
 
 

Presentasjon AMU-møte 20.11.2017 

 

HMS i byggesaker 



Referat fra AMU-møte 29. juni 

Konklusjon:  

Arbeidsgiver utarbeider et forslag til prosedyre for 

byggesaker. Forslaget fremlegges AMU høst 2017.  

 

Til grunn for prosedyren må det foretas en avklaring av de 

plikter og rettigheter som følger av lov- og avtaleverket. 

Prosedyren skal bl.a. avklare behandlingen i IDF og LAMU, 

samt involvering av BHT og VO.  

 

Det er også behov for å tydeliggjøre hva som besluttes på 

hvilket ledernivå. Eksempler på ulike byggesaker kan være 

utgangspunkt for å beskrive ansattes medbestemmelse og 

medvirkning.  
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AMU, EA og Byggesaker 

EAs intensjon: 

• Alle krav i Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven, 

tekniske forskrifter mv. skal innfris i EAs byggeprosjekter 

• EA skal medvirke til at krav i Hovedavtalen og 

Tilpasningsavtalen ivaretas 

 

EAs forutsetning: 

• Enhetene forankrer prosjektet/behovet i egen enhet. Ved 

innledende planlegging pålegges enhetene å involvere 

lokalt VO, organisasjonene og studentene. I tillegg må 

enhetene involvere BHT der det er behov for dette. 

• EA har en «påse»-plikt for å sikre at ovennevnte ivaretas 
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Byggesaker og prosess 
 

• Kfr. egen prosessbeskrivelse ! 

• EA anbefaler at medvirkningen koordineres 

gjennom enhetens representant i byggesaken 

(«enhetskoordinatoren») 
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Byggesaker - Enhets-koordinatoren og 

EA 
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EAs prosjektleder: 

• Representerer EA  

• Er tiltakshaver-

/byggherre 

• Leder og styrer 

prosjekterings- og 

byggeprosess 

• Støtter 

enhetskoordinatoren 

i dialog i enheten 

 

Enhets-

koordinatoren: 
• Representerer enhet 

• Involverer enhetens 

medarbeidere og 

studenter 

• Involverer VO, 

organisasjonene og 

evt BHT 

• Sørger for 

informasjons-

utveksling internt 



Byggesaker  -  EAs prosjekthåndbok  
 

 

• EA er i gang med revisjon av gjeldende 

prosjekthåndbok  

• Prosjekthåndboken revideres basert påinnspill 

fra HVO (før AMU-møte juni 2017) og prinsipper 

i prosessbeskrivelse 

• EA vil fremlegge revidert prosjekthåndbok for 

AMU våren 2018 
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11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 9 

Byggesaker  -  EAs gjeldende 

prosjekthåndbok  

Dette samsvarer godt med 

fremlagt 

prosessbeskrivelse. I 

revidert prosjekthåndbok 

blir begrepsbruk endret og 

sjekklister blir utarbeidet for 

å sikre at pålagte 

aksjonspunkter er utført. 

Enhetskoordinator 

Enhet 
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Byggesaker  -  EAs gjeldende 

prosjekthåndbok  

I revidert prosjekthåndbok skal teksten endres. Det vil skilles mellom 

prosjektleders ansvar og enhetens ansvar.  

Det vil stilles krav til at prosjektleder påser at enhetens ansvar er 

ivaretatt. Dette skal dokumenteres i sjekkliste.  

 

også 
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Byggesaker  -  EAs gjeldende 

prosjekthåndbok  

Revideres, men kommer ikke i 

konflikt med prosessbeskrivelse. 

Enhetskoordinator skal utpekes 

og det krever god kommunikasjon 

for å lykkes! 

enhetene 

EA er kun 

tiltakshaver, 

ikke 

arbeidsgiver! 



Byggesaker  -  tilpasning for de 

«store» prosjektene 

• I det etterfølgende vurderes behov for spesielle 

tiltak for å sikre medvirkning i de «store» 

byggeprosjektene 

• Gjelder Livsvitenskap, Vikingtidsmuseum, 

nybygg JUS osv. 

• EA påpeker at hverken AML eller PBL skiller 

mellom små og store prosjekter 
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Byggesaker  -  de «store» prosjektene 

• Prosjektene utvikles og bygges av ekstern aktør 

(Statsbygg evt. andre) 

• Brukermedvirkningen organiseres i 

hovedbrukergruppe og ulike undergrupper 

• Verneorganisasjonen og fagorganisasjonene er 

representert i hovedbrukergruppen og utnevner 

selv sine representanter 

• Utfordring: Det gjennomføres ikke informasjon, 

drøfting og forhandling i hovedbrukergruppene 
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Byggesaker  -  de «store» prosjektene 

• Utfordring: Det gjennomføres ikke informasjon, 

drøfting og forhandling i hovedbrukergruppene 

• EA foreslår at enhetene som er involvert i de 

«store» prosjektene utpeker enhetskoordinator 

slik det fremgår i prosessbeskrivelse. 

Enhetskoordinatoren ivaretar krav til IDF.  
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Byggesaker  -  veien videre 

Så snart AMU gir sin tilslutning foreslår EA at 

prinsippene for EAs og enhetenes roller og plikter i 

byggesakene forankres i  

• Rektoratet 

• Dekanmøtet 

• Direktørnettverket 

• Dialogmøtene mellom EA og enhetene 

• Evt. særmøter med fakultetene og instituttene 
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