludering av større deler av organisasjonen i HMS årsrapport. 
Satsningsområdene for 2020- 2021 har vært diskutert i HMS-forum og i HR-
sjefs-forum.  
Det planlegges en mer grundig prosess for utvikling av HMS-årsrapport 2020.  
Videreføring av eksisterende satsningsområder – nye? 
 
Kommentarer - momenter fra diskusjonen i AMU 

• IA-arbeid – i fht ABE-kutt og inkluderingsdugnad? 

• Konflikt forebygging, hvordan nå ut med adekvate tiltak før situasjonen 
blir for vanskelig 

• Bestillingen må være tydelig hva ønsker vi? 

• Flere og flere arenaer der ledere forventes å delta.  

• Arbeidsmiljøtilstanden må beskrives i årsrapporten.  
 
Siste mulighet for innspill er AMU-møte 23.1. og AMU-seminaret i februar. 
 
Vedtak   
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 59/19 Lansering av varslingsmottak for seksuell trakassering 
Muntlig orientering v/Cathrine Tørum 
Cathrine T redegjorde for lanseringen av varslingskanal mot seksuell 
trakassering. 
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Det er oppnevnt et eksternt utvalg som skal arbeide etter vedtatt mandat. Se 
vedlegg 

Kanalen blir lansert uke 49, med wikiside og varslingslenker til eksternt utvalg. 

Det vil snarlig bli en nyhetssak og illustrerende film kombinert i denne 
varslingskanalen. 

Utvalget har allerede fått inn saker til behandling. 

 

Kommentarer - momenter fra diskusjonen i AMU 

• Tatt tid å få på plass rett kompetanse i utvalget. Kompetente personer. 
Hvem? 

• Ta imot henvendelser, prøve oss fram. Komme i gang, midlertidig 
løsning 

• Viktig del av det systematiske og forebyggende HMS-arbeidet  

• Info som ligges ut må ikke bli for omfattende, tydelig budskap 

• Vil det bli brukt? Må være tydelig hva NTNU mener om temaet 

• Hvordan vil status på varsling bli gjort kjent. 

• Planlegges en lansering på Rektornivå 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning og ønsker å holdes oppdatert om 
utviklingen.  

 

AMU-sak 60/19 
 

Møteplan 2020 

AMUs seminar i februar flyttes fra 11.2. til ettermiddag 11.2. og 12.2. 
Inkluderer overnatting og fells middag. 

Ytterligere justeringer kommer. Endelig møteplan sendes så snart den er på 
plass. 

 

Vedtak 

AMUs møteplan for 2020 justeres i fht innmeldte behov. Revidert møteplan 
sendes AMUs medlemmer når den er klar. 

 

O-sak14/19 
 

Revidert mandat for AMUs byggarm 

Mindre justering som beskriver rapportering til AMU. Byggarmens uttalelser 
legges som O-sak i påfølgende AMU. 

Revidert mandat Stedlig AMU 

 

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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        Eventuelt Organisasjonsdirektøren orienterte kort om status ved IHS. 

 

Tema AMU-seminar 11. (kl. 1500) og 12. februar 2020 (hele dagen) 

 

Heidi Egseth går av som hovedverneombud (HVO). Heidi E tiltrer 
Campusprosjektet som campusverneombud.  

Nytt HVO er May Grete Sætran. Endringen gjelder fra 1.1.2020. 

 

 

Ref sak  

 
 
 
 
 
 
 


