
Det psykososiale arbeidsmiljøet ved ILOS 

1. Mål for arbeidsmiljøet  
se http://www.hf.uio.no/ilos/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/: Instituttet har som mål å ha 

et arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet. Tilrettelegging for HMS skal blant 

annet forebygge skader og sikre et sunt arbeidsmiljø. 

2. Generelt 
I 2008 ble det laget en handlingsplan for det psykososiale arbeidsmiljøet, som ble revidert høsten 

2009 (se http://www.hf.uio.no/ilos/for-

ansatte/ansettelsesforhold/hms/statistikk/dokumenter/revidert_handlingsplan_arbeidsmiljo_vILOS_

171009.pdf). Det har siden 2008 kommet få henvendelser til ledelsen som omhandler dårlig 

arbeidsmiljø. I 2012 rettes fokus inn på mer tverrfaglig samarbeid og bedre samspill mellom 

administrasjonen og de vitenskapelige ansatte. 

3. Tiltak 

1. Samspill på tvers av fagmiljøer 
For å få sterke og synlige tverrfaglige miljøer settes det av NOK 125 000 på økonomitiltak 801000 

(arbeidsmiljøtiltak) til faglig-sosiale sammenkomster for enkeltgrupper og instituttet som helhet. 

Tverrfaglige arrangementer må initieres av interesserte enkeltpersoner for å kunne lykkes. 

2. Innfasing av nyansatte 
For at nyansatte skal finne seg fort til rette vil de få en mentor i minst ett semester. I den grad det 

tilføres midler til startpakker fra fakultetet, vil vitenskapelige nyansatte få startpakker så de kan 

komme godt i gang med forskningsaktivitet.  

3. Fokus på administrasjonen som støtte for den faglige virksomheten 
For å få et godt samspill på studiesiden vil studiekonsulentene fortsatt delta i relevante lærermøter.  

For å opprettholde en effektiv administrasjon vil det bli utarbeidet en oversikt over 

kompetansebehov og sørget for nødvendig opplæring for å fylle behovet. Det settes av NOK 75 000 

på økonomitiltak 990100 (kompetanseutvikling) til formålet. 

For å få ut god og relevant informasjon fra administrasjonen, vil bl.a. følgende fortsatt bli lagt ut på 

nettet: instituttstyrepapirer og en oversikt over hvem som gjør hva i administrasjonen. I tillegg skal 

ethvert pålegg hjemles. 

4. Oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet 
Synspunkter på arbeidsmiljøet vil bli tatt opp med den enkelte i medarbeidersamtalen. For at 

ledelsen og verneombudene skal være rustet til å behandle eventuelle arbeidsmiljøsaker, vil ledelsen 

se til at disse personene gjennomgår relevant opplæring. Informasjon om fremgangsmåten i 

arbeidsmiljøsaker vil bli lagt ut på instituttets nettsider. 
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Handlingsplan for forbedring av det psykososiale arbeidsmilnjøet på ILOS  gjeldende for 2012

Tiltak Ansvar Budsjettpost
1 Samspill på tvers av fagmiljøer

1.1

Det avholdes ett til to møter mellom ledelsen og ulike grupper av ansatte hvert år. For de vitenskapelige 

vil det annet hvert år f.o.m. 2012 avholdes  møter mellom grupper og ledelse på initiativ fra gruppene 

istedenfor medarbeidersamtale med den enkelte. Gruppene er ikke forhåndsdefinert. Det kreves kun at 

det er flere mennesker som ønsker en samtale med ledelsen om de samme temaene.

Instituttledelsen og interesserte 

initiativtakere

1.2 Motivering av økt faglig samarbeid:  det legges til rette for faglige møtepunkter på tvers av avdelingene 

ved at det settes av midler på budsjettet som interesserte initiativtakere kan søke om. 

Instituttledelsen og interesserte 

initiativtakere Tiltak 801000

1.3 Det avholdes et ”Velkommen tilbake”-arrangement i begynnelsen av hvert semester. Instituttledelsen Tiltak 801000

1.4
Det avholdes et "matpakketreff" for alle ansatte hver første mandag i måneden, hvor instituttleder 

orienterer om aktuelle saker. Instituttledelsen Tiltak 801000

1.5
Det legges til rette for at de enkelte avdelingene kan møtes sammen med sine stipendiater ved at det 

settes av midler på budsjettet som interesserte initiativtakere kan søke om. 

Instituttledelsen og interesserte 

initiativtakere Tiltak 801000

1.6

Medbestemmelse og deltakelse i universitetsdemokratiet: det legges til rette for at det kan avholdes 

debattmøter om universitets-, fakultets-, instituttpolitiske temaer etc. ved at det settes av midler på 

budjsettet som intereserte initiativtakere kan søke om.

Instituttledelsen og interesserte 

initiativtakere Tiltak 801000

2 Innfasing av nyansatte

2.1
Alle nyansatte og vikarer får oppnevnt en mentor som følger dem i minst ett semester. Nyansatte i 

vitenskapelig stilling vil få startpakker. Instituttledelsen

Startpakker finansieres over 

instituttets forskningmidler

3 Fokus på administrasjonen som støtte for den faglige virksomheten

3.1 Studiekonsulenter evt. annet relevant personale deltar i avdelingsmøtene. UA-koordinatorene

3.2 Det utarbeides en plan for kompetanseutvikling i administrasjonen. Administrativ leder Tiltak 990100

3.3 Det administrative personaelt får relevant opplæring i henhold til planen. Administrativ leder Tiltak 990100

3.4 Instituttstyrepapirene legges ut på nettet Administrativ leder

3.5
En oversikt over de administrative oppgavene og hvem som utfører dem, ligger tilgjengelig på nettet. Administrativ leder

3.6
Ethvert pålegg skal begrunnes, ved at det vises til hvordan beslutningen er fattet (lov, vedtak, 

lederbeslutning,…) Administrativ leder

4 Fokus på et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom:

4.1 Medarbeidersamtaler Instituttledelsen

4.2 Relevant opplæring for ledelse, verneombud og etasjeansvarlige Instituttledelsen

4.3 Informasjon på instituttets nettsider om  fremgangsmåten i ev. arbeidsmiljøsaker Administrativ leder

Budsjettpostene:

T 801000 Dette tiltaket er øremerket arbeidsmiljøtiltak. Det settes av en samlet pott på kr. 125 000 til formålene nevnt i planen.

T 990100 Dette tiltaket er øremerket kompetanseutvikling. Det settes av en samlet pott på kr. 75 000 til formålene nevnt i planen.
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