
   1 av 6 
  

  

 
Arbeidsmiljøutvalget      Dato 

10.11.2020 

Referanse 

2020/31460 
 

 

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, 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, Ingunn Wasland Pettersen 

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; Lindis Burheim, Eiendom 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 2.11.2020.  kl 1230 - 1500 Møtested: PFI-bygget møterom 1103 i  

1. etasje/digital deltakelse 

Signatur:  ABH 

  
AMU-sak 36/20 Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

Digitalt møte neste gang. 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no


  2 av 6 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dato 
10.11.2020 

Referanse 

2020/31460 
 

 

 

 

AMU-sak 37/20 Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Hilde Apneseth og Ida Munkeby 
Fokus: 

• Avvikling av eksamen, dialog med kommune. Uro blant studentene, 
spesielt mht transport. Koordinere tiltak med kommune/AtB 
Per 3.11. Ingen skriftlig eksamen med tilsyn i høst. 

• Smittesituasjonen er økende, stort sett studenter. Betyr mye arbeid 
mht smittesporing. Vaktordning etablert for kveld og helg. 
Smittesporing og oppfølging tar tid. 
Det varsles til SBL og akt fakultet/enhet. Ikke registrert smitte på 
Campus, ser ut som om tiltak fungerer. Endringer/nye tiltak vurderes 
fortløpende 

• Testing i for bindelse tilbakekomst etter juleferie er under vurdering 

• Dekanmøte skal diskutere ulike scenarier, plan for vår 2021 – høst 
2021 

• Sjekk inn, lite brukt i begynnelsen. Har bedret seg betydelig og er nå en 
viktig kilde for de som arbeider med smittesporing  

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 38/20 
 

Verneombudsvalg 2021 - 2022 
Saken behandlet på epost (7.10.2020) 
 
Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget har oppnevnt følgende gruppe for å lede og koordinere 
verneombudsvalget for 2021 - 2022: 

• Ida Munkeby, Organisasjonsdirektør 

• Ragnar Moen, vara hovedverneombud 

• Anne-Beth Holte, Sekretær for AMU 

 
AMU-sak 39/20 

NYTT 
Endring av verneområder 

• Rektors stab 
 
Vedtak 
AMU vedtar de foreslåtte endringene i verneområder for ansatte i Rektors 
stad.  
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AMU-sak 40/20 HMS-årsrapport, 1. gangs behandling 
v/Arve Johansen 
Muntlig orientering 
Styret har over tid gitt tilbakemelding om at de ønsker mer analyse – hva 
ligger bak tallene. Året har vært preget av arbeid med Covid-19-pandemien, 
noe rapporten må gjenspeile.  
Tema som inkluderes:  

• Leveranser: Det er mye vi ikke har klart å levere på innen HMS, jf. 
satsningsområder siste årsrapport. Det er imidlertid levert svært mye 
ift pandemien; bistand til Sentral beredskapsledelse (sbl), 
retningslinjer, smittevernkurs, løpende utsvaring av henvendelser, 
smittesporing, m.m. 

• Sykefravær: Belastning på ledere og funksjoner. HR og HR-sjefforum 
kobles på. Ønsker å se på bl.a. om bruk av Covid-koder i Paga kan si 
noe om overtid/merarbeid. 

• Psykososialt arbeidsmiljø: Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen, 
arbeidsmiljø på dagsordenen, effekter av pandemien og arbeidet som 
er gjort. 

• Sikkerhet og beredskap: Det er vurdert at dette blir en del av 
årsrapporten. Tar utgangspunkt i midtveisevaluering av 
beredskapsarbeidet, personvern/informasjonssikkerhet, m.m. 
Vurderes opp mot hva som rapporteres i bl.a. blåboka.  

• Avvik og risikovurdering: Dette var dratt fram som et satsningsområde i 
fjor. Det har imidlertid vært jobbet minimalt med dette. Gode 
arbeidsprosesser er viktig for at vi skal kunne sette opp systemene på 
en god måte. Trenger kanskje konsulentbistand til begge deler? Ønsker 
å kunne hente ut mer informasjon om årsaker i framtiden. Vil se 
spesielt på smittevernavvik i årsrapporten. 

• Store saker; KiT, IHS, ISA. Disse har vært ressurskrevende. Beskrives 
kort.  

• Miljø; Det utarbeides en egen miljørapport. Tidligere var denne et 
vedlegg til HMS-årsrapport. Det leveres imidlertid nå en frittstående 
miljørapport fra Eiendom.  

 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Bedre styringsdata, analyser. Hva betyr dataene som blir presentert? 

• Innsatsområder for 2021?  

• Systematiske HMS-arbeidet, risiko for at viktig arbeid blir tilsidesatt jfr 
dagens/årets situasjon 

• Sikkerhet og Beredskap bør beskrives i HMS-rapporten, håndtering av 
COVID-19.  Mange sentrale punkter som er viktig å berøre. 

• Arbeidsmiljøundersøkelsen 
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• Pandemi 

• Metoo, hvor står vi - statusorientering  

• Lederopplæring ut fra et HMS-perspektiv, frivillig – obligatorisk 

• Inkludering og mangfold 

• Personvern – informasjonssikkerhetsarbeid, en del av rapporten? 

• Ressurssituasjonen 
Rapporten beskriver HMS-arbeidet i året som har gått. I tillegg skal rapporten 
rette blikket fremover, justering av satsningsområdene.  
 
AMU ber om et skriftlig utkast til disposisjon til neste møte. 

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 41/20 Status arbeidsmiljøsaker  
v/Arne Hestnes og Hilde Apneseth 
Muntlig orientering 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 42/20 
 

Pris for arbeidsmiljø og tilgjengelighet 
Det vises til vedlagte notat og vedlegg 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Krevende kombinasjon slik det står i dag (NTNUs pris for arbeidsmiljø 
og tilgjengelighet). Bedre med en pris for arbeidsmiljø.  

• Egen pris tilgjengelighet og integrering? 

• Hva med mangfold – inkluderingsdugnaden –IA? 
 

AMU utarbeider forslag til tekst for NTNUs arbeidsmiljøpris. Vurdering når det 
gjelder videreføring av tema «tilgjengelighet» ivaretas av 
tilretteleggingstjenesten.  
Forslaget til revidert tekst for Arbeidsmiljøprisen sendes på epost til AMUs 
medlemmer for endelig godkjenning. Revidert tekst sendes rektoratet innen 
20.11.2020 
 

Vedtak 
AMU utarbeider forslag for å endre NTNUs pris for arbeidsmiljø og 
tilgjengelighet til NTNUs Arbeidsmiljøpris.  
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AMU-sak 43/20 Møteplan 2021 inkl. forslag til tema på AMU-seminaret 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• AMU bør være forberedt på flere møter 
 
Vedtak 
AMU vedtar møteplan for AMU 2021.  
 

AMU-sak 44/20 
vedlegg 

Kvalitetsmål bygg del 2 
v/Lindis Burheim 
Vises til ppt 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Bra at NTNU er tydelig ovenfor Statsbygg.  

• Medvirkning, del 1 og del 2, vo med i mange av gruppene 

• Kvalitetsmål del 1 og del 2. Kan få områder beskrevet i del 1 som er 
konkurrerende med del 2 

• Mye glass – utfordrende mht sikkerhet og akustikk 

• Glassflater, innsyn, personvern – signalene er gitt. Forutsetter at de blir 
tatt med videre inn i prosjektet.  

• Innsyn/skjerming er et tilbakevennende spørsmål til vernelinjen og 
HMS. Hvordan forholder NTNU seg til denne type problemer?   

• Bra å strekke ut tidslinjen, modenhet for del 2. 

• Synd at ikke flere personer med faglig bakgrunn deltar i 
arbeidsgruppene 

• Mange bra punkt, diskusjon når det gjelder krav – anbefalinger. Hva 
gjør Statsbygg med det? Lover og regel må stå som krav. 

• Medvirkning fra fakultetene? På hvilket nivå skal de kunne medvirke? 

• Funksjonalitet i ulike areal, hjelpeverktøy – viktig med en tydelig 
retning på bestemmelsene.  

 
Kvalitetsmål del 1 og del 2 meste hensiktsmessig, viktig å sørge for at del 1 og 
del 2 henger sammen. Det forutsettes at Statsbygg og andre rådgivere følger 
aktuelle lover, forskrifter og standarder.  
Skjerming – usikkert på om det vil stå noe spesifikt om det. Mer sannsynlig at 
krav til prosess blir beskrevet.  
Hvem har behov for skjerming? Til daglig og/eller i spesielle situasjoner? 
 

AMU viser til AMU-sak 23/19 og 27/20. AMU ønsker å bli oppdatert på 
hvordan AMUs innspill blir fulgt opp.  

 
 



  6 av 6 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dato 
10.11.2020 

Referanse 

2020/31460 
 

 

Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. 
AMU forutsetter at innspill med hensyn til skjerming blir ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte i det videre arbeidet på prosjektet, jfr. AML kap 4 og 
Arbeidsplassforskriften §2-1.  

  

O-sak 14/20 Høring på overordnet rom og funksjonsprogram Ocean Space Laboratories   
 

O-sak 15/20 
 
 

Sykkelgarasje i kjeller, Kalvskinnet, Gunnerusgate 1 

Dårlig prosess og involvering av Byggarmen som kom for sent 
Mye var allerede ferdigstilt.  
HVO signerte ikke et medvirkningsskjema (til Arbeidstilsynet), da det ikke ble 
noen formell behandling av prosjektet 
AMUs byggarm kan ikke få saker oversendt etter at de fleste beslutninger er 
tatt.  
AMU sender en henstilling til Eiendom der en minner om behandling i AMUs 
byggarm og ber Eiendom sørger for involvering av AMUs byggarm til riktig 
tidspunkt i prosjektet.  
 
 

O-sak 16/20 
 

AMU behandling av OSC 

Det vises til mandat for AMUs byggarm.  

OSC/OSL er av en slik betydning at byggesaker knyttet til OSC/OSL behandles i 
AMU.  

Saksforberedelsene gjøres av AMUs byggarm.  

 

Ref-sak  

Eventuelt Lederopplæring – HMS perspektivet, ønskes presentert på neste AMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


