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fakultet, mandat for prosjektgruppen  

 
 

Bakgrunn 

Fakultetsstyret vedtok i sitt møte 9. september i år mandat og sammensetning av 

styringsgruppe og prosjektgruppe som skal følge opp anbefalingene som ble gitt i den 

administrative bemanningsplanen 2013 - 2016. 

 

Prosjektgruppens mandat er å 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. 
 
I ettertid ser vi at det er behov å utvide prosjektgruppens mandat med ytterligere ett punkt. 
En utredning og forslag om justering av ansvar og myndighet på fakultets- og grunnivå kan 
bety at det også vil være behov for å se på en omdisponering eller økning av ressurser 
innenfor enkelte administrative arbeidsområder. Fakultetsledelsen foreslår derfor at 
prosjektgruppens mandat utvides til å utrede og foreslå eventuelle endringer i 
administrativ bemanning som følge av en tydeliggjøring og/eller justering av ansvar og 
myndighet på fakultets- og grunnivå. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar å utvide prosjektgruppens mandat som følger: 
 
Prosjektgruppens mandat er å utrede og foreslå: 

- en tydeliggjøring og/eller justering av ansvar og myndighet på fakultets- og grunnivå 
innenfor dagens organisatoriske struktur 

- eventuelle endringer i administrativ bemanning som følge av dette 
- 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. 
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