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Sakstittel: Arbeidsmiljøfokus 2011 – oppfølging ved Det juridiske fakultet
Styret fikk sammen med protokollen fra styremøtet 9. desember 2010 oversendt lenke til
Arbeidstilsynets tilsynsrapport til UiO. Universitetet har fulgt opp rapporten bl.a. gjennom
arbeidsmiljøseminarer ved hvert fakultet/museum.
Til fakultetets seminar 7. mars møtte seks ansatte fra hver grunnenhet (institutt/senter), deriblant
verneombud og representant fra ledelsen. Målet med seminaret var at hver grunnenhet skulle forelå
tre tiltak for å bedre arbeidsmiljøet lokalt og to tiltak som burde gjennomføres på overordnet nivå.
Fakultetets lokale arbeidsmiljøutvalgt (LAMU) prioriterte i møtet 18. mars tre tiltak til
gjennomføring på fakultetsnivå og foreslo to tiltak til diskusjon i UiOs arbeidsmiljøutvalg (AMU).
LAMU vedtok at følgende tiltak skal gjennomføres på fakultet, tidsfristen står i parentes:
1. Synliggjøre verneombud i felles samlinger, og informere om verneombudsordningen til nyansatte.
(Frist 31.12.2011)
2. Faste møter mellom verneombud og leder av grunnenhet, og informere ansatte om møtene og be
om innspill i forkant. Grunnenhetene rapporterer årlig til LAMU om gjennomføringen av disse
møtene. (Frist 31.12.)
3. Strukturerte medarbeidersamtaler medarbeidersamtaler som et verktøy for å bedre arbeidsmiljø,
gjerne oppsummert med en sluttrapport over generelle tendenser. (Frist 31.12.2011)
LAMU foreslo videre at AMU skal drøfte følgende to tiltak:
1. Samlokalisering i sentrum.
2. Synliggjøre og styrke HMS-seksjonen. Kjøreregler for samhandling og bevisstgjøring rundt dette,
eksempelvis fokus på sakelighetsnivå/-normer for bl.a. faglig kritikk og følge opp enkeltkonflikter.
Vedlegg:
1. Rapportering til AMU
2. Protokoll fra LAMU 18. mars
3. Saksfremlegg for LAMU

LAMU for fakultet/museum: Det juridiske fakultet

Tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet
Ta utgangspunkt i de områdene enheten ønskes at skal gjennomføres på et høyere nivå.
Tiltak som fakultetet/museet selv skal gjennomføre m/forslag til frist
1.1
Synliggjøre verneombud i felles samlinger, og informere om
verneombudsordningen til nyansatte. (Frist 31.12.2011)
1.2

Faste møter mellom verneombud og leder av grunnenhet, og informere ansatte om
møtene og be om innspill i forkant. Grunnenhetene rapporterer årlig til LAMU om
gjennomføringen av disse møtene. (Frist 31.12.)

1.3

Strukturerte medarbeidersamtaler medarbeidersamtaler som et verktøy for å
bedre arbeidsmiljø, gjerne oppsummert med en sluttrapport over generelle
tendenser. (Frist 31.12.2011)

Tiltak som enheten ønsker skal gjennomføres på UiO nivå
2.1
Samlokalisering i sentrum.
2.2

Synliggjøre og styrke HMS-seksjonen. Kjøreregler for samhandling og
bevisstgjøring rundt dette, eksempelvis fokus på sakelighetsnivå/-normer for bl.a.
faglig kritikk og følge opp enkeltkonflikter.

Evaluering
En setning som beskriver nytteverdien av å gjennomføre et slikt arbeidsmiljøseminar
1
Konstruktivt og nyttig seminar med gode diskusjoner, men kan diskuteres om det
prinsipielt var riktig å ha instituttledelse og ”vanlig” ansatte i de samme gruppene.

Protokoll fra møte 2/2011 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)
Fredag 18. mars, kl 1300-1430, Fakultetsværelset, 2. etg. Urbygningen/DA
Til stede: Alf Petter Høgberg (leder), Elisabeth Pedersen Lange, Daniel Kjelling, Andre Nilsen, Tor
Inge Rosvoll, Siri Kildahl Venemyr og Eirik Haakstad (referent)
Observatører: Tone Thrap-Meyer, Sissel Aastorp, Jasna Jozelic og Gørill Arnesen.

Vedtakssaker
Sak 1 Protokoll fra møtet 4. februar
Vedtak:
Protokoll fra møtet 4. februar godkjennes.
(Enstemmig vedtatt)

Sak 2 Arbeidsmiljøseminaret 7. mars
Arkivsaksnr. 2011/4104
Vedtak:
LAMU vedtok at følgende tiltak skal gjennomføres på fakultet, tidsfristen står i parentes:
1. Synliggjøre verneombud i felles samlinger, og informere om verneombudsordningen til
nyansatte. (Frist 31.12.2011)
2. Faste møter mellom verneombud og leder av grunnenhet, og informere ansatte om møtene
og be om innspill i forkant. Grunnenhetene rapporterer årlig til LAMU om gjennomføringen
av disse møtene. (Frist 31.12.)
3. Strukturerte medarbeidersamtaler medarbeidersamtaler som et verktøy for å bedre
arbeidsmiljø, gjerne oppsummert med en sluttrapport over generelle tendenser. (Frist
31.12.2011)
LAMU foreslår videre at AMU skal drøfte følgende to tiltak:
1. Samlokalisering i sentrum.
2. Synliggjøre og styrke HMS-seksjonen. Kjøreregler for samhandling og bevisstgjøring rundt
dette, eksempelvis fokus på sakelighetsnivå/-normer for bl.a. faglig kritikk og følge opp
enkeltkonflikter.
LAMUs leder for fullmakt til å ferdigstille tiltakene.
(Enstemmig vedtatt)

Diskusjonssaker
Sak 3 Vernerunder 2011
Arkivsaksnr. 2011/4103
Saken utsettes til møtet 27. mai.

Orienteringssaker
Sak 4 Skriftlige orienteringssaker
a) Status rehabilitering av Domus Media og fasadeoppussing av sentrumsbygningene.
b) Gjennomgang av SMR som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Sak 5 Muntlige orienteringssaker
a) Ramper St. Olavs gate. Saken er stanset ettersom omfanget av arbeid ifm. ramper ville ha
blitt for stort.

Sak 6 Eventuelt

Det juridiske fakultet, 21. mars 2011

Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

LAMU-møtet 18. mars – SAK 2

Dato:
Saksnr..:

14.03.2011
2011/4104EIRIHAAK

Oppfølging av arbeidsmiljøseminaret 7. mars
LAMU er i tidligere møter blitt orientert om Arbeidstilsynets tilsynsrapport, påleggene til UiO og
UiOs plan for oppfølging gjennom arbeidsmiljøseminarer ved hvert fakultet/museum. Ved Det
juridiske fakultet ble arbeidsmiljøseminaret gjennomført 7. mars, se vedlegg 3.
Formålet med seminaret var at hver grunnenhet skulle foreslå tre tiltak for å forbedre
arbeidsmiljøet lokalt og to tiltak som burde gjennomføres på overordnet nivå (fakultet eller UiO).
Nedenfor følger en uredigert liste over foreslåtte tiltak, og disse gjenfinnes i vedlegg 2 som
grunnenhetenes forslag slik de ble notert ned i seminaret:
Tiltak som bør gjennomføres på fakultets- eller instituttnivå:
•

Styrke transparens ved strukturerte medarbeidersamtaler – gjerne oppsummert med en
sluttrapport over generelle tendenser

•

Fokusere på HMS og vernelinje på instituttarrangementer

•

Styrke forholdet mellom instituttets ansatte og fakultetssekretariatet gjennom informasjon
til nyansatte og møter mellom de to gruppene

•

Felles møter mellom tillitsvalgte og verneombud – viktig balansegang

•

Synliggjøre verneombud i felles samlinger

•

Faste møter mellom ledelsen og verneombud knyttet til LAMU

•

Stimulere mer faglig debatt. Institusjonalisering/”normalisering” av faglig uenighet

•

Bedre opplegg for rekruttering og oppfølging av nye ansatte. Det har ved vårt institutt vært
liten adgang til nyrekruttering.

•

Internasjonalisering – opplegg for hospitering og utvekslingsavtaler

•

Instituttseminar med arbeidsmiljø på programmet. Få inn eksterne deltagere/observatører
for å løfte dette opp – mer nøytralt.

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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•

Faste møter mellom verneombud og instituttleder. Informere ansatte om møtene og be om
innspill i forkant.

•

Administrasjonen er delt – lage et verktøy, for eksempel administrasjonslogg.

•

Informasjon om verneombud og vernelinjen: Roller, ansvar, prosedyrer, rutiner.

•

Styrke medarbeidersamtalen som et verktøy til å bedre arbeidsmiljø. Fokus på
mellomledere.

•

Tilrettelegge for sosiale tiltak, trening i arbeidstiden etc.

•

Sikre tid til å utføre verneombudsvervet. Kompensasjon, tid, penger?

•

Informasjon på fakultetsnivået til nyansatte om verneombud og vernelinjen

•

Synliggjøre kontakten mellom ledelsen og verneombud.

•

Introduksjonspakke for nyansatte bør også fokusere på samspill, kjøreregler og adferd.

•

Nettverksbygging i administrasjonen

Tiltak som bør gjennomføres på universitetsnivå
•

Fokus på sakelighetsnivå/-normer for bl.a. faglig kritikk og følge opp enkeltkonflikter med
seminarer og møtediskusjon

•

Styrke kollegiale beslutningsstrukturer på bekostning av enkeltindividers makt,
eksempelvis ansvarlig forskergruppeleder, instituttleder på en måte som sikrer klar
ledelse

•

Samlokalisering

•

Bedre beredskap ved UiO knyttet til problemer i forhold til Teknisk avdeling

•

Mindre rapportering, andre tellekanter

•

Samlokalisering i sentrum

•

Samlokalisering i sentrum – viktig med avklaring, usikkerheten sliter.

•

Kjøreregler for samhandling. En bevisstgjøring rundt dette.

•

Kjøreregler og adferd for de ulike ansattgruppene.

•

Synlig og solid HMS-seksjon ved UiO

3

Behandling i LAMU 18. mars
LAMU skal i møtet 18. mars prioritere 3-5 tiltak som skal gjennomføres på fakultetet og inntil to
tiltak på UiO-nivå som det foreslås at AMU sentralt skal drøfte.
LAMU står helt fritt til å velge hvilke tiltak de ser hensiktsmessig å gjennomføre. Følgende punkter
kan likevel være nyttig å ta med i vurderingen av hvilke tiltak som skal velges ut:
 hva er intensjonen i tiltakene, vil de gi den ønskede effekten?
 problematikk som går igjen hos flere enheter bør prioriteres
 tiltak som øker inkludering og forbedrer ytringsklimaet
 tiltak som er mulige å gjennomføre i praksis
Det må settes realistiske, og ikke alt for lange, frister for når tiltakene skal være gjennomført.
Fremdriften for tiltakene som blir vedtatt av LAMU vil bli etterspurt og fulgt opp fra sentralt hold.

Med hilsen
Eirik Haakstad
Seksjonssjef/HMS-koordinator
Velegg:
1. Rapporteringsmal fra LAMU
2. Forslag til tiltak fra arbeidsgruppene
3. Opplegg for seminaret 7. mars med program og deltakerliste

Saksbehandler:
Eirik Haakstad
22859331, eirik.haakstad@jus.uio.no

Velkommen til

arbeidsmiljøseminar for
Det juridiske fakultet
mandag 7. mars 2011

Deltakere:
Institutt for offentlig rett
Institutt for privatrett
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Norsk senter for menneskerettigheter
Nordisk institutt for sjørett
Fakultetsadministrasjonen

Det juridiske fakultet,
7. mars, kl 09-13
Program
Velkommen/Bakgrunn for seminaret
Dagens program
Gruppearbeid: Oppgave 1
Pause

Gruppearbeid: Oppgave 2
Plenum: Presentasjon fra gruppene
Gruppearbeid: Vernissage (visning av flipover)
Gruppearbeid: Justering av resultat og evaluering
Avslutning

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergsgate 30)
http://www.radissonblu.com/scandinaviahotel-oslo

Deltakere – 7. mars
Institutt for offentlig rett
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontorsjef Øyvind Henden
Professor Alf Petter Høgberg (verneombud)
Professor Anne Hellum
Stipendiat Anine Kierulf
Overingeniør Kjetil Frantzen
Vitenskapelig assistent Ingunn Solheim

Institutt for privatrett
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituttleder Ole-Andreas Rognstad
Overingeniør Andre Nilsen (verneombud)
Professor Endre Stavang
Stipendiat Anette Grønnerød-Hemmingby
Førstekonsulent Gro Halvorsen
Kontorsjef Eva Modvar

Institutt for kriminologi og rettssosiologi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituttleder Kristian Andenæs
Stipendiat Sverre Flaatten (vara for verneombudet)
Professor Per Ole Johansen
Studiekonsulent Frode Lyshaugen
Post.doc. Jane Dullum
Kontorsjef Turid Eikvam

Norsk senter for menneskrettigheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontorsjef Teis Daniel Kjelling
Seniorkonsulent Jasna Jozelic (verneombud)
Programleder Rolf Christian Ranheim
Førsteamanuensis Anna Maria C. Lundberg
Forsker Koenraad Wellens
Bibliotekleder Kirsten Fuglestved

Nordisk institutt for sjørett
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituttleder Trine-Lise Wilhelmsen
Konsulet Sissel Aastorp (verneombud)
Førsteamanuensis Ivar Alvik
Professor Fredrik Sejersted
Stipendiat Kaja de Vibe Malling
Kontorsjef Kari Davies

Fakultetsadministrasjonen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assisterende direktør Elisabteh Pedersen Lange
Seniorkonsulent Gørill Arnesen (verneombud)
Rådgiver Per Arne Krumsvik
Rådgiver Randi Saunes
Seniorkonsulent Bente Lindberg Kraabøl
Førstekonsulent Line Rånes Pedersen

Andre:
1. Dekan Hans Petter Graver
2. Fakultetsdirektør Benedicte Rustad
3. Seksjonssjef Eirik Haakstad

Gruppesammensetning til del av gruppearbeid 2:
Gurppe 1
Ole-Andreas Rognstad
Kristian Andenæs
Trine-Lise Wilhelmsen

Gruppe 2
Alf Petter Høgberg
Andre Nilsen
Sverre Flaatten
Jasna Jazelic
Sissel Aastorp
Gørill Arnesen

Gruppe 3
Anne Hellum
Endre Stavang
Per Ole Johansen
Anne Maria C. Lundberg
Ivar Alvik
Fredrik Sejersted

Gruppe 4
Anine Kierulf
Ingunn Solheim
Anette Grønnerød-Hemmingsby
Jane Dulllum
Koenraad Wellens
Kaja de Vibe Malling

Gruppe 5
Øyvind Henden
Eva Modvar
Turid Eikvam
Daniel Kjelling
Kari Davies
Elisabeth Pedersen Lange

Gruppe 6
Kjetil Frantzen
Kirsten Fuglestved
Per Arne Krumsvik
Line Rånes Pedersen

Gruppe 7
Gro Halvorsen
Frode Lyshaugen
Rolf Christian Ranheim
Randi Saunes
Bente Lindberg Kraabøl

Program
Velkommen/Bakgrunn for seminaret
Dagens program
Gruppearbeid: Oppgave 1
Pause, 15. min.

Gruppearbeid: Oppgave 2
Plenum: Presentasjon fra gruppene
Gruppearbeid: Vernissage (visning av flipover)
Gruppearbeid: Justering av resultat og evaluering
Avslutning

Oppgave 1
A. Drøft de positive funnene på eget institutt/grunnenhet.
• Hva gjelder for oss?
• Kom med noen konkrete eksempler.
B. Drøft forholdene som arbeidstilsynet mener UiO må undersøke nærmere med fokus
på eget institutt/grunnenhet.
• Hva gjelder for oss?
• Kom med konkrete eksempler.

Positive funn
1. Gjennom intervjuene har det fremkommet at mange ansatte trives på jobb, de
opplever å ha stor grad av frihet i arbeidet, et godt sosialt miljø, meningsfulle
arbeidsoppgaver og lite konflikter
2. Ansatte som har behov for støtte eller tilrettelegging, og som melder dette til leder,
opplever i hovedsak å bli godt ivaretatt.
3. Verneombudets medvirkning på sentralt hold og enkelte steder ellers er god og aktiv.
4. Samarbeidet mellom hovedverneombudet og ledende verneombud fungerer svært
bra: Det er en tett dialog, det gis raske tilbakemeldinger og de ledende
verneombudene får mye støtte fra hovedverneombudet.
5. Ved Det odontologisk fakultet har det skjedd en tydelig oppjustering av
verneombudets rolle og betydning siden 2008.
6. Både arbeidsgiver, hovedverneombudet og de hovedtillitsvalgte ønsker økt fokus på
psykososialt arbeidsmiljø og årsakssammenhenger i arbeidsmiljøutvalgene.
7. Ved Det matematisk Naturvitenskapelige fakultet ble det etterspurt fra ledelseshold et
mer omfattende samspill mellom ledergruppene og motsvarende
verneombudsgrupper. De samme behov er uttrykt av universitetsdirektøren.
8. Universitetsledelsen oppmuntrer vitenskapelig ansatte til å ta verneombudsverv slik
at verneombudsgruppen blir mer representativ for universitetet og får større
legitimitet blant de vitenskapelig ansatte.
9. Avstanden mellom ansatte i vitenskapelige stillinger og teknisk/administrative er i
ferd med å minskes.
10. Vedrørende organiseringen av Universitetet i Oslo har Arbeidstilsynet ikke møtt
påstander om at den formelle organiseringen av virksomheten er årsak til
arbeidsmiljøproblemer eller til hinder for å bedre arbeidsmiljøet.

Forhold UiO må undersøke nærmere
1. Arbeidstilsynet er av flere ledende verneombud og ordinære arbeidstakere blitt
opplyst om at mange arbeidstakere lar være å melde ifra til leder eller verneombud
om problemer de opplever eller feil de mener bør rettes. Frykten for å melde ifra
skyldes usikkerhet med hvordan kolleger eller leder vil reagere. Enkelte har erfart
splittelser i arbeidsmiljøet, med stigmatisering og manglende støtte fra kolleger.
2. Videre har mange av de intervjuede tatt opp at Universitetet i Oslo mangler tydelige
og allment vedtatte normer for atferd mellom kolleger.
3. Arbeidstilsynet har gjennom tilsynet blitt gjort kjent med at noen arbeidstakere føler
seg tilsidesatt og isolert. Den ansatte kvier seg for å be om oppmerksomhet og støtte.
Både ledere og verneombud har uttalt at dette er et vanskelig tema å ta opp og finne
gode løsninger på.
4. Mange av verneombudene blir ifølge de fleste ledende verneombud ikke kontaktet
verken av arbeidstakerne de er verneombud for eller av sin leder. Andre verneombud
samhandler riktignok med lederen sin, men det skjer sporadisk, uten faste
samarbeidsrutiner og møteplasser.
5. De som er i dialog med leder, forholder seg så å si utelukkende til fysiske forhold og til
formaliteter.
6. En del ledere og verneombud mangler tilstrekkelig kunnskap, og trenger ytterligere
opplæring om roller og ansvar, og om betydningen av et helsefremmende psykososialt
arbeidsmiljø.
7. Verneombudene og deres rolle er mange steder lite synlig og verdsatt, og mange
verneombud opplever rollen som lite takknemlig.
8. Det er ikke satt av tilstrekkelig med tid til å utføre vervet og motsvarende fritak fra
andre krav slik at vernearbeidet går utover de ordinære arbeidsoppgavene.
9. De tillitsvalgte har måttet ivareta oppgaver som naturlig skulle blitt ivaretatt av
verneombudene.
10. Avdelingen for helse, miljø og sikkerhet har ifølge flere arbeidstakere og verneombud
for liten kapasitet, myndighet og innflytelse til å være den bistandsfunksjon den
burde.

Oppgave 2
Basert på diskusjonen i oppgave 1:
A. De 3 viktigste tiltakene deres enhet bør sette i gang med?
B. Inntil 2 tiltak som dere mener bør vurderes på et overordnet nivå ved UiO?
Foreslå hvem som bør ta ansvar for tiltakene og innen hvilken frist.

Enhet:
Deltagere i gruppen:

Tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet
Ta utgangspunkt i de områdene Arbeidstilsynet mener må undersøkes nærmere.
Tiltak som enheten selv skal gjennomføre m/forslag til frist
1.1

1.2

1.3

Tiltak som enheten ønsker skal gjennomføres på et høyere nivå m/forslag til frist
2.1

2.2

Evaluering av gruppearbeidet
En setning som beskriver gruppens arbeid
1

LAMU for fakultet/museum:

Tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet
Ta utgangspunkt i de områdene enheten ønskes at skal gjennomføres på et høyere nivå.
Tiltak som fakultetet/museet selv skal gjennomføre m/forslag til frist
1.1

1.2

1.3

Tiltak som enheten ønsker skal gjennomføres på UiO nivå
2.1

2.2

Evaluering
En setning som beskriver nytteverdien av å gjennomføre et slikt arbeidsmiljøseminar
1

