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Handlingsplan vedtatt av instituttets øverste besluttende organ: 

Satsingsområder 
synliggjort gjennom 
kartlegging  

Planlagte tiltak Ansvarlig for 
gjennomføring av 
tiltak 

Frist for 
gjennomføring 
av tiltak 

Tiltak 
gjennomført 
(tidspunkt) 

Kommentarer og eventuelt 
avvik 

Synliggjøring av HMS-
arbeid 

Vedlikeholde system som passer 
på at fak. HMS-håndbok blir lest 
av nyansatte og nye studenter. 

Administrativ 
leder 
 
Verneombud 

Kontinuerlig   

Økt bevissthet omkring 
sikkerhetsrisiko ved 
reiser til observatorier i 
utlandet 

Vedlikeholde system som passer 
på at  feltkort fylles ut og 
arkiveres for alle ansatte og 
studenter som observerer ved 
observatorier i utlandet. 

Administrativ 
leder 

Kontinuerlig  Påminnelse sendes alle 
studenter og ansatte hvert 
halvår. 

Vernerunde Videreføre rutiner med årlig 
vernerunde 

Verneombud April/mai 2011  Legge ut siste rapport fra 
vernerunde på lokale HMS-
sider. 

Medarbeidersamtler Sette i gang med 
medarbeidersamtaler.  

Instituttleder I løpet av 2011  Instituttleder har ikke 
gjennomført 
medarbeidersamtaler de siste 
årene og må ta tak i dette nå. 
Målet må være at at alle 
ansatte skal tilbys 
medarbeidersamtale hvert år. 



Bedre 
vaktmestertjenester 

Videre kontakt med TA nedre 
Blindern for mulig forbedring av 
vaktmestertjenester 

Administrativ 
leder 
 
Verneombud 

Kontinuerlig  Det har vært en forbedring i 
2010, med rask og effektiv 
tilbakemelding/ 
handling når vi har meldt inn 
problemer/feil/mangler. 

Sørge for at skader, 
nestenulykker og andre 
uønskede hendeler skal 
meldes korrekt 

Instituttleder sender ut 
påminnelser på epost og viser til 
HMS-sider 

Instituttleder 
Verneombud 

Kontinuerlig   

Enkel kartlegging av 
psykososialt 
arbeidsmiljø ved ITA 

Gjennomføre en enkel 
arbeidsmiljøundersøkelse for å 
”ta pulsen på” arbeidsmiljøet. 
Nettskjema. Anonymt. 

Verneombud 
LAMU 

 Utgangen av 
2010 

Generelt oppfattes 
arbeidsmiljøet vet instituttet 
som godt. Det som trekkes 
fram som positivt er 
hyggelige folk, bra 
forskning, frihet og mulighet 
til å bestemme over 
arbeidsoppgaver og 
arbeidstid, at instituttet er 
oversiktlig og har et 
internasjonalt miljø. Av 
negative ting nevnes 
uforutsigbarhet mtp. 
midlertidige stillinger og 
skjev kjønnsbalanse ved at 
det ikke er noen kvinner i 
faste vitenskapelige 
stillinger. 
Rapporten vil bli lagt fram på 
neste instituttstyremøte. 

Hovedfokus for 2011 Vi setter hovedfokus på 
studentene og deres læringsmiljø 
i 2011.  

LAMU Kontinuerlig Utgangen av 
2011 

 

 
 


