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Tilstede: 

Fra Arbeidsgiversiden:  

fungerende direktør Jon Ivar Strømmen 

seksjonsleder Arvid Andresen  

dekan Ellen Aslaksen 

personal - og organisasjonssjef Lillian Andresen 

Fra arbeidstakersiden:  

hovedverneombud: Yngve Muri  

verneombud Kikki Noreen Løwgren  

referent Rannveig Overvik 

 

Sak 06/2016  Referat fra AMU møtet 25.januar godkjennes. 

 

Orienteringssaker : 

 Direktør orienterer om at det rapporteres om tyverier og skade/ 

hærverk, overnattinger, rus/ alkohol i verkstedene. Studenthuset 

er nå stengt.  Det er tilfelles av åpne vinduer om nettene og lys 

på scener som står på over helgen. Dette vil bli tatt tak i og får 

konsekvenser for de studenter som er involvert. Trusler og forsøk 

på bestikkelser av sikkerhetsvakter har også forekommet. 

 

 Skadesaker / rutiner ved innmelding av skader. Så langt i 2016 
er det ikke meldt inn noen skadesaker. 
Arvid Andersen ønsker fokus på forbedring av rutiner for 
håndtering av skader på studenter med tanke på varige skader. 
Hvem og hvordan følger dette opp? Hvem har ansvar for 
studenten som skader seg? Varsling for studenter. 

 

 Kurs – orientering fra Rannveig 
o Konflikthåndtering for ledere og programansvarlige 

Tilbakemelding fra Ellen Aslaksen og Arvid Andersen at det ikke er så 
enkelt / ideelt at kurset kjøres sammen med programansvarlig. Dette 
var heller ikke utgangspunktet for kurset, men da svært få ledere 
meldte seg på kurset ble også programansvarlige invitert inn.  Det blir 
også gitt tilbakemelding på at opplegget ikke fremsto som oppdatert 
– forskingsresultater som var utdatert og svarene som ble gitt på 



innspill var ikke nødvendigvis så gode.  AMU ber om at vi ved nesten 
runde vurderer en annen løsning / leverandør.  

o Kurs – frisk rygg 
Det gjenstår sist kursdag/oppfriskningskurs som kommer i løpet av 
våren.   
 

 Hjertestarter kurs. Kommer til høsten. Liste over de som har 
gjennomført hjertestarterkurset henges opp ved hjertestarteren.  
AMU/ HVO ønsker flere hjertestartere på Kunsthøgskolen. 

 Nytt verneombud på verneområde studie/ forskning og 
kommunikasjon service. HVO orienterer om at Siren Tjøtta er 
nytt verneombud. 
 

 Nytt medlem AMU – HVO arbeider med nytt medlem i AMU fra 
verneombudene. Arvid Andersen ber om at hans plass også bør 
vurderes skiftes ut.  

 

 

 Vernerunder - Rannveig orienterer.  
Det er gjennomført vernerunder på alle verneområder foruten 
Akademiet og 
Balletthøgskolen/Operahøgskolen/Teaterhøgskolen. 
Handlingsplaner er under utarbeidelse. 
 

 Beredskapsøvelse - Direktør orienterer.  
 Planen om å avvikle øvelse før påske er ikke mulig å få til. Vi i 
dialog med SAFTEC. SMS varsling er også underveis – det tekniske 
opplegget for dette er underveis. Øvelse blir etter påske.  
 
 

 
 
Sak 07/2016 Årsrapport AMU 2015 
 Årsrapport godkjennes av AMU og den sendes til styre som 

orienteringssak.  
 To kommentarer til årsrapporten: 

 Tilbakemelding på sykefravær for faglig ansatte. Dette bør tas 
tak i og faglig ansattes sykefravær bør vi få oversikt over. 

 Kjemikaliehåndtering- kursing Eco Online kurs for alle 
verksmestrene. Det er gjennomført merking og registrering, 
og ryddet i umerket flasker. Lager/ kjemikalierom. 

 
 
Sak 08/2016  Årsrapport BHT 20115 ok 
  
Sak 09/2016 Handlingsplan BHT 2016 – godkjennes. 

 Levende dokument. Sykefraværsoppfølging viktig 

 Akankontakt 
  
Sak 10/2016 Lys i administrasjonenes kontorlandskap – rapport fra BHT 
 BHT har vært inne og kartlagt lysforholdene i adm. kontorlandskap.  



 Prosjekt på gang når det gjelder belysning. Det foreligger en 
vurdering fra BHT og vi går i gang med anbudsrunde for å få 
pris. Fleksibel belysning / kontra fast regulerbar generell 
belysning. Tilvarende problemstilling både i Fossen og på 
K&H. 

Amu har to kommentarer til rapporten: 

 Hvilken farge har belysningen – og er det led belysning? 

 Flytte bord før belysningen bestemmes? 
 
Sak 11/2016   Informasjon om ARK (Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 2016) 
    Revidert fremdriftsplan er forlagt AMU. 
 
 
  
  
Eventuelt: 

 Sak fra Ragnar Windahl. Adgang til verksted for utenforstående. Det meldes at ansatte og 

studenter tar med seg folk, som ikke hører til på skolen, inn på verksteder.  

 Lillian Andresen orienterer kort av varslingssaken. Vi er blitt lovet at karlegging skal være klar 

innen utgangen av påsken. 

 Lovpålagt helseundersøkelsen for ansatte på verksted, er sendt BHT.  

 


