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Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske 
fakultet, 2013-16  

 

Saken gjelder oppfølging av den administrative bemanningsplanen som ble vedtatt i 

fakultetsstyret i november 2012. Vi anbefaler at fakultetsstyret vedtar forslag til oppfølging av 

to punkter: 1) Gjennomgang av ansvars- og arbeidsfordelingen mellom fakultets- og 

instituttnivå og 2) 0rganisering av fakultetsadministrasjonen. Når det gjelder anbefalinger i 

planen knyttet til kompetanseheving og effektivisering av administrative arbeidsprosesser blir 

dette fulgt opp i egne prosesser. 

 

Dokumenter 

 Strategi for UiB 2011 – 2015  

 HF-strategi 2012 – 2015 

 Administrativ bemanningsplan 2013 – 2016 

 Funksjons- og bemanningsplan fra 2007 

 Hovedavtalen for arbeidstakere i staten med tilpasninger for UiB 

Bakgrunn 

Fakultetsstyret vedtok i november 2011 strategi for Det humanistiske fakultet 2012 – 2015. I 
strategien står det blant annet (s.3)  
 

«Grunneiningane ved fakultetet har det operative ansvaret for basisverksemda innan 
undervisning, forsking og formidling både fagleg og administrativt. For at dette 
ansvaret skal bli reelt, må så mykje som mogleg av ressursane overførast til 
grunneiningane. Fakultetet skal vere eit nivå med koordinerande og strategiske 
funksjonar og samtidig ha det overordna ansvaret for å kvalitetssikre verksemda. 
Dette inneber at fakultetet og fakultetsstyret si hovudrolle skal vere å leggje overordna 
faglege og administrative mål og rammer for verksemda.» 

 

I strategien går det også frem at fakultet skal utarbeide en dimensjoneringsplan som skal 

vurdere fordelingen av ansvar og administrative ressurser mellom fakultet og institutt og 

mellom instituttene.  

En administrativ bemanningsplan ble vedtatt av fakultetsstyret i november 2012. I planen ble 

utviklingen siden 2007 gjennomgått når det gjelder deler av den faglige virksomheten, 

endring i administrative oppgaver, utvikling i antall administrative årsverk ved de ulike 

enhetene og behov for kompetanseutvikling.  
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Planen avdekket behov for styrking av enkelte administrative arbeidsfelt, særlig forsknings- 

og forskerutdanningsadministrasjon, personalfeltet og prosjektøkonomi. I løpet av 2013 ble 3 

faste administrative stillinger ved CMS overført til fakultetsadministrasjonen i tråd med 

planen, med ansvar innenfor disse feltene. I tillegg ble det opprettet 1 prosjektøkonomstilling 

i fakultetsadministrasjonen, 1 stilling innenfor forskerutdanningsadministrasjon ved 

henholdsvis LLE og AHKR, 1 førstelinjestilling/stab ved LLE og 0,5 ved SKOK/SVT og 1 

lydteknikker og 0,5 studieadministrativ stilling ved GA. Disse 9 stillingene ble delvis realisert 

gjennom en omdisponering av stillinger etter avgang, delvis ved opprettelse av nye stillinger 

og delvis finansiert gjennom dekningsbidrag.  Det ble anbefalt at behov for refordeling, 

omprioritering og økning i administrasjonen etter dette skulle meldes inn av grunnenhetene i 

den årlige budsjettprosessen. Høsten 2013 kommer det også 1 traineestilling via 

Karrieresenteret som skal arbeide innenfor personalfeltet. 

Når det gjelder organisering av fakultetsadministrasjonen har det skjedd relativt store 

endringer. I 2007 ble det etablert en egen forskningsseksjon med ansvar for forskning, 

forskerutdanning og formidling. Denne ble siden ble slått sammen med stabsseksjonen på 

grunn av fakultetets vanskelige økonomiske situasjon. Det har vært en kraftig økning i 

eksternt finansiert virksomhet (BOA), ny handlingsplan for forskerutdanningen er vedtatt og 

ny eksternweb er innført. Det er derfor behov for å vurdere om denne seksjonen skal 

gjenopprettes. I 2007 ble personal og økonomiseksjonen slått sammen til en seksjon (PØS) 

med felles leder, men med en fagansvarlig/seniorkonsulent innenfor hvert felt. Seksjonsleder 

for PØS har nå gått av med pensjon, og i lys av den store økningen i oppgaver innenfor både 

personal- og økonomifeltet må vi vurdere om fakultetet og grunnenhetene er best tjent med 

at personal og økonomi igjen blir to selvstendige seksjoner med hver sin leder. Høsten 2013 

har vi en midlertidig løsning ved at seniorkonsulentene på henholdsvis personal og økonomi 

fungerer som gruppeledere inntil ny organisering er bestemt. I tillegg fungerer en av 

fakultetets rådgivere som leder av stabsseksjonen ut 2013. Stabsseksjonen var tidligere 

ledet av assisterende fakultetsdirektør som sluttet i sommer og ny assisterende 

fakultetsdirektør tiltrer medio oktober 2013. I og med at fakultetsadministrasjonen allerede er 

styrket med stillinger innenfor personal, økonomi og forskningsadministrasjon må endringer i 

organiseringen søkes løst innenfor dagens bemanning. 

I kartleggingen som ble gjort i forbindelse med den administrative bemanningsplanen 

fremkom det ikke umiddelbare behov for endring i ansvars- og arbeidsfordelingen mellom 

nivåene (s. 23). Det ble likevel anbefalt at vi foretar en gjennomgang av ansvars- og 

arbeidsfordelingen mellom fakultets- og grunnivå med tanke på rolle- og ansvarsavklaring 

innenfor dagens organisatoriske struktur. Her er det allerede satt i gang en prosess når det 

gjelder oppgaver knyttet til forskerutdanningen. 

Det ble også påpekt at det er behov for gjennomgang av arbeidsprosesser og flyt for å se om 

det er mulig å effektivisere prosesser og rutiner (s. 23). 

Kartlegging av kompetansebehov og en plan for kompetanseutvikling er også et sentralt 

tema i den administrative bemanningsplanen. En egen kompetanseplan for administrasjonen 

ble utarbeidet i 2011 og vil bli justert på bakgrunn av kartleggingen gjort i forbindelse med 

administrativ bemanningsplan og etter diskusjon med administrasjonssjefene og seksjonene 

i fakultetsadministrasjonen. Lederutvikling har de siste årene ikke vært prioritert av UiB 

sentralt og er spesielt etterspurt av administrasjonssjefene. Personal- og 
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organisasjonsavdelingen ved UiB jobber nå med lederopplæring for faglige ledere, men det 

er også behov for å vurdere behovet for lederopplæring/utvikling for administrative ledere 

ved fakultetet.  

Områder til oppfølging: 

Behov for administrative ressurser bør i følge anbefalingen i den administrative 

bemanningsplanen meldes inn av grunnenhetene i den årlige budsjettprosessen. En 

eventuell økning i administrative stillinger holdes derfor utenfor denne saken.  

Anbefalinger i planen som bør følges opp: 

1. Gjennomgang av ansvars- og arbeidsfordelingen mellom fakultets- og instituttnivå med 

tanke på tydeliggjøring av roller og myndighet. 

I 2007 ble de administrative funksjonene gjennomgått og det ble satt ned arbeidsgrupper 

innenfor alle administrative områder som blant annet skulle kartlegge og konkretisere 

arbeidsoppgaver og foreslå oppgavefordeling mellom fakultets- og instituttnivå.  Som en del 

av funksjons- og bemanningsplanen ble det utarbeidet funksjonsbeskrivelser innenfor alle 

administrative hovedområder.  Det ble også nedsatt en rekke administrative 

nettverksgrupper med deltakere på tvers av grunnenhetene ledet av ansatte i 

fakultetsadministrasjonen. 

 

Etter denne tid har det skjedd endringer både ved at oppgaver er desentralisert fra sentralt 

nivå til fakultetsnivå, senest etter- og videreutdanningsvirksomheten, og at det er tatt i bruk 

nye elektroniske verktøy som for eksempel elektronisk saksbehandlingssystem (ephorte), 

prosjektadministrasjonsmodul i økonomisystemet (PA) og elektronisk personaldatasystem 

(PAGA). Gjennom arbeidet med den administrative bemanningsplanen kom det frem at det 

er behov for å se på roller og myndighet på fakultets- og grunnivå med tanke på 

tydeliggjøring og og/eller justeringer av myndighet og ansvar innenfor dagens 

organisatoriske struktur.  Konklusjonene av gjennomgangen kan få betydning for hvordan 

administrative ressurser skal prioriteres fremover. På grunn av utviklingen i de administrative 

arbeidsfeltene og fordi enkelte administrative funksjoner som for eksempel forskning, 

forskerutdannings- og formidlingsadministrasjon på grunnivået nå er delt mellom flere 

personer enn i 2007, er det også behov for å se på organisering av de administrative 

nettverkene. 

 

2. Organisering av fakultetsadministrasjonen 

Utgangspunktet for omorganiseringen vil være funksjons- og bemanningsplanen for 2007 og 

kartleggingen som ble gjort i den administrative bemanningsplanen. Det er spesielt viktig å 

vurdere etablering av egen personalseksjon og økonomiseksjon, gjenetablering av seksjon 

for forskning, forskerutdanning og formidling, organisering av stabstjenestene og 

rådgiverstillinger. Samtidig er det viktig å ivareta samarbeid på tvers av seksjonsgrensene 

gjennom nettverk og prosjektgrupper og team som kan jobbe tettere sammen ut mot 

instituttene innenfor ulike områder. Omorganiseringen i fakultetsadministrasjonen skal ikke 

føre til at ansatte må flytte til andre enheter, men vil bety at vi må tegne organisasjonskartet 

for deler av fakultetsadministrasjonen på nytt og at det kan ble endringer i 
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seksjonsinndelingen i administrasjonen. Det kan også bli endring i ansvarsområder og 

arbeidsoppgaver for enkelte ansatte.  

Ledelsen av stabsseksjonen, personalseksjonen og økonomiseksjonen er løst midlertidig 

ved at rådgiver og to seniorkonsulenter har påtatt seg lederoppgaven ut 2013. 

 

3. Kompetanseplan og lederutvikling 

Kompetanseplan for administrasjonen 2013 - 2015 er et vedlegg til den administrative 

bemanningsplanen. Utkast til kompetanseplan skal diskuteres med administrasjonssjefene 

og seksjonsledere i fakultetsadministrasjonen tidlig i høstsemesteret. Planen skal deretter 

legges frem for IDU til drøfting og den ferdige planen legges frem som orienteringssak for 

fakultetsstyret i desember 2013.  

Det nye rektoratet har signalisert at lederopplæring vil stå sentralt i deres 

organisasjonsutvikling. Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) er i gang med å 

planlegge lederopplæring for faglige ledere og har også signalisert at 

lederopplæring/lederutvikling for administrative ledere vil komme. Vi foreslår at dette følges 

opp som en egen prosess i samarbeid med POA. 

 

4. Effektivisering og forenkling av administrative arbeidsprosesser 

Både i dekanens ledergruppe, i administrasjonssjefsgruppen og i administrasjonen for øvrig 

har det vært påpekt at det innenfor enkelte administrative arbeidsfelt er unødig lange og 

tungvinte prosesser og at det utføres oppgaver på flere nivåer enn nødvendig. Dette gjelder 

blant annet tilsetting i vitenskapelige stillinger og studieplanarbeidet. Rapporteringer og 

høringer er også arbeidsfelt som det er behov for å gjennomgå. Prinsippet skal være at mest 

mulig saksbehandling skal ligge på et lavest mulig nivå og vi må se på hvilke administrative 

arbeidsområder som kan effektiviseres og forenkles. Vi foreslår at dette følges opp når 

gjennomgangen av ansvars- og arbeidsfordelingen mellom nivåene og organiseringen av 

fakultetsadministrasjonen er ferdigstilt og at prosjektgruppen får i mandat å lage en plan for 

oppfølging. 

Mål for oppfølging av den administrative bemanningsplanen 

Målsettingen for fakultetsadministrasjonen er nedfelt i fakultetsadministrasjonens mål og 

tiltaksplan og i den foreløpige kompetanseplan for administrasjonen 2013 - 2015: 

Overordnet mål: 

Det overordna prinsippet for all verksemd ved universitetet og fakultetet er kvalitet. 

Grunneininga ved fakultetet har det operative ansvaret for basisverksemda både fagleg og 

administrativt. Fakultetet er eit nivå med koordinerande og strategiske funksjonar som også 

har det overordna ansvaret for å kvalitetssikre verksemda. 

Administrasjonen ved Det humanistiske fakultet skal vere profesjonell og synleg, byggje opp 

under de faglege verksemda på alle nivå og medverke til at styre, råd og utval har eit best 

mogeleg grunnlag for å ta sine avgjerder.  

Arbeidsmiljøet i fakultetsadministrasjonen skal vere inkluderande, med takhøgd og positiv 

innstilling. Det skal vere god kontakt mellom seksjonane, mot fagmiljøa og institutta. 
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Delmål 

Best mulig kvalitet på de samlede administrative tjenestene uavhengig av nivå skal oppnås 

ved at: 

- alle ledere ved fakultetet er innforstått med hva som ligger av ansvar og myndighet 

på eget nivå 

- ansvar for saksbehandlingsoppgaver skal i størst mulig grad ligge på ett nivå 

- fakultetsadministrasjonen organiseres på en måte som gir best mulig tjenester til våre 

overordnede, samarbeidspartnere og brukere; dvs Kunnskapsdepartementet, 

universitetsledelsen, sentrale avdelinger, fakultetsstyret, dekanat og grunnenheter 

- vi til enhver tid har rett administrativ kompetanse på rett sted  

- administrative ledere tilbys lederopplæring/utvikling 

- det er god flyt og effektivitet i de administrative prosessene 

 

Prosjektorganisasjon og mandat 

En gjennomgang og tydeliggjøring av ansvars- og arbeidsfordeling mellom fakultets- og 

instituttnivå vil danne grunnlaget for anbefalingene for organisering av 

fakultetsadministrasjonen. Vi har nå midlertidige løsninger som gjør det nødvendig å se på 

en hensiktsmessig organisering av fakultetsadministrasjonen så snart som mulig og foreslår 

derfor at fakultetsstyret setter ned en prosjektorganisasjon med ansvar for å følge opp disse 

to punktene.  

Kompetanseplan og lederutvikling for administrasjonen samt effektivisering av administrative 

arbeidsprosesser følges opp som foreslått i saksforelegget.  

Styringsgruppe: 

Det settes ned en styringsgruppe bestående av dekan eller prodekan, én instituttleder, 

representant fra Personal- og organisasjonsavdelingen og to representanter fra 

tjenestemannsorganisasjonene. Styringsgruppen ledes av fakultetsdirektøren som også 

oppnevner sekretær for arbeidet. Styringsgruppen kan utvides med fakultetsdirektør fra et 

annet fakultet.  

Styringsgruppens mandat: 

Styringsgruppen skal med bakgrunn i innspill fra prosjektgruppen gi sin vurdering og legge 

frem forslag til ny organisering av fakultetsadministrasjonen samt forslag til tydeliggjøring av 

ansvars- og arbeidsdeling mellom nivåene for fakultetsstyret.  

Forslagene skal bidra til at alle ledere ved fakultetet er innforstått med hva som ligger av 

ansvar og myndighet på de ulike nivå og at ansvar for saksbehandlingsoppgaver i størst 

mulig grad ligger på ett nivå. Fakultetsadministrasjonen skal være organisert på en måte 

som gir best mulig kvalitet på de administrative tjenestene vi yter til våre overordnede, 

samarbeidspartnere og brukere. 

 

Prosjektgruppe 

Det settes ned en prosjektgruppe bestående av de administrative lederne i 

fakultetsadministrasjonen, to administrasjonssjefer og representant fra Personal og 
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organisasjonsavdelingen med særlig kompetanse på omstilling. Prosjektgruppen ledes av 

assisterende fakultetsdirektør.  

 

Prosjektgruppens mandat 

Prosjektgruppen skal utrede og foreslå: 

- en tydeliggjøring og/eller justering av ansvar og myndighet på fakultets- og grunnivå 

innenfor dagens organisatoriske struktur 

- justeringer i organisering av de administrative nettverkene 

- en organisasjonsmodell for fakultetsadministrasjonen som fører til best mulig 

administrative tjenester til våre overordnede, samarbeidspartnere og brukere. 

 

Prosjektgruppen skal konkretisere hvilke administrative arbeidsfelt som bør følges opp med 

tanke på effektivisering og forenkling og foreslå hvordan dette kan gjøres. 

 

Prosessen og tidsplan 

Prosjektgruppen har ansvar for at ansatte inkluderes i diskusjonene om ansvar og 

arbeidsdeling. 

Når det gjelder omorganisering av fakultetsadministrasjonen skal dette skje i tråd med 

Hovedavtalen og omstillingsavtalen ved UiB. Den administrative fakultetsledelsen har ansvar 

for å ha samtaler med den enkelte som berøres, møter med seksjonene og 

informasjonsmøter for hele fakultetsadministrasjonen. Informasjon og drøftinger med 

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) vil være en del av denne prosessen. Forslag til ny 

organisering vil også diskuteres i fakultetets ledergruppe og vil bli lagt frem for dekanens 

faglige ledergruppe og i administrasjonssjefsgruppen.  

 

Tidsplan for prosjektet og plan for informasjon vil bli utarbeidet av fakultetsdirektøren og lagt 

frem for styringsgruppen i løpet av oktober 2013. 

 

Prosjektgruppen bør ha lagt frem sine anbefalinger for styringsgruppen innen utløpet av 

mars 2014 og saken lagt frem for fakultetsstyret i april 2014. 

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret vedtar rammene for oppfølging av den administrative bemanningsplanen som 

beskrevet i saksforelegget og setter ned styringsgruppe og prosjektgruppe som foreslått. 

Forslag til ansvars- og arbeidsfordeling mellom nivåene og organisering av 

fakultetsadministrasjonen legges frem for styret innen april 2014. 

Forslag til plan for arbeidet med effektivisering og forenkling av administrative 

arbeidsprosesser legges frem for styret i juni 2014. 

 
  
Margareth Hagen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 


