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

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT) 

 

Svanhild Margrethe Arentz Schønberg 

 

John Kamsvåg (arbeidsgiverrepresentant) 

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) 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 23.9. 2020.   

kl. 0830 – 1130 AMU - SEMINAR 

1300 - 1530 AMU-møte 

Møtested: Scandic Nidelven 

Signatur:  ABH 
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Miniseminar 
ppt 

Tema: Arbeidsmiljø – COVID 19 
Innledning v/Kristin Lysklett og Eli Rognes (HMS-seksjonen/BHT) 
 
Diskusjon og gruppearbeid.  
Notater fra gruppearbeidene sendes Anne-Beth Holte 
 

 Lunsj 
 

AMU-sak 30/20 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

AMU-sak 31/20 Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Ida Munkeby 
NTNU klart å holde brukbar kontroll.  
Innført registering som hjelp til smittesporing. Tett kontakt med 
kommunene. 
Flere beslutninger tas nå i linjen. Nye «normalen» som vil prege oss 
fremover, frem til sommer 2021? Fremdeles mye usikkerhet. Arbeider 
kontinuerlig med å sikre forsvarlig arbeidsmiljø. Mye gjøres nå i 
forbindelse med eksamen 
Studenter ønsker å bruke lokalene mer en det vi tillater p.t. 
Forsøke å holde mest mulig av aktiviteten i gang 
Smittevern er førende 
Lages nå en kommunikasjonsplan når det opptrer smitte. 
SBL- består av: MH, (instituttleder), Hilde Apneseth, Berit Kjelstad, Jan 
Erik Kaarø, Nina Tranø, Ida Munkeby, Kirsti Klokkerhaug. + 
Organisasjonsdirektør Sit. 
Trondheim kommune v/smittevernlegen har signalisert at de ønsker 
dialog med linjeforeningene. Snakke om status – alvoret. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 32/20 
 

Avvik 2. tertial 2020 
v/Arve Johansen  
Vises til saksnotet 
Nedgang i antall meldte avvik, mindre aktivitet, færre til stede? 
Sett spes på tema smittevern, utfordrende å holde avstand, manglet i 
starten smittevernutstyr. Nå enklere å få tak.  

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/0020.pptx
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Under nedstegneing – registrert enkelte tilfeller av aktivitet som ikke 
var i henhold til rutiner. 
Gjennomgang av smittevernavvik – gi innspill til hvordan vi skal 
forholde oss i for eksempel vrimleområder 
Nestenulykker, hvor gode er vi til å fange opp disse?  
Svært alvorlig, hva er definisjonen? 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Avvik knyttet til hjemmekontor? Isolasjon på hjemmekontor er 
utfordringer. Ikke meldt avvik i forhold til dette 

• AMUs rolle, vurdere – hvor hensiktsmessig å sette inn tiltak. 
Hvordan fange opp de som «henger igjen» fra tidligere tertial. 
Er måten vi behandler avvik på godt nok for AMU. 1/3 lukket? 

• Behandler kan angi årsak til avviket, lite brukt. 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 33/20 
NV ppt 

Avviksprosessen – moden for ny gjennomgang?  
v/vara HVO Ragnar Moen 
Det vises til saksnotat.  

• Utsatte frister, må kunne forklares. Avvik blir stående åpent 
for lenge. Hva skjer med fokus?  

• Opplæring.  

• Hvem tar over når behandler er sykemeldt/slutter?  
 
HMS-rådgiver Espen Fjærvik NV – 

• Klar sammenheng med avvik og type aktivitet 

• Innsats med innsalg har effekt, eks NANOlab 

• Oppfølgingen er stort sett ok 

• Avvik som står lenge åpent er greit når det gjelder bygg, 
budsjett og sentrale beslutninger.  

• Personskade? Ved NV legges skadepotensiale til grunn for å 
melde personskade  

• Nestenulykke, ikke klare føringer for kategorisering, men 
hendelsen kunne fått alvorlige følger, viktig lærdom for å 
hindre at så skjer 

 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Viktig spørsmål 

• Hvordan følges avviksbehandlingen opp i systemet? 

• Vo skal medvirke, avvik kan ikke lukkes dersom vo ikke er med 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/3320.v.pptx
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i sløyfa  

• Opplæring – overordnet i HMS-plattformen. Tillegg eget for 
behandlere  

• Et lederansvar, ses på som et verktøy? Behandlere ofte i en 
skvis. Ansvaret ligger hos ledelsen. 

• Egentlig et forbedringssystem. Ledelsen må definere hva vi 
skal måles på. Hva ønsker vi å oppnå. Jfr. 
informasjonssikkerhet. Gir bedre kvalitet 

• Fin gjennomgang med hensyn til NVs håndtering av avvik, lage 
læringssløyfer. Viktig med dialog mellom ledelsen og 
enhetene. NV har eget forum for avviksbehandlere. Sitter 
sammen, får et nettverk, lærer og det blir flere å støtte seg på 

• Mulighet for å arbeide systematisk   

• Må være en del av lederopplæring, ansvaret ligger i linjen. 
Styrke opplæring av saksbehandlere. Forventningsavklaring. 
Hvem gjør hva? 

• Avvik bidrar til kunnskap med hensyn til grunnlaget for bl.a. 
risikovurdering 

• Klar sammenheng med kampanjer, fokus øker motivasjonen 

• Studenter/stipendiater – hvor aktive er disse gruppene?  

• Kultur for å melde avvik – ses på som forbedringsverktøy. Klar 
motivasjon for forbedringer  

• Tilgang til vo på nivå 3  

• Ressurser? Kontinuerlig arbeid 

• Årlig gjennomgang av avvik – hva peker det på? 

• AML medvirkningsplikt – ingen grunn til å «pakke det inn» 
 
HMS – ta med seg problemstillingene – og vurderer behov for å følge 
opp temaet videre. 
 

Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 34/20 
 

Overordnet rom og funksjonsprogram for Ocean Space. 
v/Dekan Olav Bolland IV 
Se ppt 
Mye prinsipielle beskrivelser, inndeling av ulike type areal. Kontor 
areal, store haller(basseng for forsøksvirksomhet) 
Ekstremt stort engasjement blant ansatte.  
Vil bli en periode med midlertidighet, prøver så langt som mulig å 
unngå uakseptable løsninger som gjelder arbeidsmiljø. 
Arbeidsplassen – rom – funksjon, et diskusjonstema, miljøet har en 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/3420.v.pdf
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spesiell aktivitet med relativt god plass. Statens arealnorm gjelder. 
 
Det vises til saksdokumenter. AMU er høringsmottakerne.  
Høringsperioden er 15.09 - 05.10. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Medvirkning blant ansatte? Stemning? 

• BHT rolle? 

• Sikkerhet og beredskap fokus i byggeprosjektet– sone 
inndeling, beskytte interessenter o.l. Bør tidlig inn 

• Ivaretakelse med hensyn til pandemisituasjon? Behov for 
tilrettelegging? 

• Nye mulighet med hensyn til samarbeidsformer 

• Førende for CAMPUS, mye å sette seg inn i.  

• TV ønsker en plass i styringsgruppen, er under utredning 

• Kontorarbeidsplass for personell i lab/verksted er ikke tatt 
med i høringen. De må ha en løsning hvor de ikke eksponeres 
for støy og kjemikalier. 

 
AMU setter ned en arbeidsgruppe som består av: 
May Grete Sætran, HVO 
Marte Villmo, TV 
Kjetil Rasmussen (arbeidsgiverrepresentant) 
Ann Kristin Sjaastad og Tina Haagen (HMS-seksjonen/BHT) 
Anne-Beth Holte, sekretær 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. 
AMU nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et høringsnotat. 
Notatet sendes på sirk til AMUs medlemmer for endelig godkjenning.  
 

AMU-sak 35/20 Status arbeidsmiljøsaker 
Muntlig orientering 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

O-sak 13/20 Bygging av Sundebygget – studentbygg i Ålesund 

Ref-sak  
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Eventuelt Kort oppsummering 
Miniseminar: 

• Fungerte bra 

• Omforent forståelse 

• Kjempebra, alle instituttledere burde vært i AMU 

• Viktig å kunne møtes fysisk. Samling som dette tosidig effekt 

• Tilbake til hverdagen 

• Viktige innspill som gjør arbeidet med HMS bedre 
 

 


