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Bakgrunn 
Administrativt utviklingsprosjekt er en viktig del at fakultetets strategiarbeid. Prosjektet startet høsten 
2014, etter at fakultetsstyret hadde vedtatt rammene for arbeidet og mandat for gruppene i 
fakultetsstyresakene 2014-46 og 2014-62. I møtet 26. mars 2015 ga fakultetsstyret sin tilslutning til å 
starte en omstilling med mål om å etablere en felles personalenhet som skal betjene alle institutt og 
sentre ved fakultetet. 
 
Begrunnelsen for å etablere en felles personalenhet var blant annet:  

– En sentralisering av personaladministrasjonen vil legge til rette for enhetlig og profesjonell 
saksbehandling og personalbehandling, høy kompetanse og mer vellykkede 
rekrutteringsprosesser 

– Fullmaktstrukturen på personalfeltet gjør at fullført saksbehandling på ett nivå 
(saksbehandling fra A-Å) kun kan gjennomføres ved at personalmedarbeidere ansettes på 
fakultetsnivået, og dette er et viktig argument for sentralisering av tjenestene 

– En sentralisering vil sikre robusthet og god lederstøtte innen personaladministrasjon 
– En sentralisering vil legge til rette for utvikling og karrierevei for personalmedarbeidere 
– En sentralisering vil kunne frigjøre administrative ressurser over tid (som kan omdisponeres til 

forskningsstøtte og kommunikasjon/formidling) 
 
Vedtaket i fakultetsstyret lød: 

Fakultetsstyret vedtar å slutte seg til prosjektgruppens anbefalinger og forutsetninger, slik de 
fremkommer i prosjektgruppens notat fra møte 2./12. mars 2015 og med de endringene som fremkom i 
møtet. I dette ligger tilslutning til følgende: 

1. Fakultetsstyret ser frem til videre oppfølging av tiltakene som er fremmet av arbeidsgruppene, og 
ber fakultetsdirektøren sørge for at forbedringstiltakene implementeres fortløpende. 

2. Fakultetsstyret støtter, mot 1 stemme, forslaget om sentralisering av fakultets 
personaladministrative tjenester, og ber om at prosessen gjennomføres i henhold til de planer 
som følger av dette saksforelegget. 

3. Fakultetsstyret støtter forslaget om etablering av felles ekspedisjon for Realfagbygget, og ber om at 
tiltaket søkes gjennomført som en del av prosessen med sentralisering av de 
personaladministrative tjenester. 

 
Prosjektgruppen har fulgt opp vedtaket i henhold til informasjons- og fremdriftsplanen som fulgte med 
saksforelegget: 
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April Mai Juli September Oktober November Desember

Fakultetsstyret 11.jun 10.sep 10.des
Status Vedtak Status

Prosjektgruppen x x 11.,19, og 31. x x x
Ledergruppen x x 19.aug x x
Sentralt forhandlingsutvalg Info Forhandling Info

Organisering Fase II - Fase II - Fase II - Fase II-
Funksjonsbeskrivelser Fullføre Bemanningsplan Forberedelser

Sentralisering av Oppgavekartlegging Funksjonsplanen Innplasserings-
personaladministrasjon Kompetansebehov Vedta prosess

Linjeledelse Funksjonsplanen Dialog med den 
Forutsetninger --------- enkelte
Tilhørighet Individuell kartlegging
Karriereveier Personlig oppfølging
Bemanningsoversikter
Ressursspørsmål Kompetanse
Lokalisering Ønsker
mv.

Informasjons- og fremdriftsplan - organisering personal, etablering av byggekspedisjon

2015

Sommerpause 
(skrivefase)

Juni August

 

Prosjektgruppen har i samarbeid med ledelsen ved instituttene og personalmedarbeiderne utarbeidet et 
forslag til funksjonsplan for den nye enheten som nå legges frem for fakultetsstyret. Det er også 
utarbeidet et forslag til bemanningsplan for den nye enheten som følger som vedlegg til 
funksjonsplanen. 

Fakultetsledelsens merknader 
Funksjonsplanen som nå legges frem danner et godt utgangspunkt for etablering av vår nye 
sentraliserte personalenhet fra 1. januar 2016. Anbefalingene er et resultat av en bred prosess, og 
dokumentet balanserer etter fakultetsledelsens mening godt i forhold til behovet for gode beskrivelser 
av ansvars- og oppgavefordeling og behovet for en fleksibel organisering som gjør oss rustet til å 
fortløpende møte fremtidige endringer, både dem som følger av fakultetets egne prioriteringer, vekst i 
virksomheten (økning i BOA) som følge av strategisk satsing og dem som følger av endrede 
rammebetingelser i sektoren. 
 
Fakultetsledelsen satte i gang utviklingsprosjektet ut ifra et ønske og en forventning om at prosjektet 
vil styrke vår konkurransekraft gjennom kvalitetshevende tiltak, samordning og effektivisering. 
Prosjektet har vist oss at våre administrativt ansatte både har endringsvilje og endringsevne, og 
sentraliseringen av personaladministrasjonen forventes å på sikt kunne gi en effektiviseringsgevinst på 
4-5 årsverk. Dette vil gi fakultetet mulighet til å omdisponere ressurser til administrative fagfelt som 
blir viktig for fakultetet fremover, blant annet forskningsstøtte og kommunikasjon. Denne effekten av 
omorganisering er viktig for fakultetet i en tid hvor bærekraftig utnyttelse av våre budsjettressurser må 
ha høyt fokus. Fakultetsledelsen ser frem til etableringen av den nye personalenheten og har stor tro på 
at den vil gi oss en god videreutvikling av personaltjenestene, til glede for alle ansatte ved fakultetets 
institutter, sentre og øvrige enheter. 

Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret vedtar den fremlagte funksjonsplanen for sentralisert personalenhet, og 
godkjenner derigjennom den foreslåtte bemanningsplanen for enheten. 
 
Fakultetsstyret ber om at innplasseringsprosessen gjennomføres i henhold til de fremlagte 
planene, med sikte på etablering og oppstart av ny enhet fra 1. januar 2016. 

 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
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