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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkelsen 2011 

 
Blindern, 16. februar 2012 
2012/1697  Rapportering av status på tiltak etter Arbeidsmiljøfokus 2011  

Skriv 2-3 setninger om arbeidet med hvert tiltak og angi hvem som har medvirket 

(Verneombud, tillitsvalgte, LAMU, ansatte, ledelsen) og status for arbeidet med tiltaket 

(”Tiltak under arbeid”, ”Tiltak delvis gjennomført” eller ”Tiltak gjennomført”).  

Målsettinger Tiltak Ansvarlig 

1. Lokale informasjonsmøte for 
alle tilsette om HMS og 
verneombodsordninga samt 
brannvern 

Egen post på avdelingsmøtene samt 
informasjon til nyansatte, ”brannbil” på 
dører til de som er etasjeansvarlig. Drilling 
i brannrutiner til alle ansatte. 
 
Medvirkning: Ledelsen og LAMU 
Status: Kontinuerlig oppfølging 
 

Fakultetsdirektør 

2. Gjennomgå rutinar for 
mottak og oppfølging av 
nytilsette 

Rutinene er gjennomgått og sjekklister 
utarbeidet. Noen stikkord: 
Informasjonsbrev legges ved kontrakten 
med informasjon om kontaktpersoner og 
tilganger. Presentasjon av nytilsatte i SV-
nytt. Lunsj for nytilsatte. Bruk av sentral 
mentorordning for postdoktorer. 
Fadderordning for stipendiater. 
Velkomstforelesning. 
 
Noe gjenstår fortsatt i forhold til 
integrering av medarbeidere med 
utenlandsk bakgrunn over tid. 
 
Medvirkning: Ledelsen og personaladm 
Status: Iverksatt 
 

Nærmeste leder. 
 

3. Drøfte haldning til og 
oppfølging av eventuelle brot 
på normer for 
kommunikasjon mellom 
tilsette 

Egen sak i instituttledermøte høsten 2011 
med bevisstgjøring rundt temaet. 
 
Medvirkning: Ledelsen og personaladm 
Status: Gjennomført 
 

Dekan,  
fakultetsdirektør og 
nærmeste leder 

4. Innarbeide fagleg utvikling, 
kompetanseutvikling og 
kursbehov – herunder 
språkkurs - som tema i 
medarbeidarsamtalar 

Medarbeidersamtale har vært tema i 
adm/vit ledergruppe. Neste runde med 
administrative medarbeidersamtaler 
avholdes koordinert i mai/juni 2012.  
Gjennomgang av samtlige enhetslederes 
praktisering av og erfaringer med 
medarbeidersamtaler med vitenskapleige 
tilsatte ble gjennomgått i ledermøtet 
november 2011 og oppsummering herfra 
presentert for fakultetsstyret i 
desembermøtet. Faglig utvikling utgjør 
hovedelementet i samtalene. 
 

Dekan og nærmeste 
leder. 
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Medvirkning: Ledelsen  
Status: Kontinuerlig 
 

 
5. Følgje opp 

tilsettingsvedtak om 
pedagogisk 
basiskompetanse og tilby 
nytilsette med utanlandsk 
bakgrunn språkopplæring.  

  
 

 
Kartlegging iverksatt og er i dialog med 
PPU om engelsk versjon av kurset. 
 
Medvirkning: Ledelsen, personaladm 
Status: Kontinuerlig 
 

Dekan, 
instituttledere 
 
 

6. Vurdere behovet for 
personalkantiner ved 
fakultetet.  
  

Fakultetet har aktivt påvirke SIO til å 
bedre tilbudet ved oversendelse av 
forbedringsforslag. Ansatte får nå samme 
pris om studenter. 
 
Fakultetet har ingen ledige arealer i Eilert 
Sundts hus/Harriet Holters hus å avse til 
formålet. 
 
Ved PSI har ledelsen funnet et rom som 
kan være aktuelt for formålet, men ingen 
beslutning er fattet. En felles 
kantineløsning krever etablering av 
kjøkken, og det er viktig for ledelsen å 
være sikker på at et slikt lokale blir brukt 
før man tar denne investeringen. 
 
Medvirkning: Ledelsen, TA 
Status: Igang 
 
 

Fakultetsdirektør og 
instituttleder PSI.  
 

7. Gjennomføre regelmessige 
medarbeidarsamtalar for alle 
tilsette ved PSI  

  

Instituttleder hadde per 31.12.2011 
gjennomført medarbeidersamtaler med 
store deler av de faste vitenskapelig 
ansatte, og nyvalgt leder nå i gang med 
plan for gjennomføring av samtaler med 
resten. 
 Medvirkning: Ledelsen, personaladm 
Status: Kontinuerlig 
 

Instituttleder, PSI 
 

8. Vurdere gjennomføring av 
grundigare 
arbeidsmiljøkartlegging ved 
SAI  
  

SAIs ledelse har i dialog med lokal 
kartleggingsgruppe besluttet at det ikke er 
grunnlag for å iverksette egen 
undersøkelse, men ønsker å avvente 
sentral arbeidsmiljøkartlegging. Fakultetet 
vurderer om det er behov for en 
grundigere kartlegging. 
 
Medvirkning: Dekan, instituttleder, 
verneombud 
Status: Ikke iverksatt 
 

Nærmeste leder. 
 

 


