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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, John Kamsvåg, Arne Hestnes, Kjetil Rasmussen og Svanhild 
Margrethe Arentz Schønberg (arbeidsgiverrepresentanter),  
Marte G Villmo, Morten Mørch, Sturla Søpstad, Vebjørn Slyngstadli og Ragnar 
Moen (arbeidstakerrepresentanter)  
 

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT), Frode Vågen (påtroppende 
sekretær i AMU) 

 

May Grete Sætran (HVO) 

 

NN (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 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Møtetid: 4.3.2021 kl 1215 - 1500 Møtested: Teamsmøte 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 12/21 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

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

 

AMU-sak 13/21 Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Ida Munkeby 
Forsiktig gjenåpning fra 8. mars, informasjon i epost til alle ansatte og 
studenter 
Dekanmøte fått tilbakemeldinger om mer fysisk undervisning, 
undervisning (kjernevirksomheten) prioriteres før sosial aktivitet 
Studentene har vært i direkte dialog med statsrådene, universitetene 
er bedt om å legge bedre til rette for studentene. Samskipnadene 
forbereder å øke sosial aktivitet 
NTNU må være forberedt på nye topper 
Alle oppfordres sterkt til å bruke Check-in 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Bruk av Check-in – hvordan arbeides det med å få opp bruken 
fremover?  

• Følge opp bruk av Check-in ovenfor studenter, her bør det 
være sterk egeninteresse 

• Samlet bruk, arealer som blir utsatt for ekstra press 

• Studentene har førsteprioritet, mye bekymring knyttet til 
studentenes situasjon 

• Viktig at det er en åpen dialog mellom leder og ansatt om 
hvordan vi gradvis skal vende tilbake til kontoret. Det opplyses 
om ulike oppfatninger om hvordan dette skal skje. Viktig for 
arbeidsmiljøet med tilstedeværelse på campus  

• Etablere en turnus som er forutsigbar når det gjelder veksling 
mellom hjemmekontor ot tilstedeværelse på campus 

• OBS – terskel for å komme tilbake til jobb på campus, går det 
for lang tid kan det bli utfordrende jfr. erfaring ved 
langtidssykemelding 

• Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å komme tilbake til 
jobb? Hvordan komme seg over i normalsituasjon? Drøftes i 
LOSAM’ene og på instituttledermøtene? 

• Det etterspørres retningslinjer for hjemmekontor i 
normalsituasjon situasjon 

 
Check-in; Kommunikasjons-avdelingen har på vegne av 
Organisasjonsdirektøren foreslå tiltak for å øke bruken av Check-in. 
Tiltakene er diskutert med blant annet administrative ledere. Rektor 
har i epost til alle ansatte varslet om at det er en absolutt 
forutsetning for å kunne åpne opp campusene mer at alle som er 
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fysisk til stede registrerer seg med QR-koder. I dag er bruken alt for 
lav både blant studenter og ansatte. 

 
Hjemmekontor; utkast til retningslinjer har vært til behandling i 
SESAM og i Dekanmøte. Ny utgave kommer. Bevist at det gis frihet ut i 
organisasjonen. Ledere må i dialog med sine ansatte finne gode 
løsninger. Dekanene ønsker det ikke ha det mer presist.  
 
Vedtak 
AMU ber om at retningslinjer for hjemmekontor blir forelagt AMU.  
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 14/21 
 

Endring av verneområde for Institutt for språk og litteratur ved 
Humanistisk fakultet 
Det vises til vedlagte notat. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Fornuftig forslag 
 
Vedtak 
AMU vedtar de foreslåtte verneområder for Institutt for språk og 
litteratur ved Humanistisk fakultet.  
 

AMU-sak 15/21 Status arbeidsmiljøsaker  
Orientering v/Arne Hestnes og Hilde Apneseth 
Det jobbes systematisk for å videreføre arbeidet med utvikling av 
arbeidsmiljøet og sørge for ekstern faglig bistand der det er behov. 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Små justeringer i oppleggene 

• Kommunikasjon er viktig for å nå alle grupper ansatte 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 16/21 Oppsummering og evaluering av arbeidsmiljøundersøkelsen 
2019/2020 
Muntlig orientering v/Kristin Lysklett 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Normalt ville tiltaksplaner etter arbeidsmiljøundersøkelsen 2019 bli 
etterspurt våren 2020. Pga pandemien ble dette utsatt og fulgt opp 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/1621.pdf
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med «Arbeidsmiljø på dagsorden» høsten 2020.  
Enheter med mange midlertidig ansatte har utfordringer med å få 
ansatte til å delta. 
Oppfølging - evaluering; ledere fikk i november 2020 tilsendt et 
skjema der de i samarbeid med verneombud skulle svare på spørsmål 
knyttet til gjennomgangen av arbeidsmiljøundersøkelsen. Det ble i 
februar 2021 laget en oppsummering /evaluering av arbeidet på 
overordnet nivå og på nivå 2. Aktuell oppsummeringen er sendt til 
nivå 2.  
Rapport/evaluering på overordnet nivå er sendt til ARK. 
 
Stami’s forsking viser at arbeidsmiljø handler om arbeid. 
 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Interessant at det har fungert såpass bra uten at det er lagt 
vekt på selve resultatene 

• Ønske om å få resultatet raskere etter selve 
spørreundersøkelsen støttes  

• Tidspunkt for evaluering – januar 2021, bra at det er gjort en 
så grundig gjennomgang, fin presentasjon 

• Balansegang mellom spørreskjema og hva vi gjør etterpå? 

• Arbeidsmiljø på dagsorden i en pandemikontekst – bra tross få 
fysiske møter 

• Det viktigste i forbindelse med oppstart av ny 
arbeidsmiljøundersøkelse høst -21 er arbeidet som skjer i 
forkant og etterkant av spørreundersøkelsen  

• Bolker av spørsmål, kommer vi tett nok på det som er reelle 
problemstillinger? Tilleggsmoduler – hvilke muligheter? 
Eksempel pandemi – hva ønsker vi?  

• Høst 2021 - ny lederperiode – obs hvilken leder svares det ut 
mot? 

• Toppforankring og lederforankring må bli tydelig, spesielt 
viktig når det gjelder nye ledere. Arbeidsmiljøundersøkelsen 
må fremsnakkes 

• Organisasjonen må få den hjelpen de trenger fra nivå 1 når det 
gjelder oppfølging. Uansett vil det være begrensninger. Mer 
opplæring til støttefunksjonene ute?  

• Lederutvikling – lederopplæring, arbeidsmiljøundersøkelsen 
må inn i grunnpakken, bidrar med kompetanse som kan 
overføres til andre områder 

• Konflikt, varsling, trakassering – hvordan kartlegge og følge 
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opp disse temaene?   

• Viktig med ansattkategorier og relevant gruppeinndeling 

• Kulturutfordringer?  

• NTNU må formidler til styringsgruppen for ARK det som 
kommer frem i evalueringen. ARK er p.t. en nasjonal 
undersøkelse i tillegg til at to universitet i Sverige benytter 
samme opplegg. 

 
Svarenheter; prosessen med valg av svarenheter besluttes av ledere i 
samarbeid med verneombud.  I hvor stor grad det oppleves som 
naturlige grupper er varierende. Oppfølgingsprosessene – nivå 3 – 4 
må tenkes på når en velger svarenheter. 
Lederansvar; ledere trenger veiledninger og kompetanse og bør sette i 
gang prosessen i god tid. 
Kartlegging av samarbeid på lang og på tvers; ansatte opplever det 
som viktig å få satt ord på. Er tatt høyde for i oppfølgingsprosessen. 
Unntakstilstand i forbindelse med pandemien; hvordan forstå 
resultatet? Fint å kunne se på eventuelle variasjoner på normalt og 
spesielt år. 
Oppfølgingen vel så viktig som selve spørreskjema.  
Positivt med de siste justeringene 
I hvor stor grad avdekker undersøkelsen konflikt og trakassering? Der 
det avdekker utfordringer er det stort sett kjent fra før. Utgangspunkt 
for tiltak.  
NTNU har andre verktøy for å fange opp konflikter, trakassering mm. 
 

Den virkelige verdien er forebyggende arbeidsmiljøarbeid 
 

Vedtak 
AMU forutsetter at nye ledere settes i stand til å ivareta sitt ansvar 
ved gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen 2021, og at 
nødvendig støtte lokalt og sentralt er tilgjengelig. 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

  

O-sak 3/21 
 

Kvalitetsmål bygg og utomhus del 2 - AMUs uttalelse 

O-sak 4/21 NTNUs priser for ansatte - ARBEIDSMILJØPRISEN  

Innsidamelding;   https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/interne+priser+til+ansatte 

Organisasjonsdirektøren har utnevnt følgende gruppe til å fremme 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/interne+priser+til+ansatte
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/interne+priser+til+ansatte
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forslag til kandidat for Arbeidsmiljøprisen 2021: 

May Grete Sætran (HVO) 

Morten Mørch (TV) 

Kjetil Rasmussen (Instituttleder/arbeidsgiverrepresentant) 

AMUs sekretær 

 

O-sak 5/21 Status verneomsbudsvalg per 3.3.2021 

Fortsatt flere som mangler verneombud, vara verneombud, lokalt 
hovedverneombud og vara lokalt hovedverneombud.  

Årsak - utfordring med kapasitet og ressurser, avlasting i opprinnelig 
stilling, frikjøp? 

 

AMU ser med bekymring på fremdriften av valg av verneombud og 
oppfordrer ledelsen til å orientere om situasjonen i Dekanmøte med 
sikt på å få avsluttet verneombudsvalget ved samtlige enheter.  

  

O-sak 6/21 HMS-årsrapport til styret 

O-sak 7/21 Status AMU-seminar 

Ny dato; 19. april – under forutsetning av at fysisk samling er mulig.  

O-sak 8/21 Revidert møteplan 2021 

O-sak 9/21 Verkstedteknisk, ombygging av lab 104A, Gløshaugen, Trondheim – 
uttalelse fra AMU 

 

Ref.-sak  

Eventuelt Møte-evaluering 
Saker til AMU? 
 

 


