
  

Administrativt utviklingsarbeid 
Utfylling av webskjema for alle administrativt ansatte (april 2005) 

Dette er et webbasert spørreskjema som den enkelte selv fyller ut i forbindelse med det pågående 
administrative utviklingsarbeidet ved fakultetet. 

Kartleggingen er initiert av Styringsgruppen for det administrative utviklingsarbeidet. Du kan lese mer 
om utviklingsarbeidet på følgende webside: 

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/ 

Målsettingen for det pågående kartleggingsarbeidet er å finne fram til utviklingstiltak som fremmer de 
mål fakultetet har satt seg for høy kvalitet på forskning og utdanning. Dette forutsetter høy kvalitet på 
de administrative tjenestene. Det forutsetter videre en rasjonell og hensiktsmessig organisering av de 
administrative funksjonene tilpasset fakultetets ledelsesstruktur (med tilsatte instituttledere og med 
institutter med stor grad av selvstendighet). Skal vi oppnå disse m ål gjennom det pågående 
utviklingsarbeidet m å vi tilegne oss kunnskap og oversikt over situasjonen slik den er i dag. 

Gjennom det arbeidet som er gjennomført s å langt i prosessen har vi: 

l Dokumentert eksisterende rutiner  
l Fått skissemessige forslag til alternative forbedringstiltak  
l Initiert kompetanseutviklingprogram  

Vi mangler imidlertid fortsatt: 

l Samlet kunnskap om situasjonen ved enhetene våre  
l Kunnskap om administrasjonens samlede kompetansenivå og arbeidssituasjon  
l Kunnskap om instituttledergruppens konkrete behov og forventninger  

Ved besøksrunden og gjennom innhenting av opplysninger fra den enkelte ved hjelp av webskjemaet 
håper vi å oppnå: 

l Deltakelse fra alle administrativt ansatte  
l Informasjonsinnhenting på tvers av fakultetets avdelinger  
l Bedre oversikt over helhetsbildet i dagens situasjon, til viktig hjelp for arbeidet med 

utviklings/forbedringstiltak  

Skjemaet vil bli gjennomgått i dialog med Kristin Bakken eller Kristine Breivik i forbindelse med de 
individuelle samtalene som skal finne sted med alle administrativt ansatte ved instituttene ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

De ansatte ved fakultetssekretariatet skal fylle ut tilsvarende opplysninger, og gjennomgå skjemaet i 
samtale med en av kontorsjefene i Styringsgruppen: Heidi Espedal (Institutt for geovitenskap), Kjell 
Trengereid (Institutt for fysikk og teknologi) eller Andrea Grimnes (Institutt for molekylærbiologi). 

Etter utfylling er det mulig for den enkelte å gå inn igjen i skjemaet for å endre/korrigere svarene. Aller 
siste frist for utfylling og/eller korrigering er innen utgangen av arbeidsdagen 27. april. 

Opplysninger om den enkelte vil ikke bli presentert i noen sammenheng. Opplysningene vil kun bli 
brukt i form av samlerapporter, der den enkeltes utfylling på ingen måte vil kunne identifiseres. 

Det er viktig å merke seg at samtalene som skal finne sted med alle administrativt ansatte ikke må 
forveksles med en medarbeidersamtale. Dette skal være en overordnet kartlegging, der hver enkelt 
skal bidra med opplysninger, men der det ikke er den enkelte som står i fokus.  

Kartleggingen skal si oss noe om måten vi er organisert på, og innenfor hvilke områder det er evt er 
stor belastning/ressursbruk og behov for kompetanseutvikling. 
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En medarbeidersamtale er en samtale som skal finne sted mellom den enkelte og sin overordnede, 
og som krever aktiv oppfølging fra begge parter i tråd med det man blir enige om i løpet av samtalen. 
Dersom det i løpet de samtalene som nå skal gjennomføres skulle komme opp momenter som bør 
tas opp i en medarbeidersamtale, vil det bli henvist til ens egen overordnede. 

Den enkeltes svar vil være anonymt for alle andre enn Kristine Breivik og Kristin Bakken. Innhenting 
av opplysningene i webskjemaet er, i henhold til jurist Per Gunnar Hillesøy ved Kollegiesekretariatet, 
lovlig etter både personopplysningsloven og forvaltningsloven.  

Oppgi brukernavn:

Oppgi passordet:

  Nullstill Logg på

Sist oppdatert: 22:40 06.04.2005 av webmaster@zoo.uib.no 
Kommentarer til denne siden. 
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