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Bakgrunn 

I forbindelse med at fakultetsstyret godkjente strategi for perioden 2012-16 ble det vedtatt 
at det skulle lages en bemanningsplan for administrasjonen der også fordeling av ansvar, 
arbeidsoppgaver og administrative ressurser mellom institutt og fakultet og mellom 
instituttene skulle vurderes. Ett utgangspunkt for planen er tidligere vedtak om et 
forholdstall mellom vitenskapelige og administrative stillinger på omtrent 80-20. 

Universitetsstyret har de senere årene hatt fokus på utviklingen i stillingskategorier ved UiB, 
både forholdet faste vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte, men også på 
utviklingen og økningen av ulike kategorier av midlertidige stillinger. Det har de siste årene 
vært en samlet økning ved UiB i administrative stillinger og UiB er opptatt av å holde øye 
med denne utviklingen fremover. 

Samtidig har det vært en systematisk desentralisering av administrative oppgaver fra 
universitetet sentralt til fakultetene, for eksempel innenfor studieadministrasjon og 
internasjonalisering, forskningsadministrasjon og personal og økonomi. Desentraliseringen 
gjenspeiles også ved at en større del av budsjettene fordeles til fakultetene på bakgrunn av 
resultater. 

Dette er det institusjonelle bakteppet for arbeidet med en administrativ bemanningsplan 
ved HF. Den administrative bemanningsplanen skal utvikles innenfor rammen av funksjons- 
og bemanningsplanen fra 2007, med tanke på mulige hensiktsmessige justeringer av denne. 
Hovedfokuset i arbeidet med planen har vært å kartlegge og vurdere ressursene ved de 
enkelte enhetene og fakultetet som helhet og definere eventuelle ressursgap. Videre blir det 
aktuelt å se på fakultetets behov for kompetanse, se på dagens samlede kompetanse og 
definere eventuelle kompetansegap. 

Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 

Administrasjonen skal totalt sett fremstå som en god, velfungerende og profesjonell 
støttefunksjon for faglig virksomhet. I det ligger det tilstrekkelig og riktig kapasitet til å møte 
behov i organisasjonen. I tillegg har administrasjonen et selvstendig ansvar for en rekke 
arbeidsoppgaver, som for eksempel personalforvaltning, økonomistyring og rapportering. 
For å sikre tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og fleksibilitet i forhold til nye oppgaver må 
også avgang og rekruttering i administrative stillinger planlegges ved fakultetet på en mer 
helhetlig måte. 

Oppgavene i administrasjonen er oversiktlige og kjente slik de fremstår i dag, men hva blir 
arbeidsoppgavene i administrasjonen fremover? Hvilke planer og ambisjoner har 
universitetet og hva forventes av administrasjonen i lys av dette? 
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UIB-strategi og HF-strategi 

Universitetet i Bergen har en vedtatt strategi for perioden 2011-2015. I denne er det listet 
opp en del hovedmål med underliggende prioriteringer. Det er naturlig å skjele til disse 
målsetningene når ressurs- og kompetanseplanlegging skal gjøres for administrasjonen ved 
fakultetet i årene som kommer. 

Hovedmålet for UiB for forskningen er «å ha og fremme grunnleggende forskning av høy 
kvalitet i bredden av universitetets fagdisipliner». Prioriteringene som er satt opp i 
tilknytning til dette hovedmålet peker i retning av godt utbygde forskningsadministrative 
tjenester ved fakultet og grunnenheter i kombinasjon med gode relasjoner til den 
sentraladministrative stabsavdelingen. Det ligger også forventinger om gode 
støttefunksjoner for internasjonalisering og for infrastruktur (i samarbeid med UB og ITA). 
Videre skal forskningsledelse prioriteres ved UiB, med de oppgaver det medfører for 
administrasjonen av prosjektoppfølging og ledelsesstøtte. 

I fakultetets strategi sies det at det administrative støtteapparatet knyttet til forskning skal 
forbedres. Fakultetet søker å samarbeide med UB om ivaretagelse av infrastruktur og 
forskningsressurser. Det er også et fokus på internasjonalt samarbeid, med grunnlag i gode 
og etablerte forskerkontakter. Administrasjonen skal følge opp med gode støttetjenester. 
Gode ledelsesverktøy og støttefunksjoner skal også utbygges gjennom gode og jevnlige 
økonomirapporter og prognoser knyttet til eksternfinansiert virksomhet og gjennom god 
personalplanlegging, som blant annet skal sikre at store frikjøp ikke utarmer fagmiljøer for 
undervisningskrefter. 

Innenfor forskerutdanningen skal UiB «ha og fremme forskerutdanning av høy kvalitet med 
tett kobling til forskningen i grunnmiljøene». Med UiBs handlingsplan for forskerutdanning 
kom det en rekke nye forskerutdanningsadministrativ oppgaver. I den strategiske perioden 
frem mot 2015 skal universitetet blant annet prioritere utvikling av forskerskoler og 
karrierekartlegging – og veiledning av kandidater. Disse målsetningene må fakultetet følge 
opp fremover med klarere definerte ressurser, også sett i sammenheng med endringene 
knyttet til oppfølging av forskerutdanning ved fakultetet, slik fakultetsstyret vedtok i 2011. 

Hovedmålet for utdanning er «å tilby internasjonalt anerkjent forskningsbasert utdanning, 
med høy faglig kvalitet og vekt på danning, kritisk refleksjon og etisk bevissthet». I dette 
legges det opp til høy studentmobilitet gjennom forankrede og kvalitetssikrede 
samarbeidsavtaler med anerkjente universiteter i ulike deler av verden. Internasjonalisering 
og gode støttetjenester administrativt går igjen i hovedmålene ved alle kjerneaktivitetene 
ved universitetet. Det er også fokus på etter- og videreutdanning, utvikling av praksisplasser 
og tilrettelegging og videreutvikling av digitale hjelpemidler i undervisningen. 

Det faglige hovedansvaret for forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet ble i 2011 
lagt til grunnenhetene med all oppfølging det innebærer i forhold til den enkelte kandidat 
fra rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning og disputas. Det formelle rundt 
opptak og avslutning ligger fremdeles på fakultetsnivået. Gjennom universitetets 
handlingsplan for forskerutdanning har det blitt lagt opp til en tettere oppfølging av den 
enkelte kandidat både faglig og administrativt. I tillegg til den rent praktiske oppfølgingen 
gjennom et forskerutdanningsløp, ønsker UiB et sterkere fokus på rekrutterings og 
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karriereveiledning. Dette var ikke inne som et element ved dimensjonering av administrative 
ressurser til forskerutdanning ved omstillingsprosessen i 2007. Også når det gjelder 
internasjonalisering i forskerutdanning har nye elementer kommet inn. Det gjelder et økt 
fokus på internasjonalisering i forskerutdanningsløpet, spesielt har fokus på cotuteller og 
samarbeid om grader i tredje syklus økt de senere år. Dette utgjør et ikke ubetydelig 
administrativt arbeid på et spesialisert nivå. 

Fakultetet har som ambisjon å videreutvikle studietilbudet i perioden for strategisk plan 
2011 - 2015. Dette gjelder særlig i forhold til østasiatiske studier, men også en oppbygging av 
bachelorprogram i musikkvitenskap. Videre søker stadig flere miljøer samarbeid på 
utdanningssiden regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det følger ofte med økonomisk støtte 
til utvikling av samarbeid, men erfaringen viser at slike samarbeidsprosjekt er krevende 
administrativt også i driftsfasen. Fakultetet har som ambisjon å utvikle flere praksisemner, 
noe som også er administrativt krevende. Det er i strategisk periode lagt opp til ein del 
utviklingsprosjekt, som arbeidslivsundersøking og rekrutteringsprosjekt. Internasjonalisering 
og studentutveksling er satsingsområder for fakultetet framover. 

I nåværende strategiske periode er samfunnsdialog et prioritert felt for universitetet. 
Hovedmålsetningen er «å formidle innsikt i vitenskapelig tenkning, metoder og resultater for 
å styrke et fritt, kritisk og åpent offentlig ordskifte og en kunnskapsbasert 
samfunnsutvikling». En rekke nye administrative støttefunksjoner peker seg her ut: 
dedikerte ressurser til webarbeid, bedre støttefunksjoner og kompetanse for 
forskerformidling, og oppfølging av alumnusarbeid. Fakultetet må prioritere ressurser på 
disse feltene, samtidig som en bedre dialog og samhandling med sentrale avdelinger må 
søkes. Fakultetet har også satt seg mål om å utvikle en mediestrategi i strategiperioden. 

«Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, administrative 
og tekniske ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universitetets felles mål». 
Universitetet ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som ivaretar ansatte i ulike 
faser av livet og som har en systematisk kompetanseutvikling. For å bidra til disse målene 
trenger man utvidede personalfunksjoner som går utover personalforvaltning – og 
administrasjon og som har et større fokus på strategisk personalarbeid gjennom et 
gjennomgående blikk på rekruttering, karriereutvikling og livsfasepolitikk mer allment. 
Lederutvikling og lederstøtte omfattes også av dette. 

Forarbeid til bemanningsplanen - metode 

Bemanningsplanen har en kvantitativ del, en beskrivende del og en vurderingsdel. I den 
kvantitative delen vil utviklingen fra 2007 bli gjennomgått. 2007-tallene i oversiktene under 
refererer til tallene slik de fremstod i funksjons- og bemanningsplanen som ble utarbeidet i 
forbindelse med omstillingen. Øvrige tall er hentet fra rapporten ”Harde tall om myke fag” 
(nøkkeltallsrapport fra HF). Dette tallmateriale er videre supplert med tall som også 
gjenfinnes i fakultetets bemanningsplan for fast vitenskapelige ansatte. I tillegg vises det til 
DBH-tall. 
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I samleoversikten over ansatte hører følgende funksjoner til ”studiegruppen”: studieleder, 
studiekonsulenter, undervisnings- og eksamenskonsulenter og følgende funksjoner ligger 
samlet i ”stabsfunksjoner”: forskningskonsulenter, administrasjonskonsulenter, førstelinje 
og øvrige kontorfunksjoner. 

Til grunn for skildringene i de øvrige delene ligger intervjuer og samtaler med den enkelte 
ansatte, med grupper og ledelsen ved instituttene og sentrene til grunn. Det er blitt foretatt 
besøksrunder på instituttene og sentrene og gjennomført samtaler med de administrative 
ansatte og samtaler med ledergrupper på ulike nivå. Planen har også vært diskutert med 
fakultetets faglige ledelse. Samtaler er videre gjennomført med fakultetsadministrasjon og 
administrativ fakultetsledelse. I tillegg har det vært gjennomført oppfølgingssamtaler der 
innspill til planutkast har vært gjennomgått med lokal ledelse. Lokal ledelse har kunnet 
drøfte utkast til plan med sin administrasjon i forkant av oppfølgingssamtalene. 

Hver enkelt ansatt er gitt mulighet til å komme med tilbakemeldinger på sin 
arbeidssituasjon, utvikling i oppgaver siden 2007 og vurderinger mer allment av situasjonen 
ved instituttet og i administrasjonen ved hele fakultetet. Det har vært viktig for 
konfidensialiteten at inntrykk og vurderinger fra den enkelte i samtalene ikke blir brukt på 
en slik måte at utsagn lar seg direkte spore tilbake til enkeltansatte. På samme måte vil man 
ikke finne tilbakemeldinger på arbeidsdeling eller funksjoner mellom nivåene som kan føres 
tilbake til enkeltindivider. Beskrivelser av forhold blir omtalt og vurdert på generelt grunnlag 
med utgangspunkt i utsagn og beskrivelser som er kommet frem i samtaler med 
enkeltansatte og ledergrupper.   

Hovedfokus i samtalene har vært kartlegging av ressurser og definering av eventuelt 
ressursgap, og vurdering av kompetanse og definering av eventuelt kompetansegap. 
Spørsmål som er blitt tatt opp med den enkelte og særlig med ledergruppene har vært: 

• Hvordan vurderes de administrative ressursene ved instituttet, senteret eller seksjon 
totalt sett?  

• Hvordan er ressursfordelingen i forhold til hovedområder?  
• Hvor mangler det ressurser? Hvor mye ressurser mangler?  
• Hvor kan ressurser overføres fra et område til et annet? 
• Hvor brukes det mer ressurser enn det det totalt sett er rom for? 
• Er det oppgaver som burde overføres til et annet nivå? 

 
Videre har det blitt stilt spørsmål om kompetanse og kompetansebehov med sikte på å 
definere eventuelle kompetansegap. Utgangspunktet her har vært innspill på hvilken 
kompetanse som trengs for å kunne iverksette og fremme fakultetets og instituttets strategi 
og overordnede målsetninger.  

Aktuelle spørsmål har vært som følger: 

• Hva trengs av kompetanse lokalt og sentralt (fakultet og ev. UiB sentralt) for å bidra 
til å fremme strategien, hva er mest hensiktsmessig å bygge opp lokalt og hva er mest 
hensiktsmessig å bygge opp sentralt? 

• Hva av den nødvendige kompetansen finnes, og hva finnes ikke?  
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• Hvilken kompetanse oppleves som strategisk nødvendig og hvilke avvik har fakultetet 
totalt sett i forhold til dette, og hvilke avvik har instituttet i forhold til dette? Har man 
noen tanker om hva som skal bygges opp internt av kompetanse (gjennom 
kompetanseheving og opplæring osv.) og hva man må/bør satse på å rekruttere 
eksternt? 

 
Vedtaket i fakultetsstyret satte rammene for arbeidet med en administrativ bemanningsplan 
og avgrenset omfanget. I tillegg til en bemanningsplan skulle fordeling av ansvar, 
arbeidsoppgaver og administrative ressurser mellom institutt og fakultet og mellom 
instituttene vurderes. Det har ikke vært aktuelt å ta en diskusjon om organisering av flere 
eller færre administrative oppgaver eller funksjoner i fellestjenester, noe som har betydd at 
spørsmål knyttet til slike endringer og omrokeringer ikke har vært berørt og blitt vurdert i 
denne omgangen. Tilbakemeldinger som er kommet i løpet av arbeidet med denne planen 
tyder på at disse spørsmålene bør vurderes på sikt, da gjerne som en oppfølging 
evalueringen av instituttsammenslåingen fra 2007. 

Administrasjonen totalt sett ved fakultetet  

Ved DBH-rapporteringstidspunktet i oktober 2011 var det knappe 87 administrative årsverk 
ved fakultetet. Dette utgjorde 17 % av den samlede staben. Totalt er det i oktober 2011 
rapportert i rett i underkant av 500 ansatte ved fakultetet. Inkludert i dette tallet er 
rekrutteringsstillinger og midlertidig ansatte på prosjekter1.  

Andelen administrativt ansatte er lavere ved fakultetet enn ved andre sammenlignbare 
fakulteter ved universitetet. Både ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det psykologiske 
fakultet og Det juridiske fakultet ligger andelen administrativt ansatte over 20 % og til dels 
godt over. Disse fakultetene er sammenlignbare både fordi de har samme typen tjenester 
ved fakultetet og ikke har en stor andel tekniske stillinger og støttestillinger, samtidig som de 
betjenes av samme sentraliserte funksjoner fra universitetet sentralt. Aktiviteten ved Det 
humanistiske fakultet er større og til dels betydelig større enn ved disse fakultetene. 

Om man sammenligner andelen administrativt ansatte med våre tre store søsterfakulteter 
ved UiO, NTNU og UiTø vil man finne at vi andelen administrativt ansatte ved HF i Bergen 
ligger omtrent på nivå med NTNU, mens andelen er vesentlig større og godt over 20 % ved 
UiO og UiTø. Det er imidlertid ikke like lett å trekke konklusjoner av dette, da det varierer 
mellom de ulike institusjonene hvilke funksjoner som er organisert i sentraliserte funksjoner 
og hvilke som er lagt lokalt til fakultetene og enhetene. 

 

 

                                                           
1
Det er omlag 180 aktive doktorgradskandidater ved fakultetet, og dersom man inkluderer alle aktive ph.d.-kandidater utenom 

stipendiatstillingene inn i regnestykket blir den administrative prosentandelen lavere. Dette er relevant særlig sett i lys av de økte 

oppgavene i forbindelse med forskerutdanningen ved fakultetet.  
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Utviklingen i korte trekk de siste årene 

Studenttallet ved fakultetet målt i antall registrerte studenter har hatt en nedgang fra rundt 
3700 studenter i 2007 til 2995 studenter i 2012. Opptakstallene har i samme tidsrom variert 
noe, men utviklingen de siste tre årene har vært en nedgang fra rundt 3100 i 2010 til i 
underkant av 2600 i 2012. Siden reorganiseringen i 2007 har studietilbudet også endret seg. 
Flere tilrettelagte programmer er lagt ned og erstattet av disiplinære bachelorprogrammer. 
Samtidig har det blitt etablert en rekke nye tilbud, som f.eks. erfaringsbasert master knyttet 
til lærerutdanning og integrert master i musikkterapi.  

Det har vært en økning i utenlandske studenter ved fakultetet sammenlignet med 2009. 415 
i 2012 mot 325 i 2009. Antall utvekslingsstudenter har ligget relativt stabilt og varierer 
mellom 250 og 270 de siste årene.  

Det har vært en økning i antall aktive doktorgradsavtaler ved fakultetet sammenlignet med 
utgangsåret 2007. dette året fantes det 119 aktive doktorgradsavtaler ved fakultetet, mens 
det tilsvarende tallet er 179 i 2011. Med handlingsplanen for ph.d.-utdanningen ved 
universitetet ble det tydeligere krav til oppfølging av doktorgradskandidatene, noe som 
medførte en rekke nye oppgaver for fakultetet. Dette gjelder f.eks. midtveisevaluering og 
ulike rapporteringer gjennom studieåret. Fakultetets egen nyorganisering av 
forskerutdanningen virksom fra 2012 har også medført endring i oppgaver samlet sett ved 
fakultetet.  

Fra 2009 til 2012 har fakultetets inntekter økt fra 344 millioner i 2009 til 413 millioner i 2012. 
Lønnskostnadene har i samme periode økt fra 276 millioner til 319 millioner og 
driftskostnadene fra 24 millioner til 90 millioner.  

Under gis det noe mer detaljerte oversikter som viser denne utviklingen ved fakultetet mer i 

detalj og der utviklingen ved grunnenhetene de fire siste årene også blir tydeliggjort. En 

økning i grunnbevilgning og i øvrige inntekter fører til økte kostnader, både lønns- og 

driftskostnader, noe som betyr flere oppgaver for administrasjonene både lokalt og sentralt. 

Oversiktene viser også utviklingen for den enkelte grunnenhet og mellom de ulike 

instituttene og sentrene, noe som blir et viktig bakteppe når ressurser og kompetanse i de 

ulike funksjonene og i administrasjonene skal beskrives og vurderes.  
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Inntekt per grunnenhet 

Per grunnenhet (alle finansieringskilder)
2009 

regnskap
2010 

regnskap
2011 

regnskap
2012 

budsjett
110000 Det humanistiske fakultet -310 620 186 -316 847 615 -337 239 329 -341 763 900
110001 humanistiske fak. fellesfunk -5 119 263 -6 498 002 -3 496 577 -10 752 800
110100 HF-Fak.Sekr. -53 807 25 026 -616 -15 600
110110 Det humanistiske fakultet, sekretariatet -201 962 -137 548 -61 593 0
112000 Institutt for fremmedspråk -5 916 058 -5 542 158 -10 189 122 -5 389 800
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier -11 998 634 -15 552 191 -20 699 584 -26 215 000
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. -5 810 934 -8 206 971 -15 214 403 -14 341 000
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier -2 044 361 -1 303 488 -3 975 323 -911 500
116400 Griegakademiet 1 019 216 -2 087 833 -494 773 -619 200
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. -615 920 -2 104 841 -2 017 000 -1 343 000
117500 Senter for vitenskapsteori -2 804 063 -3 667 021 -5 300 902 -4 250 200
118200 Senter for middelalderstudier 0 -13 100 049 -9 060 017 -7 761 000
Totale inntekter -344 165 970 -375 022 691 -407 749 239 -413 363 000  

 

 

Lønnskostnad per grunnenhet 

Per grunnenhet (alle finansieringskilder)
2009 

regnskap
2010 

regnskap
2011 

regnskap
2012 

budsjett
110000 Det humanistiske fakultet 10 107 0 0 0
110001 humanistiske fak. fellesfunk 4 302 368 3 091 937 2 406 936 51 500
110100 HF-Fak.Sekr. 4 864 823 5 111 909 6 135 988 6 566 300
110110 Det humanistiske fakultet, sekretariatet 13 419 198 13 272 438 13 847 119 15 732 600
112000 Institutt for fremmedspråk 54 136 362 52 575 868 52 869 535 57 479 400
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 71 836 613 75 986 798 74 746 982 81 452 900
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 58 619 040 60 054 738 57 663 641 62 394 500
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 31 068 402 29 231 155 30 340 969 31 710 800
116400 Griegakademiet 25 037 783 26 185 068 29 138 723 32 533 100
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 5 712 201 6 597 801 6 893 680 6 658 300
117500 Senter for vitenskapsteori 6 647 678 8 604 012 9 463 088 9 760 000
118200 Senter for middelalderstudier 0 11 343 192 15 623 461 14 761 400
Totale lønnskostnader 275 654 574 292 054 917 299 130 122 319 100 800  

 

Driftskostnad per grunnenhet 

Per grunnenhet (alle finansieringskilder)
2009 

regnskap
2010 

regnskap
2011 

regnskap
2012 

budsjett
110000 Det humanistiske fakultet 170 743 8 516 45 042 3 313 500
110001 humanistiske fak. fellesfunk 19 702 785 15 608 140 13 687 550 16 922 300
110100 HF-Fak.Sekr. 0 48 765 74 243 15 600
110110 Det humanistiske fakultet, sekretariatet 587 124 463 302 561 276 64 700
112000 Institutt for fremmedspråk 5 541 928 5 649 036 5 649 341 9 986 000
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 7 854 806 8 241 587 9 678 792 22 279 700
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 5 032 626 6 932 484 11 581 757 17 601 200
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 3 419 336 2 318 073 3 142 757 4 118 800
116400 Griegakademiet 4 887 481 4 315 274 5 089 413 3 869 100
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 944 011 1 597 671 1 329 539 1 528 100
117500 Senter for vitenskapsteori 1 341 898 2 333 465 2 688 759 3 039 300
118200 Senter for middelalderstudier 0 5 180 186 3 026 285 7 273 100
Totale driftskostnader 49 482 738 52 696 498 56 554 754 90 011 400  
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Eksternfinansiert aktivitet (kostnad) totalt og per grunnenhet 

Kostnadsført
Eksternfinansiering 2008 2009 2010 2011 1.kv. 2012
110001 - Fakultetet -0,4 -2,1 -1,3 13,7 0,0
112000 - IF 4,7 4,7 5,8 3,8 1,5
112100 - LLE 4,1 11,1 16,0 18,1 4,5
112200 - AHKR 6,4 7,9 10,3 9,1 2,8
116200 - FOF 3,5 2,7 1,5 2,5 1,1
116400 - GA 3,9 1,1 1,7 0,6 -0,2
117400  - SKOK 0,1 0,6 1,7 2,0 0,5
117500 - SVT 1,7 3,1 3,5 5,0 1,6
118200 - CMS 0,0 0,0 11,9 8,7 2,8
TOTAL BOA 24,0 29,0 51,2 63,5 14,7

Utvikling 
2008-2011

 

 

Som tabellen viser har utviklingen i den eksternfinansierte virksomheten ved fakultetet vært 
formidabel de siste årene. Vedtaket om å legge mye av forskningsaktiviteten som tidligere 
var i randsonen tilbake til UiB har vært avgjørende her. Økte BOA-inntekter har ført til mer 
administrasjon og oppfølging, både i forhold til omfanget av oppgaver, men også i form av 
kompleksitet og behov for spisskompetanse. Det er flere prosjekter å følge opp og flere 
større og med komplekse prosjekter enn tidligere.  

Den samlede veksten i fakultetets økonomiske rammer, har også gitt grunnlag for flere 
tilsettinger, særlig knyttet til eksternfinansiert virksomhet. Dette har gitt merkbart flere og 
mer komplekse oppgaver også innenfor personalfeltet. Flere ansettelser over BOA-
virksomheten har ført til flere frikjøp, ansettelser av flere vikarer, i flere åremålsstillinger og i 
øvrig midlertidighet. 
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LLE 

Administrasjonssjef 1, 0 
 

Studiegruppe 9,3 inkl ANA og PRAKTINF  

Stabsfunksjoner 3, 5 
 

Tekniske stillinger og 
arkiv 1, 5 

 

SUM ÅRSVERK 15,30 
 

 

Utgangspunktet for instituttet i 2007 var 13 stillinger inklusive administrasjonen av 
norskkursene. De tekniske stillingene og arkivarstillingen lå ikke inne i planen fra 2007, og i 
2007 var det tilsvarende dagens omfang på disse funksjonene. De tekniske stillingene og 
arkivarstillingen betjener hhv. fjernundervisning kunsthistorie, stadnamnarkivet og 
teaterarkivet. Økningen i ressurser siden 2007 har skjedd innenfor studieadministrasjon, 
mens det har vært en nedgang i stillingsressurser knyttet til stabsfunksjoner. 

Det er 55 faste vitenskapelige stillinger i hht. den faglige bemanningsplanen. Det er 52 aktive 
doktorgradskandidater. Totalt er det 126,7 årsverk ved instituttet på 
rapporteringstidspunktet i 2011. Korrigert for faglig lederstillinger som rapporteres inn som 
administrativ stilling, samt feilregistrering av eksternfinansiert prosjektleder utgjør 
administrasjonen 12 % av det totale stillingstallet ved instituttet. To av stillingene er knyttet 
til fellestjenester for universitetet (norskkursene). 

I 2011 ble det avlagt totalt 640 årsenheter i 2011. Instituttet har opplevd en formidabel 
økning i BOA-aktivitet fra 4,1 i 2008 til 18,1 millioner i 2011. Prognosene viser at det ligger an 
til en ytterligere økning fremover. 

Vurdering av utvikling siden 2007 
LLE er et stort institutt både hva fag, fellestjenester og ekstern aktivitet angår. Dette 
gjenspeiles også i oppgavene og funksjonene administrasjonen skal dekke. I forbindelse med 
omstillingen overtok fakultetet og instituttet brorparten av ansvaret for administrering av 
norskkursene på vegne av universitetet og disse oppgavene er således å regne som 
fellestjenester for universitetet. Oppfølgingen av disse tilbudene krever samhandling med 
flere sentrale avdelinger og andre enheter ved universitetet, da norskkursene gis både til 
studenter og ansatte.  I tillegg har instituttet ansvar for et praksisemne som kan inngå i 
bachelorgradene ved fakultetet. Dette er et ressurskrevende emne som krever mye 
administrasjon og utadrettet virksomhet. Instituttet har mange fag og mange 
utdanningstilbud, inklusive tre ulike lærerutdanningstilbud og mange etter- og 
videreutdanningstilbud. I tillegg gjennomfører instituttet sommerkurs i norsk i fellesferien 
for utlendinger. 
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Instituttet har gjennomgått funksjonene i administrasjonen, men mener det er små 
muligheter for effektivisering og omfordeling av oppgaver. Det kan likevel synes som om 
instituttet kan ha noe uforløst kapasitet i eksamens- og undervisningskonsulentstillingene i 
de mindre arbeidsintensive periodene for denne gruppen. Det bør tas en gjennomgang av 
studieadministrasjonen ved LLE med tanke på å få en bedre fordeling av ressurser på de 
ulike feltene gjennom studieåret. Her kan erfaringer fra tilsvarende gjennomganger ved 
andre institutter være til hjelp. 

Det er usikkert hva utviklingen fremover vil kreve av studieadministrative ressurser. Rent 
konkret kan det være snakk om oppgaver i forbindelse med et ev. nytt masterprogram i 
retorikk og en ev. joint degree ved SKOK. 

Instituttet har fått et tydeligere delegert ansvar for forskerutdanningen, herunder ansvar for 
15 studiepoeng av opplæringsdelen organisert slik instituttet mener er hensiktsmessig, 
enten gjennom forskerskoler eller på annen måte. Den administrative oppfølgingen av den 
nåværende forskerskolen ved instituttet er lagt til pliktarbeidet i stipendiatstilling og det er 
ikke gitt signaler på at eller i tilfeller hvordan instituttet har tenkt organisering av denne 
biten av forskerutdanningsadministrasjonen fremover, enten tilbudene blir gitt i 
forskerskoleregi eller på annen måte. 

LLE er det klart største og mest komplekse instituttet i forhold til inntekter og kostnader og 
er administrativt således det mest krevende instituttet å følge opp enten det gjelder lokal 
administrasjon eller gjennom fellestjenester. Instituttet har de største inntektene, den 
største lønnsandelen og er den enheten som totalt sett har hatt den største utviklingen i 
inntekter og genererte kostnader de siste årene. Dette krever mye av ledelsen og av de ulike 
stabsfunksjonene, både når det gjelder å følge opp utvidede fullmakter og handlingsrom og i 
den daglige administrative driften som genereres av denne store og økte aktiviteten ved 
instituttet. Instituttet har behov for mer kapasitet i førstelinjetjenesten/øvrige 
stabsfunksjoner på grunn av den store og mangfoldige aktiviteten. 

Med den kraftige økningen i BOA-virksomheten som har vært i løpet av de siste årene og 
med den store BOA-aktiviteten i dag, samt prognosene for nær fremtid, er de 
forskningsadministrative ressursene ved instituttet for knappe. Dette gjelder både de mer 
rendyrkede forskningsadministrative oppgaver og oppgaver av mer generell administrativ 
karakter. De faglig ansatte har gitt tilbakemeldinger om at det er for lite kapasitet og støtte i 
dagens instituttadministrasjon på dette feltet. Ledelsen ønsker en stilling som kan følge opp 
prosjektporteføljen ved instituttet i utvidet forstand. For å avlaste administrasjonssjef og 
administrasjonskonsulent ønskes også personaladministrative oppgaver i forbindelse med 
eksternfinansierte stillinger lagt til en slik stilling, samt prosjektoppfølging i forhold til 
kontrakter og rapporteringer og enklere prosjektøkonomiske oppgaver.  
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IF 

Administrasjonssjef 1,0 

Studiegruppe 5,93 

Stabsfunksjoner 3, 0 

SUM ÅRSVERK 9,93 

 

Utgangspunktet for instituttet i 2007 var elleve administrative stillinger. Sammenlignet med 
utgangspunktet har både studieadministrasjon og stabsfunksjoner blitt redusert. Det er også 
færre vitenskapelig ansatte ved instituttet enn i 2007. 

Den faglige bemanningsplanen opererer med et stillingstall for instituttet på 48,1 faste 
stillingsressurser. I samme plan vises det til 34 aktive i doktorgradsprogrammet. I 2011 ble 
det avlagt rundt 400 årsenheter på bachelor- og masternivå. Samlet stillingsantall i 2011 er i 
følge DBH-tall 83,8 årsverk. Korrigert for instituttleder og noen feilregistrerte 
eksternfinansierte årsverk som er rapportert inn som administrative årsverk, utgjør den 
administrative staben om lag 12 % av det totale stillingstallet. 

Den eksterne prosjektporteføljen har ligget på mellom fire og seks millioner de siste fem 
årene. 

Vurdering av utvikling siden 2007 
IF er et av de største instituttene ved fakultetet og har mange fag, mange 
studieprogrammer, inklusive tre lærerutdanningstilbud og flere etter- og 
videreutdanningstilbud. Den internasjonale virksomheten ved instituttet på 
utdanningsfronten er stor og den største ved fakultetet sett under ett.  

Instituttet har også ansvaret for en forskerskole der det administrative ansvaret har vært 
lagt til pliktarbeidsdelen av en stipendiatstilling. Det er ikke gitt signaler om at instituttet 
ønsker en endring av dette fremover. 

Instituttet har noe eksternfinansiert aktivitet, men den utgjør en mindre andel og er mindre 
kompleks sammenlignet med de to andre store instituttene ved fakultetet. 

 Det generelle inntrykket etter samtalerundene på instituttet både med den administrative 
staben og med ledergruppen, er at administrasjonen ved instituttet er tilstrekkelig 
bemannet og at instituttet har nok administrative ressurser ut fra dagens aktivitets- og 
ambisjonsnivå. Instituttet har planer om flere utviklingsprosjekter fremover, blant annet et 
rekrutteringsprosjekt, og har ved dette tilfellet klart å skaffe administrativ kapasitet til 
prosjektet ved omfordeling av oppgaver for å bruke eksisterende kompetanse og 
spisskompetanse ved instituttet på en optimal måte.  

Til tross for en tilstrekkelig bemanning er det likevel funksjoner de hadde ønsket å kunne 
styrke og tjenester de hadde ønsket å tilby sine vitenskapelige ansatte. Ett viktig felt for 
instituttet vil være å styrke forskningsadministrasjonen for å bedre støttefunksjonene for 
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forskningsaktiviteten ved instituttet. Instituttet påpeker at det er behov for støtte og 
rådgivning knyttet til skriving av gode søknader om eksternt finansierte prosjekter i 
kombinasjon med støttefunksjoner som allerede ligger i fakultetets personal- og 
økonomifunksjon. Like fullt vurderes ikke omfanget av den eksternfinansierte aktiviteten ved 
instituttet som omfattende nok til at forskningsadministrasjonen bygges ut lokalt på det 
nåværende tidspunktet. Bedre ledelsesstøtte lokalt i saksforberedelser og tyngre 
utredninger er også nevnt som et kompetanseområde instituttet ønsker å utvikle fremover 
og som instituttet vil ha i mente ved nyrekruttering og øvrig organisasjonsutvikling lokalt. 

AHKR 

Administrasjonssjef 1,0 

Studiegruppe 6, 4 

Stabsfunksjoner 3, 8 

Tekniske stillinger og 
arkiv 2, 0 

SUM ÅRSVERK 13,2 

 

Administrasjonen ved AHKR er omtrent den samme som i 2007. Det har vært en liten økning 
i studiestaben og en liten reduksjon i stabsfunksjoner. Det er også noen færre vitenskapelige 
stillinger enn i 2007. Siden omstillingen i 2007 har instituttet mistet en 50 % arkivarstilling 
som ikke var med i funksjons- og bemanningsplanen fra 2007. Instituttet besitter også to 
fagtekniske stillinger knyttet til LMS-systemet KARK som ikke var medregnet i 
ressursgrunnlaget i 2007. KARK gir tjenester til flere fakulteter ved universitetet, da særlig 
JUS- og SV-fakultetet. 

I hht. den faglige bemanningsplanen har instituttet 46,5 faste vitenskapelige årsverk. Den 
samlede staben utgjør 90,7. Det er 56 aktive doktorgradskandidater ved instituttet.  

Det er avlagt om lag 640 årsenheter ved instituttet på bachelor- og masternivå. 

Den administrative bemanningen medregnet KARK-stillingene utgjør 14 % av 
totalbemanningen ved instituttet. 

Instituttets eksterne prosjektportefølje har økt fra rundt seks millioner i 2008 til rundt ni 
millioner i 2011 

Vurdering av utvikling siden 2007 
Av administrative oppgaver som har kommet til siden 2007 representerer etableringen av 
masterprogrammet i region- og regionalisering og et administrativt ansvar for Senter for 
Midtausten- og islamske studiar nye arbeidsoppgaver for instituttadministrasjonen som bare 
delvis medførte tilførsel av nye administrative ressurser. Fremover kommer integreringen av 
de delene av CMS-aktiviteten som hører hjemme ved AHKR, noe som også vil kreve 
administrativ oppfølging fra instituttadministrasjonens side.  
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I løpet av årene som har gått siden reorganiseringen har instituttet hatt fokus på 
administrative prosesser og refordelt oppgaver og ressurser der det har vært mulig og 
hensiktsmessig. Blant annet har man lykkes i å finne fungerende løsninger for eksamens- og 
undervisningskonsulentene i den forstand at de har fått andre oppgaver i perioder med liten 
aktivitet for denne gruppen ved instituttet. I eksamensperiodene er det høyintensivt for 
denne gruppen slik det er ved de andre enhetene. 

Instituttet har merket de økte oppgavene som er kommet til siden dimensjoneringen fra 
2007, særlig innenfor forskning og forskerutdanning der aktiviteten ved instituttet har økt 
betydelig siden 2007. Instituttet ser behov for å styrke kapasiteten på disse feltene totalt 
sett og ønsker å rendyrke forskerutdanningsadministrasjon i egen stilling der 
studieadministrativ kompetanse og erfaring etterspørres. En slik løsning vil muliggjøre en 
konsentrering av forskningsadministrative oppgaver lagt til instituttets eksisterende 
forskningsadministrative ressurs, noe som oppleves som hensiktsmessig bruk av 
eksisterende ressurser og kompetanse.  

FOF 

Administrasjonssjef 1,0 

Studiegruppe 5, 0 

Stabsfunksjoner 2, 0 

SUM ÅRSVERK 8, 0 

 

I 2007 hadde instituttet 7,5 stillinger i administrasjonen mot åtte årsverk i januar 2012. 
Endringer i løpet av 2012 gjør at administrasjonen innen utgangen av 2012 vil ha færre 
ansatte enn i 2007.  

Det er samlet sett 9,7 faste stillingsressurser knyttet til fagstudiet ved instituttet, men i 
tillegg kommer det mange ansatte i faste og midlertidige brøker knyttet til ex.phil. og 
førstesemesterstudier. Totalt er det 65,6 årsverk knyttet til instituttet. Det er 11 aktive 
doktorgradskandidater ved instituttet og er avlagt 107,4 årsenheter ved bachelor- og 
masterstudiet ved instituttet 

Den administrative staben utgjør i overkant av 13 % om man regner alle faste og midlertidige 
årsverk med. Dersom man videre tar høgde for 7-8 midlertidige årsverk som hvert år 
kommer i tillegg i høyaktivitetsperioden for førstesemesterstudiene i høstsemestrene, 
reduseres den administrative stillingsandelen til 11 %.  

Den eksterne porteføljen har ligget mellom to og fire millioner de siste årene, men 
instituttet er inne i en god utvikling og ligger an til en vesentlig økning fremover.  
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Vurdering av utvikling siden 2007 
I tillegg til den faste staben ved instituttet har det vært brukt en midlertidig ekstrastøtte 
hvert høstsemester for å utføre det ekstraarbeidet som kommer i forbindelse med 
avviklingen av de store kullene på ex.phil. og ex.fac. I inneværende år har ikke instituttet 
denne ekstrastøtten, noe som i realiteten innebærer en reduksjon i administrativ bemanning 
i høst sammenlignet med foregående høstsemestre. 

Wittgensteinarkivet ble i 2011 flyttet til instituttet fra UNI Digital uten at det fulgte 
administrative ressurser med. Det antas at det før overflyttingen ble brukt ett kvart 
administrativt årsverk i tilknytning til arkivet. Overføringen har ført til endrede og flere 
oppgaver for stabsstillingene ved instituttet. I tillegg har FOF fått det administrative ansvaret 
for dannelsesemnene ved universitetet i tillegg til oppgaver innenfor etter- og 
videreutdanningsfeltet og emnene innenfor tilbudet ”Norge som innvandringsland”. 

Både ledelse og ansatte fremhever det problematiske med skjev arbeidsfordeling høst – vår. 
Dersom det finnes administrative behov ved andre enheter som er sesongpreget og lagt til 
vårsemestrene, vil ansatte ved instituttet kunne yte bistand for andre. 

Instituttledelsen ønsker bedre utbygde forskningsadministrative tjenester ved fakultetet, og 
sier dette vil være særlig viktig for de miljøene ved fakultetet som ikke har en stor nok 
portefølje til å bygge opp tilstrekkelige ressurser lokalt. Instituttet mener man trenger å 
knytte slike ressurser til fakultetet sentralt for å sikre god kompetanse og kjennskap til 
finansieringskilder, utlysninger osv. også for miljøer som ikke har nok aktivitet til å bygge ut 
slike funksjoner lokalt. Erfaring fra forskningsrådet og eller randsone bør etterspørres i disse 
funksjonene. 

 Dersom fakultetsstyret vedtar en ny bachelormodell med en ny førstesemesterstruktur, vil 
arbeidsoppgavene til én av stillingene ved instituttet falle bort. Dersom dette skjer, vil denne 
stillingen representere en fleksibel ressurs ved behov andre steder i organisasjonen. 

GA 

Administrasjonssjef 1,0 
 

Studiegruppe 4, 53  

Stabsfunksjoner 4, 4 Inkluderer produsentstilling 

Tekniske stillinger og 
arkiv 1, 0 

Inkluderer pianotekniker og 
arkivstilling 

SUM 10, 93 
 

 

Administrasjonen ved instituttet talte 7,5 stillinger i 2007. Medregnet tekniske stillinger og 
arkivarstilling er dette en økning på over tre stillinger. Pianotekniker og arkivarstilling er en 
del av fakultetets fastlønnsbudsjett, men er delvis finansiert gjennom en reduksjon i 
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instituttets driftsbudsjett og gjennom en permanent ekstrastyrking av instituttet gitt av 
universitetsstyret. 

Det faste vitenskapelige staben ved instituttet teller 37,2 stillinger dersom man også regner 
med timelærerressursen som instituttet får i hht. punkt C i budsjettfordelingsmodellen. 
Totalt sett var det i 2011 46,7 stillinger rapportert inn ved instituttet. Det er 12 aktive 
doktorgradskandidater ved instituttet og det er avlagt 506 årsenheter på bachelor- og 
masternivå.  

Den teknisk-administrative staben utgjør 23 % av det totale stillingstallet ved instituttet. En 
direkte sammenligning med øvrige institutter er ikke mulig, da studietilbudet og den 
utadrettede virksomheten ved instituttet medfører mer krevende oppfølging og 
planleggingsoppgaver for administrasjonen på flere administrative felter. Det er naturlig å 
omtale dette noe mer detaljert for å gi et sammenlignbart bilde med den øvrige 
virksomheten ved fakultetet.  

De studieadministrative oppgavene ved instituttet er mer sammensatte enn ved øvrige 
institutter ved fakultetet. Instituttadministrasjonen tar hånd om mer selv av det som andre 
institutter drar nytte av i sentraliserte funksjoner, som f.eks. planlegging og avvikling av 
opptakene. Samarbeidet med sentraliserte funksjoner på dette området har blitt bedret de 
senere årene, men fremdeles faller mye av planleggingen, den praktiske tilretteleggingen, 
gjennomføringen og etterarbeid i forbindelse med opptak til studier både på bachelor- og 
masternivå på dedikerte ressurser ved instituttet. Dette er ressurskrevende arbeidsoppgaver 
som er sesongbetonte og instituttet har arbeidet for å gjøre dette arbeidet mindre sårbart 
gjennom organisering av opptaksarbeidet i team. Dette har gitt noen gevinster, men 
administrasjonen opplever opptaksperioden som krevende og presset fremdeles.  

I tillegg kommer undervisnings- og eksamensplanlegging som i mange sammenhenger, 
særlig når det kommer til den utøvende virksomheten, blir planlagt og gjennomført på 
individnivå snarere enn på gruppe- eller kullnivå. Dette er mer tidskrevende og 
ressurskrevende for administrasjonen enn undervisning- og eksamensavviklingen knyttet til 
de mer teoretiske fagene ved de andre enhetene ved fakultetet. I dette ligger det også en 
ressurskrevende oppfølging av instituttets mange timelærere som engasjeres fra studieår til 
studieår med variasjon som skyldes sammensetningen av studentkull fra år til år. 

Instituttet tar selv hovedansvar for opptak til og organiseringen av den praktisk-pedagogiske 
utdanningen som per dags dato er integrert i det fireårige bachelorprogrammet. Av øvrig 
administrasjon av studietilbud er oppfølging av ph.d.-kandidater på UiBs ph.d.-program samt 
kandidater som er tatt opp på stipendprogrammet. I tillegg har instituttet til enhver tid 
elever på Talentuviklingsprogrammet Griegakademiets Unge Talenter (GUT) som tilhører det 
nasjonale talentutviklingsprogrammet Unge Musikere, et nasjonalt tilbud for særlige 
talenter i aldersgruppen 13-19 år. En regional forskerskole administreres fra instituttet og 
den administrative oppfølgingen av forskerskolen skjer per dags dato i form av kjøp av 
tjenester fra UNI Helse hvor GAMUT er lokalisert. 
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Griegakademiet styrer det meste av den internasjonale virksomheten selv, både fordi deler 
av den er særpreget og fordi det krever musikkfaglig kompetanse å følge denne delen av 
virksomheten opp. Det finnes samarbeid med sentrale avdelinger på det internasjonale 
feltet, men instituttet opplever ikke å få like god støtte til den utøvende internasjonale 
virksomheten som øvrig virksomhet, noe som trolig skyldes manglende kompetanse på dette 
feltet ved andre enheter enn ved instituttet selv. Virksomheten spenner over alle fire 
utdanningsnivåer, fra bachelornivå til tredje syklus og inklusive GUT, og følges tett av stor 
aktivitet på lærerutvekslingssiden. Instituttet er involvert i én fellesgrad med utsikter til flere 
og har et ettårig studium for innkommende studenter som blir stadig mer populært. Siden 
omstillingen i 2007 har denne virksomheten økt sterkt og instituttet har store ambisjoner 
også i fremtiden. Ressursmessig oppleves situasjonen som presset i forhold til 
ambisjonsnivået. 

Den eksterne prosjektporteføljen har sunket de siste årene fra i underkant av fire millioner i 
2008 til 0,6 millioner i 2011. En stor del av forskningsaktiviteten ved instituttet foregår 
innenfor rammene av kunstnerisk utviklingsarbeid, som har svært begrensede eksterne 
finansieringsmuligheter.  

Vurdering av utviklingen siden 2007 
Instituttet har blitt styrket de siste årene innenfor tekniske og administrative 
støttefunksjoner i stillingskategorier prioritert av instituttledelsen. Instituttet har 
argumentert for fast pianotekniker og produsent ut fra en vurdering om at disse stillingene 
er uunnværlige for aktiviteten ved instituttet, både for de ansatte og de studerende. 
Fakultetet har fulgt opp og gjort disse stillingene faste.  

Av tekniske støttefunksjoner er det behov for en lydteknikerstilling i 100 %. Dette er en viktig 
teknisk ressurs som instituttet per i dag mangler. Instituttet fikk i forbindelse med 100 års-
jubileet en gave fra universitetet på 1 millioner kroner som er tenkt brukt til lydstudio. 
Griegakademiet er den eneste utdanningsinstitusjonen for utøvende musikk nasjonalt som 
ikke har et lydstudio. I påvente av rehabilitering av Nygård skole ønsker instituttet å bruke 
midlene til kjøp av et mobilt lydstudio, noe som forutsetter en lydteknikerstilling.  

På grunn av aktiviteten ved instituttet er det behov for bedre renholds- og 
vaktmestertjenester enn det universitetet gir som standardløsninger. Det er mulig å inngå 
avtaler med EIA om tjenester utover standardløsningene og fakultetsledelsen har allerede 
påtatt seg ansvaret for kostandene ved slike ekstratjenester. En avtale med EIA betinger en 
beskrivelse fra instituttet på hvilke tjenester utover standardtjenestene de har behov for. 

Mye av aktiviteten ved instituttet er sesongbetont og noen oppgaver må søkes løst på andre 
måter enn gjennom fulle faste stillinger gjennom året. Instituttet bør søke å finne alternative 
løsninger og vurdere bruk av modeller som er brukt ved andre utøvende institusjoner. Her 
kan Det kongelig danske musikkonservatoriums bruk av studentmedarbeidere til 
sesongbetonte oppgaver og ekstrastøtte i ekspedisjonen, samt i noen andre 
støttefunksjoner som varierer gjennom året, nevnes som eksempel.  

Instituttet har med faste og midlertidige ressurser 0,7 årsverk på timeplanlegging per i dag. 
Dette er knapt og setter oppgavene i en sårbar posisjon. Instituttet har behov for en stilling i 
100 % på dette feltet. 
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Den regionale forskerskolen i musikk har kommet til siden 2007 og denne administreres i 
dag fra instituttet gjennom kjøp av administrative tjenester fra Uni Helse. Finansieringen av 
denne stillingen skjer gjennom institusjonenes økonomiske bidrag inn til forskerskolen, men 
den fremtidige finansieringen av forskerskolen er usikker. Instituttet ønsker en egen stilling 
som kan knyttes til oppfølging av forskerskolen. 

Erstatning i god tid før administrasjonskonsulent går av for aldersgrense er viktig for å sikre 
god overlapping og tid og rom for nødvendig kompetanseoverføring, noe som er særskilt 
viktig sett i lys av kompleksiteten i studietilbudet og timelærerporteføljen ved instituttet. 

Fremover er det et åpent spørsmål hva det vil kreve av administrative ressurser når og hvis 
studieprogramporteføljen utvides ved instituttet. 

Instituttledelsen har ønsket en nærmere utredning av administrative behov i tilknytning til 
en samlet vurdering av det økonomiske grunnlaget for virksomheten ved Griegakademiet. I 
hht. vedtak gjort av US i sak 40/2011 skulle det økonomiske grunnlaget utredes nærmere. 
De har argumentert for at det skal utarbeides en egen bemanningsplan for administrasjonen 
ved instituttet. Fakultetsledelsen har ikke funnet det naturlig å lage en egen administrativ 
bemanningsplan for Griegakademiet så lenge instituttet for øvrig er integrert i den faglige 
bemanningsplanen og i fakultetets budsjettmodell med særskilte justeringer.  

SKOK og SVT 

Administrasjonssjef 1,0 

Stabsfunksjoner 2,7  

SUM ÅRSVERK 3,7 

 

SKOK og SVT var ikke en del av omstillingsprosessen i 2007. Da sentrene ble slått sammen 
administrativt, opprettet fakultetet en administrasjonssjefstilling som skulle betjene begge 
sentrene. 0,2 stilling er dekket av dekningsbidragsinntekter fra eksternfinansiert forskning.  

Til sammen er det 26,6 stillinger ved SKOK og SVT. Den administrative staben ved sentrene 
utgjør til sammen i underkant av 14 %. Det er seks aktive doktorgradskandidater ved 
sentrene til sammen. Det ble avlagt 16,9 årsenheter ved sentrene som videre har 
hovedansvaret for de vitenskapsteoretiske innleggene i forskerutdanningen for hele UiB. 

Til sammen var den eksternfinansierte aktiviteten ved sentrene sju millioner i 2011 mot to 
millioner i 2008.  

Vurdering av utvikling siden 2007 
De administrative oppgavene ved tverrfaglige forskningssentre skiller seg naturlig nok noe 
fra oppgavene ved et institutt. Hoveddelen av de administrative oppgavene er knyttet til 
forskningsadministrasjon, formidling og utadrettet virksomhet i tillegg til allmenne 
merkantile oppgaver i administrasjonen. Utviklingen siden 2007 er likevel noe mer 
sammensatt, særlig fordi oppfølgingen av forskerutdanningen ved universitetet medfører 
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både studieadministrative oppgaver og behov for studieadministrativ kompetanse. SVT er 
administrativt ansvarlige for den vitenskapsteoretiske opplæringen i forskerutdanningen for 
hele UiB, de er faglig ansvarlige for dannelsesemner osv. og trenger studieadministrative 
ressurser og/eller kompetanse til å ta seg av bl.a. vitenskapsteoretisk innlegg, protokollføring 
osv. der de sørver hele UiB. I tillegg kommer studieadministrativ oppfølging av sentrenes 
egne doktorgradskandidater. 

Sentrene er de eneste som har økonomifunksjon lokalt på enhetene. Sentrene selv ser både 
fordeler og ulemper med en slik løsning. Den umiddelbare kontakten med fagmiljøene og de 
ansatte oppleves som et stort pluss både for de vitenskapelige ansatte og for 
administrasjonen, samtidig som noe av fellesskapet og drahjelpen fra fellesskapet som en 
sentralisert økonomifunksjon representerer går tapt ved en lokal økonomifunksjon. 
Sentrene vurderer hensynet om nærhet til brukerne som mer tungtveiende enn en 
samlokalisering med øvrige økonomitjenester ved fakultetet. Like fullt ønsker sentrene en 
bedre integrering og samkjøring med fakultetets fellestjenester gjennom flere faste 
møtepunkter og rutinesamkjøring. Oppfølgingen av økonomien ved sentrene, særlig SVT, er 
også komplisert, da det i tillegg til økonomifunksjonen lokalt, også kjøpes tjenester av 
universitetets sentrale EU-seksjon. Fakultetet utfører også noen av økonomioppgavene. Det 
er komplekse strukturer både for den administrative ledelsen og for den enkelte 
administrative medarbeider. Det må utvikles bedre og tettere samarbeidsformer særlig med 
fakultetsnivået før man vurderer en eventuell flytting av økonomifunksjon til fellestjenesten 
ved fakultetet. En tettere kontakt med økonomiseksjonen ved fakultetet ville også kunne 
sikre tilfredsstillende back-up-løsninger for senteret, samt mer støtte i utviklingen av 
prognoser og i budsjettvurderinger. Dersom sentrene vurderer det hensiktsmessig med en 
utvidelse av dagens eksisterende deltidsressurser, bør økonomistillingen ved sentret utvides 
til en 100 % stilling.  

Sentrene trenger mer kapasitet i stabsfunksjonene for å støtte den store eksterne 
aktiviteten. Det bør lyses ut en hel stilling som erstatning for den halve stillingen som har 
avgang i 2013. Dette vil innebære en nødvendig økning på 0,5 stilling i staben. 

Senteradministrasjonen er mindre enn de øvrige instituttadministrasjonene og har færre 
hender å fordele de administrative oppgavene på. Selv før arbeidet med den nye 
webløsningen, har sentrene merket et press på webarbeidet og skulle ideelt sett hatt 
kapasitet til å produsere mer på web enn de har i dag. Web oppleves som et sentralt verktøy 
i formidling av de utadrettede aktivitetene ved sentrene. 

CMS og fakultetsadministrasjonen 
CMS 

Administrasjonssjef 1,0 
 

Stabsfunksjoner 1, 9 
 

SUM ÅRSVERK 2,9 
 



20 

 

Totalt er det 24,3 tilsatte ved senteret hvorav 2,9 er administrativt ansatte. 
Administrasjonen utgjør 12 % av det totale stillingstallet og de 2,9 administrative årsverkene 
er fordelt på fire personer. 

Administrasjonen ved CMS er fast ansatt ved universitetet og en del av den totale 
administrative staben ved fakultetet. Med mindre de ansatte selv søker seg andre stillinger 
utenfor fakultetet, skal administrasjonen ved CMS over i nye oppgaver ved HF når 
senterperioden er over. 2,7 av stillingene, tre personer, fortsetter etter senterperioden. 

De ansatte ved CMS har bred erfaring med drifting av store eksternfinansierte prosjekter. 
Senteret har hatt desentralisert personal- og økonomifunksjon i store deler av SFF-perioden 
og har utført et mangfold av administrative oppgaver for forskningssenteret.  

Fakultetsadministrasjonen  

Ledelse 2, 0  

Studiegruppe 5, 8   

Stabsfunksjoner 
5, 5 Forskning, forskerutdanning, 

formidling, førstelinje, areal og 
dokumentsenter 

Personal 4, 4  

Økonomi 7, 2  

SUM 24, 9   

 

I 2007 var det 27 stillinger i fakultetsadministrasjonen. I dag er 25 årsverk knyttet til 
fakultetsadministrasjonen. Den faglige reorganiseringen i 2007 medførte at instituttene fikk 
delegert en rekke nye oppgaver og noen av disse har i perioden etter reorganiseringen blitt 
utvidet. Dette er det gjort rede for i omtalen av institutt og sentre over. Likeledes har 
fakultetsadministrasjonen fått endrede oppgaver som følger av delegering fra 
universitetsnivået, noe det gjøres nærmere rede for under.  

Dimensjoneringen av administrasjonen er med andre ord noe annerledes. I tillegg har det 
skjedd en vesentlig endring i ressursbruken på de ulike funksjonene og i arbeidsfordelingen 
mellom seksjonene i fakultetsadministrasjonen som følger av endrede behov og endring i 
oppgaver delegert fra universitetet sentralt. En rekke elektroniske systemer, som ePhorte, 
PA-modulen og PAGA, har blitt innført siden omstillingen i 2007 og har medført behov for 
både etablering av superbrukerfunksjoner og endring av arbeidsoppgaver for en rekke 
medarbeidere i fakultetsadministrasjonen. 

Da funksjons- og bemanningsplanen ble vedtatt i 2007 skulle det være to rådgivere i stab i 
fakultetsadministrasjonen direkte under fakultetsdirektøren. Disse stillingene har falt bort og 
arbeidsoppgavene disse var tiltenkt, har blitt fordelt til andre stillinger eller helt eller delvis 
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prioritert vekk. Sammenlignet med organisasjonskartet fra 2007 er også seksjonsstrukturen 
endret.  

Det finnes fremdeles en felles personal- og økonomiseksjon med en felles leder, men ingen 
egen leder for personalseksjonen slik planen fra 2007 la opp til. Totalt sett er det 0,6 flere 
årsverk knyttet til personal- og økonomiseksjonen enn utgangspunktet var i 2007. Det er 1,7 
flere årsverk knyttet til økonomifeltet nå enn skissert i funksjons- og bemanningsplanen fra 
2007 og færre på personalfeltet. Stillingene som er kommet til siden 2007 på økonomisiden 
representerer både nødvendig allmenn styrking av økonomifunksjonen, men også 
rekruttering av nødvendige spisskompetanse som følge av endrede oppgaver og fullmakter 
delegert til fakultetet av universitetet, endring i rammevilkår og en stor økning i 
eksternfinansierte forskningsprosjekter. I tillegg til økonomikonsulenter som følger opp 
instituttøkonomien er det etablert en førstelinjestilling ved seksjonen som blant annet 
dekker bestillerfunksjon, har hovedansvar for reiseregninger og back-up på en rekke 
økonomifelter. Det er i dag større forventninger til analyse, prognoser, kontroll og 
oppfølging fra både fakultetsstyre og instituttene enn utgangspunktet i 2007. Dette henger 
blant annet sammen med at fakultetene har fått større fullmakter og har fått delegert mer 
ansvar i forhold til strategiske fordelinger, herunder også et ansvar for risiko og tap. Den 
eksternfinansierte virksomheten har økt fra noen og tjue millioner i 2008 til å nærme seg 70 
millioner i inneværende år. Oppfølging av prosjektporteføljen med rapportering osv. er 
krevende og særlig gjelder dette EU-prosjekter. Nye administrative verktøy er kommet til, 
som PA-modulen, noe som krever større presisjon og som er et tidkrevende verktøy å bruke. 
Én av stillingene er direkte finansiert av dekningsbidragsinntekter for eksternfinansierte 
prosjekter. Det er gitt signaler om at fakultetet må ta ansvar for budsjettering og oppfølging 
av etter- og videreutdanningstilbudene ved fakultetet, noe som innebærer en betydelig 
økning i arbeidsoppgaver ved seksjonen, særlig på økonomisiden, men også på 
personalssiden. 

Også på ledelsesnivå har det større handlingsrommet som fakultetene har fått, krevd mye 
mer fokus og oppfølging enn tidligere, særlig innenfor økonomifeltet og personalfeltet. 
Arbeid med ny budsjettmodell og rutiner for eksternfinansiert virksomhet har vært 
tidkrevende prosesser som det også må arbeides kontinuerlig med. 

I personalseksjonen er det per 2012 fire årsverk i tillegg til leder av seksjonen, noe som 
innebærer en reduksjon med ett årsverk ut fra det som var utgangspunktet i 2007. 
Fakultetet har rendyrkede personalkonsulenter sentralisert i en egen seksjon som betjener 
både institutt- og fakultetsnivået. Instituttene har administrasjonskonsulenter i sine 
administrasjoner, og mange av disse har arbeidsoppgaver innenfor personalforvaltning. 

Personalsiden har også merket den betydelige veksten i eksternfinansierte prosjekter og 
endring i arbeidsoppgaver som følge av dette. Økningen i BOA-virksomheten fører til flere og 
mer komplekse ansettelser langs flere akser. Med en økning i BOA-virksomheten kommer 
det ansettelse og rekruttering av flere midlertidig ansatte, noe som er ressurskrevende og 
krever en spisskompetanse særlig knyttet opp mot rettighetsproblematikken regulert av 
lovverket for offentlig ansatte tjenestemenn. I tillegg representerer BOA-virksomheten en 
ikke ubetydelig økning i rekruttering av internasjonale medarbeidere. Slike 
ansettelsesprosesser er mer krevende og blir kompliserte og sammensatte da det ofte 
involverer ulike skatte- og trygdesystemer.  
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I tillegg har det kommet endringer i nasjonalt lovverk knyttet til oppfølging av sykmeldte fra 
arbeidsgivers side, noe som har medført flere oppgaver både for ledelsene og 
personalmedarbeidere. Med sentraliserte personalfunksjoner ved fakultetet, har det blant 
annet resultert i en økning i rapporterings- og oppfølgingsoppgaver mot NAV-systemet. 
Rådgivning mot instituttene i forbindelse med utøvelse av lokalt arbeidsgiveransvar er også 
en oppgave som har økt i omfang siden grunnlaget for personalressurser ble lagt i forkant av 
funksjons- og bemanningsplanen. På ledelsesnivå har man også fått flere oppgaver som 
følger av mer delegert ansvar, særlig i skjæringspunktet personal- og økonomifeltet. 
Utvikling av bemanningsplaner, vurderinger i forhold til midlertidighet og et økt fokus på 
midlertidighet har ført til flere tyngre oppgaver også på ledelsesnivå. Nye administrative 
støttesystemer som PagawWeb, ePhorte, Jobbnorge m.v har også ført til et større mangfold 
av arbeidsoppgaver på personalsiden. 

Innenfor fakultetsadministrasjonen er det per 2012 en stabsseksjon som i utgangspunktet 
ledes av assisterende fakultetsdirektør. Denne seksjonen er en sammenslåing av seksjon for 
forskning og formidling og seksjon for fellestjenester som ble opprettet i funksjons- og 
bemanningsplanen fra 2007. Denne seksjonen har mange ulike funksjoner og oppgaver, der 
flere oppgaver har kommet til siden 2007. Fakultetets dokumentsenter med to 
medarbeidere inngår i seksjonen, i tillegg ligger utvalgssekretærfunksjonen for 
fakultetsstyret til seksjonen. Førstelinjeoppgaver som ekspedisjon og bestillinger skulle i 
utgangspunktet legges til denne seksjonen, men deler av disse oppgavene ligger nå i 
førstelinjestillingen knyttet til økonomiseksjonen. Telefon- og ekspedisjonshenvendelsene er 
relativt få for fakultetsadministrasjonen i 2012 sammenlignet med 2007. Seksjonen har frem 
til oktober 2012 også hatt personalforvaltningsoppgaver, da ansvaret for registrering av 
sykemeldinger for hele fakultetet har ligget til medarbeider ved seksjonen. Med innføring av 
PAGA-web vil denne delen reduseres betraktelig.  

Fakultetet har siden 2007 hatt en egen formidlingskonsulent. Universitetets arbeid med 
utvikling av ny eksternweb vil kunne innebære endringer i denne funksjonen fremover, uten 
at dette er mulig å konkretisere nå.  

Sammenlignet med utgangspunktet i 2007 der én stilling skulle ha ansvar for forsknings- og 
forskerutdanningsadministrasjon i fakultetsadministrasjonen har det skjedd endringer. Når 
det gjelder forskerutdanning er det nå godt utbygd samarbeid mellom fakultetets 
studieseksjon, personal- og økonomiseksjon og stabsseksjonen for å forvalte det mangfold 
av administrative oppgaver forskerutdanningen innebærer i 2012. Sammenlignet med 2007, 
er det kommet en rekke nye arbeidsoppgaver til i oppfølgingen av forskerutdanningen som 
følger av endringer i nasjonale og lokale regelverk og utarbeiding av en handlingsplan for 
forskerutdanninger som skal følges opp lokalt ved både institutter og fakulteter. Også når 
det gjelder forskningsadministrasjon er oppgavene og arbeidsformene endret seg på 
fakultetsnivået sammenlignet med utgangspunktet i 2007. Da underdirektørstillingen ble lyst 
ut i 2009, ble denne gitt et særlig administrativt ansvar for den eksternfinansierte 
forskningen. Kompleksiteten i oppgavene krever samarbeid med både økonomi- og 
personalfunksjoner i fakultetsadministrasjonen, samt et ledelsesfokus på fakultets- og 
institutt/senter-nivå. 
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Etablering av forsknings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå er nytt av 2011 og 
representerer nye oppgaver for stabsseksjonen. Ansvar for 5 studiepoeng av 
opplæringsdelen er likeså en ny oppgave. Det samme gjelder også etablering av et 
tilsettingsråd. I tillegg har fakultetsnivået som følge av endringer ved universitetet måtte 
finne rom til en 100 % arealkoordinatorstilling, en funksjon som er ny etter 2007. 

I fakultetets studieseksjon har det også skjedd endringer siden omstillingen. Én stilling som 
var viet til etter- og videreutdanning ble etter avgang slått sammen med behov for en FS-
stilling nummer to, på grunn av behov for styrking av FS-kompetanse og mange oppgaver i 
FS på fakultetsnivå, inklusive nye oppgaver knyttet til tredje syklus. En økning i 
arbeidsoppgaver på internasjonaliseringsfeltet, særlig i tredje syklus, har ført til behov for 
flere ressurser på feltet. Dette har til nå vært løst gjennom en justering av oppgaver internt i 
seksjonen. I tillegg er det kommet til en studiekonsulentstilling knyttet til lærerutdanning 
som nå er lagt til fakultetets studieseksjon. Flere og komplekse klagesaker knyttet til 
eksamenssaker har gitt endring i den tyngre saksbehandlingen ved seksjonen, i tillegg til at 
tredje syklus har kommet inn som et nytt innenfor kvalitetssikringsarbeidet generelt. 
Etablering av et studiestyre har også medført endring i oppgaver for seksjonen. Fremover 
kan det bli aktuelt å overta oppgaver for etter- og videreutdanningsfeltet fra universitetet 
sentralt. Det er uklart om det vil følge personalressurser med en overføring av oppgaver, 
men det vil uansett være behov for flere dedikerte ressurser på EVU-feltet på fakultetsnivå 
fremover. 

Arbeidsfordeling mellom nivåene 

Gjennom kartleggingen har det ikke fremkommet umiddelbare behov for endring i ansvars- 
og arbeidsfordelingen mellom nivåene. Det er heller snakk om en gjennomgang med tanke 
på rolle- og tjenesteavklaring innenfor dagens organisatoriske struktur. Noen prosesser er 
allerede satt i gang, for eksempel når det gjelder oppgaver knyttet til forskerutdanningen. 
Det gjenstår en siste gjennomgang i ledelsene ved instituttene der dette vil bli tatt opp.  

Det er også behov for gjennomgang av arbeidsprosesser og -flyt for å se om det er mulig å 
effektivisere prosesser og rutiner. Et felt er det kan være aktuelt å vurdere nærmere er 
rekruttering og tilsetting. Kan noe av den faglige myndigheten delegeres til institutt- og 
senternivå, for å unngå unødvendige mange sløyfer? Inntrykket er at det drives unødig mye 
administrativ kvalitetssikring på fakultetsnivået i disse sakene. Noe av dette vil kreve 
endringer utover det administrative arbeidsfeltet, f.eks. delegering av myndighet i 
saksbehandling ved tilsettinger, men en gjennomgang anbefales uansett. 

Et annet felt som trenger en grundigere gjennomgang er saksbehandling og rutiner knyttet 
til studieplaner sett i lys av delegeringsvedtaket i slike saker fra 2007. Flere mener 
arbeidsflyten på dette feltet er for tungrodd og man er i noen grad også usikre på 
myndighetsnivå og forventninger til eget bidrag. Et annet spørsmål på studiefeltet som bør 
vurderes, er om det er mulig å delegere noe av saksbehandlingen til grunnenhetene, f.eks. 
knyttet til studieretter for å effektivisere arbeidet. 
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Rent allment er det behov for å ta en kritisk gjennomgang av rapporteringer og høringer som 
kommer i løpet av et år. Hvilke følges opp og av hvilket nivå og hva kan gjøres for å redusere 
intern saksbehandling og hva kan meldes oppover i systemet i form av forslag om 
forenklinger. 

Nærhet til fagmiljøene har vært problematisert i noen samtaler særlig på økonomifeltet. 
Fakultetet har med unntak av sentrene en modell med sentraliserte økonomifunksjoner. I 
arbeidet med bemanningsplanen har det ikke vært aktuelt å vurdere organisatoriske 
endringer i forbindelse med arbeidsfordeling mellom nivåene. En slik vurdering vil kreve en 
egen og større prosess. 

Vurdering 

Nedenfor følger en gjennomgang arbeidsområde for arbeidsområde. Lederstillinger holdes 
utenom denne bemanningsplanen, da de følger linjeorganiseringen ved fakultetet. Leder for 
personal- og økonomiseksjonen ved fakultetet, fyller 67 år i 2013. Det anbefales at denne 
stillingen ikke lyses ut med umiddelbar erstatning, og at fakultetet bruker noe tid på å finne 
ut hvordan denne nøkkelfunksjonen skal erstattes i forhold til kompetanse- og 
erfaringsbakgrunn. 

Vurderingene under er forsøkt systematisert etter hvilke behov som anses som akutte, 
hvilke behov man kan imøtekomme eller styrke ved planlegging av fremtidig erstatning og 
fremtidig organisasjonsutvikling og hvilke behov som kan komme i kjølvannet av nye 
arbeidsoppgaver eller endret arbeidsfordeling ved institusjonen. Med mindre 
forutsetningene endrer seg vesentlig, er det et allment inntrykk at det fremover bør søkes å 
omdisponere eksisterende ressurser fra studiesiden til forskningssiden gjennom prosesser i 
de ulike enhetene. 

Studieadministrasjon  
Generelt er inntrykket og tilbakemeldingene at studiefeltet er greit bemannet jevnt over. 
Disse funksjonene har også blitt styrket ved noen institutter siden 2007. Studietilbudet 
fremstår i dag som noe forenklet sammenlignet med 2007, men oppgavene er mye de 
samme. Det er etablert noen nye tilbud, som erfaringsbasert master innenfor 
lærerutdanningen, integrert master i musikkterapi. Det finnes noe ubrukte ressurser når det 
gjelder eksamens- og undervisningskonsulentstillingene i alle fall for deler av studieåret. 
Gjennomgående melder både ledelse og de ansatte selv at disse stillingene har særlig ujevn 
arbeidsbelastning gjennom året. For mye av arbeidet fordeler seg i topper og roligere 
perioder. Det er gjort noen lokale tilpassinger, men det er behov for en gjennomgang av 
disse stillingene ved hele fakultetet sett under ett. Det samme gjelder også stilling(er) i 
førstesemesteradministrasjonen som har sin klare arbeidstopp i høstsemestrene. 

Det har skjedd en rekke endringer i studietilbud og studenttallet siden 2007 og noen 
institutter tar til orde for en kritisk gjennomgang av oppgaver og nye tiltak i regi av 
institusjonen som det forventes at fakultetet og instituttene følger opp. Cotutelle-avtaler og 
alumnus-virksomhet, samt mangfoldet av rapporteringer, har vært nevnt som eksempler på 
oppgaver som bør vurderes med et kritisk blikk opp mot andre oppgaver som er strategisk 
viktige for de ulike instituttene og for fakultetet. Det som er strategisk viktigst for institutter 
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og fakulteter bør være det som er det styrende når ressurser og oppgaver skal fordeles og 
dimensjoneres. Ikke alle utvalgte områder fra universitetet bør følges opp dersom andre 
felter er viktigere for oss. I den sammenheng har det også blitt nevnt at det er behov for en 
gjennomgang av fordeling av arbeidsoppgaver mellom nivåene ut i fra det som nå er 
delegert av ansvar og myndighet i faglig linje. Utføres det for mange 
saksbehandlingsoppgaver på fakultetsnivå som ut fra myndighetsstrukturen burde ha blitt 
gjennomført på instituttnivå?  Dette er ikke spørsmål for en administrativ bemanningsplan. 
En gjennomgang synes nødvendig med utgangspunkt i faglig delegeringsmyndighet. Når en 
vurdering av en eventuell refordeling av oppgaver og funksjoner er foretatt, vil det kunne få 
konsekvenser for den administrative bemanningsplanen og planlegging og dimensjonering 
av administrative ressurser. 

Griegakademiet har behov for økt kapasitet på timeplanlegging og eksamen. 
Instituttadministrasjonen sett under ett har økt betraktelig siden 2007, men utgangspunktet 
var trolig for lavt i forhold til aktiviteten. Ikke minst gjelder dette funksjoner som ikke finnes 
ved andre instituttenheter ved fakultetet og som representerer spesialkompetanse som må 
finnes ved instituttet. Instituttet har ambisjoner om en utvidelse av studietilbudet i årene 
fremover. Det blir viktig at ressursbehovet knyttet til administrativ oppfølging av disse 
tilbudene blir problematisert i forbindelse med opprettingsvedtak. Det bør bli en del av det 
allmenne vurderingsgrunnlaget når nye studietilbud vurderes etablert. 

SVT/SKOK har som tidligere nevnt behov for studieadministrativ kompetanse i tilknytning til 
forskerutdanningsløpet, dannelsesemner og ev. også fellesgrad i fremtiden. I forbindelse 
med budsjett 2013 ble det søkt om en ekstra administrativ stilling til sentrene utenom 
fakultetets ramme som det var anbefalt skulle kunne inneha slik kompetanse. Dette ble det 
ikke gitt midler til. Det er da et spørsmål om hvordan disse sentrene skal kunne sikres 
studieadministrativ kompetanse til oppfølgingen av allerede eksisterende studietilbud. Det 
synes ikke mulig å bidra med en stilling i tillegg til sentrene innenfor fakultetets rammer, i 
alle fall ikke på nåværende tidspunkt. Spørsmålet blir om det er mulig å tenke et mer 
utstrakt samarbeid med FOF som allerede håndterer dannelsesemnene slik at dette 
instituttet også kan bistå sentrene med å følge forskerutdanningstilbudene opp rent 
studieadministrativt i FS osv. En egen studieadministrativ stilling ved sentrene prioriteres 
ikke i denne første runden, men settes på vent til en eventuell ledighet eller til neste 
justeringsrunde.  

Tiltak for å gi eksamens- og undervisningskonsulentene en jevnere arbeidsbelastning 
gjennom studieåret bør drøftes. Noen institutter har gjort dette og kommet til ulike 
løsninger, og det bør vurderes om noen av de utprøvde tiltakene kan gjennomføres ved 
andre enheter også.  

Det har vært nevnt behov for etablering av en fleksibel studieadministrativ stilling ved 
sekretariatet som kunne brukes ved behov hos instituttene. 

Forskerutdanningsadministrasjon 
Ansvar for 15 studiepoeng av opplæringsdelen av forskerutdanning er delegert til 
instituttene. I teorien hadde instituttene tidligere ansvar for 20 studiepoeng av 
opplæringsdelen, men i praksis var dette ansvaret mer løst organisert som oftest gjennom 
veileder og noen tilfeller i regi av forskerskolene. Administrasjonen av forskerskolene var og 
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er fremdeles lagt til stipendiatenes arbeidsplikt. Det ligger ikke an til endringer fra 
instituttenes side der. Unntaket her er forskerskolen i musikk, som er en regional 
forskerskole, og der de samarbeidende institusjonene kjøper administrative tjenester til 
forskerskolen fra Uni Helse.  

Det er et åpent spørsmål hvorvidt instituttene ønsker å kanalisere mer eller mindre av denne 
aktiviteten gjennom forskerskoler eller satse på flere tilbud i instituttregi. Flere tilbud i 
instituttregi vil trolig medføre arbeidsoppgaver for den administrative staben ved 
grunnenhetene. Griegakademiet ønsker som nevnt over en egen stilling til 
forskerutdanningsadministrasjon som kan betjene forskerskolen i musikk. Forskerskolen i 
musikk er en regional forskerskole basert på en konsortiumsavtale og det arbeides med en 
bærekraftig finansiering av forskerskolen og tilbudene i regi av denne. Fakultetet har gitt 
instituttene handlingsrom til å organisere forskerutdanningsvirksomhet og forskerskoler er 
ikke en pålagt oppgave fra fakultetets side. En egen stilling til forskerutdanning og 
forskerskolen i musikk prioriteres derfor ikke. Fra og med 2012 har fakultetet fått ansvar for 
5 stp. av opplæringsdelen, noe som representerer nye oppgaver i fakultetsadministrasjonen.  

Ved alle enheter rapporterer de ansatte om behov for involvering av studieadministrasjonen 
i oppfølging av forskerutdanning. Det er gjort i noe utstrekning ved sekretariatet, men det 
trengs en felles gjennomgang på instituttnivå på dette. AHKR ønsker å bruke en eventuell 
ekstratilførsel av stillingsressurs inn mot forskerutdanningen og vil søke etter personer med 
studieadministrativ kompetanse når de rekrutterer til stillingen. Studieadministrasjonen har 
god FS- kompetanse, de saksbehandler godkjenning- og innpasningsaker, noe som nå også er 
viktig i forhold til forskerutdanningsadministrasjon. Flere studiekonsulenter sier videre at de 
har behov for noe mer utfordrende oppgaver, da en del større og tyngre oppgaver etter 
omstillingen ble lagt til studielederne. Det bør videre vurderes hvorvidt tjenestene ved 
informasjonssenteret også kan betjene ph.d.-kandidatene.  

Forskningsadministrasjon 
Det er en gjennomgående tilbakemelding at det er behov for styrking av de 
forskningsadministrative tjenestene totalt sett ved fakultetet på grunn av utviklingen på 
feltet de siste årene. Forskningsadministrasjon forståes vidt i denne sammenheng og 
innbefatter flere ulike tjenester i søknads-, drifts- og avslutningsfasen og er oppgaver som 
krysser ulike administrative felter. Oppgavespennet er likeså stort og inkluderer alt fra 
økonomioppfølging, rekruttering og tilsetting, administrativ prosjektstøtte og rapportering, 
rådgivning i søknadsfasen til kommunikasjonsfaglig støtte. Noen av disse tjenestene finnes 
sentralt ved universitetet og her må vi bruke den tilgjengelige kompetansen og støtten som 
finnes der. Det finnes en sentral BOA-enhet ved Økonomiavdelingen som kan gi råd og i 
noen grad bidra med tjenester særlig knyttet til EU-prosjekter. I forskningsadministrativ 
avdeling finnes spisskompetanse knyttet til eksternfinansierte kilder, samt juridisk 
kompetanse som er viktig i forbindelse med kontrakter og inngåelse av slike. I 
fakultetsadministrasjonens personal- og økonomiseksjon følges brorparten av prosjektene 
ved fakultetet opp, både økonomioppfølging og tilsetting. Sentrene har hatt hovedansvar 
selv for oppfølging av eksternfinansiert virksomhet på også på økonomi- og personalsiden.  

I forbindelse med omstillingen ble det opprettet nye forskningskonsulentstillinger ved alle 
instituttene. Det er også tilsvarende funksjoner ved sentrene i noen av stillingene der. 
Oppgaver innenfor forskningsadministrasjon, forskerutdanningsadministrasjon og 
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formidling, særlig i tilknytning til websider, var arbeidsoppgaver lagt til disse stillingene. Med 
den økningen i arbeidsoppgaver som er kommet som en følge av handlingsplanen for 
forskerutdanning og økningen i eksternfinansiert forskningsaktivitet, har behovet for flere 
ressurser totalt sett innenfor feltet økt. Behovene varierer naturlig nok fra enhet til enhet ut 
ifra størrelse på eksternfinansiert portefølje og en vurdering av kapasitet og kompetanse i 
administrasjonen lokalt.  

To av enhetene med stor ekstern portefølje har i lengre tid meldt inn behov for økt kapasitet 
på forskningsadministrativ side og ønsker en oppbygning av administrasjonen lokalt. Dette 
gjelder LLE og AHKR, hvor behovet oppleves mer akutt enn ved andre enheter om man ser 
på forskningsadministrasjon isolert for seg. Med en betydelig økning i BOA-virksomheten 
ved disse enhetene siden 2007 og en økning i eksterne vitenskapelige årsverk, gir det et økt 
behov tilsvarende en stilling på hvert av disse instituttene. LLE har også behov for flere 
ressurser i allmenne kontorfunksjoner som følger av stor og mangfoldig portefølje, men også 
på grunnlag av arbeidsoppgavene generelt, og dette blir nærmere omtalt senere.  

De andre enhetene har også gitt tilbakemeldinger om bedre støttefunksjoner for sine 
ansatte når det kommer til forskningsadministrasjon. Ledelsene er likevel tydelige på at det 
med dagens eksternfinansierte portefølje ved disse enhetene, ikke er formålstjenlig å bygge 
opp slike funksjoner og spisskompetanse lokalt. En idé om en fakultær tjeneste som kunne 
betjene de mindre miljøene i fellesskap har vært lansert som en fornuftig organisering for 
også å sikre mindre miljøer tilgang til bedre tjenester. 

Kontorfunksjoner 
Gjennom reorganiseringen i 2007 ble de generelle kontorfunksjonene som støttefunksjon 
for instituttledelsene ved grunnenhetene styrket m.a. ved etablering av 
administrasjonskonsulentstillingene. Sentrene var holdt utenom reorganiseringen og 
tilsvarende stillinger ble ikke opprettet her. Siden omorganiseringen i 2007 har også 
aktiviteten ved sentrene endret seg, med et større tilfang av eksternfinansierte årsverk og 
større formelle oppfølgingspunkter i forskerutdanningen. I samme periode har utviklingen i 
administrasjonen ved sentrene vært minimal med kun 0,2 som er BOA-finansiert. Dette har 
ført til økt press på administrasjonen ved sentrene og begrensninger i tjenester og avlastning 
for det vitenskapelige personalet.  

Senterledelsene er samstemte i behovet for økt kapasitet i staben og det anbefales en 
umiddelbar utlysning i 100 % stilling høsten 2012 som erstatning for avgang i 50 % stilling i 
førstelinjen. Administrasjonen betjener begge sentrene og for å følge opp nåværende 
aktivitet ved sentrene er det behov for en stilling på førstekonsulentnivå. 

LLE har også behov for en stilling til i kontorfunksjoner. Instituttet har den desidert største 
og mest komplekse aktiviteten og har hatt en betydelig økning siden etableringen i 2007. 
Dette har utløst behov for styrking av kontorfunksjonene ved instituttet. 

Griegakademiet har behov for noe styrking i førstelinjen. Som tidligere nevnt under omtalen 
av instituttet bør løsninger med studentmedarbeidere vurderes etter modell fra andre 
utøvende institusjoner.  
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Økonomifeltet 
De aller fleste ønsker fremdeles en sentral personal- og økonomifunksjon lokalisert i 
fakultetsadministrasjonen med tjenester ut mot den enkelte grunnenhet. Det er fordeler og 
ulemper ved en sentralisert funksjon. Fordelene er blant annet at man ved å organisere i en 
sentral enhet får et større arbeidsmiljø og større mulighet for kompetanseheving. En annen 
fordel er at det ellers vil utvikles like rutiner og praksiser ved grunnenhetene. Noen enheter 
føler imidlertid ulempene sterkere på kroppen enn andre. En av ulempene er at de 
grunnenhetene som betjenes av en sentralisert tjeneste ikke opplever tjenesten som den 
daglige støttefunksjonen de ser de har behov for. Med delegerte fullmakter til instituttene 
og med et større delegert ansvar for økonomiske prioriteringer trenger grunnenhetene flere 
tjenester fra fakultetsnivået. Flere nevner hjelp til analyse og vurderinger i 
budsjetteringssammenheng, både når budsjettet for grunnbevilgningen skal legges, i BOA-
sammenheng og ikke minst totaløkonomien ved enheten.  

Sentrene som har lokale personal- og økonomifunksjoner ser ulempen ved ikke å høre til et 
fellesskap i det daglige. Ukentlige møter med resten av personal- og økonomimedarbeiderne 
har vært nevnt som et godt tiltak for å få samkjørt funksjonene ytterligere. 

Arbeidsoppgavene på økonomifeltet har blitt flere og tyngre siden omstillingen, delvis ved at 
flere arbeidsoppgaver innen økonomiforvaltningen er delegert til fakultetet og delvis 
gjennom økningen som har vært i den eksternfinansierte virksomheten. Det er blitt 
omfordelt flere ressurser til økonomifeltet enn det man hadde i 2007, men det synes å være 
knapt likevel. Særlig knyttet til prosjektøkonomien er det behov for bedre kapasitet til 
drifting og oppfølging av prosjekter. I tillegg er det behov for bedre back-up-løsninger for de 
tyngre funksjonene i prosjektøkonomien, spesielt knyttet til EU-prosjekter. En joker i denne 
sammenheng vil økonomiarbeidet knyttet til etter- og videreutdanningsfeltet være. Det 
kreves én ekstra stilling på økonomi dersom dette skal følges opp på fakultetsnivå. 

En økt kapasitet totalt sett på økonomifeltet vil føre til at den enkelte økonomikonsulent 
også får rom til å arbeide med prognoser for instituttøkonomien, noe som har blitt etterlyst 
og som også er ønskelig i forhold til prognosearbeidet på fakultetsnivå. Økt kapasitet på 
økonomifeltet samlet sett kan tenkes løst på flere måter. En løsning kan være å øke 
deltidsstillinger innen økonomifeltet til 100 %-stillinger. Dette vil i så fall kunne øke 
kapasiteten ved SKOK og SVT med 0,3 stilling. På fakultetsnivået og i fellesfunksjonene 
trengs det flere stillingsressurser. Det er et behov for minst en stilling som kan avlaste og 
fungere som back-up-funksjon på deler av driftsoppgavene for økonomikonsulentene samt 
for prosjektøkonomen. 

Personalfeltet 
Ut fra tilbakemeldingene fra ledelsene ved enhetene og de ansatte er det behov for økt 
kapasitet på personalfeltet, ikke minst i lys av økningen i tilsettinger knyttet til 
eksternfinansierte prosjekter og tilsetting og rekruttering av internasjonale medarbeidere. 
Med fire stillinger i personalseksjonen er hovedfokus personalforvaltning og drift. Det er 
mindre tid til utviklingsarbeid og rådgivning innenfor personalfeltet. 

Gjennom samtalerundene med de ansatte og ledergruppene er det en generell 
tilbakemelding at fakultetet må bli bedre på lederstøtte og oppfølging ved nyansettelser, 
særlig gjelder dette i lederstillinger. Opplæring av nye ledere i blant annet regelverk, 
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forskrifter, IA-arbeid og HMS er det ikke mulig for personalkonsulentene å ta tak i med 
dagens bemanning. 

Det er også en generell tilbakemelding at fakultetet er for dårlig som arbeidsgiver når det 
gjelder opplæring av nyansatte. Mye kunne ha vært bedre med større overlappingsperioder 
og man kunne hatt planlagte opplærings- eller kompetanseprogrammer for de ulike 
gruppene. Særlig har studiekonsulentene vært nevnt. Dette er også en oppgave for personal 
i utvidet forstand. 

Fakultetet bør videreutvikle personalfunksjonen til å innbefatte gode HR-støttefunksjoner 
for å sikre personalfunksjoner med strategisk fokus. I dette ligger det også bedre utbygde 
funksjoner som lederstøtte til linjen utover det som gis allerede i dag og med 
arbeidsoppgaver knyttet til personalplanlegging ved fakultetet. Å ha gode støttefunksjoner 
med riktig kompetanse i alle faser av personalfeltet, fra rekruttering, tilsetting, gjennom 
arbeidsforhold og til avslutningsfasen, er viktig i så måte. For å ha tilstrekkelig ressurser for å 
ivareta personalforvaltningen i tillegg til utviklingsoppgaver i er det behov for utvidelse av 
kompetansen, men også for ekstra ressurser. Dette kan oppnås gjennom nyrekruttering og 
det anbefales oppretting av en stilling til på personalseksjonen ved fakultetet.  

Kommunikasjon - samfunnsdialog 
Gjennom tilbakemeldingene som har kommet i arbeidet med planen, er det kommet frem 
behov for at fakultetet som helhet må ha mer dedikerte ressurser til web- og 
kommunikasjonsfeltet, herunder også alumnusvirksomheten. Også i universitetets og 
fakultetets strategi er dette fremhevet som en viktig oppgave fremover. Ved en økning i de 
forskningsadministrative stillingene ved grunnenhetene vil det være mulig å avse noe mer 
ressurser til dette arbeidet lokalt. Det bør også vurderes å kanalisere studieadministrative 
ressurser over på webproduksjon, særlig sett i lys av fakultetet med overgang til ny 
webplattform skal utvikle fagsider og fylle disse med godt innhold. Uansett vil det være 
behov for en bedre koordinering av alt arbeid på web på fakultetsnivå. Dette inkluderer også 
den produksjonen som gjøres i regi av informasjonssenteret. Fakultetet er i skrivende stund 
pilot for ny løsning for eksternweben og i kjølvannet av denne kan det komme endringer i 
den redaksjonelle organiseringen. Uavhengig av dette arbeidet er det behov for større fokus 
på koordinering internt ved fakultetet, men flere stillingsressurser prioriteres ikke i denne 
omgang. 

Tekniske funksjoner 
Griegakademiet må styrkes med en 100 % fast lydteknikerstilling. Fakultetet vil inngå avtaler 
om utvidede tjenester på renholds- og vaktmestersiden på Griegakademiets vegne da en 
dette i dag legger beslag på noe av de administrative ressursene. Universitetets modell for 
slike tjenester er sentraliserte funksjoner som leverer standardtjenester dimensjonert til et 
visst sørvisnivå utfra et allment behovsgrunnlag. Enheter ved universitetet kan inngå avtale 
om tjenester ut over standardtjenester og slike utvidede tjenester fordrer betaling. Omfang 
og nivå på tjenestene avtales etter at behovet er nærmere konkretisert.  
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Kompetansebehov 

Ut over de behov som blir beskrevet og som vil medføre nyrekruttering kan følgende 
kompetansebehov skisseres i administrasjonen. Dette kan skaffes ved kompetanseheving for 
enkeltmedarbeidere, mer samarbeid på tvers av arbeidsfelter og refordeling av oppgaver.: 

Det må arbeides mer systematisk med å styrke og integrere studieadministrativ kompetanse 
i oppfølgingen av forskerutdanningen ved grunnenhetene.  

På økonomifeltet må prognosekompetanse i fellesfunksjonene utvides. På samme måte må 
økonomikompetanse ved instituttene økes og det må en mer jevnlig integrering til av 
økonomifunksjonene ved sentrene med fellestjenestene ved Personal- og økonomiseksjonen 
ved HF.  

Samlet webkompetanse ved fakultet og grunnenhetene må økes. I dette ligger det mer 
koordinering og samarbeid mellom nivåene og utvikling av kurstilbud for denne målgruppen.  

Fakultetets sentrale forskningsadministrative funksjoner må øke kompetansen på 
kunstnerisk utviklingsarbeid (KUA). Strategier for dette må legges i samarbeid med 
Griegakademiet. På samme måte må det bedre kompetansedeling til i organisasjonen når 
det gjelder internasjonaliseringsfeltet og Griegakademiets behov. 

Mer allment kan man gjennom å starte rekrutteringsprosessen tidligere i stillinger som skal 
erstattes, på en bedre måte sikre at ressurser er på plass når noen går av og samtidig sørge 
for en god prosess med tanke på kompetanse- og erfaringsoverføring.  En god 
overlappingsperiode vil også gjøre lokal leder i stand til å bli kjent med den nye 
medarbeideren og foreta eventuelle omfordelinger i arbeidsoppgaver. God 
overlappingsperiode kan også være et viktig seniorpolitisk virkemiddel. 

Kompetanse kan skaffes ved nyrekruttering, kursing og skolering, men det finnes også andre 
virkemidler som arbeidsgiver rår over og bør ta i bruk. Disse virkemidlene vil kunne utvikle 
en tverrfaglig kompetanse i administrasjonen som er essensiell for å støtte og løse 
komplekse oppgaver. Følgende verktøy bør benyttes i større grad: 

Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer ved fakultetet. 
Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at det ved midlertidig eller varig vakanse et 
sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker det. Særlig kan det være nyttig mellom 
saksfelter. Flere har nevnt mulighet for å utvide erfaringsfeltet gjennom prosjektarbeid og 
hospitering også som et ledd i karriereutvikling. Fra et arbeidsgiverståsted er det viktig å ha 
ansatte både med spiss- og breddekompetanse, i tillegg til at jobbrotasjon også vil kunne 
vise alternative karrieremuligheter for de ansatte.  

Jobbrotasjon kan være en krevende øvelse for en organisasjon og blir betegnet som et 
overskuddsfenomen. Det bør likevel være mulig å tenke jobbrotasjon for grupper med 
noenlunde samme funksjon som en første utprøving av jobbrotasjon som 
organisasjonsutviklingsverktøy. Aktuelle grupper som har blitt nevnt er studieledere og 
administrasjonssjefer. 
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Prosjektarbeid 
Komplekse arbeidsoppgaver løses best gjennom involvering av ulike grupper ansatte som 
sammen besitter tverrfaglig kompetanse. I utviklingsoppgaver fremover bør det vurderes å 
benytte prosjektarbeidsformen mer aktivt og oppmuntre til denne arbeidsmetoden på tvers 
av enheter og nivåer.  

Hospitering 
Hospitering kan være aktuelt internt ved fakultetet, men også for personer eller funksjoner 
ved fakultet eller grunnenheter sentrale avdelinger. Aktuelle grupper å prøve dette ut på kan 
være i personal- og økonomifunksjoner, samt innen forskningsadministrasjon. Særlig 
relevant kan dette være i forbindelse med kompetanseheving knyttet til kunstnerisk 
utviklingsarbeid og internasjonaliseringsfeltet ved Griegakademiet.  

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene ved fakultetet kan være et verdifullt verktøy i 
organisasjonsutviklingen ved fakultetet så vel som et verktøy som regulerer 
arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler mellom en leder og en 
medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de blir riktig håndtert, 
kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av ansatte eller den enkelte 
enhet. Dette gjelder ikke minst i forhold til det å identifisere ansatte aktuelle for 
prosjektarbeid, hospitering og jobbrotasjon. 

Handlingsrom 

Om man tar utgangspunkt i dagens bemanning i administrasjonen er det mulig å si noe om 
handlingsrommet for dimensjonering og utvikling i administrasjonen fremover. Som for 
vitenskapelige stillinger er den øvre pensjonsalderen i administrative stillinger 70 år. I praksis 
vil færre administrativt ansatte velge å fortsette i yrkeslivet etter fylte 67 år og flere velger 
helt eller delvis pensjonering før fylte 67 også. Dersom man opererer med en tentativ 
avgang ved fylte 67, vil 10.75 årsverk bli disponible innen utløpet av 2016. Generelt sett er 
det større gjennomtrekk i administrative stillinger enn i vitenskapelige stillinger. Slike 
vakanser representerer også et handlingsrom i administrasjonen, i form av omdisponering 
mellom funksjoner og målrettet rekruttering og nytilførsel av kompetanse. 

I vurderingskapitlet over er det gjort rede for behov og ressurser knyttet til ulike 
administrative felter. Det viser at det finnes få muligheter til å refordele ressurser mellom 
områder innenfor dagens bemanning og det synes ikke mulig å trekke inn stillinger og 
funksjoner ved ledighet uten at det vil medføre at lovpålagte oppgaver ikke blir utført, og at 
tjenestene og sørvisnivået overfor den faglige staben blir forringet. Trolig henger dette 
sammen med at administrasjonen ved fakultetet er og har vært lav sammenlignet med 
andre enheter ved universitetet og sammenlignet med andre HF-fakulteter nasjonalt. Tvert 
imot er det vesentlige behov som ikke dekkes av administrasjonen ved fakultetet i dag og 
som oppleves som nødvendige og akutte. Dette inntrykket er allment og går igjen ved 
samtlige enheter ved fakultetet og peker i retning av en styrking av administrasjonen 
kommende år heller enn en reduksjon. De gode økonomiske rammene gjør det også mulig å 
bygge opp kompetansen i administrasjonen nå. På lengre sikt vil det kunne være aktuelt å 
vurdere reduksjon av stillingsressurser innenfor enkelte funksjoner. 
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Kort oppsummert på bakgrunn av gjennomgangen og vurderingen over må følgende behov 
søkes løst i løpet av 2013: 

Stabsfunksjoner 

• 1 stilling ved SVT/SKOK 
• 1 stilling LLE 

 

Forskningsadministrasjon 

• 1 stilling AHKR 
• 1 stilling LLE 

• Fellestjeneste for øvrige enheter 
 

Personal  

• 1 stilling PØS 
 

Økonomi 

• 1 stilling PØS prosjekt 
• 0,5 stilling back-up og avlastning drift PØS  
• Økning med 0,3 til totalt 1,0 ved SVT/SKOK  

 

Studie 

• 0,5 stilling eksamen ved Griegakademiet 
• SVT og SKOK  

 

Tekniske funksjoner 

• 1,0 lydtekninger GA 
• Økt behov for vaktmester- og renholdstjenester GA 
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Følgende stillinger foreslås prioritert og realisert i 2013: 

Enhet Funksjon Årsverk 

Nettotilvekst ut fra 
dagens administrasjon 
på enhet 

LLE Forskningsadministrasjon 1,0 +1,0 

LLE Stab 1,0 + 1,0 

AHKR Forskerutdanning 
1,0 +1,0  

SVT/SKOK Stab 
1,0 +0,5 

GA Studie 
0,5 +0,5 

GA Teknisk  1,0 + 1,0 

HF Forskningsadministrasjon 1,0 + 1,0  

HF Personal 
1,0 + 1,0  

HF Økonomi 
1,0  + 1,0  

HF Ledelse (Personal og økonomi) 
1,0 0 

SUM  9,5 8,0 

 

Følgende disponible stillingsressurser finnes i 2013: 

Årsverk Merknad 

2,5 Kjent avgang i 2013 

2,7 Stillingsforpliktelser CMS, hvorav 1,5 blir en forpliktelse vi overtar 
kostnadene for fra universitetet sentralt. 

2,0  Prioritert og lagt inn i budsjettforslaget for 2013 

1,0 Finansiert av dekningsbidrag 

1,0 Delvis finansiert ved rammeøkning for GA 

9,2  
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Det er lagt inn to stillinger i budsjett 2013 til styrking av administrasjonen. Det er videre 2,5 
stillinger i avgang i løpet av 2013 ved SKOK og i fakultetsadministrasjonen. I tillegg har 
fakultetet 2,7 stillinger ved CMS som er fast ansatt ved fakultetet og som fra 2013 kan 
disponeres til andre oppgaver. Fakultetet opererer per i dag med faste administrative satser 
på eksternfinansierte årsverk på 20.000,- En stilling ved PØS er finansiert over denne, men 
med den store økning i ekstern finansiert virksomhet er det økonomisk rom for minst 1,0 
stilling finansiert over disse satsene. Ekstratildelinger fra universitetsstyret de senere årene 
vil delvis kunne dekke deler lydteknikerstillingen ved Griegakademiet.  

Det viser at det er mulig å realisere den prioriterte listen over med bakgrunn i dette.  

CMS avvikles i løpet av 2012, men noe av aktiviteten fortsetter i 2013. De ansatte ved 
senteret har samlet sett bred erfaring og besitter verdifull kompetanse for fakultetet. 
Hvordan den best kan benyttes bør drøftes med grunnenhetene og de ansatte på senteret 
før stillinger som kan være relevante for denne gruppen i tabellen over lyses ut.  

Behovet for ytterligere styrking av økonomifunksjonen ved PØS søkes realisert gjennom 
omdisponering i stabsseksjonens førstelinjetjeneste. 

FOFs studieadministrative ressurser med ledig kapasitet i vårsemestrene søkes disponert ved 
enheter som har behov for økte ressurser innenfor studieadministrasjon eller har behov for 
studieadministrativ kompetanse. Dette bør vurderes i forhold til SVT/SKOK og ev. 
Griegakademiet før en ytterligere stillingsutvidelse vurderes ved disse enhetene. 

Griegakademiets behov for økte tjenester løses gjennom egne avtaler med EIA innenfor 
renhold og vaktmestertjenester. Instituttet vurderer bruk av studentmedarbeidere etter 
modell fra m.a. DKDM. 

Handlingsrommet er over definert til 9,2 stillinger, mens det er prioritert stillinger inn med 
en nettotilvekst på 8,0 årsverk. De resterende 1,2 stillinger kan sees på som en fleksibel 
ressurs som kan benyttes ved behov som kan dukke opp i løpet av året som kommer (jf 
usikkerhetsmomentene som nevnes mot slutten). 

2014 
Tentativ avgang for aldersgrensen i 2014 er 3,75 årsverk. Avgangen kommer i 
studieadministrasjonen ved FOF og IF, samt stabsfunksjoner ved GA og PØS ved HF-
administrasjonen. Ut fra dagens situasjon må funksjonene ved GA og PØS erstattes, det 
samme gjelder stillingene ved IF og FOF. Det er ikke grunnlag for en allokering av ressurser 
mellom nivåene eller mellom enheter gitt dagens rammebetingelser. Ved erstatning i disse 
stillingene, og særlig i de studieadministrative stillingene, bør det foretas en vurdering av 
innretning på stillingene som kan tilføre de gjeldende instituttene ressurser på felt eller 
kompetanse som de ikke klarer å realisere med dagens bemanning. 

For å sikre god overlapping og overføring av kompetanse må rekrutteringsprosessene starte 
tidlig. 
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2015 
I 2015 ligger det an til tre avganger for aldersgrensen. To stillinger kommer innen 
studieadministrasjon ved AHKR og en i førstelinje ved LLE. Ut ifra dagens arbeidsoppgaver og 
behov ser det ikke mulig ut å trekke inn eller refordele stillingene ved AHKR til andre 
enheter. Det er ikke noe å gå på når det gjelder de studieadministrative oppgavene ved 
instituttet. Men gitt en avgang i to studieadministrative funksjoner vil instituttet gjennom 
rekruttering ha mulighet for å innhente ny kompetanse. 

LLE ble tilgodesett med en ekstra førstelinjestilling i 2013 ut fra behov. I løpet av 2014 gjøres 
det enn ny vurdering av hvorvidt instituttet trenger å erstatte førstelinjestillingen med 
avgang i 2015 helt eller delvis eller om stillingen kan refordeles eller trekkes inn. 

2016 
I 2016 ligger det an til avgang i 1,5 administrativ stilling for aldersgrensen. Avgangen 
kommer i forskningsadministrasjon ved IF og arkivstilling ved GA. 50 % arkivstilling ved GA 
erstattes i utgangspunktet ikke, da stillingen ble etablert og senere gjort fast pga. 
prosjektrelatert og tidsbegrenset virksomhet knyttet til Arne Bjørndals samlinger. Stillingen 
er per i dag finansiert av ekstratildelingen i rammen fra Universitetsstyret til Griegakademiet 
og det åpnes for at instituttet kan prioritere videreføring av denne stillingen opp mot andre 
strategisk viktige felter. 

Prioritering videre i strategisk periode 
Med en økning på to administrative årsverk over 2013-budsjettet og erstatning av alle 
stillinger etter naturlig avgang samtidig som årsverkene på vitenskapelig side holdes stabil på 
dagens nivå, vil administrasjonen utgjøre rett i overkant av 18 prosent av de ansatte ved 
fakultetet. Tjenestene og sørvisen administrasjonen yter til den faglige virksomheten er også 
betinget av kapasitet, tilgang på riktige ressurser og riktig kompetanse. Fakultetet har i sin 
strategi listet opp en rekke målsetninger i strategiperioden som det per i dag ikke finnes 
administrative ressurser og tilstrekkelig kompetanse til å følge opp. Mediestrategi – 
journalist, alumnus, arbeidsliv osv. er eksempler på dette. Utviklingen i studietilbudene samt 
økning i internasjonal virksomhet på alle nivå, tilsier oppbygning av kompetanse på 
studiefeltet og muligens også en utviding av ressurser på sikt.  

Det finnes også noen usikkerhetsmomenter som vil kunne spille inn når det gjelder 
dimensjonering av administrasjonen fremover. Som tidligere nevnt er fakultetet pilot i 
universitetets arbeid med ny webplattform. Det er per i dag usikkert hvor mye dedikerte 
ressurser weben vil kreve i fremtiden, men det ligger uansett an til et større fokus på weben, 
flere dedikerte ressurser på weben og samlet sett er det behov for kompetanseheving på 
feltet i administrasjonen ved fakultetet. Hvordan ressurser skal dedikeres til webarbeid er et 
åpent spørsmål som vil kunne kreve en justering fremover, enten i form av refordeling av 
arbeidsoppgaver internt eller også ressursøkning samlet sett ved fakultetet. 

Et annet usikkerhetsmoment vil fremtidig organisering av bachelorutdanningen være. 
Dersom fakultetsstyret vedtar en omorganisering av bachelorutdanningen der 
førstesemesterstudiene legges om, vil det bli ledig kapasitet i førstesemester-
administrasjonen ved FOF. Disse administrative ressursene representerer fleksibilitet og 
mulighet for reallokering i hele administrasjonen sett under ett. 
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Fakultetet skal gjennomføre evaluering av instituttsammenslåingen fra 2007. Dersom 
oppfølgingen av denne vedtar en endring i instituttstrukturen, vil dette få konsekvenser for 
de samlede administrative tjenestene og ressursene ved fakultetet.  

Økt BOA-virksomhet og særlig i store og prestisjetunge prosjekter av langvarig karakter vil 
også få konsekvenser for administrasjonen og dimensjoneringen av denne. 

Til syvende og sist blir det et spørsmål om prioriteringer fra fakultetsstyret i forhold til 
dimensjonering av administrasjonen. Ti flere administrative stillinger og samme antall 
vitenskapelig ansatte ville utgjort en administrasjon på 20 %. Det er ingen målsetning å øke 
med så mye som ti stillinger utover dagens bemanning, men det sier om hvordan 
kapasiteten kunne vært om dersom forholdstallet var 80-20. En del av de vitenskapelige 
ansatte er midlertidige ansatte i prosjekter og den eksternfinansierte porteføljen vil kunne 
variere gjennom årene. Det er således risikabelt å binde så mange flere faste administrative 
stillinger til lønnsbudsjettet og det er derfor ikke tilrådelig å øke opp så mye. Det bør likevel 
vurderes i forbindelse med de årlige budsjettprosessene hvorvidt en ytterligere økning av 
administrasjonen utover 2013-nivå skal foretas. Det anbefales at behov for refordeling, 
omprioritering og økning i administrasjonen meldes inn av instituttene i budsjettinnspillene 
og vurderes i budsjettsammenheng i fakultetsstyret. Vurdering av behov som ikke er 
prioritert i tabellene over, som f.eks. journalist, ytterligere oppbygging av 
forskningsadministrasjonene ved enhetene, flere studieadministrative ressurser som følger 
av nye tilbud og økning i samlet formidlingsressurser ved fakultetet sett under ett, tas med 
til videre budsjettbehandlinger, fra 2014 og fremover. 

 

 

 


