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Beredskap 

Fakultetet deltok på beredskapsøvelse i desember 2012. Erfaringer fra øvelsen viser behov for: 

 Styrking av lokal beredskapsgruppe: Gruppens sammensetning endres noe, alle representanter må ha 
vararepresentant, kommunikasjonsseksjonen må være representert, det må være en 
dokumentarist/loggfører for å dokumentere aktivitet når beredskap er satt 

 Kommunikasjon og deling av informasjon mellom sentral og lokal beredskapsgruppe må forbedres 
(løsning for dette jobbes det med sentralt) 

 Formen på og bruken av beredskapsplanen kan revurderes - Beredskapsapp  

 Lokal beredskapsgruppe må ha et alternativt oppmøtested utenfor sentrumsbygningene i de tilfeller 
sentrumsbygningene er stengt/rammet. Palmen på Grand Hotell er valgt. 

 Det vurderes om det er behov for å ta inn ytterligere (eksisterende) rutiner i selve beredskapsplanen.  

 Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling Teknisk avdeling og fakultetene 
 
Fakultetsledelsen ønsker at det gjennomføres en lokal beredskapsøvelse i løpet av 2013. Fakultetets 
beredskapsplan er tilgjengelig på fakultetets nettsider. «Sikkerhet og beredskap» var sak som ble 
behandlet i Universitetsstyrets møte 5. februar. Fakultetet venter tilbakemelding fra Teknisk avdeling på 
evt lokal oppfølging av saken. 
 
 

Arbeidsmiljø- og klimakartlegging – ARK 

I regi av UHR har det blitt utviklet en ny kvantitativ arbeidsmiljøundersøkelse som er tilpasset 
universitets- og høyskolesektoren. Denne arbeidsmiljøundersøkelsen har sterke føringer for forankring, 
gjennomføring og oppfølging.  
 
Teologisk fakultet har vært pilot ved UiO og presenterte i november sine resultater for de ansatte ved TF. 
NTNU har gjennomført en pilot for hele universitetet. Det gjøres endringer som følge av erfaringene fra 
pilotene og Arbeidsmiljøutvalget v/ UiO vil få mer informasjon på sitt møte i mars 2013. Ved en eventuell 
bruk av ARK ved UiO vil det bli nedsatt en partssammensatt gruppe som skal følge opp gjennomføringen 
av prosjektet. Her vil både fagforeningene, verneombud og ledelsen være representert.  
 
ARK vil kunne være tilgjengelig fra høsten 2013. Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved fakultet er orientert om 
kartleggingsverktøyet og fikk en orientering på seminar 8. februar.  
 
Fakultetsstyret vil få mer informasjon i sitt neste møte. For øvrig publiseres det informasjon om 
prosjektet på UiOs nettsider. 

http://www.jus.uio.no/om/hms/beredskapsplan/index.html
http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2013/02.05/sikkerhet-og-beredskap.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-uio/ark/index.html

