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Arbeidsmiljøutvalget      Dato 

4.5.2020 

Referanse 

2020/10715 
 

 

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 under sak 15 og 16. 

 

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

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 23.4. 2020.  kl 1200 - 1330 Møtested: DIGITALT MØTE 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 13/20 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

AMU-sak 14/20 Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Ida Munkeby 

• Lang fase i beredskapsarbeidet med daglige møter i Sentral 
beredskapsledelse (SBL). Fra ?.?. 2 dager i uken. Formøter med 
HVO og TV. Løpende dialog med fakultetene og VM. 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no
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• Håndtert ulike problemstillinger 

• Akutte fase (første 2 uker), håndtere spørsmål knyttet til 
reis/arrangementer osv for studenter og ansatte. I denne 
perioden fattet SBL 60 ulike vedtak 

Status nå;  

• Opptatt av gradvis gjenåpning av campus, noe mer aktivitet for 
utvalgte grupper (fra 27. april). Opptatt av å sørge for at riktig 
«støttepersonell» også er tilgjengelig 

• Smittevernhensyn overordnet alle hensyn 

• Avdeling for campusservice med ansvar for renhold, vakt og 
service - viktige oppgaver 

• Nye signaler 1. mai 

• Forberede høsten, hva skjer 10. august? Innreise, utreise, 
undervisning – digital helt/delvis? 

• OBS psykososiale forhold, ivareta ansatte og studenter som 
kan ha ulike vilkår. Kan ha lite å «hjelpe» seg med 
hjemmekontor/studie kan være utfordrende for mange 

• Ikke bare skyve på alle oppgaver, alt som kan gjennomføres 
må gjennomføres 

 
NTNU har fra 12.3. lagt seg på en linje for å holde en viss aktivitet 
gående, f.eks. lab virksomhet. Har bl.a. ført til at NTNU/ST O H har 
utviklet en test for bruk i covid-19 testing.  
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Risikovurderinger, ved flere vurderinger er ikke smittevern 
nevnt. Andre rammer som krever andre hensyn  

• Viktig med koordinering av aktivitet, eks på lab slik at ikke for 
mange gis tilgang samtidig  

• Dekanene må få en påminnelse, sørge for god kvalitet på de 
risikovurderingene som gjøres 

• Kan påvirke satsningsområdene fremover 

• Smittevern - smittevernsrenhold, en del av retningslinjene er 
bra innholdsmessig, tydelig med ansvar.  

• I fbm lab-aktivitet - passe på at det er ansatte tilstede som har 
ansvar. 

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 15/20 
 

Personvern på arbeidsplassen – vises til AMU-sak 23/19 
v/May Grete Sætran 
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HVO og BHT har vært i dialog med Eiendom. Eiendom legger til rette 
for bruk av skilt og dekor i NTNUs bygninger. 
Det ble ingen nærmere avklaring på møtet om hva som skal skjermes, 
men det kom fram at Eiendom ut går ut fra Kvalitetsmål for bygg og 
utomhus, samt arealkonseptene i bygg som defineres under 
Campusutvikling. Nybygg og ombygging eksisterende bygg. 

 

Det finnes også en brukerhåndbok for skilting og dekor ved NTNU 

https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Skilt+og
+dekor+NTNU_Verson-1.3.pdf/9974bd88-dd55-4dae-9b50-
8c3a0b20c82a?status=0 

Her inngår dekor av vegger med innsyn. 

Refleksjoner fra HVO og BHT 

• I hvilken grad hensyntas da funksjoner/arbeidsoppgaver som 
foregår bak glassfasadene?   

• I fbm ombygging kan en få behov for å hensynta andre forhold 

• Eiendom arbeider med en ytterligere presisering, AMU må få 
mulighet til å uttale seg 

• Presiseringen skal behandles i Dekan-møte 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 
 

• Kobling mot campusprosjektet, åpenbart viktig. 

• Tid til drøfting og anledning til å komme med innspill. AMU har 
en rolle ifht å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

• AMU-sak 23/19 – innsyn til presentasjon på møterom, må 
ivaretas på en bedre måte 

• Viktig å få en avklaring på hva skal NTNU gjøre. Tydelige 
føringer.  

• Tidslinjene i fht å påvirke prosjektet. Sikre oss at AMU får gitt 
innspill 

• AMU forventer dialog med Campus-prosjektet. STAMI er også 
opptatt av denne tematikken. Funksjonsvurdering, hvilke 
oppgaver passer til hvilke områder? 

• Bygg og Utomhus - del 2 sikkerhet og beredskap – ikke 
kommet enda. Passe på at tolkningen som gjøres ivaretar 
håndtering av dokumenter på en god måte. Lokalene må passe 
til virksomheten.  

• Vil få ombygginger so rokker ved «vedtatte føringer» blandede 
funksjoner 
  

HVO, HA og ABH forbereder saken til ny behandling i AMU. AMUs 

https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Skilt+og+dekor+NTNU_Verson-1.3.pdf/9974bd88-dd55-4dae-9b50-8c3a0b20c82a?status=0
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Skilt+og+dekor+NTNU_Verson-1.3.pdf/9974bd88-dd55-4dae-9b50-8c3a0b20c82a?status=0
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Skilt+og+dekor+NTNU_Verson-1.3.pdf/9974bd88-dd55-4dae-9b50-8c3a0b20c82a?status=0
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sekretær kontakter Eiendom og Campus-prosjektet for nærmere 
dialog. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen, med de innspill som fremkom i møte, til 
etterretning 
AMU ber om å saken til ny behandling. 
 

AMU-sak 16/20 
 

Kontorarbeidsplasser, revidert notat. Oppfølging AMU-sak i 2017 
v/May Grete Sætran 
Vise til saksfremlegg og utkast til revidert notat vedr 
kontorarbeidsplasser.  
NYTT; samhandling og konsentrasjon 
Viktig at notatet godkjennes da det etterlyses fra arkitekter som ….. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 
Spørsmål om funksjonalitet? 
Må komme tilstrekkelig frem 
Siste sjekk via epost 
 
Se vedlegg, endelig versjon. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 17/20 Risikovurdering – sosiale arrangementer 
(behandles i etterkant av AMU-sak 14/20) 
Orientering v/Hilde Apneseth 

• Åpnes litt opp, hva kan gjøres og hva ikke? 

• Har kommet spørsmål om mulighet for å treffe kolleger i trå 
med føringer fra FHI 

• Omdømme - må vurderes, hvilken enhet/gruppe representerer 
man – hvordan ser det ut mht omdømme? 

• Det er laget et utkast som skal behandles i SBL mandag. 
Spørsmålet er om den skal den legges ut tilgjengelig for alle?  

Hva tenker AMU? 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Kan oppfattes som støtte til sosiale arrangementer. Skurrer litt 
sammenlignet med den strenge praksis vi har for oppmøte på 
campus 

• Krevende spørsmål, «noen» gjør det er kanskje ok, men at 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/1620.1.pdf
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NTNU skal gi signaler, som virksomhet, er utfordrende 

• Forsøk på å ivareta psykososiale forhold, heller jobbe med 
andre tiltak 

• Kan føre til at noen blir «utenfor»? 

• Ikke tanken å gå ut med en anbefaling for NTNU, men heller 
bidra til å sørge for at kontakt mellom kolleger kan foregå på 
en forsvarlig måte. Av Smittevernhensyn er det ok så lenge FHI 
anbefalinger følges 

• Fordel at NTNU tar standpunkt 
 
Forslag til vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 18/20 Arbeidsmiljøsak – orientering  
v/Arne Hestnes og Hilde Apneseth 
Muntlig orientering 
Enheten styrkes med aktuelle ressurser og bistand fra sentralt nivå.  
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Husk LOSAM 

• Bra at det er iverksettes tiltak 

• Viktig med dialog med ansatte - VO 
  
AMU ber om å bli holdt oppdatert. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 19/20 
Meldt som event 

sak av IWP 

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen utsatt til høsten 
Innledning ved Ingunn Wasland Pettersen 
Flere enheter v/MH sto midt opp i oppfølgingen. Blir lagt på vent iom 
korona, også kommet signal fra nivå 1.  
Bør vi revurdere dette? 
Hvordan gjenoppta arbeidet med arbeidsmiljøundersøk? 
Kan bli tungt å ta det opp etter så lang tid. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Hva skjer? Kommer informasjon på Innsida som er veldig bra. 
Skilles mellom «lederside» og «ansattside» - her ligger viktig 
informasjon som må komme alle til gode. Må ryddes.  

• Webinar i dag -😊  

• Rapporteres noe om manglende dialog leder/arbeidstaker 
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• Vi kjenner miljøer med utfordringer – hva gjør vi med det?. 

• Flere fra HMS bistår ledere i arbeidsmiljøer som har 
utfordringer – rådgivning til hva de bør gjør nå. 

• Oppfølgingen må oppleves som relevant 
 
Fra sentralt hold var det enighet å sette oppfølgingen av 
arbeidsmiljøundersøkelsen på vent. Det må nå vurderes om 
oppfølgingen skal gå som planlagt eller om den på ses på nytt jfr. 
dagens situasjon.  
Det diskuteres bl.a. en samtaleguide. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 
 

O- sak 5/20 Elektroblokk A, Gløshaugen, Trondheim – ombygging av kjemi lab 
og ventilasjon for Institutt for elektroniske systemer 

 
O-sak 6/20 Søknad om midlertidig dispensasjon fra krav vedrørende betjening 

av MR-apparatur for skanning av friske frivillige ved NTNU 

 

Ref.-sak Oppgradering Hovedbygget midtfløy, Gløshaugen, Trondheim – 
avklaring om AMU-behandling 

 
Eventuelt 

 
Se sak 19/20 
 
Ingen andre saker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


