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Arbeidsmiljøutvalget 

 

Referat 
 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Møtetid: 14. april 2021   kl. 0830 - 1130 
Møtested: Teamsmøte 

 
Til 
AMU-medlemmer: 

Arbeidsgiverrepresentanter: 

Ida Munkeby (Organisasjonsdirektør) 
John Kamsvåg (Administrativ leder, HF Fakultetsadministrasjonen) 
Arne Hestnes (Avdelingsleder HR- og HMS-avdelingen) 
Kjetil Rasmussen (Instituttleder, NV) 
Svanhild Margrethe Arentz Schjønberg (Instituttleder Ålesund) 
Arbeidstakerrepresentanter: 

Marte G. Villmo (UNIO) 
Morten Mørch (YS) 
Sturla Søpstad (LO) 
May Grete Sætran (hovedverneombud) 
Vebjørn Slyngstadli (stedlig hovedverneombud Gjøvik) 
 

Representanter og 
observatører: 

Hilde Apneseth (Seksjonsleder HMS) 
Ann Kristin Sjaastad (Faggruppeleder BHT) 
 

Vararepresentanter: Arbeidsgiverrepresentanter: 

Vara Trondheim:  
Vara Ålesund: Hans Petter Hildre (Instituttleder) 
Arbeidstakerrepresentanter: 

Lisbeth Aune (UNIO) 
Vigdis Rønningen (YS) 
Tove Strømman Matera (LO) 
Ragnar Moen (Hovedverneombud) 
 

Campusrepresentanter 
(Møter på campussaker): 

Iver Johansen (Campustillitsvalgt) 
Heidi Egseth (Campusverneombud) 
 

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

Signatur: Frode Vågen (sekretær AMU) 

 

  

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no
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TID SAKSNUMMER SAK 

0830 AMU-sak 17/21 Godkjenning av saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Sakslisten godkjennes. 
 

 AMU-sak 18/21 Status fra Sentral beredskapsledelse, Covid-19 
v/Ida Munkeby og Hilde Apneseth 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Fortsatt ukentlige møter hver mandag 

• Hadde en oppblomstring i Ålesund, stabilt i Trondheim 

• Innstramminger ble innført før påske 

• Regjeringen innfører nå opptrapping mot åpning 

• NTNU ser på hva dette vil bety for ulike scenarier 

• Tilbake til 1m regel fom fredag 

• Eksamensavvikling + høsten diskuteres i gruppen 

• Nye retningslinjer fra 19/4 – tilbake til samme som før 25/3 

• NTNU har god dialog med smittevernlegene i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim, og smittevernlegene er høringsinstanser før endring 
av NTNU retningslinjer. 

• NIRS er i gang med å utarbeide en oppdatert veileder for søknad 
om innreise for studenter som ikke er i Norge. Fakulteter skal 
forholde seg til denne veilederen. 

 
Forslag til vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

0845 AMU-sak 19/21 Status arbeidsmiljøsaker  
Orientering v/Arne Hestnes og Hilde Apneseth 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Kort informasjon om status ved HF-fakultetet og det pågående 
arbeidet i ledergruppen og prosjektgruppen som gjelder 
gjennopprettingsprosjektet. 

• Kort informasjon om status ved AD. Nærmer seg ferdigstillelse av 
mandat for arbeidsprosjekt og beslutning i anskaffelse av ekstern 
konsulent 

 
Forslag til vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. AMU ønsker at arbeidet ved HF 
presenteres i AMU på et senere tidspunkt, for å sikre læring og erfaringer 
fra prosjektet. 
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 AMU-sak 20/21 Status hjemmekontor etter covid-19 
Oppfølging av sak 13/21. Orientering v/Arne Hestnes 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Orientering om hvorfor retningslinjen er utformet slik den er nå. 
Retningslinjen har vært i SESAM flere ganger, og justeringer er 
utført i flere runder. 

• Hjemmekontor er ingen rettighet, men et gode som evt. kan 
avtales i dialog med leder(arbeidsgiverstyrt). Campus er fortsatt 
hovedarbeidssted. 

• Retningslinje vil bli evaluert ca 12 mnd. etter innføring. 
Evalueringen vil se på hvordan retningslinjen evt påvirker ulike 
arbeidsmiljø.  

 
Forslag til vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

  TIMEOUT -😊 

0915 AMU-sak 21/21 Status BOTT-ØL prosjektet. Tidslinje, medvirkning og informasjon 
v/Linn Rasch Aune 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 
Vedlagt ligger benyttet presentasjon. 

• Orienterer om tidslinjen og plan for prosjektet 

• Designsprinter er gjennomført og konturen av mulige endringer 
er nå synlige. Overordnet risikovurdering utføres for de mulige 
endringene som blir avdekket. Løsningsforslag basert på 
avdekket behov og risikovurdering har blitt utarbeidet. Det er 
noe sprik i de ulike løsningsforslagene. 

• Det gjennomføres ukentlige arbeidsmøter, hvor det jobbes 
konkret med endringsarbeid blant arbeidsgruppens 
representanter. AMU ønsker at representanter fra 
arbeidstakerorganisasjonene og verne linjen blir invitert inn i 
arbeidsgruppen. Mål er felles kompetanseheving i gruppen. 

• Presentasjon av risikovurderingen av ulike faser og situasjoner. 
AMU ønsker at risikovurderingen deles opp i de tre ulike 
delprosjektene, for å bedre kunne fange opp evt uheldige 
situasjoner. 

• Tiltak for å redusere avdekket risiko presenteres. 

• AMU ber om at det utarbeides og publiseres en oversikt over 
medlemmer som deltar i de ulike prosessene. 

 
Forslag til vedtak 
AMU tar orienteringen med de kommentarer som kom frem i møtet til 
etterretning. AMU ønsker at BOTT ØL blir invitert tilbake for å presentere 
risikovurdering for de tre delprosjektene. 

0945 AMU-sak 22/21 Status arbeidsmiljø ved Seksjon for eiendom og drift ved NTNU i 
Ålesund 

http://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/2121.pdf
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v/Annik Magerholm Fet og Harald Jan Skarstein 
 
Momenter og kommentarer fra diskusjonen i AMU 

• Kort innledning om saken som har pågått over tid og det 
stadfestes at det jobbes kontinuerlig med å løse dette. 

• Arbeidet med saken blir presentert, se vedlagte  presentasjon  
som inneholder punktene: Bakgrunn, tiltaksplan, 
utfordringsbildet og veien videre. 

 
Forslag til vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

 O-sak 10/21 Verkstedteknisk, ombygging av administrasjonsområde ved Institutt 
for maskinteknikk og produksjon (MTP), Gløshaugen, Trondheim – 
uttalelse fra AMU 

 

 O-sak 11/21 Helgasetr, Øya, Trondheim – endringer i areal ved Institutt for 
nevromedisin og bevegelsesvitenskap og i garderobeareal. 

 

 O-sak 12/21 Arbeidsmiljøprisen 2020 
Ragnar Moen orienterte om prisen og begrunnelse for utnevnelsen av 
vinner. Presentasjonen blir lagt i referatet når vinner er offentliggjort. 
Presentasjon (lagt til 07.12.21) 

 O-sak 13/21 AMU-seminar 14.april 21. – Utsettes til 10.mai 21 
Hilde Apneseth orienterte om mulig ytterligere flytting, da det er et 
sterkt ønske om å arrangere et fysisk seminar. Finne dato som også 
passer for tilreisende representanter fra Gjøvik og Ålesund.  
 

 O-sak 14/21 Digital gjennomføring av HMS-plattformen 
Hilde Apneseth orienterte 
HMS plattformen har blitt gjennomført digitalt i 2021, og innholdet i 
plattformen og programmet ble presentert. Presentasjon av HMS 
plattformens innhold (Se vedlegg). Digitalt heldagskurs er krevende for 
deltakerne og det benyttes ulike teknikker for læring for at 
kursdeltakerne lettere skal beholde fokus gjennom hele kurset. 
Erfaringer fra digitale kurs og tilbakemeldinger fra kursdeltakere, fører til 
at elementer fra digitalt kurs vil bli videreført også inn i fysiske kurs etter 
hvert. 
I tillegg til HMS plattformen er det utviklet ulike temabasertmoduler, 
som gjennomføres ved behov. 
Påminnelse om at alle AMUs medlemmer skal gjennomføre HMS-
plattformen. 
 
Lenker til ny film om BHT 
Kortversjon(1 min 30 sek) og Fullversjon(6 min 30 sek)  
 

  

http://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/2221%20vedlegg.pdf
https://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/1021.o.pdf
https://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/1121.o.pdf
http://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/1221.o.pdf
http://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/1421%20vedlegg.pdf
https://youtu.be/222BU59tGE4
https://youtu.be/PeVEbUgqVPs
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 O-sak 15/21 Fleksilab Dragvoll – uttalelse fra AMU 

 Ref-sak  

 Eventuelt Rekruttering av verneombud. 
May Grethe Sætran og Vebjørn Slyngstadli informerer om utfordringer 
med å rekruttere stedlig HVO ved campus Gjøvik, og at man opplever 
samme utfordringer ved flere enheter. Ønsker en egen AMU sak om 
verneombudsrollen (innhold, tid, motivasjon mm). 
 
Forurensning av grunnen i byggegropen til Helgasetr 
Ann Kristin Sjaastad informerte kort om forurensningen i grunnen i 
byggegropen. Dette har også påvirket NTNU ansatte ved MTFS, som har 
blitt utsatt for kraftig lukt. AMU ønsker at dette tas opp som egen sak i 
neste AMU-møte. 
 
Møte-evaluering 

 
 

 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2021/1521.o.pdf

