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Dato:
22.05.2017

Referanse:
2017/114

Referat
Tilstede:

Medlemmer av LAMU:
Jørn Wroldsen, Heidi Vifladt, Stian Husemoen (arbeidsgiverrepresentanter), Vebjørn
Slyngstadli, Anne Kristin Kvitle, Monica Helli (arbeidstakerrepresentanter)
Øvrige deltakere (uten stemmerett):
Torbjørn Skogsrød, Per David Nielsen, Marianne Bilgrav Nielsen (bht), Hilde Bakke, Per
Paulsrud, Jo-Are Nordli Eriksen, Eivind Johanssen, Siri Gunn Simonsen, Lise Linnerud
(sekretær)

Forfall:

Anders Gimmestad Gule, Gunn Rognstad

Gjelder:

Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik (LAMU)

Møtetid:

22. mai 2017
Kl. 11.30 – 12.30

LAMU sak 01/17

Møtested:

M317 (Mustad)

Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
LAMU sak 02/17

Valg av leder

LHVO foreslo om at Anders Gimmestad Gule velges som leder.
Vedtak:
Anders Gimmestad Gule ble enstemmig valgt som leder av LAMU Gjøvik, for to år.
LAMU sak 03/17

Ombygginger

Kai Jakobsen orienterte om ombygging av ventilasjonsanlegget i K-bygget (flytting av IT og
kopisentralen, bortfall av grupperom, alternative lokaler og leie av eksterne lokaler mv.). Det ble stilt
spørsmål om mulighet for forelesningsopptak i erstatningslokaler.
Videre ble det orientert om at MH-fakultetet har inngått leieavtale i lokalene som Arbeidstilsynet har
benyttet i H-bygget. Lokalene skal brukes av IHG til laboratorium. Prosess er gjennomført i linjen til
fakultet og institutt. LAMU ser ikke behov for egen behandling av denne byggesaken.
LAMU sak 04/17

Nybygg status

Jørn Wroldsen og Kai Jakobsen orienterte.
Kai Jakobsen skal lede et prosjekt/ prosess vedr. bruk av kontorlokalene. Et samlet forslag leveres fra
Gjøvik. Framdriften i byggeprosjektet går i hht. plan. Gangbroene skal være klare til studiestart og det
er startet eget møbelprosjekt. Det er fortsatt mulig å spille inn gode forslag til miljøtiltak. Evt. forslag
sendes til Kai Jakobsen.
LAMU sak 05/17

Arbeidsmiljøundersøkelse i november

Per David Nielsen orienterte. ARK-undersøkelsen er en landsdekkende og gjennomføres for hele
NTNU i november.
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Bedriftshelsetjenester i NTNU

Per David Nielsen orienterte. Det er planlagt ny anbudsrunde om lokal bedriftshelsetjeneste i Gjøvik
om kort tid (Doffin).
LHVO etterlyser informasjon om bedriftshelsetjenester for Gjøvik på Innsida (minimum
kontaktinformasjon). Dette følges opp av HR.
LAMU sak 07/17

Sykefraværsstatistikk 1. kvartal

Per David Nielsen orienterte.
Sykefraværet et fortsatt lavt, men det er vanskelig å hente ut presis statistikk for ansatte med
arbeidssted Gjøvik. Det ble uttrykt sterkt ønske om å kunne hente ut statistikk i Paga basert på
ansattes geografiske tilknytning. HR følger opp.
LAMU sak 08/17

Avvik 1. kvartal 2017

Lise Konow Linnerud orienterte.
Det er svært lav rapportering på Gjøvik, kun to avvik 1. kvartal. Det ble presisert at avvik tilhørende
Gjøvik må behandles på Gjøvik, og at det er et lederansvar å sikre at systemene fungerer
hensiktsmessig. Det er behov for informasjon om avviksrapportering og system. HR følger opp.
LAMU sak 09/17

LAMU og AMU samspill

Saken ble diskutert.
LHVO etterlyser en beskrivelse av LAMUs oppgaver, f.eks. saker som berører på tvers av
organisatoriske enheter på campus. LAMU etterlyser en klargjøring av oppgaver og myndighet, og
ber om at det utarbeides et forslag som oversendes AMU. Viserektor følger opp.

