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Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse ARK – informasjon om UIO-rapport og 
lokale tiltak som følge av ARK-gjennomføring 
 

Dette notatet er en informasjon til AMU med status for ARK-prosessene ved UIO, samt informasjon om når 
det vil foreligge en oversikt over arbeidsmiljøtiltak ved enhetene som har gjennomført FaktaArk II fra NTNU. 
Enhetsledere og lokale verneombud rapporterer sine fokusområder og tiltak på bakgrunn av ARK-funn 
gjennom faktaarket. Evalueringer av de lokale prosessene inngår også. 

Formålet med å gjennomføre ARK ved UIO  

Å gjennomføre tiltak som utvikler organisasjonens arbeidsmiljø, kultur og organisering. ARK legger til rette 
for systematisk arbeidsmiljøutvikling ved hele UIO. Det er fokus på å jobbe med arbeidsmiljøer lokalt 
gjennom tiltak utarbeidet i fellesskap av de ansatte. Ledere og verneombud har klare roller. Tiltakene skal 
inngå i lokal handlingsplan og behandles i LAMU. 

Status 

Har gjennomført: UB, TF, MED (HELSAM, KLINMED, MEDSEKR), SUM, UV, MN, OD, EA, NHM 
Er i prosess: KHM, JUS, LOS, HF 
Ikke i prosess: øvrige enheter 

Ca 4500 ansatte ved UIO har nå gjennomført ARK. Dette gir grunnlag for å ta ut en samlet UIO rapport for 
ARK-resultater på organisasjonsnivå. Det har vært stor vekt på økt gjennomføring av ARK ved UIO i 2015. 
Med 4 enheter som gjennomførte i 2013-2014 og 5 enheter som vil gjennomføre i 2015 er det nå grunnlag for 
å ta ut en samlet oversikt.   Rapporten vil foreligge i januar 2016. 

Det ble sendt ut Faktaark II til flere enheter 16. november 2015. For disse vil det foreligge oversikt over tiltak 
og evaluering av ARK i samlet rapport fra NTNU i januar 2016.  

Forslag om å legge frem ARK oversikt for tjenestemannsorganisasjonene før neste 
AMU-møte  

Tjenestemannsorganisasjonene har etterspurt mer informasjon om ARK-arbeidet ved UiOs enheter. 
Avdeling for personalstøtte ønsker å invitere til et møte med tjenestemannsorganisasjonene i januar 2016 
med fokus på informasjon og dialog rundt arbeidet med ARK (lokalt og sentralt). Møtet vil ta utgangspunkt i 
samlet ARK rapport for UIO, samt oversikt over tiltak og evalueringer for de enheter som har gjennomført 
FaktaArk II. 
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