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Referat         

 

Til:  

AMU-medlemmer: 

 

 

Representanter og 
observatører: 

 

Vararepresentanter: 

 

 

 

Campusrepresentanter 

Møter på campussaker 

 

 

Deltok på AMU-sak 
27/20 

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

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT) 

 

John Kamsvåg (arbeidsgiverrepresentant) 

Lisbeth Aune, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og Ragnar Moen 
(arbeidstakerrepresentanter) 

 

Iver Johansen (Campustillitsvalgt) 

Heidi Egseth (Campusverneombud) 

 

Lindis Burheim (Eiendom) 

Merete Kvidal (Campusutvikling) 

Thomas Helgesen (Personvernombud)   

 

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

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 25.6. 2020.  kl. 1000 - 1130 Møtested: DIGITALT MØTE 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 
25/20 

Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 
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AMU-sak 
26/20 

Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Hilde Apneseth og Ida Munkeby 

• Fokus på det som skal skje til høsten.  

• Notat til ledere vedrørende tilbakevending til campus for ansatte 
fra semesterstart 10. august, tilstedeværelse hovedregel. Bruk av 
hjemmekontor besluttes av leder 

• Mottak av studenter; egen nettside for studenter/foreldre 

• Bra samarbeid med Trondheim kommune, Gjøvik kommune og 
Ålesund kommune 

• Utfordringer ved studiestart, fadder uka og aktivitet i regi av 
linjeforeningene.  Fokus; god opplæring, trygg fadder på sikre siden 

• Smittevernkurset revideres, sendes alle nye studenter på epost før 
studiestart 

• Ferdsel i fellesareal  

• Det pågår en revidering av retningslinjer slik at alt er klart til august 

• Felles pressekonferanse i 24.6. med Trondheim kommune, NTNU, 
Sit og Trondheim kommunes smittevernoverlege. NTNU fikk mye 
skryt av sistnevnte 

• God tilbakemelding fra NTNUs styre 
Siste møte i SBL mandag 29.6.2020. 
Viktig at NTNU har god dialog med sine «vertskommuner». 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Tilbakevending til campus er mer krevende enn nedstegning. Det 
må gis anledning til å lage en god plan 

• Hjemmekontor - ønsker at vi ser på erfaringer som er gjort og 
vurderer effekten mht bruk av hjemmekontor. Hva har vi lært? 

• Møte med kommuneoverlegen i Gjøvik. Smitte på NTNU vil vi bli 
varslet. Ønsker data fra NTNU, hvem har vært i kontakt med hvem 
og hvor? Hva er tenkt å gjøre sentralt? Renhold? Stenge 7 dager 
etter smitt? 

• Greit notat fra Rektor. Ulik innfallsvinkel til notatet. Hva skjer 
dersom smitte oppstår? Hvordan få samkjørt felles holdning i 
Ålesund? 

• Gjøvik har satt i gang et felles arbeid slik at føringen fra sentralt 
hold tolkes likt lokalt 
 

Smittevernreglene revideres nå.  
Mht varsling dersom smitte oppdages, ref. smittevernoverlegen i 
Trondheim, 24.6.2020: 

• Kommunen varsler den som har fått påvist covid-19 smitte 

• Det gjøres en vurdering mht behov for å varsle undervisningssted 
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Med hensyn til smittesporing opplyser det i Kunnskapsdepartementets 
brev av 12.5.2020, at universitetet «i utgangspunktet ikke har krav til 
gruppestørrelse eller registrering av studenter og ansatte, forutsatt at 
smittevern-bestemmelsene blir fulgt» 
 
Utfordringer er bevegelser - ferdsel i fellesareal. Den enkeltes ansvar 
fremheves.  
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 
27/20 

 
 

Personvern på arbeidsplassen – vises til AMU-sak 23/19 og AMU-sak 
15/20 
Orientering v/ Lindis Burheim og Merete Kvidal 
Det vises til vedlagte notat. 
Dilemma mht forslag om overordnede føringer Viktig å sikre gode 
planleggingsprosesser, samhandling for hele enheten. Risikovurdering – 
hva er mulig innenfor lov og forskrift. Løses ikke gjennom sentrale 
retningslinjer. 
 
Det vises i tillegg til vedlegg fra BHT og HVO i innkallingen. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• AML med forskrifter, må ivaretas 

• Viktig med brukerinvolvering og gode prosesser. Fungerer alle best 
i nybygg og ved ombygging. Mer utfordrende der du ønsker en 
endring i eksisterende bygningsmasse og på etablerte 
arbeidsplasser 

• Erfaring fra BHT/HVO er at når det ønskes skjerming skal det 
sendes søknad om ombygging til Eiendom. Spørsmålet er; hvilke 
kriterier legges til grunn for behandling av søknadene? Felles 
grunnprinsipp for en slik vurdering er ønskelig, f.eks. sjekkliste 

• Brukere gir tilbakemelding om at det er vanskelig å få forståelse for 
problemet, noe som fører lite hensiktsmessige løsninger. Dette 
medfører bl.a. økte henvendelser til BHT og HVO 

• Tror retningslinje/sjekkliste kan være et godt verktøy 

• Flere enkeltsaker gjør at dette er løftet opp, hensikten med å lage 
overordnede retningslinjer er å ta ned antall enkeltsaker  

• I arbeidet med informasjonssikkerhet er soneinndeling et tema. Kan 
det være en måte å se det på? 

•  Vi må sørge for at det tas hensyn til personvern og et forsvarlig 
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arbeidsmiljø. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven må ivaretas 

• Noen overordnede føringer som kan skape en enhetlig forståelse er 
et uttalt behov 

•  Dette er ikke ønskelig å gå i detalj, basert på erfaringer ønskes 
felles overordnede føringer. Ingen er uenig i hovedprinsippene, 
men det er ikke alltid gjennomførbart 

• Gjelder dette glassfasader eller åpne landskap? En vanesak å sitte 
mer «åpent». Gjør ting mye triveligere.  

• Møterom; har ikke opplevd møterom som utfordrer behov for 
skjerming når det er nødvendig 

• Generelt vanskelig å etterleve sentrale regler på lokalt nivå 

• Massiv tilbakemelding fra ansatte mht felles oppfatning av at noe 
må gjøres 

• Handler ikke om å «stenge igjen», men å etablere et sett med 
føringer når en faktisk har behov, der det er relevant 

•  Videreutvikling av Campus må hensynta samfunnsutviklingen 

• Har Eiendom en oversikt over de tilbakemeldingene de får fra 
brukere og hva som eventuelt er hovedinnholdet i disse? 

• NTNUs fagavdeling innen HMS (dvs. BHT) og 
arbeidstakerrepresentanter i AMU er tydelig på 
utfordringene/behovet for en retningslinje. Dette bør AMU lytte til. 
 

 
AMU er enige om at det er noen overordnede hensyn som må inn. Mange 
gode betraktinger og innspill som tas med videre.  
Arealkonseptene (2018), kan møte de utfordringer som det snakkes om. 
NTNU ønsker fleksible løsninger. Det ses på generelle føringer og det er 
nedsatt en gruppe som skal arbeide med tema «arbeidsplasser». Naturlig 
at innspill fra diskusjonen i AMU tas med her. Sonering er en naturlig del å 
vurdere. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 
28/20 

HMS-årsrapport 2019 – tilbakemelding etter Styrets behandling,  
7. mai 2020 
Orientering v/Hilde Apneseth 

• Koronafokus, opptatt av hvordan arbeidssituasjonen blir  

• Styringsdata – er de gode nok? 

• Hvordan følges HMS opp? Blir HMS etterspurt? 

• Vedtak – hvordan fattes? 

• Bekymring vedr. utrulling av CIM 
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• Avvik – avviksprosessen. HMS ønsker en mer årsaksanalyse. 
Alvorlighetsgrad er ikke definert – p.t. en vurdering av den som 
behandler avviket 

• Satsningsområdene – vil måtte revideres i lys av den situasjonen 
NTNU står i nå 

• Det er ønskelig med mer kvalitative data fra fakultetene  
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 
29/20 

Status arbeidsmiljøsaker 
Orientering v/Hilde Apneseth og Arne Kr Hestnes 
Arbeidet med å legge til rette for gode og forsvarlige prosesser fortsetter. 
Det tilføres både interne og eksterne ressurser.  
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

O-sak 12/20 Invitasjon til ARK-konferansen 2020 - WEBiARK 

Ref-sak  

Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


