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TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Vi viser til tilsyn den ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) den 23.08.11,
24.10.11, 25.10.11, 27.10.11 og 15.12.11.

Til stede fra virksomheten 23.08.11 (oppstartsmøtet): Fung. universitetsdir. Jan Olav Aasbø,
IA-koordinator Turid Indrebø, personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen,
hovedverneombud Pål Sebergsen, ass. hovedverneombud Toril Tredal, HMS-koordinator
Lena Marie Kjøbli og Tonje Glasø Wiggen fra Follo BHT

Til stede fra virksomheten 24.10.11, 25.10.11 og 27.10.11: Se vedlegg 1

Til stede fra virksomheten 15.12.11 (sluttmøtet): Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa,
personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen, hovedverneombud Pål Sebergsen, HMS-
koordinator Lena Marie Kjøbli, IA-koordinator POA Turid Indrebø og Tonje Glasø Wiggen fra
Follo BHT

Til stede fra Arbeidstilsynet: Inspektør Hanne Eivindsen og seniorinspektør Tone Andersen

Hensikt og tema
Tilsynet er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning "Arbeid for helse". I forbindelse med
satsingen gjennomføres det tilsyn i ulike private og offentlige virksomheter og stiftelser,
deriblant alle landets universitet.

Arbeidstilsynets hovedmål er å bidra til at virksomhetene forebygger arbeidsrelatert sykdom og
skade og arbeider for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge ti1settingsforhold og en
meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte.

Tema for tilsynet er psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold, hovedsakelig
regulert i Arbeidsmiljølovens § 4-1, 4-2 og 4-3. Analyser viser at arbeidsrelaterte psykiske
belastninger og muskel- og skjelettplager har sammenheng med psykososiale og organisatoriske
forhold. Årsakssammenhengene er sammensatte.

Systematisk HMS-arbeid er å forebygge sykdom ved å redusere risikofaktorene som forårsaker
sykdom. Vi hadde derfor følgende fokus under tilsynet:

• Systematisk HMS-arbeid med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og avvikssystem
for organisatoriske og psykososiale faktorer
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Bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT)
Medvirkning, indirekte og direkte
Opplæring inkludert faglig og personlig utvikling
Arbeidsbelastning/ uheldig stressbelastning, sosial og faglig støtte og selvbestemmelse
Omstilling
Konflikter og trakassering, vold og trusler
Varsling av kritikkverdige forhold

Tilsynsgjennomføringen
Arbeidstilsynet varslet tilsynet på forhånd og mottok noe HMS-dokumentasjon i forkant av første
møte og resterende i møtet. I oppstartsmøtet den 23.08.11 fikk Arbeidstilsynet en orientering om
UMBs organisering, deres systematiske HMS-arbeid og den gjennomførte HMS-kartleggingen.
UMB har også flere helseforebyggende tiltak som Redcord (slyngetrening for å forebygge
muskel- og skjelettplager, trening for ansatte og Freskuka (i samarbeid med Ås kommune). Vi
ble videre orientert om den pågående sammenslåingen med Veterinærhøyskolen.

Arbeidstilsynet orienterte om prosjektet Arbeid for helse. Videre tilsynsgjennomføring ble drøftet
og det ble enighet om at gruppesamtalene skulle gjennomføres med representanter fra ulike
institutt, men innenfor samme hovedgrupper av stillinger. I tillegg var det en egen gruppe for
verneombud. BHTs representant skulle delta som observatør i alle gruppesamtalene.

Gruppesamtalene ble gjennomført i uke 43 og besto av følgende grupper:
Administrativt ansatte
Teknisk personale
Faste vitenskapelige ansatte
Midlertidige vitenskaplig ansatte
Mellomledere
Verneombud

I tillegg ble det avholdt et sluttmøte med ledelse og hovedverneombud den 15.12.11 hvor
Arbeidstilsynet oppsummerte inntrykkene etter intervjuene. Virksomheten fikk ved dette
møtet anledning til å komme med oppklarende opplysninger eller spørsmål.

Våre funn
Hovedinntrykket etter gruppesamtalene er at ansatte trives godt på UMB, men at det er noen
utfordringer, i det vesentlige knyttet til struktur og organisatoriske forhold samt bygningsmessige
utfordringer.

Inneklima var ikke tema i dette tilsynet og blir ikke omhandlet i denne tilsynsrapporten. Dette må
likevel følges opp gjennom vernerunder og det ordinære HMS-arbeidet ved UMB.

Ansatte var i tilsynsmøtene i liten grad opptatt av fusjonen med Veterinærhøyskolen, selv om alle
visste at det kunne medføre endringer når den tid kommer. Flere hadde imidlertid en opplevelse
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av at UMB nå var i en "ventesituasjon" og at sentral ledelse måtte bruke mye tid og ressurser på
fusjonsprosessen.

I den videre tilbakemeldingen har vi valgt å oppsummere tilsynet under følgende
hovedoverskrifter:

Det systematiske HMS-arbeidet
Medvirkning
Bruk av bedriftshelsetjenesten
Organisering
Ledelse
Relasj oner

Tilbakemeldingen vil være på et generelt og overordnet nivå og vil ikke omhandle enkelte
institutt spesielt. Siden instituttene har stor grad av selvstendighet og dessuten er noe ulikt
organisert så vil ikke alle temaene som tas opp ha like stor relevans for alle.

Det systematiske HMS-arbeidet
HMS-systemet er forholdsvis nylig revidert og ser i stor grad ut til å være relevant for
virksomhetens størrelse, organisering og aktiviteter. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
var håndtert noe ulikt instituttene imellom. De fleste har hatt plenumsdiskusjoner knyttet til
resultatene av undersøkelsen med forslag til tiltak. Verneombudenes rolle i oppfølgingsarbeidet,
jf. arbeidsmiljøloven § 6-2 (4), ser imidlertid ut til å ha blitt glemt flere steder. Dette ble bekreftet
også i sluttmøtet der det ble vist til at flere tiltaksplaner var returnert fordi de kun var signert av
leder. Alle tiltaksplaner skal nå være signert også av verneombudene. Se også avsnittet lenger
ned om medvirkning.

Arbeidstilsynet anbefaler at det ved gjennomføring av tiltak synliggjøres at disse kommer som
resultat av medarbeiderundersøkelsen. Med tanke på deltakelse i senere undersøkelser så er det
viktig at ansatte har en forståelse av hensikt og nytteverdi. Ledelsen ved UMB viste også til at
det er avsatt midler for mer kostnadskrevende tiltak som instituttene kan søke om, og at flere
tiltak er igangsatt.

- Konflikthåndtering
Arbeidstilsynet påpekte i oppstartsmøtet i august at systemet manglet en rutine for
konflikthåndtering. Innen sluttmøtet i desember hadde virksomheten utarbeidet utkast til slik
rutine som da var klar til behandling i AMU. Arbeidstilsynet har mottatt en kopi av rutinen som
legger vekt på håndtering av konflikter i tidlig fase for å hindre eskalering. En slik rutine bør
jevnlig evalueres ut fra erfaringer etter bruk. Det er mye god veiledning i denne rutinen og det
er viktig at ledere, helst også tillitsvalgte, på ulike nivå får denne kunnskapen. Om det ikke
framkommer i andre dokumenter så må det også vurderes behov for å bygge ut rutinen for de
saker som ikke lar seg løse innenfor denne rammen. Formelle saksbehandlingsrutiner og
juridiske prinsipper får nødvendigvis større synlighet når saker blir fastlåst og/eller partene ikke
vil bidra til løsning.
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- Vold og trusler 

Under tilsynet framkom det at problemstillingen vold og trusler kan være relevant i noen
sammenhenger. Det gjelder spesielt ansatte som arbeider med rovdyrproblematikk. Temaet kan
også være relevant ved feltarbeid som pågår i utlandet. UMB må vurdere nærmere om det er
behov for egne retningslinjer eller rutiner med hensyn til forebygging og oppfølging av vold og
trusler. For mer informasjon se Arbeidstilsynets veiledning om vold og trusler, best.nr. 597.

Medvirkning
Ved UMB er det formaliserte samarbeidsfora mellom ledelse og ansattes representanter på
sentralt nivå. På instituttnivå ser det ut til at dette i liten grad er formalisert. Siden instituttene har
stor grad av selvstendighet så vil mange beslutninger som direkte angår ansattes arbeidshverdag
og opplevelse av arbeidsmiljø tas på dette nivået. Formaliserte møtefora som sikrer medvirkning
av både tillitsvalgte og verneombud på instituttnivå (eventuelt også avdelingsnivå) er derfor
viktig. Arbeidsmiljøloven § 6-2 (4) sier at verneombud skal tas med på råd under planlegging og
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde,
herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Erfaringene fra oppfølgingen av arbeidsmiljøkartleggingen viser at dette i en
del tilfeller er glemt. Formaliserte møtefora er også viktig som et konfliktforebyggende tiltak ved
at ansatte ser at tillitsvalgte/verneombud kan brukes som kanaler for å ta opp ulike problemer.

Arbeidsmiljøloven § 8-1(1) sier at i virksomheter som j evnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere
skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes
arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte. § 8-2 (3) sier at informasjonen skal gis slik at
det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere
saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver,
finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier og skje på en måte og med
et innhold som er passende.

Arbeidstilsynet mener at en formalisert møtestruktur for informasjon og drøftinger, inkludert
arbeidsmiljøsaker, er helt vesentlig for å kunne ivareta det systematiske HMS-arbeidet. Det blir
derfor varslet pålegg om at dette blir ivaretatt også på instituttnivået, og der det måtte være behov
også på avdelingsnivå, se påleggspkt. 1.

Valg og opplæring av verneombud ser ut til å være satt i system. 1-lovedverneombudet avholder
også jevnlige fagsamlinger for verneombudene ved UMB.

Bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT)
UMB har inngått avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er utarbeidet en plan og det
skrives rapporter for deres arbeid i virksomheten. BHT brukes i til mange aktiviteter av
forebyggende karakter samt undersøkelser/målinger og sykefraværsarbeid. Erfaringene har vært
at BHT har blitt brukt noe ulikt i sykefraværsarbeidet instituttene imellom. For bedre å sikre rett
oppfølging av sykmeldte har UMB innført et datasystem som både synliggjør hvem som har
ansvar for den konkrete oppfølgingen og trinnene i oppfølgingsprosessen. En sentral IA-
koordinator påser at BHT blir involvert i dialogmøter og følger prosessen videre.

Arbeidstilsynet anbefaler at UMB vurderer om de også ønsker involvering av BHT i saker som
gjelder konflikthåndtering eller kultur- og kommunikasjonsproblematikk.
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Organisering
Bruk av midlertidi ansettelse
Det framkom at UMB har hatt utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Det er startet et
oppryddingsarbeid knyttet til bruk av midlertidige stillinger. Dette følges opp på styrenivå og
det rapporteres nå tre ganger årlig. Arbeidstilsynet forutsetter at dette arbeidet videreføres.

Struktur
Mange ansatte var opptatt av problemstillinger vedrørende struktur, organisering og rutiner
knyttet til det daglige arbeidet. Det framkom ønsker om oppstramming og økt tydelighet av
gjeldende regler. Behovene var imidlertid ulike både yrkesgrupper imellom og fra institutt til
institutt. Eksempler på problemstillinger som ble tatt opp var:

Fleksitid — overtid — registrering/oversikt - avspasering/utbetaling

Planlegging, prioriteringer og system

Styringsverktøy

Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet

Forventninger (arbeidsoppgaver, - resultat, -mengde og -tid)

• Forventninger om Ja-mennesker?

Helhetlig oversikt, back-up, krisehåndtering

Informasjon og opplæring i interne system (+ presentasjonsteknikk for stipendiater)

Mange av de forholdene som ble tatt opp har ikke direkte tilknytning til arbeidsmiljøloven. De
har likevel betydning for ansattes opplevelse av trivsel og arbeidsmiljø. Stressbelastninger kan
også gi utslag i helseproblemer som for eksempel muskel-/skjelettplager. Arbeidstilsynet mener
derfor det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en kartlegging av elementene ovenfor på den
enkelte avdeling for å avdekke behov for klargjøringer, tilrettelegginger, nye rutiner, bedre
oversikt eller planlegging, informasjonsutveksling og opplæringsbehov etc.

- Om arbeidstid
Informas'on itt i sluttmøtet
Vedrørende arbeidstid ble det vist til et nytt system for registrering av arbeidstid som skal bidra
til bedre struktur. Reglene for overtid har vært tatt opp i personalforum, men det kan fortsatt være
behov for mer bevisstgjøring. Sentraladministrasjonen har en avtale om fleksitid som også
benyttes av andre.
Arbeidstils nets vurderin
Arbeidsmiljøloven § 10-2 (3) sier at arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan
gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Det er et behov for en tydeligere
avklaring av hvem som er, eller ikke er, omfattet av fleksitidsordningen og hvordan den skal
praktiseres.

- Om forventnin er o arbeidsmen de
Flere ansatte viser til stor arbeidsmengde og opplevelsen av å ikke strekke til eller få gjort en god
nok jobb. Spesielt ansatte på midlertidige kontrakter opplever det vanskelig å sette begrensninger
for nye oppgaver. Mange ansatte, spesielt innenfor vitenskapelige arbeider, har også egne
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forventningskrav som tidvis gjør det vanskelig å trekke grenser for hva som er forsvarlig
arbeidsmengde. Arbeidsgiver kan vanskelig sette grenser for den enkeltes forventningskrav til
seg selv, men det bør inngå som tema i medarbeidersamtaler som ledd i en bevisstgjøring for
den enkelte. I medarbeiderundersøkelsen er det stilt spørsmål om arbeidssituasjonen sett i
sammenheng med privatliv og i et helseperspektiv. Undersøkelsen vil kunne synliggjøre om det
er spesielle enheter eller yrkesgrupper som har særlig behov for oppfølging. Den enkelte ansatte
har imidlertid selv et ansvar for å melde fra om arbeidsmengden oppleves som uhåndterlig stor.

Ledelse
En del ansatte tok opp problematikk knyttet til fraværende ledelse. Vi har fått opplyst at mange
ledere i tillegg til sin lederfunksjon har faglige oppgaver knyttet til forskning. Opplevelse av
fraværende ledelse kan skyldes både fysisk vanskelig tilgjengelighet (reiser og møter), men også
at leder ikke har tid til å følge opp innmeldte behov/ønsker. Vi ser dessuten av
medarbeiderundersøkelsen at påstanden Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på
alvor, er det punktet der UMB som helhet kommer dårligst ut. Arbeidstilsynet antar også at noe
av den frustrasjon som framkom knyttet til punktet om struktur ovenfor er knyttet til leders
tilgjengelighet, tid og prioriteringer.

For ledere er det mange krav og forventninger som skal ivaretas, og mellomledergruppa fortalte
om høyt arbeidspress. Den pågående fusjonsprosessen med veterinærhøyskolen krever dessuten
mye ledelsesressurser. Det ble også vist til et behov for at leder må ha høyt fagnivå for å oppnå
respekt i fagmiljøet.

Ledelse innbærer mange elementer som faglig ledelse, administrativ ledelse, strategisk ledelse og
personalledelse. Arbeidstilsynet stilte i sluttmøtet spørsmål ved hva som prioriteres av disse.
Hensikten med spørsmålet var primært å bidra til en bevisstgjøring knyttet til behov og
prioriteringer.

Instituttene ved UMB er ulike av størrelse og har valgt noe ulike måter å organisere seg på.
Det er ikke noe fasitsvar for hva som er beste løsning, men det anbefales at instituttene har en
gjennomgang knyttet til ledelse som ornfatter organisering, ansvar, prioriteringer, arbeidsmengde
og støttefunksjoner/delegeringer. Dette bør også ses i sammenheng med de temaene som
framkommer under struktur i punktet ovenfor.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidsmiljølovens krav i § 4-1 (1) om at arbeidsmiljøet skal være
fullt forsvarlig også omfatter de ledere som ellers er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene.

Relasjoner
Tilsynet avdekket ikke spesielle problemer, men det ble synliggjort noen utfordringer knyttet til
kultur og kommunikasjon. For å forebygge konflikter og bidra til økt trivsel kan det være viktig å
ha et jevnlig fokus på noen generelle utfordringer innen forskningsrelaterte virksomheter. Under
noen punkt har vi nevnt signaler som ble fanget opp under tilsynet.

- Globalisering
Internasjonalt samarbeid er en viktig del av dagens forskning. Det innebærer at det også kommer
flere utenlandske forskere og studenter til UMB. Kulturforståelse og kommunikasjon,
mangfoldsledelse og sosial ivaretakelse er viktige stikkord for jevnlig oppfølging. En nøkkel til
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bedre forståelse av norsk arbeidsliv kan være veiledning om den nordiske arbeidslivsmodellen
med trepartssamarbeid som kan ofte være både ukjent og uforståelig for andre.

- Kvinners status
Fra forskningsmiljøer innenfor tradisjonelt mannsdominerte fagområder er det ikke uvanlig at
kvinner opplever at de ikke blir tatt helt på alvor eller at de i større grad enn sine mannlige
kolleger må bevise sin dyktighet for å oppnå anerkjennelse. Kvinner opplever også oftere
kommentarer som kan oppleves som nedlatende eller kjønnsdiskriminerende. Også ved UMB
framkom det eksempler på slike kommentarer.

- Samarbeid eller konkurranse
Forskningsmiljøene har gjennom de senere årene fått stadig større krav til inntjening og for
forskere settes det krav til publiseringer. Dette gir ikke bare konkurranse mot andre
forskningsmiljø, men skaper også en intern konkurranse. Konkurranse kan være motiverende,
men det kan også friste noen til å bruke "ufine" metoder, som hersketeknikker, ryktespredning,
utfrysing og annet. Det er viktig å ha et jevnlig fokus på dette temaet, for en forskningsgruppe
kan bli svært sårbar om det oppstår slike elementer i gruppen.

- Uformell status og makt
I en stor organisasjon vil det alltid oppstå en del uformelle status- eller maktposisjoner. Hva som
gir slike posisjoner kan for eksempel være ansettelsestid, kompetanse, faglig anerkjennelse eller
relasjoner til sentrale personer. Dette uformelle hierarkiet er ofte mer synlig i akademiske miljø
enn i andre organisasjoner. I arbeidsmiljøsammenheng er det interessante om slike roller utøves
på en måte som begrenser en fri og åpen drøfting av problemstillinger, fordi enkeltpersoner har
fått en slags definisjonsmakt. Status kan også knyttes til grupper av arbeidstakere eller til type
arbeidsoppgaver. Ved UMB var det flere som var opptatt av status knyttet til forskning kontra
undervisning. Det ble uttrykt bekymring for kvaliteten på undervisningen om ikke det å
undervise fikk høyere status.

- Kritisk kommunikasjon
Forskning innebærer å stille kritiske spørsmål og evnen til formidling og mottak av kritikk blir
derfor viktig i forskningsmiljøet. Utgangspunktet er selvfølgelig at kritikk skal være saklig og
ikke gå på person. Men selv saklig kritikk kan være kan være sårbart når det omhandler noe en
har jobbet lenge med og nærmest har "lagt sin sjel i". Det kan derfor være nyttig å tidvis
diskutere hvordan dette oppleves innenfor fagmiljøene.

- Ensomhet
For vitenskaplig ansatte kan arbeidets art og organisering medføre at noen føler seg lite sett og
har en opplevelse av ensomhet. Fra Arbeidstilsynets rapporter fra tilsyn ved de andre
universitetene ser vi at dette har vært tema både for nyansatte og for de som selv kaller seg
"nedstøvede professorer". Ved UMB ble dette påpekt av stipendiatene og det anbefales å se på
mulige tiltak.
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Begrunnelse for varsel om pålegg

Medvirkning
Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på medvirkning i flere av sine bestemmelser, jf
arbeidsmiljøloven kapittel 8 og §§ 2-3 (1), 3-1(1) og internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr. 3.
Arbeidstakerne og verneombud (tillitsvalgte) har både en rett og en plikt til å medvirke i
utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. For å sikre
at arbeidstakerne får nødvendig informasjon og sikre medvirkning, plikter arbeidsgiver å
iverksette tilstrekkelige arenaer for å ivareta ovennevnte lovkrav. På bakgrunn av det som
fremkom i tilsynet mener vi virksomheten ikke har satt medvirkning godt nok i system ved alle
instituutene. Se varsel om pålegg nr. 1
Varsel om pålegg
Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven § 18-6 første
og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg:

1. Virksomheten må sikre at medvirkning b1ir ivaretatt gjennom formaliserte møtefora også
på instituttnivå (ved behov også på avdelingsnivå), jf. Arbeidsmiljøloven §§ 8-1 (1), 8-2
(3) og 6-2 (4).
Frist for gjennomføring av pålegget vil være: 01.04.12.

Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en orientering om hvordan den
formelle medvirkningen blir ivaretatt ved instituttene.

Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister
som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest 10.02.12.

Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet
i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten.

Vi ber om at vårt referansenummer 2011/15442 oppgis ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Tommy Pedersen
tilsynsleder Tone Andersen
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
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Hovedverneombudet
Hovedtillitsvalgte
HMS-leder Lena M. Kjøbli

Vedlegg: Deltaker i gruppesamtalene



Tilsyn «Arbeid for helse» 
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Tilsyn «arbeid for helse» 

 Formøte med ledelsen ved UMB, hovedverneombud, 
bedriftshelsetjeneste og Personal- og Organisasjonsavdelingen 
23.08.11 

 Uke 43, gruppesamtaler med 6 grupper, 8-10 i hver gruppe: 
– Administrativt ansatte 

– Teknisk ansatte 

– Faste vitenskapelige ansatte 

– Midlertidig vitenskapelig ansatte 

– Mellomledere 

– Verneombud 

 Tema for tilsynet var psykososiale og organisatoriske forhold 
– Systematisk HMS arbeid, bedriftshelsetjeneste, medvirkning, opplæring, 

arbeidsbelastning, omstilling, konflikter, trakassering, vold og varsling 

 Sluttmøte 15.12.11 
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Pålegg: 

 Virksomheten må sikre at medvirkning blir ivaretatt gjennom 
formaliserte møtefora også på instituttnivå (ved behov også på 
avdelingsnivå). Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet 
har mottatt en orientering om hvordan den formelle 
medvirkningen blir ivaretatt ved instituttene. Frist 1.4.2012 
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Hovedinntrykket til Arbeidstilsynet er: 

 at ansatte trives godt på UMB, men at det er noen 
utfordringer, i det vesentlige knyttet til struktur og 
organisatoriske forhold samt bygningsmessige utfordringer 
(ikke en del av dette tilsynet). 

 

Arbeidstilsynet har innspill til videre arbeid med struktur og 
organisatoriske forhold: 

– Systematisk HMS arbeid (Konflikthåndtering og vold/trusler) 

– Medvirkning, lokalt 

– Bruk av bedriftshelsetjeneste 

– Bruk av midlertidige ansatte 

– Struktur og organisering av arbeidet 

– Ledelse (fraværende ledelse) 
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Organisasjonskultur og kommunikasjon 

 Globalisering (kulturforståelse, mangfoldsledelse) 

 Kvinners status 

 Samarbeid eller konkurranse (i forskningsmiljøene) 

 Uformell status og makt (det uformelle hierarkiet) 

 Kommunikasjonskultur (saklig tilbakemelding) 

 Ensomhet (spesielt stipendiatene) 

 

– Viktige innspill i lederopplæring og i arbeidet med 
utvikling av personalpolitikk for DnU 
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