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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: 

 

Forfall 

Vararepresentanter: 

 

 

Campusrepresentanter 

Møter på campussaker 

Ida Munkeby, John Kamsvåg, Arne Hestnes, Kjetil Rasmussen og 
(arbeidsgiverrepresentanter)  
Marte G Villmo, Morten Mørch, Tove Strømman Matera, Vebjørn Slyngstadli og 
May Grete Sætran (arbeidstakerrepresentanter)  
 

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT) 

 

Svanhild Margrethe Arentz Schønberg 

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

 

Iver Johansen (Campustillitsvalgt) 

Heidi Egseth (Campusverneombud) 

 

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

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 4.6. 2020.  kl. 1330 - 1500 Møtested: DIGITALT MØTE 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 
19/20 

Godkjenning av saksliste  
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

AMU-sak 
20/20 

Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Hilde Apneseth og Ida Munkeby 
SBL møtes 2g/uke frem til sommeren.  
Fokus pt. er gjenåpningssituasjon, det arbeides med et notat for 
gjenåpning fra 10. august. Behandles i SBL 10.6. Hovedregel er at ansatte 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
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skal tilbake på kontoret. 
I fbm oppstart av høstsemesteret og studenter tilbake på campus – 
vurderes tetthet på forelesninger, så langt 50 % tetthet.  
Det er store ulikheter mellom fakultetene, enkelte vil ha overordnete 
bestemmelser, andre vil ha mer frihet. 
NTNU har lagt mer ansvar ut i linjen - på hver enhet og på den enkelte. 
Det jobbes løpende med oppdatering av retningslinjer. NTNU må påse at 
det som ligger på nettet stemmer, stor kommunikasjonsjobb å sørge for at 
alt til enhver tid er oppdatert.   
Ukentlige koordineringsmøter med fakultetene, Gjøvik og Ålesund samt 
SINTEF. 
SBL gir råd til Rektor – Rektor fatter vedtak. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Bør AMU risikovurdere gjenåpning? Gjenåpning er et 
linjeansvar i trå med føringer fra SBL.  

• En del bekymringer knyttet til renhold - hvordan sikre at det er 
trygt å komme tilbake til campus? 

• Ligger en del ansvar på den enkelte. Campusservice vil ikke har 
kapasitet til å «vaske etter alle». 

•  Bruk av kjøkken eller ikke - må avgjøres lokalt.  

• Forhold varierer veldig på NTNU. På Dragvoll er det ingen 
problem med å praktisere smittevern, andre områder har større 
utfordringer. Lurt at vi tar lokalt ansvar pga forskjellighet. 

• Bra at vi går mot ytterligere gjenåpning 

• Smittevernkurs – obligatorisk, positiv tilbakemelding på kurset 
og at det er obligatorisk. Over 80% av fast ansatte har 
gjennomført kurset. 

Viktigste er FHI smittevernregler, jfr Espen R Nakstad. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 
21/20 

 
 
 
 
 
 
 

Utfordringsområder innen HMS i forbindelse med campusutvikling 
Vises til AMU-sak 7/20. 
v/Heidi Egseth, campusverneombud  
Det henvises til AMU-sak 7/20.  
AMUs byggarm i samarbeid med campusverneombud har samarbeidet om 
vedlagte notat.   
Fokus; Byggeperioden og ferdig produkt 
Bygger på erfaringer fra Realfagbygget og St Olavs Hospital 
universitetssykehuset i Trondheim 
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Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Risikovurderinger – proaktiv tilnærming for å unngå unødig 
belastning 

• Bra oppsummering, handler mest om selve byggeprosessen. 

• Hvilke typer arbeidsplasser kan eksponeres – må skjermes? Hvilken 
aktivitet skal være på ulike arealer? 

• Medvirkning fra ansatte, viktig for arbeidsmiljøet og en 
forutsetning for å få det til å fungere 

• Største bekymring fra ansatte er byggeperioden preget av støy og 
midlertidig arbeidsplasser. Mange ansatte og studenter vil være i 
en kritisk fase mht oppgaver. Viktig å være tidlig ute med 
informasjon og unngå ad hoc løsninger.   

• Ved midlertidig flytting av folk må det gis mulighet til medvirkning i 
fht løsninger. 

• Det arbeides med planer om brukermedvirkning 
 
Noe overordnet som AMU bør se på? AMU fremhever brukermedvirkning 
som et viktig punkt å følge opp. 
Starte med noen fokusområder som evalueres etter 1 år. Campusutvikling 
vil gå over mange år og det vil være behov for justeringer/endringer.  
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 
22/20 

Status arbeidsmiljøsaker 
Muntlig orientering 
v/Arne Hestnes og Hilde Apneseth 
Det arbeides systematisk med å legge til rette for gode og forsvarlige 
prosesser samt at det tilføres ressurser både med interne krefter og 
eksterne krefter.  
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Ingen tro på at «alt løser seg av seg selv» 

• Stor tro på begge prosessene 

• Tilstrekkelige HMS-ressurser på enhetene? Obs vo må ikke være en 
erstatning for arbeidsgivers HMS-ressurs  

 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
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AMU-sak 
23/20 

Avvik og sykefravær 1. tertial 2020 
v/Arve Johansen 
Avvik; vises til notat og ppt vist i møte. 
 
Sykefravær; vises til notat. Gjennomsnittlig lavt og samme forskjeller som 
tidligere. 
Noe økende henvendelser til HMS/BHT i fbm covid-19 situasjoen. 
Hjemmekontor oppleves forskjellig. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Sykefravær – hvor reelle er tallene? Det har ikke vært kapasitet til å 
se nærmere på disse tallen nå.  

• Avvik, flere fakultet har stor aktivitet – gjenspeiler meldte avvik 
aktiviteten?  

• Opplæring – følge opp og lukke avvik, registres store forskjeller.  

• Hvordan kan avviksprosessen legges til rette slik at flere avvik 
meldes?  

• Sykefravær - spriker mye, varierende kultur for å legge inn fravær?. 
 
Etter 10 års erfaring bør avviksprosessen gjennomgås på nytt, bl.a. 
tydeligere fokus på årsaksanalyse. 
Hvilket fokus har avvik ute på enhetene, hva etterspørres? Handler om 
HMS-ressurser på enhetene og systematisk arbeid med HMS. Et godt 
system hjelper ikke.  
 
Vedtak 
AMU ber om en ny gjennomgang av avviksprosessen høsten  2020. 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 
24/20 

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2019 – videre arbeid/oppfølging 
Muntlig orientering v/Kristin Lysklett. Vise til ppt.   
Pga Covid-19 ble oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen utsatt til 
høsten. Noen rakk å ta oppfølgingen og utvikle tiltaksplaner slik som 
beskrevet, andre rakk det ikke. 
Covid-19 har medført store endringer i arbeidsmiljøet. Kan ikke stole på at 
utfordringene som ble beskrevet i vinter fortsatt gjelder til høsten.   
Forslag; alle enhetene setter «arbeidsmiljø på dagorden» (jfr 
fusjonsprosessen) 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/2320.pdf
https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/2320.pdf
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• Der det registreres størst utfordringer – følges opp med støtte fra 
sentralt nivå.  

• Kan være utdatert resultat for mange. OBS ikke for enkelt 

• Positivt tiltak med alternativt opplegg. Situasjonen er endret for 
mange 

•  Må ikke slippe tak i arbeidsmiljøet – store omveltninger for mange  
 
AMU ønsker å bli hold oppdatert. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

O- sak 7/20 
 

Utgår! Se refsak. 
 
 

O-sak 8/20 Oppredningen, del 2, Gløshaugen, Trondheim – ombygging av areal til HUB 

 

O-sak 9/20 Bygg 8, Dragvoll, Trondheim – ombygging av areal til Fagland Dragvoll 

 

O-sak 10/20 Realfagbygget, oppgradering av kantine del 2 og 3, Gløshaugen, Trondheim 

 

O-sak 11/20 Erfaringer vedr. VO-medvirkning i byggeprosjektene 

Campusverneombud Heidi Egseth 

Status – vises til ppt 
Gjort mye bra på sentralt hold, beskriver medbestemmelse på faser i 
prosjektet. Fungerer bra på sentralt nivå, men ulikt på lokalt nivå. 
Mandat for campustillitsvalgt og campusverneombud til behandling i 
SESAM 22. juni.   
 
 

Ref-sak Forespørsel om AMU-behandling vedr. utskifting av heis i Schøninghuset 

 

Eventuelt  
 
 
 
 
 
 

 


