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Referanse 
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Sekretær 

7491 Trondheim E-post:anne.holte@ntnu.no Akrinn Tlf: + 47 918 97 827 Anne-Beth Holte 

  7034 Trondheim   

   

   
 

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: 

 

 

 

Campusrepresentanter 

Møter på campussaker 

Ida Munkeby, Ingunn Wasland Pettersen, , Arne Hestnes, Kjetil Rasmussen og 
Svanhild Margrethe Arentz Schønberg (arbeidsgiverrepresentanter),  
Marte G Villmo, Morten Mørch, Sturla Søpstad, Vebjørn Slyngstadli og May Grete 
Sætran (arbeidstakerrepresentanter)  
 

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT) 

 

John Kamsvåg (arbeidsgiverrepresentant) 

Lisbeth Aune, Vigdis Rønningen, Tove Strømman Matera og Ragnar Moen 
(arbeidstakerrepresentanter) 

 

Iver Johansen (Campustillitsvalgt) 

Heidi Egseth (Campusverneombud), deltok på Skype på sak 11/20 

 

Kopi til: kontakt@lmu.ntnu.no; leder@studenttinget.no; Mette Estenstad (SINTEF), nn (Sit) 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget  

Møtetid: 11.2. 2020.  kl 1700 -19.00 Møtested: NB RADISSON BLU HOTEL TRONDHEIM 
AIRPORT 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 8/20 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

AMU-sak 9/20 HMS årsrapport 2. gangs behandling.  
Satsningsområder 2020 - 2021 
Orientering v/Arve Johansen  
 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no
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Forslag til satsningsområder gjenspeiler innspill fra organisasjonen, 
HMS-seksjonens erfaringer og videreføring av nåværende 
satsningsområder. Styret ønsker en analyse av situasjonene noe som 
er forsøkt ivaretatt ved å beskrive situasjonen knyttet til de ulike 
satsningsområdene.  
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Bra med forslag som fremlegges 

• Ønske om mer vurdering, utdype mer om bakgrunnen for 
satsningsområdene 

• Risikovurdering og avvik, forslag til endring av 
satsningsområdene 

• Risikovurdering – avvik, hva med varsling? Ansatte skiller ikke? 

• #Metoo, forebyggende viktigere enn varslingskanaler  

• Savner inkluderingsdugnaden, jfr. tildelingsbrevet 

• IA områdene som NTNU har definert, burde vært nevnt 

• Mer forebyggende kulturarbeid - i hvilken grad er obligatorisk 
opplæring aktuelt? 

• Systematisere HMS opplæring for ansatte og studenter 

• Tilbud om e-læring etterlyses 

• Arbeidsmiljøundersøkelsen – oppfølging i linjen, blitt mer 
fokus på støttepersonell 

• AMU ønsker å orienteres om tiltak etter 
arbeidsmiljøundersøkelsen 

• Burde AMU si noe om ressursene på HMS? 
 

 
AMUs medlemmer får nytt utkast på mail fredag 21. Kort svarfrist.  
HMS-årsrapport legges frem for Styret 12. mars 2020. 

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 10/20 
 

Revisjon av NTNUs HMS-politikk 
Orientering v/Arve Johanssen 
Kun mindre endringer, vesentlig knyttet til fusjon og 
organisasjonsendringer.  
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Viserektor, er de siste endringen tatt med? 

• Må fremgå status på dokumentet 

• Oversikt over ulike tilsyn – NTNU mangler det. Oppgave for 
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virksomhetsstyring?  
 
Vedtak 
AMU støtter den fremlagte HMS-politikken 
 

AMU-sak 11/20 
 

Kvalitetsmål for bygg og utomhus 
Orientering v/Lindis Burheim 
Det vises til ppt 

 
Rapporten fastsetter prinsipper for følgende områder: 

• Miljø 

• Mobilitet og tilgjengelighet 

• Bysituasjon og uterom 

• Arkitektur og bygningsstruktur 

• Teknikk 
Dokumentet skal brukes av eiendom og campusservice. Erstatter 
tidligere dokumenter. Dette dokumentet er tydeligere koblet til 
virksomhetens mål. 

 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Flott og spennende rapport 

• Konsentrerte læringsstrøk. Flate auditorier/grupperom 

• Ytrekrav annerledes nå enn tidligere, åpne 1. etasjer (eks St O) 

• Gjenkjennbart fra bygg til bygg 

• Erfaringer fra Akrinn; utfordrende med blanding av cellekontor 
og landskap, problemer med integrasjon med studentene 

• Campusplan også førende for Gjøvik og Ålesund   

• Mangler det noe på sikkerhetsaspektet? Bygge smart versus 
sikkerhet. Personvern – kontra bruk av glass - innsyn? 
Hvem ivaretar at alt dette blir vurdert i for bindelse med 
ombygging/bygging? 

• Sikkerhetsaspektet, må tas videre. Sikkerhet og risikotenkning 
må være en overordnet føring  

• Grønne tiltak – versus arbeidsmiljø. Biologisk mangfold skal 
hensynta allergikere 

• Kostnader – kan bli noe dyrere med hensyn til miljøvalg. 

• Arbeidsplasskonseptene – ikke likegyldig med hensyn til «bygg 
kroppens» utforming 

• Viktig å sørge for forankring ute, la dokumentet bli kjent og 
gjenkjennbart 

• Utfordring at alle typer aktivitet vil få mindre plass 

• Vedrørende transport; en del vareleveranser må skje med stor 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/1120.p.pdf
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bil pga varens art som gassleveranser, store komponenter og 
utrykningskjøretøy 

• Kostnader – kan bli noe dyrere med hensyn til miljøvalg. 

• Arbeidsplasskonseptene – ikke likegyldig med hensyn til «bygg 
kroppens» utforming 

• Viktig å sørge for forankring ute, la dokumentet bli kjent og 
gjenkjennbart 

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 

AMU-sak 12/20 Endring av verneområdet ved Institutt for datateknikk og 
informasjonsteknologi (IDI) 
 
Vedtak 
AMU godkjenner nytt verneområde for IDI 
 

O- sak 4/20 Nye varamedlemmer til AMU 
Vara for HVO: Ragnar Moen 
Vara for arbeidstakerrepresentanten Gjøvik: Anne Aandalen 

Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


