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Referat            
    

 

 

AMU-medlemmer: 

 

 

Representanter og 
observatører: 

Vararepresentanter: 

 

Forfall 

 

Campusrepresentanter 

Møter på campussaker 

 

Inviterte deltakere 

Ida Munkeby, John Kamsvåg, Arne Hestnes (1430), Kjetil Rasmussen og 
arbeidsgiverrepresentanter),  
Marte G Villmo, Morten Mørch, Sturla Søpstad, Vebjørn Slyngstadli (1430) og May Grete 
Sætran (arbeidstakerrepresentanter)  
 

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT) 

NN (arbeidsgiverrepresentant) 

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

Svanhild Margrethe Arentz Schønberg ( 

 

Iver Johansen (Campustillitsvalgt) 

Heidi Egseth (Campusverneombud) 

 

Sak 6/2: Jens Petter Nygård, Tore Hugubakken , sak 10/21: Lindis Burheim og Elisabeth Lægdheim, 
sak 11/21: Simen Bakken (Statsbygg) og Reidar Andersen (SINTEF). 

 

Kopi til: kontakt@lmu.ntnu.no; leder@studenttinget.no 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 8.2.2021.  kl 1200 – 1545  Møtested: Teamsmøte 

Signatur:  ABH 

  
AMU-sak 4/21 Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

 

AMU-sak 5/21 Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Ida Munkeby 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no
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Myker noe opp samtidig som en er oppmerksomme på at det kan skje plutselige 
endringer.  
Sit er spesielt oppmerksomme på situasjonen for studentene og utfordringer 
knyttet til psykososiale forhold. 
Legger opp til samme regime som tidligere. Beslutninger følges opp i linjen , 
dekaner og instituttledere, avdelingsledere er best egnet til å operasjonalisere 
tiltak.  
Følger til enhver tid myndighetenes råd og anbefalinger. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Utydelig hva som gjelder? 

• Veksling mellom tilstedeværelse på campus og hjemmekontor – avklares 
på enhetene og det anbefales at ansatte er på campus i løpet av uka 

• Forsiktig åpning anbefales. Noe av problematikken begrunnes i at mange 
har tatt med utstyr hjem og opplever det utfordrende å flytte utstyret 
mellom kontor og hjemmekontor  

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 6/21 
 

BOTT ØL - ambisjonsnivå, kapasitet, belastning i organisasjonen det kommende 
året 
v/Jens Petter Nygård og Linn Rasch Aune 
Gjennomgang av ppt 
Viktig med dialog og samarbeid 
Opprettholde forsvarlig arbeidsmiljø ved innføring av BOTT ØL. 
Utreder nye løsninger som kan føre til at ansatte vil se endringer i egne 
arbeidssituasjoner.  
Belastingsutfordring, skjer mye samtidig 
Bedriftshelsetjenesten er en naturlig samarbeidspartner  
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Ansvaret i linjen oppleves riktig, inkluderer involvering av vo 

• Koordinert info – hvem? Hva vil komme fra prosjektet og hva overlates til 
linjeleder? Info må gjøres likt, forebygger usikkerhet 

• Hvor kan ansatte få mer info? 

• Hvordan vi de «nye jobbene» bli? 

• Personalomsorg, hver leder må være oppmerksom på sine medarbeidere 
og stille seg til rådighet   

 
Administrative ledere blir sentrale i kommunikasjon, prosjektet vil ha faste møter 
med disse. Vil også bli allmøter for berørte og andre som ønsker info. Her må 
NTNU ha beredskap for å ta spørsmål som kommer. 
Egen side på Innsida, her legges all info ut, https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/bott+%c3%98konomi+og+l%c3%b8nn+innf%c3%b8ringsprosjekt 
Det vil bli utviklet «kommunikasjonspakker» som ledere kan benytte. 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/bott+%c3%98konomi+og+l%c3%b8nn+innf%c3%b8ringsprosjekt
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/bott+%c3%98konomi+og+l%c3%b8nn+innf%c3%b8ringsprosjekt
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AMU er en viktig dialogpartner for prosjektet.  
AMU ønsker å bli presentert for reelle problemstillinger.  
I løpet av april vil konsekvensene komme mer tydelig frem.  
 

Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 7/21 Arbeidsmiljøsak KiT – oppfølging fra sak 3/21 
Muntlig orientering v/Fredrik Shetelig  
Kort beskrivelse av prosessen før Arbeidsmiljøprosjektet ble etablert i mai 2020. 
Status; stort stykke arbeid som er gjort. Viktig å få på plass samarbeide mellom 
leder og verneombud samt å legge til rette for medvirkning som er sporbar og 
åpen. Beslutninger som tas må respekteres.  
AMU, LOSAM og Fakultetsstyret er orientert.  
Behov for ressurser inne kommunikasjon, jus og psykososialt og organisatorisk 
arbeidsmiljø samt administrativ støtte til instituttleder. 
Ønskelig med en styringsgruppe fortsatt – vil se på sammensetningen fremover.  
Hvordan ta vare på studentene? Er i en sårbar situasjon og kan bli dratt inn i 
konflikter. 
Veien videre: Steg for våren 2021: 

• Følge opp rapportens anbefalinger for videre arbeid med utvikling av 
arbeidsmiljøet ved KiT 

• Utviklingstiltak; viktigste del av rapporten. Lage håndterbare tiltak for 
våren. Må drøftes i LOSOAM og eventuelt AMU 

• Håndtering av konflikter – som skal følges opp i trå med NTNUs 
retningslinjer 

• Tydeliggjøre kjøreregler for ansatte 

• Medvirkning – innebærer hva?  

• Konsolidere det som allerede fungerer 

• Tydelig for ny ledergruppe hva som kreves videre. 

• Ny styringsgruppe gjennom hele 2021 
 

 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Ved endringer i styringsgruppe – behov for fagkompetanse – roller? 

• Rammer for arbeide?  

• Gjort et godt stykke arbeid, mange gode tiltak 

• Mottak av rapporten - er det en felles forståelse? 

• Lederstøtte til instituttleder, kontorsjef  

• Faglig diskusjon bak, retningen til KiT? Hvordan ivaretas den? 

• Åpenhet i møtestruktur 

• FAFO-rapporten mht medvirkning? 

• Styringsgruppe, verne linje og tillitsvalgte må med i tillegg til 
fagkompetanse. Mandatet bør komme fra Rektor 

• Daglig arbeid med regelmessige møter, ved for eksempel etablering av 
arbeidsutvalg, arena for å ta opp løpende utfordringer. Sikre at en 
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handler i samsvar med god praksis 

• Diskusjon rundt daglig drift, kommer garantert opp nye ting, unngå at 
«alle nivå» blir aktivert 

• Ressurssituasjon, jurist og arbeidsmiljø i det videre arbeidet. Internt eller 
eksterne. Gode erfaringer fra HF med innleide ressurser. Viktig å rigge 
god, åpen og tydelig struktur 

• Lov og orden = rammer 

• Støtte for ledelsen 

• Tillit, - kultur for omkamper. Sikre dokumentasjon på hva som faktisk 
skjer i møtene 

 
Viktig for fakultetet og instituttet at de har felles forståelse om oppgavene. 
Oppgavene må løses på riktig nivå. Trenger en samarbeidsmodell som ivaretar 
dette. 
Rapporten legitimerer situasjonen, dette «kan vi snakke om». Gir et begreps-
apparat for fellesskapet.  
Når det gjelder ressurser på fakultetet og ved instituttene var antakelsen at små 
enheter trenger mindre administrativ støtte. En arbeidsgruppe, oppnevnt av 
dekan, foreslår å styrke lederkapasitet i administrasjon.    
 
Vedtak 
AMU ser positivt på arbeidet som er gjort og tar orienteringen til etterretning. 
AMU støtter det videre arbeidet og ber ledelsen tilføre nødvendige ressurser slik 
at utviklingsarbeidet kan gjennomføres med tilstrekkelig faglig støtte.  
 

 TIMEOUT -😊 

AMU-sak 8/21 Status arbeidsmiljøsaker  
Orientering v/Arne Hestnes og Hilde Apneseth 
Muntlig orientering 
Arbeidet med å legge til rette for gode og forsvarlige prosesser fortsetter. 
Støtteapparatet rundt instituttlederstillingen må styrkes, spesielt når det gjelder 
konfliktforebygging. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Nærmere orientering i AMU om pågående saker er ønskelig 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. 
AMU støtter forslaget om en nærmere orientering og status i pågående saker. 
 

AMU-sak 9/21 HMS-årsrapport -  
v/Arve Johansen 
Viser til vedlagte utkast. 
Har plukket ut det som rapporteres i andre kanaler: 

Ytre miljø: (Rapporteres fra Eiendom) og Sikkerhet & beredskap, inkludering og 
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mangfold og varsling (Styrets beretning) er tatt ut.  

Eget Covid-19 kapittel – hvordan har pandemien påvirket oss og hvordan det har 

blitt jobbet. Bedriftslege har kommet med en generell betraktning ang. at de som 

i utgangspunktet har hatt plager med angst og depresjon har fått forverret disse 

plagene – gjelder generelt og ikke bare ved NTNU.  

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø er ikke ferdig. Vil bli omarbeidet. 

Totalt sykefravær ved NTNU er 3,5 %, i 2020. Lavt sett i forhold til gjennomsnittlig 

legemeldt sykefravær i Norge,  2020 5,2 %. I totalt sykefravær inngår både 

egenmeldt og legemeldt sykefravær.  

Avvik (fallende) – mindre aktivitet - mindre søkelys på innmelding?  

Strålevernavvik - pålegg fra DSA ang. gjennomgang av NTNU 

internkontrollsystem. Handler f.eks. om dokumentstyring.  

Satsningsområder, vises til utkast  

På grunn av covid-19 er det jobbet lite med satsningsområdene for 2020. Spesielt 

gått ut over forebyggende arbeid; kurs og utvikling.  

Satsningsområdene videreføres med noen justeringer. 

2021: Mye arbeid knyttet til pandemien, ambisjonene må vurderes opp mot 

hvilke ressurser som er tilgjengelig til arbeidet med satsningsområder. 

Evt. innspill må oversendes til arve.johansen@ntnu.no senest torsdag 11. 
februar. Skal behandles i NTNUs styremøte i mars.  

 

Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Radioaktive kilder, er blitt gjort mye med systemene. Fortsatt gjenstår 
forhold som for eksempel avhending som er blitt stående på lager. 
Dokumentasjon.  

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning og støtter de foreslåtte 
satsningsområdene. 
 

AMU-sak 10/21 Kvalitetsmål del 2 – høring 2. gangs behandling 
Muntlig presentasjon v/Lindis Burheim og Elisabeth Lægdheim 
 
Det vises til tidligere gjennomgang 27.1.2021. 
Ser på løsninger sammen med brukere, ønsker å finne de beste løsninger ut ifra 
ulike forhold. 
NTNU må ha tillit til brukermiljø og fagfolk som er inne i prosjektene.  
Har nok ikke lykkes godt nok med hensyn til nivå på konkretisering. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

mailto:arve.johansen@ntnu.no
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• Rapporten varierer mellom overordnede føringer og mer konkrete krav  

• Vekting av ulike mål opp mot hverandre? 

• Hvordan tenkes det å ivareta lov og forskrifter 

• Overordnet føringer - vanskelig å komme med innspill, hva betyr det i 
praksis. Detaljnivå? 

• Kunnskapsnivå – er bra på mange områder, men erfaringene er At en ofte 
kommer i diskusjon når det gjelder AML ivaretakelse.  

• Verktøy som overordnet, samtidig brukbart til konkret behandling 

• Forstå og se hva som legges i ord og utrykk, er det tydelig nok?  

• Revurdering landskap versus cellekontor i forbindelse med erfaringer fra 
pandemien? 

• Skjerming – ivaretatt nåe det gjelder støy, utfordringer med innsyn 
mangler?  

• Kanskje må NTNU tørre å være mer tydelig med spesifikke krav. Eksempel 
stillerom, stillerom på NTNU betyr……. 

• Må være mulig å gjennomføre fortrolige samtaler på stillerom. Dette må 
ivaretas på forsvarlig måte. Er et reelt behov, ikke bar lyd, men også 
innsyn bør beskrives nærmere 

• I hvilken grad er arbeidets art førende for krav til stillerom – møterom? 
 
Ansvarlige søkere av prosjektene har ansvar for ivaretakelse av lov/forskrift. 
NTNUs ambisjon ligger over krav i lov og forskrift. 
Akustikk og lydgjennomgang er særforhold. Egen spesifikasjon med hensyn til 
lærings- og undervisningsareal. 
Arbeidsplasser – temagruppe som ikke er kommet i gang. Erfaringer fra Covid-19 
blir med i vurderingen.  
Innsyn, henvises til sikkerhet.  
Universell utforming, fått gode og konkrete innspill fra fagmiljø, men for 
spesifikke til å inngå i overordnet målformulering. 
Stillerom betyr så mye, fra rom for konsentrasjon – til rom som tåler noe 
lydgjennomgang. Dette gir utfordringer når det gjelder fleksibelt bruk.  
Vil komme mer inn på dette i arbeidsgruppen «Arbeidsplasser» - for mye 
skreddersøm er utfordrende i et overordnet dokument.  
 
AMU nedsetter en arbeidsgruppe, med bistand fra BHT, som utarbeider et forslag 
til uttalelse.  
Forslaget sendes på epost til AMUs medlemmer før det sendes Eiendomssjefen, 
helst innen 12.2.  
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
AMU følger opp med en høringsuttalelse basert på arbeidsgruppens forslag.  
 
 

AMU-sak 11/21 Ocean Space Center - avklaring av prosess videre – AMUs deltakelse 
v/Simen Bakken, prosjektleder Statsbygg 
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• Styringsdokument til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) skal 
leveres 1. mars.  

• Styringsdokumentet skal til ekstern kvalitetssikring før det blir sendt til 
departementet.  

• Departementet legger fram for regjeringen som beslutter om OSC får 
oppstarts bevilgning for 2022 og beslutning om gjennomføring.  

• Reguleringsplan - planen at denne skal besluttes i Bystyret 2.9.21.  

• Når reguleringsplanen er vedtatt, vil arbeidet med rammesøknad starte. 

      Som del av denne vil det være nødvendig med uttalelse fra AMU. 

 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Viktig med nok tid, stort prosjekt og stort detaljnivå 

• Byggarmen – erfaring med store prosjekter tilsier at det er ønskelig å 
komme inn tidlig. En mulighet for å bli kjent med prosjektet og gi bedre 
innsyn 

• Flere store prosjekter pågår pt noe som tilsier at det kan bli 
kapasitetsutfordringer for AMUs byggarm 

 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

O-sak 1/21 
 

NTNUs priser for ansatte – ARBEIDSMILJØPRISEN 
Innspill fra AMU i AMU-sak 42/20 er i all hovedsak tatt til følge 

O-sak 2/21 Status verneombudsvalg 

Ikke tilfredsstillende, ferdigstillelse mangler ved flere enheter  
Hvordan få vist vo-rolle – oppgave?  
 

Ref-sak  

Eventuelt  

 


