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Arbeidsmiljøutvalget      Dato 

18.12.2020 

Referanse 

2020/40240 
 

 

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, John Kamsvåg (frem til 1400), 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) 

Ingunn Wasland Pettersen 

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 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 9.12.2020.  kl 1200 - 1500 Møtested: DIGITALT MØTE 

Signatur:  ABH 

  
AMU-sak 45/20 Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

AMU-sak 46/20 Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Ida Munkeby 

• Ny informasjon til alle ansatte og studenter lagt ut. Ordningen 
fra 15. november forlenges ut januar 

• Smittesituasjonen roet seg betydelig 

• Studentenes tilbakekomst i januar 2021, risiko for økt smitte 
 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no
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Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Meldinger kommer for sent, timeplanen er lagt. Skaper 
merarbeid, stort arbeidspress på den enkelte ansatte 

• Ta med stedlig beredskapsledelse i beslutningene, hva med 
studenter som skal ut i praksis 

• Varighet på pandemien – øker belastningen 

• Går alt digitalt utsettes bare problemet 

• Ålesund, stort sett enekontor, de fleste kjører egen bil – 
sentrale – kontra lokale bestemmelser 

 
Fordel for NTNU at det er lite folk på Campus, krever minimal 
oppfølging når det oppstår smitte. 
KD har bedt universitetene redusere aktiviteten, dersom kvaliteten 
forringes må andre løsninger vurderes.  
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 47/20 
 

Lederutvikling-/opplæring i et HMS Perspektiv 
v/Kari Rueslåtten 
Utgangspunkt i ppt 
Ønsker innspill fra AMU 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU  

• Informasjonssikkerhet og personvern bør inn som en del av 
opplæringen, hvilke krav stilles til ledere? 

• Naturlig med faglige ledere, hva med administrative ledere 
Omstilling? 

• Hva skal NTNUs ledere gjennomgå for å ivareta 
lederrollen/oppgaver?  

• Basiskompetanse og tematiske moduler, obligatorisk og/eller 
valgfritt? 

•  Kobles innholdet mot NTNUs politikker/HMS, her beskrives 
HMS-ansvaret for ledere 

• Hvor favnes HMS-perspektivet i opplæringen? Lite synlig HMS 

• Obligatorisk HMS-opplæring – status? 

• Begrepsbruk - HMS samlebegrep for arbeidsmiljø - 
konflikthåndtering, arbeidsmiljø/HMS er noe det skal jobbes 
med systematisk og kontinuerlig 

• Beredskap og beredskapsledelse 

• Samkjøre temaer, god grunnpakke i opplæringen vil gi en god 
start 
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Teamet rundt instituttleder viktig, hvilke ressurser rår instituttet over? 
Krevende rolle, mye ligger i rekruttering.  
Kommer tilbake med mer detaljer, spesielt i forhold til en startpakke. 
 
 
Vedtak 
AMU ber om at momenter fra diskusjonen blir tatt med i det videre 
arbeidet. 
AMU ber om å få presentert nærmere detaljer for 
lederutvikling/opplæring med tanke på HMS og en mulig startpakke.  
 

AMU-sak 48/20 
 

Endring av verneområder 

• Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk  

• Vitenskapsmuseet 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Viktig for AMU er medvirkning og ikke for store verneområder 
Involvering av LOSAM, ønskelig – nødvendig? LOSAM vil koble 
vernelinje og TV mer sammen. Viser til Fafo-rapporten med 
hensyn til medbestemmelse 

 
Vedtak 
AMU vedtar endringer i verneområdene for Institutt for sirkulasjon og 
bildediagnostikk (ISB) og Vitenskapsmuseet (VM) slik som beskrevet i 
saks-notatet.  
 

AMU-sak 49/20 HMS-årsrapport, 2. gangs behandling 
v/Arve Johansen 
Skisse til disposisjon gjennomgått. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Tydelig på hvordan pandemien har preget organisasjonen 

• Sykefraværstatistikk, ønsker mer tekstlig beskrivelse av 
situasjonen   

• Si i fra – metoo – hvor er vi?  Anonym varsling - skaper 
usikkerhet? Hvor havner sakene? 

• Ærlig rapport, bra disposisjon 

• Satsningsområder  

• Informasjonsinnhenting av rapporten. Henvendelse til 
fakultetene? 
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Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
Endelig utkast til HMS-årsrapport fremlegges AMU i møte 8.2.2021. 
 

AMU-sak 50/20 Status arbeidsmiljøsaker  
v/Arne Hestnes og Hilde Apneseth 
Muntlig orientering 
Arbeidet med å legge til rette for gode og forsvarlige prosesser 
fortsetter. 
HVO er bekymret for situasjonen og vurderer å kontakte 
Arbeidstilsynet for å få råd.  
Arbeidsgiver forsikrer om at en ser alvorlig på situasjonen, men 
oppfordrer til å avvente rapporten fra arbeidsmiljøkartleggingen med 
dertil anbefalte tiltak. Rapporten skal presenteres for aktuelt 
arbeidsmiljø over jul.  
 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 
 

AMU-sak 51/20 Hjemmekontor  
Muntlig orientering fra HVO 
 

• En del påtrykk til vernelinjen 

• Hva er AMUs råd med hensyn til påse rollen for 
verneombudene? 

• Ulikt på enhetene i hvilken grad vo blir tatt med i arbeidet med 
HMS, eks Arbeidsmiljø på dagsorden 

• Midler til ergonomi på hjemmekontor – ulik praksis. Venter på 
sentrale retningslinjer. 

• Ulik tolkning av det som kommer fra Rektor, skaper uro i 
arbeidsmiljøet. 

• Hjemmekontor oppleves også positivt, letter, får gjort mer. 

• Skille arbeid/fritid? Tilgjengelighet? 

• Mindre korttidsfravær 

• Møter «vegg i vegg», det legges ikke inn pauser 

• Usikkerhet med hensyn til fremtid 

• Flere utfordringer i Trondheim, slik det ser ut for hvo 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Krevende, gjennom SESAM er det etterspurt tydelig signaler 
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fra ledelsen 

• Tolkes ulikt av dekanene 

• Usikkerhet for neste ½ år. Tilsted – hjemmekontor? 

• Rammer for arbeidsdagen? Kontaktpunkt? 

• Kjernetidsbestemmelsen oppheves. Når er du på jobb, ansatte 
svarer «til alle tider» 

• Hva med de som har lite mellommenneskelig kontakt  

• Skille hjemmekontor knyttet til pandemi – og ordinær avtale 
om hjemmekontor 

• Avhengig av dyktighet og klokskap fra ledere.  

• Retningslinjer pt er passe runde, det gis anledning til å 
diskutere lokalt hvordan en innretter seg.  

• Fange opp alle, møte med ulike grupper av representanter. 
Utfordringer er at flere ikke sier ifra. Tydelig. Kulturell sak, si 
fra dersom ikke fornøyd.  

• Ikke alle kan jobbe hjemme 
 
Hjemmekontor skal behandles i SESAM.  
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 52/20 BOTT ØL 
v/Jens Petter Nygård 
Innføringsfase- prosess, rolle og ambisjonsnivå.  

• Konturer med hensyn til endringer blir synlige 

• Prosess i BOTT ØL viser områder (merket gult) der mange 
ansatte som jobber 

• Hva betyr endringene, hvordan treffer dette NTNU? 

• Samle kompetanse innen fellesområder, spesielt aktuelt ved 
mindre enheter 

• Fremdrift som skal sikre god innføring og ramme for arbeidet. 
Starter i januar 

• Arbeidsmiljømessig vil høst -21 bli merkbart, arbeidet vil 
foregå både innen gammelt system og nytt system.  

• Bemanning, kan bli aktuelt å samle oppgaver på færre 
personer, profesjonalisere arbeidet  

 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU   

• Vil treffe ulikt ut ifra str på instituttene. OBS der det treffer 
hardest. Profesjonalisering av roller.  

• Omstilling – og endringskapasitet, arbeidsmiljømessige 
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konsekvenser  

• Beslutningsstrukturer – hvor tas beslutningene? 

• Belastning på IT 

• TV inn i styringsgruppen, store beslutninger fremover 

• Sammensetning av styringsgruppen, representanter på nivå 3 
bør med 

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

O-sak 16/20 NTNUs pris for Arbeidsmiljø 

O-sak 17/20 Medisinskteknisk forskningssenter, Trondheim – bygging av 
gangbro 

 

Ref-sak Vedlikehold av fasade på Elektrobygg A-D (Gløshaugen) og 
Boktårnet ved Gunnerus biblioteket (Kalvskinnet) – avklaring om 
behov for AMU-behandling 

 

Eventuelt Tiltak til de som sitter koronafast i Trondheim 

• Mulig å legge opp til noe sosial aktivitet på Campus 

• Krever unntak fra regelverket. Oppfatter at det er åpnet opp 
for dette. Viktig å ta vare på våre ansatte/studenter.  

• Har vært tema i SESAM, gjelder forskere, masterstudenter og 
stipendiater 

 
Tema til AMU-seminaret 
 

• Arbeidsplassen - relatert til arbeidsmiljøet (AMUs rolle).  
fremtidige løsninger – hjemmekontor – kontor på 
arbeidsplassen  

 

• Statsbygg undersøker for tiden hvordan smittevernet kan 
ivaretas på fremtidens arbeidsplasser, og hvordan 
koronapandemien påvirker planleggingen av fremtidens 
arbeidsplasser. Kanskje kan vi få noe input derfra 

 

• AMUs rolle 
 

• Følge opp store saker 
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• .Fysisk seminar – Brekstad? 
 

 
Vedtak 
Koronasituasjonen og hjemmekontor blir hovedtema på AMU-
seminaret i mars. 
 
 
 

 


