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Årlig ARK rapportering til AMU 2018  

Dette notatet inneholder status for ARK Arbeids- og klimaundersøkelsen for UH-sektoren, samt samlede data 
vedrørende gjennomføring av ARK ved UiO i 2017.  

 

Bakgrunn 
 ARK – Arbeids- og Klimaundersøkelse – er et helhetlig opplegg for gjennomføring av en arbeidsmiljø- og 

klimaundersøkelse. Det er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren og kan brukes til å kartlegge 
alle viktige aspekt av psykososiale arbeidsmiljø, både belastninger og ressurser, slik at kravene som ligger i 
arbeidsmiljølovgivningen, imøtekommes på viktige punkt.  

 De fire største universitetene har siden 2011 utviklet ARK i et tett samarbeid mellom praktikere og 
vitenskapelige. Høgskolene ble invitert med i bruk og videreutvikling fra 2013. Universitets- og 
Høgskolerådet (UHR) har brukt ca 1,5 mill av SAK-midler til erfaringssamlinger og til deler av det 
utviklingsarbeidet som vitenskapelige ressurser har bidratt med. ARK er utviklet av og for UH-sektoren. 

 ARK består av flere deler; et spørreinstrument (KIWEST), oppfølgingsmøte med tolkning av svarrapporter og 
formulering av tiltak, samt standardiserte «faktaARK». FaktaARKene brukes ved oppstart og avslutning av 
ARK-gjennomføring på en enhet, og har flere funksjoner – bl.a. underlag for planlegging og langsiktig 
oppfølging lokalt.  

 Spørreinstrumentet er forskningsbasert og ARK bygger på anerkjent teori - Jobbkrav-ressurs modellen (JD-R) 
(Bakker, Demerouti, & Sanz-Vergel, 2014).  

 Ansvaret for gjennomføring av ARK ved UiO ble fra 1.1.2015 overført fra HMS-stab til Avdeling for 
Personalstøtte.  

 

Status for ARK som verktøy for arbeidsmiljøutvikling 
UiO og de andre kunnskapsinstitusjonene som har gjennomført ARK-undersøkelser ble i januar pålagt å 
utlevere rapporter fra undersøkelsen, som følge av at journalister har bedt om innsyn.  
UiO jobbet i flere måneder for å stanse et slikt innsyn, sammen med andre universiteter og høgskoler. UiO 
mener dette er interne dokumenter som inngår i utviklingen av arbeidsmiljø og ser det som uheldig at det 
åpnes for innsyn. Det har blitt lagt vekt på at rapporter fra kartleggingen kun angår de ansatte i det lokale 
arbeidsmiljøet. Videre har UiO vært opptatt av at respondentene i undersøkelsen har blitt gitt et løfte om 
konfidensialitet og dette har ligget som et premiss for å bidra med svar i kartleggingen.  
Rapportene som utleveres inneholder resultater fra gjennomført spørreskjemaundersøkelse presentert 
som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall. De er presentert for ansatte i plenumsmøter 
som alle ansatte har blitt invitert til.    
 
Etter den første utleveringen er det kommet nye innsynsbegjæringer både til NTNU og til UiO, blant annet 
fra Uniforum.  
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Når vi nå er pålagt av Kunnskapsdepartementet (KD) å utlevere rapporter vil vi måtte vurdere hvordan ARK 
kan anvendes framover.  
ARK styringsgruppe har våren 2018 invitert institusjonene som benytter ARK om å komme med innspill til 
hvordan systematisk arbeidsmiljøutvikling kan ivaretas på en forsvarlig måte fremover. Resultatene vil 
presenteres på den årlige ARK-konferansen i juni 2018.   
UiO er bedt om å gi innspill på følgende problemstillinger: 
  
1. Er det ved deres institusjon interesse for et felles arbeidsutviklingsverktøy for sektoren? 
- Kan innebære både fremtidig bruk og deltakelse i videre utvikling og erfaringsdeling. 
 
2. Vedrørende videre utvikling av ARK, hvilke retninger vurderes som mest hensiktsmessig? 
- Kan gjøres både på bakgrunn av skisser i vedlagte notat og egne vurderinger: Vurderes noen av de 
skisserte alternativene eller kombinasjoner av disse, som bedre enn andre? Forslag på andre alternativer? 
 
Avdeling for Personalstøtte har invitert HR-ledernettverket til å koordinere faglige innspill fra enhetene og 
vil sammenstille en anbefaling til videre arbeid med ARK for fremlegg i dekanmøte, direktørnettverk og i 
IDF møte. Deretter vil det gå et samlet innspill til ARK styringsgruppe fra UiO som institusjon. 
 
Status ARK gjennomføring ved UiO mars 2018 
ARK er ikke obligatorisk i den forstand at det er gjort vedtak om at alle enheter skal gjennomføre undersøkelsen. 
Gjennomføringen ved UiO har vært sekvensiell og enhetene har selv besluttet når det er hensiktsmessig å 
gjennomføre undersøkelsen. Alle enheter som har gjennomført ARK-prosessen får mulighet til å kjøre en ny 
runde etter 2 til 3 år.  
Per 2017 har totalt 13 enheter ved UiO hatt en første gjennomføring av ARK. Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet gjennomførte som første fakultet ved UiO for andre gang i 2017.  
Våren 2018 vil Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet få tilsendt FaktaARK II (for rapportering et halvt år etter 
gjennomføring av undersøkelsen).   
 
Teologisk fakultet gjennomførte ARK oktober 2016 og har i løpet av 2017 hatt en rekke oppfølgingsaktiviteter 
men har ikke levert FaktaARK II.  
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Følgende enheter har til nå gjennomført ARK ved UiO: 
 

Enhetsnavn 
Antall 
inviterte Svarprosent Dato 

Universitetsbiblioteket 196 77,6 17.10.2013 

Det medisinske fakultet 986 46,1 02.12.2013 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

1422 50,9 05.05.2014 

1418 54,7 18.09.2017 

Senter for utvikling og miljø 32 68,8 29.09.2014 

Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 296 68,2 29.09.2014 

Eiendomsavdelingen 225 67,6 04.11.2014 

Det odontologiske fakultet 409 47,9 23.02.2015 

Naturhistorisk museum 132 81,8 21.04.2015 

Det juridiske fakultet 333 62,8 14.09.2015 

Ledelsen og støtteenheter 564 83,5 14.09.2015 

Kulturhistorisk museum 193 75,1 19.10.2015 

Det humanistiske fakultet 721 79,1 30.03.2016 

Det teologiske fakultet 59 74,6 11.10.2016 

Hele UiO hittil (pr februar 2018) 5568 68   

 

 
I tråd med planlagt progresjon vil det i 2018 være aktuelt med andre gangs gjennomføring av ARK for følgende 
enheter:  

 Det medisinske fakultet 

 LOS – inkludert USiT og EA 

 KHM 

 NHM 

 OD 

 UB 

 UV 
 
Generelt om gjennomføring av ARK 
Avdeling for Personalstøtte støtter og rådgir enhetene i oppstart, gjennomføring og oppfølging av ARK. Alle ARK- 
løp organiseres som prosjekt med lokal prosjektleder for å sikre en best mulig gjennomføring. 
Oppfølgingsmøtene (tilbakemeldingsmøtene) der alle ansatte inviteres til å tolke resultatene ledes av interne 
eller eksterne uavhengige prosessledere. For øvrig har både ledere og vernelinjen tydelige roller og ansvar i ARK.  
 
Personalstøtte jobber kontinuerlig med evaluering og optimalisering av ARK gjennomføringen ved UIO.  
Etter underveisevaluering i 2014 ble det påvist at prosesslederopplæring, leders involvering og 
tilbakemeldingsmøtene er viktige for en vellykket gjennomføring av ARK. Våren 2018 vil avdeling for 
Personalstøtte tilby kurs i fasilitering for å understøtte blant annet ARK prosesser.  
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Underveisevaluering i 2015 har også ført til at det har vært jobbet videre med dedikerte lokale prosjektledere for 
ARK, lokal lederforankring, fokus på kommunikasjon og informasjon til medarbeidere samt lokal oppfølging av 
handlingsplan.   
 
Om UiO rapporten og tiltakstemaene fra FaktaARK II  
Den overordnede ARK UiO rapporten inneholder resultat av spørreskjema enheter ved UiO som har gjennomført 
ARK pr 2017. Dette er kun Matematisk Naturvitenskapelig fakultet og er presentert i vedlegg 1 – ARKrapport UiO 
2017 
 
Det er ikke levert inn FaktaARK II for noen enheter i 2017. Tiltakstemaene for FaktaARK II ved UiO frem til 2017 
er presentert i vedlegg 2 – Tiltakstemaer UiO FaktaARK II 2016. 
 
 
Dette notatet har følgende vedlegg: 

Vedlegg 1 – ARK KIWEST rapport UiO 2017 

Vedlegg 2 – Tiltakstemaer UIO FaktaARK II 2016 
 

 


