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Om administrative og vitenskapelige årsverk —omfang, utvikling og innretning

Bakgrunn
Forholdet mellom antallet ansatte i administrafive, tekniske og vitenskapelige stillinger følges.
I sak 68/12 ble situasjonen og endringer i forholdstallet sammenholdt med situasjonen ved
Ui0 og NTNU. Universitetsstyret tok redegjørelsen orn utviklingen av forholdet mellom ulike
stillingsgrupper til orientering og ba om at forholdstallene fortsatt overvåkes med sikte på å
ha en forsvarlig balanse mellom grupper av årsverk for å oppfylle universitetets strategi.
Universitetsstyret ba om å få en egen sak om dimensjonering av den administrative staben
på ulike niVå, Sett i fOrhOld til samspillet mellom den faglige og administrative virksomheten.

I det følgende redegjøres det for status ved utgangen av 2012 med utgangspunkt i offisielle
tall, publisert fra database for høyere utdanning (DBH) og med andre data. Videre beskrives
utviklingstrekk som påvirker ressursbruken til administrative tjenester mellom nivåene ved
universitetet og i sentraladministrasjonen. Med utgangspunkt i materialet og vurderingene
skisseres opplegg for videre innsats.

Utvikling i antall årsverk
Tabell 1 viser stillingsutviklingen fra 2008 til 2012 for stillinger finansiert av grunnbevilgningen
(GB) og bidrags- og oppdrag (BOA). Fra 2008 til 2012 har det vært en vekst på 3,6% i
stillinger finansiert av GB, mens antall BOA finansierte årsverk er redusert.

Tabell I. Arsverk etter finansienn (DBH)




2008 2009 2010 2011 2012 Endring siste ar

Grunnbeølging 2 797 2 830 2 783 2 850 2 952 3,6 %

BOA




530




542




581




520




519 -0,2 %

SUM 3 327 3 371 3 364 3 370 3 471 3,0 %

Tabell 2 viser antallet årsverk ved UiB i ulike grupper, i samme periode basert på
innrapporterte data til database for høyere utdanning (DBH).

Tabell 2. Antall årsverk 2008-2012 DBH






2008 2009 2010 2011 2012

Administratiw stillinger 721 730 756 780 800
Andre stillinger 51 46 47 46 41

Drifts- og vedlikeholdsstillinger 86 92 87 87 82
Støttestillinger for underøsning. forskning og formidling 448 458 460 457 484

Underøsnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 2 022 2 047 2 015 1 999 2 064
Sum 3 327 3 371 3 365 3 370 3 471

I perioden 2008 - 2012 var det en vekst pa 144 arsverk ved UiB. Generelt var veksten lavere
i gruppen av undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) enn i sfillinger for ulike
støttefunksjoner (administrasjon, drift og andre støttetjenester) fram til 2011. Fra 2011 til
2012 økte antallet UFF-årsverk noe mer (3.2%) enn det årsverk for støttestillingene gjorde
(2,7%), omfanget av administrative årsverk økte med 2,5%. Betraktes ulike kategorier av
UFF stillinger, er antallet rekrutteringsstillinger redusert, særlig stipendiatårsverk. Antallet



årsverk for rekrutteringsstillinger økte fra 2011 til 2012. Antall årsverk for undervisnings- og
forskerstillinger har økt fra 2008, sterkest de siste årene. Utviklingen vises i figur 1.

Økning i antall administrative årsverk er i første rekke økning i antall saksbehandlerårsverk.
Vekst i antall ingeniørårsverk bidrar sterkt til veksten innenfor tekniske årsverk. Samlet er
økningen større for administrative enn tekniske årsverk, jf. figur 1.
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Figur I. Utvikling i antall årsverk 2005 til 2012 (DBH)

Om forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk ved Ui0, NTNU og UiB
Støttefunksjonene utgjør vel 40% av årsverkene ved UiB, fordelt med 24% administrative
årsverk og 16% til drift, vedlikehold og andre støttestillinger.

Tabell 3 viser utviklingen ved UiB fra 2008 til 2012, sammenlignet med Ui0 og NTNU.
Sammenlignet med Ui0 og NTNU UiB har høyere andel UFF- stillinger enn Ui0 og noe
lavere andel enn NTNU. Det er ikke uproblematisk å sammenligne antall årsverk i ulike
grupper mellom institusjoner Dette var et tema i sak 68/12. Det kan være forskjeller i praksis
for kjøp av fienester mellom institusjoner, som for renhold og bruk av vikartjenester.

Tabell 3. Forholdstall for stillin st er ved (118, Ui0 o NTNU, 2006-2010 data DBI-I




UiB 2008 2009 2010 2011 2012

Administrative stillinger 023 0,23 024 0,25 024

Driftivedrikehold og støttestillinger 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Undervisnings-, forsknings- og hrmidlingsstillinger 0,61 0,61 0,60 0,59 0,59

Ui0 2008 2009 2010 2011 2012

Administrative stillinger 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27

Drifthedlikehold og staltestiffinger 0,18 0,19 0,19 0,18 Q 18

UndenAsnings-, forsknings- og formidlingsstiffinger 056 055 056 0,55 0,55

NTNU 2008 2009 2010 2011 2012

Administrati  de stLIlinger 0,20 0,20 0,20 0,21 022

Drifthedlikehold og støttestillinger 020 019 018 018 018

Undendisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 0,60 0,61 0 62 062 061

Forholdstallet mellom studenter og faglige ansatte er relevant ved sammenligning av andeler
av ulike stillingsgrupper ved universitetene. Tabell 4 viser at antallet studenter per faglig
ansatt er lavere ved UiB enn ved Ui0 og NTNU, selv om forskjellene er små.

Tabell 4: Studenter per fa li e ansatt (UFF-stillinger) fra DBI-1

Institusjon 2008 2009 2010 2011 2012

NTNU 7,5 7,1 6.8




6,9

UiB 7 7 7,4 7,3 7,1

Ui0 8,2 8,7 8,2 8,2 8,2

1200

1100

1000

900

800

700

800

500

I 00

2



Strukturelle endringer, dimensjonering og innretning av den administrative staben
Det er administrative oppgaver knyttet til alle universitetets oppgaver, til forskning,
undervisning og formidling. Endringer i innretning og omfang av administrative oppgaver kan
skyldes strukturelle endringer av ulik art og prioriteringer ved institusjonen_ Endret forhold
mellom antallet ansatte i ulike grupper er noen ganger resultat av planlagte og langsiktige
endringer, men vl ogsa være resultat av mange enkeltbeslutninger i aktuelle situasjoner.
Det er pekt på at økt behov for en profesjonell administrasjon og administrativ støtte for
undervisning og forskning, har gjort at UiB og andre universiteter over tid har økt omfanget
av de administrative tjenestene. Med endringer av rammebetingelser og ulike typer av
systemer. har også de administrative oppgavene endret karakter over tid, og det pekes
gjerne på at det for mange oppgaver kreves flere og mer spesialiserte ressurser.

Noen utvikfingstrekk med betydning for ressursbruk og innretning i administrasjonen de siste
ti arene kommenteres i det følgende:

Kvalitetsreformen
Kvalitetsreformen ble implementert i 2003. Ny organisering av studieprogrammer med mer
helhetlige studieløp og større emneinndeling, forlenget studiear, nye undervisnings- og
vurderingsformer og trinføring av individuelle utdanningsplaner, er eksempler i reformen.

Reformen ble evaluert av Rokkansenteret og NiFUStep med en følgeevaluering fra 2003,
med publisering av hovedrapporten i 2007. I evalueringen kom det blant annet fram at
reformen hadde ført til vesentlige endringer i undervisnings- og evalueringsformene. Den
interne evalueringen ved UiB (Rapport fra 2006) viste at reformen medførte betydelig flere
administrative oppgaver for vitenskapelige og administrative ansatte.

Økonomiavdelingen har samlet inn data i forhold til ressursbruk til administrasjon på
fakultetsniva og sentralt arlig siden 2003. Den interne kartleggingen viser at det har skjedd
en overføring av administrative oppgaver, som fra mer generelle sekretæroppgaver, til
studieadministrasjon. Mappeevalueringer, flere obligatoriske innleveringer, økt antall i
seminarer og grupper gir ikke bare merarbeid for vitenskapelig ansatte, men gjør ogsa at
administrative ressurser brukes til å styrke arbeidet med undervisningsplanlegging,
gjennomføring av undervisning og oppfølging av den enkelte student. Studieadministrativ
avdeling har om lag 10 flere arsverk enn ved innføring av kvalitetsreformen, men har i de
siste arene redusert antallet arsverk. Ved fakulteter og institutter er det studieadministrative
feltet styrket de siste ti arene. Som figur 3 og tabell 7 viser, er studieadrninistrasjon det
største administrative arbeidsfeltet ved UiB.

Endring i forskningsorganisering
Vedtaket i styret i sak 49/07 om forskningsorganisering ble fulgt av overføring av forvaltning
av forskningsprosjekter fra Uni Research til universitetet. Det gjorde at det ble bruk for flere
og andre administrative ressurser. Kombinert med vekst i omfang av eksternt finansiert
forskning, er det nå flere oppgaver og større omfang for forskningsadrninistrasjon, for
oppfølging av økonomi, personaladministrasjon og kontraktsarbeid på alle nivå. I 2008 ga
Kunnskapsdepartementet Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende
samarbeid og erverv av aksjer. Sammen med universitetets egne retningslinjer fra 2009, ble
krav til administrasjonen i oppfølging i søknadsprosesser, kontraktsarbeid og i fasen med
gjennomføring av prosjekter tydeliggjort. Insfitutter og fakulteter har fått flere forsknings- og
prosjektadministrative oppgaver. Sentralt er det styrket kompetanse innenfor flere avdelinger.
Ressurser for arbeidet er etablert på tvers av avdelinger, blant annet med gruppe som
utvikler oppfølgingssystemer og administrative tjenester for forskningsadministrasjon.

Økt internasjonalisering
Universitetet har lang tradisjon for en internasjonal orientering i utdanning og forskning. I
flere ar er det arbeidet målrettet for å øke den internasjonale virksomheten. Dette gjenspeiles
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ved med ftternasjonal publisering og Sitering, ved at flere studenter reiser ut, samtidig som
universitetet tar i mot flere utenlandske studenter. En tredjedel av doktorgradskandidatene er
utenlandske og stadig storre andel ansatte har internasjonal bakgrunn. EUs rammeorogram
for forskning, utviklingen av European Research Area (ERA) og European Research Council
(ERC), samt Bologna-prosessen stiller nye faglige, - og administrative krav, I administrativ
sammenheng er kapasitet og kompetanse økt innenfor studieadministrasjon, personal og
forskningsadministrasjon. Servicesenteret for internasjonal mobilitet er et uttrykk for dette.
Flere utvekslings- og samarbeidsavtaler er inngått, og det utarbeides flere og mer komplekse
søknader om forskningsmidler fra internasjonale kilder, fra et økende antall prosjektledere.
Disse endringene gjør at flere vitenskapelige ansatte blir involvert i arbeidet, og dette krever
ytterligere kapaSitet og kompetansel administrasjonen.

Innføring av nye IT-systemer
Innføring av nye IT-systemer er med på å strukturere det administrative arbeidet. Det brukes
mange systemer for å støtte undervisning, forskning, formidHng og forvaltning. Systemene er
en kombinasjon av fellesløsninger kjøpt inn i samarbeid med de største universitetene, som
samarbeid mellom universitetene og høyskolene, egne innkjøp og egenutviklede system.
Ved innføring av nye IT-systemer forventes det at systemene skal forenkle arbeidsprosesser
og gi grunnlag for effekfivisering og færre arsverk. Vurderinger av konsekvenser av innføring
av IT-systemer ved UiB viser ikke at systemene nødvendigvis bidrar til rasjonalisering med
færre administrafive arsverk. Nye systemer er ofte komplekse og stiller krav til ny eller annen
kompetanse. Systemene åpner muligheter for oppfølging av ansatte og studenter, for bedre
analyser og rapporter, som hver for seg kan gi kvalitetsforbedring, men som ugså ofte er
ressurskrevende. Ved innføringen av nye systemer er det ofte intensjoner om innsparing av
årsverk, men clUtser ut til at innføringen av systemer ofte fører til økt ressursbruk sentralt,
ved fakultet og institutter. Web-prosjektet og DigUIB legger for eksempel til ratte for nye
systemer for web-baserte og digitaliserte tjenester som sfiller krav til ny administrativ
kompetanse på alle nivå ved universitetet. To unntak er innføringen av elektronisk
fakturahåndtering og elektronisk post- og arkivsystem, disse systemene ser ut til å ha hatt
innsparingseffekt for administrative ressurser. Fakultetene har redusert arbeidsinnsatsen for
post- og arkivfunksjoner med en fjerdedel med bruk av elektronisk saksbehandlingssystem.
Innføringen av f3asware er fulgt av mindre innsats til rene faktureringsoppgaver.

Flere rekrutteringsstillinger og større oppmerksomhet om forskerutdanning
Fra 2003 til 2009 fikk U113300 nye rekrutteringsstillinger gjennom statsbudsjettet. økningen
har gitt økte veiledningsoppgaver for de vitenskapelig ansatte, og også nye administrative
oppgaver. Det er mange oppgaver knyttet til oppfølging av rekrutteringsstillinger, 1hele
stipendiatperioden, med innsats for forsknings-, personal- og økonomimedarbeidere.

Nye mynchghetskrav og økte rapporteringsoppgaver
Universitets- og høyskoleloven, sammen med en rekke andre lover og regler, gir rammene
for institusjonenes forvaltning. Det har vært betydelige endringer i rammebetingelsene de
siste årene. Oppfølging, kontroll og dialog mellom universitetet og Kunnskapsdepartement
følger en fast oppsatt struktur, og det er lagt opp til omfattende rapportering som skal drøftes
i styret, blant annet gjelder det rapport og planer, jf styresak 4a113 og 4b/13.

Revisjons- og tilsynsaktiviteten har vokst og mange statlfte organer har en kontrollrolle
overfor universitetene. Riksrevisjonen gjør regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. NOKUT kontrollerer utdanningskvaliteten og fører tilsyn, og det er etablert
en egen NOKUT-portal med indikatorer for å vurdere kvaliteten i utdanningen. Nasjonalt
rammeverk for kvalifikasjoner, rammeplaner og eksamener og sensur er innført.
Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet og Statens strålevern kontrollerer ivaretakelse av helse,
miljø- cg sikkerhet. Likestiflings- og diskrimineringsombudet har oppfølgingsansvar for
likestilling og diskriminering. Språkrådet vurderer rapporter om bruk av nynorsk og bokmål.
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Utviklingen på økonomiområdet har over tid gått fra et system med detaljregulering til at
insfitusjonene har fått større grad av frihet i sin økonomiforvaltning. Området er regulert
gjennom statens økonomireglement, tildelingsbrev og andre etatsspesifikke retningslinjer. I
dag rapporteres del i hovedsak ved tertial- og arsregnskap, samt likviditetsrapporter. I
Riksrevisjonens regnskapsrevisjon er det økte krav til dokumentasjon og sporbarhet i
økonomidata, og kravene til kvalitet er økt vesentlig noe som medfører økt behov for
kompetente ressurser på alle nivå i organisasjonen.

Alle disse forholdene krever administrativ innsats og stiller krav til forbedring av kvaliteten i
forvaltningen, som skal oppfylle lover, regler og normer for god praksis. Det kan stilles
spørsmal ved om omfattende instrukser og krav til administrative rutiner og rapportering er
hensiktsmessig, Det kan stilles spørsmål ved om veksten i administrasjonen er nødvendig ut
fra økte krav fil rapportering og forvaltning. Eksterne krav gjør at ressursbruk til rapportering
over tid er økt også ved UrB. I arbeidet med virksomhetsmål, med rapport og planer er det
lagt vekt på å redusere omfanget av maleparameter og arbeidet med rapportering.

Om ressursbruk til administrasjon ved UiB
I det følgende omtales utviklingstrekk i forholdet mellom nivåene ved UiB i ressursbruk til
administrasjon. Tabell 5 viser at om lag 30% av støttetjenesten utføres sentralt. Dette er om
lag samme andel som ved 1110,ved NTNU er større andel av støttefunksjonene i sentrale
avdelinger. Det ma tas forbehold om ulikheter i intern organisering og i oppgaver.

Tabell 5. Forholdstall støttefunksbner. sentraladministrasbn/fakultet




2008 2009 2010 2011 2012
Alle stillinger 1 305 1 324 1 349 1 371 1 407
Sentraladministrasjonen 397 399 405 420 430
andel sentraladm 30,4 % 30,1 % 30,0 % 30,7 % 30,5 %
Tilsvarende andel ved Ui0 30,0 % 29,0 % 29,7 % 30,7 % 30,4 %
Tilsvarende andel ‘,ed NTNU 37,2 % 36,4 % 35,5 % 35,1 % 35,5 %

Tabell 5 viser økt ressursbruk til administrasjon ved fakultetene og i sentraladministrasjonen i
perioden 2008-2012. Veksten er jevn og ser ikke ut til å være påvirket av endring i
arbeidsdelingen mellom nivåene. Økningen på fakultetsnivå har vært om lag 6% i perioden,
mens økningen i sentraladministrasjonen i samme periode har vært vel 13%. Samlet økning i
administrasjonen har vært 8%.

I tabell 6 og 7 er bruken av arsverk i sentraladministrasjonen og ved fakultetene belyst
ytterligere. I tabell 6 vises tall fra de uhke fakultetene, museet og biblioteket sammen med taU
fra sentraladministrasjonen, i tabell 7 er fordeling med utgangspunkt i arberdsområder vist for
de sentraladministrative avdelingene, I tabell 7 er årsverk fra teknisk personell inkludert. Det
er i all hovedsak Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen som har teknisk personell, med
ingeniør- og teknikerstillinger og driftspersonell av ulike typer.

Tabell 6 Admmistrative stillm er ved fakultet o sentraladmuustrasion (D131-0




2008 2009 2010 2011 2012

FIF 103 96 98 98 102

MN 97 97 99 101 101

MO 103 106 109 111 123

SV 61 62 65 66 69

PSYK 42 43 49 49 57

JUS 28 25 28 27 29

UM 16 22 19 23 22

UB 36 39 40 39 37

SUM AVD 485 489 505 513 540

SEN1RALADM 236 240 251 267 257

TOTALT 721 730 756 780 797
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Tabell 7 Totalt antall stdlin er ved sentraladministrasenen. alle stillin er 2008-2012 (DBH)




2008 2009 2010 2011 2012 Endring




Eiendomsavdelingen 92 97 94 95 97 6

Forskningsadministrativ avdeling 21 20 26 28 30 9

IT-avdelingen 91 91 88 88 94 3

Kommunikasjonsavdelingen 28 28 25 31 31 3

Personal- og organisasjonsavdeIingen 27 30 32 34 35 8

Studieadministrativ avdeling 57 52 55 55 51 -5

Rektor/ Universitetsdirektøren 19 26 30 33 27 8

økonomiavdelingen 66 61 61 64 66 0

Sum 401 403 411 427 432 31

Økningen i antall årsverk er ikke justert fullt ut for alle endringer av strukturell art. Innenfor
hver avdeling har det vært endringer i arbeidsfelt, noen er tilført nye oppgaver som delvis har
erstattet oppgaver som er avviklet. Økningen ved Eiendomsavdelingen gjelder satsing på
ytre miljø, universell utforming og behov for økt kapasitet for gjennomføring av store bygge-
og rehabiliteringsprosjekter. Samtidig har det vært avgang som ikke er erstattet I
Forskningsadministrativ avdeling er ansatte som arbeider ved UiB Global inkludert (omtalt i
sak 68/12). IT-avdelingen har økt staben med kompetanse for IT-sikkerhet og web. Kontor
for samfunnskontakt ble del av Kommunikasjonsavdelingen i 2012. I Personal- og
organisasjonsavdelingen er helsetjenestene styrket og det er kommet personell tHfor å
styrke arbeidet med internasjonal mobilitet, videre er universitetets lærlinger registrert ved
avdelingen. Studieadministrativ avdeling har redusert staben med vel 5 årsverk, blant annet
er arbeidsoppgaver og ressurser tilført fakultetene. Innenfor økonomiavdelingen har det vært
endringer i oppgaver og kompetanse, uten endret antall.

Innenfor sentraladministrasjonen er det nettverk og samarbeid på tvers. Økonomioppgaver
for administrative avdelinger samles i Økonomiavdelingen og gir potensial for rasjonalisering.

Internt samlede data orn ressursbruk i administrasjonen
I en tiårsperiode er det fra Økonomiavdelingen samlet data om ressursbruk innenfor ulike
administrative områder, ved fakultetene og i sentraladministrasjonen. Opplysningene er
samIet for hver avdeling i sentraladministrasjonen og det er rapportert fra fakultetene. Det er
heftet en viss usikkerhet med tallene. Fakultetene har for eksempel valgt litt ulik tilnærming i

rappoderingen, som ved i varierende grad å skille ut oppgaver innenfor ulike felt. Dessuten
har noen fakultet har rapportert alle lederstillinger fullt og helt som ledelse, uavhengig av om
stillingen ogsa inneholder andre oppgaver. Generelt gir dataene likevel et bilde av
ressursbruk til ulike administrative funksjoner, som vist i figur 3, som gjelder for 2011:

Årsverk

ae.

Figur 3: Fordeling av administrative funksjoner ved UiB (2011)
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Tabell 8 viser noen utviklingstrekk for ressursbruk innenfor ulike administrative områder i
perioden 2008-2011, basert på samme datasett.

Tabell & Ressursbruk ved UiB fordelt mellom ulike områder





Enching i %

Funksjon 2008 2009 2010 2011 2008-2011

Ledelse 92 99 111 111 21 %

Økonomi 94 103 101 102 9 %

Innkjøp 36 36 36 37 3 %

Personal 83 83 82 86 4 %

Post / Arkiv 29 24 24 21 -28 %

Studieadministrasjon 183 168 172 177 -3 %

Forskningsadministrasjon 47 42 46 55 17 %

Formidling 44 47 37 43 -2 %

Forskerutdanning 23 19 19 20 -15 %

Annen 71 83 84 95 34 %

Sum alle 703 703 712 747 6 %

Ledelse: Om lag 111 årsverk av de administrative ressursene var knyttet til ledelse i 2011.
Antallet årsverk til ledelse er økt fra 2008. Selv om det er feilkilder ved rapportering av
lederoppgaver, har det vært en vesentlig vekst. Større administrative enheter på institutt og
fakultetsnivå har gitt noe færre lederstillinger. Samtidig er lederstillingene blitt mer rendyrket,
særlig gjelder det rnellomlederstillinger. Faglige lederstillinger inngår ikke i tallgrunnlaget,
selv om de også har administrafive oppgaver.

Studieadministrasjon: Innføringen av Kvalitetsreformen i 2003 ga økt studieadministrasjon,
både på fakultet- og instituttnivå og i sentraladministrasjonen som omtalt ovenfor. Dette er
den klart mest krevende arbeidsoppgaven på fakultetsnivå, med om lag 180 årsverk eller om
lag en fjerdedel av alle administrative årsverk. Opptak, kvalitetssikring og forvaltning av
studier, studentinformasjon, studentmobilitet, eksamensarbeid og undervisningsstøtte er
eksempler på studieadministrative oppgaver. Ressursbruken til studieadministrasjon har
vært omtrent uendret siden 2006, men er litt redusert på sentralt nivå de senere årene.

Forskningsadministrasjon: Ressursbruken til forskningsadministrasjon er mindre enn en
tredjedel av ressursbruken fil studieadministrasjon. Det ser bare ut til å ha vært en marginal
økning fra 2006, og forskningsadministrasjon utgjør en relativt liten andel av de samlede
administrative ressursene. Særhg i lys av at omfanget av eksternt finansiert forskning har økt
mye de siste årene, og fra 2007 også forvaltningen av den, som følge av organisatoriske
endringer, kan økningen synes liten. Oppgaver med forskningsfinansiering, forskermobilitet
og internasjonalt samarbeid er tjenester som skal gi støtte og yte service til fakulteter,
institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Selv om det gis støtte til forskning også fra flere,
er det grunnlag for å vurdere dimensjoneringen av de forskningsadministrative oppgavene.

Forskerutdanningen: Data fra kartleggingen indikerer at den administrative ressursbruken til
forskerutdanning er redusert de siste fem årene. Det er overraskende gitt at antallet inngåtte
doktorgradsavtaler er doblet de siste ti arene. Hver enkelt ansatt kandidat skal følges opp
som ansatt og økningen i andelen utenlandske ansatte stiller krav til administrativ oppfølging
innenfor personalfeltet. Denne oppfølgingen er vektlagt i handlingsplan for forskerutdanning.
En mulig forklaring på at kartleggingen ikke viser mer bruk av ressurser innenfor dette feltet,
er at en del av ressursbruken er rapportert innenfor andre administrative områder.
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Formidlingsadrninistrasjon: Ressursbruken relatert til formidling har vært stabilt de senere
årene. Flere fakultet har tilsatt medarbeidere i administrasjonen for å arbeide med formidling
og i web-prosjektet Identlfiseres nye administrative roller og kompetansebehov som kan tilsi
økt ressursbruk i de nærmeste årene.

økonomiadministrasjon: Økonomifeltet er det nest største administrative feltet, med om lag
100 årsverk Økningen I ressursbruk til økonomi kan knyttes til forhold som: styrking av
kontroller-funksjon på fakultetsnivå, styrking av økonomikompetansen på instituttnivå og
styrking av kompetanse for BOA-aktiviteten. Samticlig har veksten på institutt- og
fakultetsnivå ikke redusert ressursbruken sentralt.

Innkjøp: Universitetet bruker i underkant av 40 årsverk til innkjøpsrelaterte oppgaver.
Innsatsen har vært stabil over tid. Kontor for innkjøp i Økonomiavdelingen er styrket med
flere stillinger og gir støtte og rådgiving til institutter og avdelinger ved anskaffelsesprosesser.
Innkjøpsavtaler inngås sentralt av kontoret på vegne av enhetene. Det har vært nødvendig
for å sikre tilfredsstillende handheving av universitetets innkjøpspolicy og retningslinjer for
etisk handel. Institutter og fakulteter medvirker i innkjøpsgrupper, som koordinerer arbeidet
og prosessene med inngåelse av avtaler.

Personaladrninistrasjon: Personaiadministrasjon utgjør i underkant av 90 årsverk, og det har
vært en vekst i ressursbruk. Personalarbeidet er preget av økte krav til forståelse av
regelverk, mer registrering og klarere arbeidsgiveroppgaver. Personalmedarbeidere på ulike
nivå har viktige støttefunksjoner for lederne, I tillegg er det nye aktiviteter knyttet til
internasjonalisering og mobilitet som stiller endrede kray, både i rekrutteringsprosesser og i
oppfølging av den enkelte ansatte. Endringer i IT-verktøy har overført flere administrative
oppgaver til fakultetene. med økte krav til profesjonalisering av personalarbeid der

Post- og arkiv: Omfanget av årsverk som brukes fil oppgaver med post og arkiv er redusert
de siste årene. Hovedforklaringen er innføring av elektronisk post- og arkivsystem. Det har
profesjonalisert arbeidsprosessene, post- og arkivfunksjonen er konsentrert om færre
personer og det er lagt til rette for at alle saksbehandlere og ledere har større ansvar for å
håndtere slike oppgaver i det daglige arbeidet. Tre av fakultetene har overført post- og
arkivfunksjoner til sentralnivået. Det bidrar til effektivisering og kvalitetsforbedring.

Annen: En del av årsverkene ved fakultetene er registrert som «annen» administrasjon.
Dette kan være feilregistrering. dersom kategoriene ovenfor ikke fullt ut dekker de
administrative oppgavene som håndteres på fakultetsnivå.

Endringer i typer av administrative og vitenskapelige stillinger
Tabell 9 viser utviklingstrekk i ulike administrative stillinger. Antallet saksbehandlersfillinger,
særlig i de høyeste saksbehandlertypene er økt. Samme utvikling er det for de tekniske
stillingene, der de høyeste kategoriene av ingeniørstillinger øker i antall.

Tabell 9: Administrative stillinger - ntvildin






2008 2009 2010 2011 2012

Kontorstillinger 10 11 9 8 9

Lederstillinger 15 23 24 27 26

Mellomlederstilknger 100 105 112 116 119

Saksbehandleriutrederstillinger 596 591 611 630 646

Sum 721 730 756 780 800

Tabell 10 viser utviklingstrekk for noen vitenskapelige stillinger. Professorstillingene har økt,
særlig ved opprykk og med reduksjon I antall førsteamanuensisstillinger. Det var vekst i
antallet stipendiatstillinger på 300 fra 2003 til 2009. Antall forskerstillinger økte fra 2008 til
2012 og antallet universitetslektorstillinger er noe redusert.
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Tabell 10: Utval te vitenska eli e stillin er




2008 2009 2010 2011 2012
Amanuensis 17 12 11 9 8
Forsker 85 94 112 136 153
Førsteamanuensis 366 362 334 339 325
Førstelektor 23 19 14 11 9
Professor 459 463 469 481 505
UnNersitetslektor 115 164 88 92 100
Postdoktor 173 195 206 192 212
Stipendiat 650 668 622 586 594
Sum 1 888 1 916 1 855 1 846 1 905

Universitetsdirektørens kommentarer
I flere styresaker er utviklingstrekk for vitenskapelige og administrative sfillinger og forholdet
mellom omfanget av de ulike stillingskategoriene belyst. I denne saken er ulike typer av
oppgaver og utviklingstrekk innenfor de administrative tjenestene særlig tatt fram. I hovedsak
er DBH-data brukt, men data samlet av økonomiavdelingen er også vist, med opplysninger
fra fakulteter og sentraladministrasjonen. Det er usikkerhet med de internt innsamlede
tallene, særlig gjelder det kategoriseringen av oppgaver og i små enheter

Over tid har det vært en jevn vekst i administrafive stillinger ved UrB, men ikke en tilsvarende
vekst i vitenskapelige stillinger, når rekrutteringsstillinger er utenfor, selv om utviklingen er
annerledes fra 2011 til 2012. Den vitenskapelige staben preges av at det blir flere
professorer og færre førsteamanuenser, antallet stipendiater og postdoktorer er om lag som
antall faste vitenskapelig ansatte. Antallet midlertidig ansatte forskere er økt (jf. sak 23113).

Generelt er de administrative stillingene endret fra generelle støttestiffinger, til hovedvekt pa
spesialiserte saksbehandlerstillinger. I kjølvannet av kvalitetsreformen er studieadministrative
oppgaver økt og flere medarbeidere har oppgaver innenfor dette feltet. Fra 2009 er det gitt
tildeling til nye studieplasser, med ressurser som over tid blir av betydning. I perioden mellom
2003 og 2007 ble mye eksternt finansiert forskning forvaltet av Uni Research Of sak 49107).
Endringene etter dette, med forvaltning av egen forskning og økt omfang av eksternt
finansiert forskning, har krevd mer innsats i forskningsadministrasjon. Forskerutdanningen
har mange flere kandidater og det er mer strukturerte doktorgradsløp. Selv om sa vel
kvahtetsreformen, som økningen i omfanget av forskerutdanning. først og fremst gir endrede
og økte oppgaver til den faglige staben, er det samtidig nye krav til administrasjonen.

Blant de vitenskapelig ansatte er mange mellom 60 og 70 år, som nesten 200 professorer.
Innenfor administrative stillingsgrupper er om lag 120 mellom 60 og 70 ar. Generasjonsskiftet
har ikke samme omfang innenfor administrasjonen, men det gir også handlingsrom der.

I hovedsak har utviklingen i forholdstallet mellom vitenskapelige og administrative årsverk
ved UrB mange likhetstrekk med utviklingen ved Ur0 og ved NTNU, det gjelder både for
forholdet mellom årsverk mellom nivåene og i samlet antall årsverk til administrasjon.

Beslutninger om tilsetting i vitenskapelige stillinger og i administrative stillinger på fakultets-
og instituttnivå skjer ved fakultetene. Det kan være ulike prosesser for beslutningene om å
tilsette ved fakultetene. Det humanistiske fakultet har for eksempel vedtatt bemanningsplaner
for så vel administrative, som vitenskapelige ressurser. Fakultetene og instituttene har
ansvar for forskningen og utdanningen og for å dimensjonere innsats innenfor sine rammer.

I sentraladministrasjonen skjer tilsetting innenfor rammene til de administrative avdelingene.
som følges nøye. I perioder har alle utlysninger krevd godkjenning av universitetsdirektøren.
Avdelingene har ikke måltall for antall arsverk, men det kreves at budsjettene holdes.

9



Ressursbruk til administrasjon må være tilpasset strategiske prioriteringer. Det er alltid viktig
stadig å styrke kvaliteten i arbeidet og at omfanget er hensiktsmessig.

Bak veksten i antall årsverk av ulik art, ligger det mange vurderinger, det gjøres prioriteringer
og det er endringer over tid. Hver enkett beslutning kan vel være vel begrunnet, selv om
resultatet kan bli uhensiktsmessig eller mindre optimalt samlet og over tid. Det er viktig med
god oversikt og godt datagrunnlag, som forutsetning for mer planmessighet i dimensjonering.

A vurdere om forholdstallet mellom vitenskapelige og administrafive årsverk er optimal,
forsvarbg eller uhensiktsmessig ut fra universitetets strategi er vanskelig. Sammenholdt med
data fra de andre norske forskningsuniversitetene, kan situasjonen ved UiB ikke sies å være
bekymringsfull. Ut fra universitetets resultater innenfor forskning og utdanning, synes det
heller ikke grunn til stor bekymring om utviklingen i forholdstallet. På den annen side er det er
svært viktig at økningen i vitenskapefige årsverk fra 2011 til 2012 fortsetter og at antallet
administrative årsverk er tilpasset de prioriterte oppgavene. For å konkludere om dette,
kreves det konkrete vurderinger, spesifikke for ulike oppgavetyper på ulike nivå.

Det er også vanskelig å vurdere om arbeidsdefingen innenfor administrasjonen mellom
nivåene, sentralnivåel, fakultetene og instituttene er optimal. Noen forhold er trukket fram.
Studieadministrasjonen på sentralt nivå er noe redusert, samtidig som den er økt i omfang
ved fakultetene. At administrative tjenester ytes nær grunnmiljøene er positivt.

For å vurdere om arbeidsdelingen er hensiktsmessig mellom nivåene, trengs det vurderinger
for hver av ulike felt. Dette er for eksempel gjort for økonomioppfølging i ekstemt finansiert
forskning, hvor de komplekse og omfattende prosjektene tilbys ekspertise som ikke kan
finnes over alt Grunnlaget var en kartlegging og analyse av oppgaver og prosesser med
drøfting av hensiktsmessig arbeids- og kompetansedeling. Det er viktig at endringer i
oppgaver mellom nivåene, ikke fører til vekst i administrasjon på alle nivå. Det kan gjelde
økonomi- og personaloppgaver.

For enda bedre å kunne dimensjonere administrative ressurser mellom felt og mellom nivå,
legges det opp til å be et bredt sammensatt utvalg vurdere dimensjonering og arbeidsdeling
mellom nivåer for flere felt. På grunnlag av data som er presentert her og andre data som
trengs for å analysere situasjonen for ulike felt, vil utvalget bli bedt om å foreslå tiltak som
fremmer kvalitet og effektivitet i administrafive tjenester og sikre fornuftig arbeidsdeling
mellom nivåene. All virksomhet skal støtte opp om primæroppdraget. Det legges derfor også
opp til at utvalget bes om å foreslå tiltak som sikrer at administrasjon i enda større grad kan
relateres til kjerneaktivitetene. Samlet skal arbeidet legge til rette for økt kvalitet i tråd med
universitetets strategi og å utvide universitetets handlingsrom.

Med efissekommentarene fremmes følgende forslag til

vedtak:

1 Styret tar redegjørelsen om utviklingen av forholdet mellom ulike sfillingsgrupper
til orientering og ber om at forholdstallene fortsatt overvåkes med sikte på å ha en
forsvarlig balanse mellom grupper av arsverk for å oppfylle universitetets strategi

2. Styret tar til etterretning at det settes i gang en utredning og ber om å få utvalgets
utredning til behandling innen utgangen av vårsemesteret 2014.

08.04.13 Stig Morten Frøiland/Steinar Vestad/Tore Tungodden
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