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Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser høst 2015  

I samsvar med KHMs årsplan 2015-17 vil det høsten 2015 bli gjennomført en 

arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse for KHM høsten 2015. 

Om Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) 

ARK er en undersøkelse som er skreddersydd for universitets- og høgskolesektoren. ARK har vært utviklet i 

nært samarbeid mellom arbeidslivsforskere og ansatte i sektoren over flere år. Administratorer og faglig 

ansvarlig for undersøkelsesverktøyet er NTNU i Trondheim. Den har vært i bruk de siste par år. Ved UiO vil 

flere enheter gjennomføre undersøkelsen for første gang inneværende år. Erfaringene har vært gode. Selve 

undersøkelsesverktøyet vil være et web-basert spørreskjema som distribueres til den enkelte via mail, og 

som holdes "åpent" i en periode på tre uker. 

Tidspunkt og gjennomføring 

Etter drøfting i KHMs ledergruppe, og i samråd med prosjektledelsen sentralt ved UiO, har 

museumsdirektøren besluttet at undersøkelsen ved KHM skal gjennomføres i ukene 43, 44 og 45, altså 

FRA 19. OKTOBER TIL 8. NOVEMBER. 

Oppfølging i seksjonene 

Vel så viktig som selve undersøkelsen, er den videre oppfølging av funnene fra denne. Det er en grunnsten 

for hele undersøkelsen at utarbeiding av tiltak for OPPFØLGING av ARK-resultatene skal skje MED BASIS 

I DE ULIKE SEKSJONER, og med seksjonslederen som hovedansvarlig for at tiltak kommer på plass og 

blir fulgt opp. En sentral rolle vil også være tillagt verneombudene, både seksjonenes VO'er og lokalt 

hovedverneombud (HVO). Når resultatene fra ARK er klare, vil det bli holdt egne seksjonsvise 

TILBAKEMELDINGSMØTER ledet av egne prosessledere. 

Organisering og prosjektledelse 

Arbeidet med arbeidsmiljø- og klimakartleggingen ved KHM ledes av prosjektgruppe med følgende 

sammensetning: 

 Avdelingsdirektør - stab, Karsten Aase-Nilsen (prosjektleder) 

 Avdelingsleder - personal, Ingeborg Knutzen Aas 

 HMS-rådgiver, Jan S. Jensen 

 Lokalt HVO-KHM, Ralfs Znotins 

 Tjenestem.org.-representant Brynjar Sandvoll 

Prosjektgruppen vil samarbeide nært med prosjektleder-Ark sentralt ved UiO, Lene Renneflott. Det vil også 

bli sørget for god løpende forankring hos KHMs sentrale ledelse v/museumsdirektøren og i ledergruppen. 



Informasjon 

Det vil bli lagt stor vekt på god løpende informasjon om prosjektets fremdrift. Saken vil være fast punkt på 

alle allmøter i 2015. Det vil også bli foretatt løpende oppdateringer her på denne side, etterhvert som ny og 

viktig informasjon kommer til. 

 


