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Det matematisk naturvitenskapelige fakultet 

Legg inn 

«Avdeling / enhet»  
på hver side: 

 

1 Gå til menyen «Sett inn» 

2 Velg: Dato og klokkeslett 

3 Skriv navn på avdeling eller 

   enhet i feltet «Bunntekst» 

4 Velg «Bruk på alle" 
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2015 

Avdeling / enhet 

Uke 2 Møter i arbeidsgruppene AG AGL Innkalt

19.jan

Dialogmøte om organisering (instituttledere, adm.sjefer og 

fakultetsledelse) LG JG Planlagt

Uke 4 Møte i arbeidsgruppene AG AGL Innkalt

Uke 5 Oversendelse av rapporter AG AGL Innkalt

02.feb Frist for å levere rapportene AG AGL Planlagt

09.feb

Prosjektgruppen - behandle arbeidsgruppenes rapporter, 

utarbeide samlet anbefaling PG JG Planlagt

Uke 6 Ledergruppen - orientering/høring om forslag til prioriteringer LG JG Planlagt

16.-17.feb ADMINISTRATIV WORKSHOP (Solstrand) Alle AGL Bestilt

02.mar

Prosjektgruppen - endelig anbefaling med plan for 

gjennomføring PG JG Planlagt

5.-6. mars

Strategisamling Ledergruppen - orientering/høring om tiltak og 

plan for gjennomføring LG FL Bestilt

11.mar Sentralt forhandlingsutvalg (eventuell forhandling) SFU KB Planlagt

25.mar Orientering i IDU IDU KB Planlagt

26.mar

Fakultetsstyret: Behandling av forslag for administrativ 

kvalitetsutvikling, med plan for gjennomføring. Fakultetsstyret FL Planlagt

27.mar Orientering via nettsidene og mail (alle adm.ansatte) Infoarbeid KB Planlagt

Etter påske Implementeringsfasen i gang Gjennomføring
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Nettsider for strategiprosessen:  

http://www.uib.no/matnat/strategi 

STRATEGIPROSESSEN 
Milepælsplan fremover 

(styringsgruppens aktiviteter) 

 

5. Januar – 9. mars: Temamøter i 

ledergruppen 

 

5.-6 mars – Strategisamling 

 

23. Mars – Utkast til strategiplan klart 

for diskusjon i ledergruppen 

 

April og mai – Høring og bearbeiding  

av strategiplanen (institutter og 

sentre) 

 

13.-14. april – Fakultetets vårseminar 

 

11. juni -  Behandling i fakultetsstyret 

 

http://www.uib.no/matnat/strategi
http://www.uib.no/matnat/strategi
http://www.uib.no/matnat/strategi
http://www.uib.no/matnat/strategi
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Hva skjer fremover? 

Januar: Gruppene fullfører sine rapporter 

Prosjektgruppen behandler rapportene og utarbeider samlet 

anbefaling 

Fellessamling hele administrasjonen 16.-17. februar 

Prosjektgruppen fullfører sine anbefalinger 2. mars 

Behandling i fakultetsstyret 26. mars 2015 

 
Utvikling eller omstilling? 

 - avgjøres av fakultetsstyret 26. mars 2015 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
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Arbeidsgruppenes ansvar 

 

 

 

 

 

Gruppene skal: 

• Vurdere dagens styrker og svakheter innen de respektive 

arbeidsfeltene. Prioritere hvilke arbeidsprosesser som skal ha fokus. 

• Utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak.  

• Forslagene kan inneholde omorganiseringsforslag, men først og fremst 

konkrete forslag for å styrke den administrative ressursutnyttelsen og 

kompetansen og redusere sårbarhet. 

• Foreslå konkrete tiltak for kompetanseheving og lederstøtte innen 

ansvarsfeltet. 

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet 
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Form på rapportene? 

Dere står ganske fritt… 

 

 

Det viktige er: 

Besvare spørsmålene i mandatet -  

Hva har dere gjort, hvordan er deres analyse, hva mener 

dere? 

 

Godt grunnlag for at prosjektgruppen skal kunne gjøre en 

helhetlig vurdering! 

Hva bør prosjektgruppen fokusere på? 

Avdeling / enhet 
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PROSJEKTGRUPPEN skal: 

 

 

Fra mandatet: 

Legge fram forslag til prioriterte innsatsområder og 

organisering, basert på arbeidsgruppenes innspill og 

øvrige forslag som er kommet opp i prosessen. 

 

 

Fakultetsstyret beslutter 

VI gjennomfører 
 

Avdeling / enhet 
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Fellessamlingen 16.-17. februar 

Presentere rapportene 

Presentere prosjektgruppens anbefalinger 

Plenumsdiskusjoner 

Gruppearbeid om gjennomføring 

Eksterne innledere 

 Om sentralt prosjekt 

 Om endringskompetanse 

Gruppearbeid rutineutvikling 

Sosialt program 

 

Involvere – engasjere – motivere - samle 

Avdeling / enhet 
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De overordnede målene for det administrative utviklingsprosjektet: 

 
• MN-fakultetet skal ha en robust og dynamisk 

administrativ bemanning og organisering, som kan 

håndtere dagens og fremtidige administrative 

utfordringer og forvaltningsoppgaver til beste for 

fakultetets ansatte og studenter. 

 

• Prosjektet skal legge til rette for effektiv administrativ 

ressursutnyttelse og størst mulig grad av fullført 

saksbehandling på et nivå. 

 

• Rett kompetanse og motiverte medarbeidere skal ha 

et særskilt fokus. 

 

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Langsiktige mål: 

• Robust og effektiv organisering 

tilpasset våre faglige mål 

• Endringskompetanse på alle 

nivå 

• Bedre/effektivisere samspillet 

med de sentraladministrative 

avdelingene 

 

Fortløpende effekter: 

• Gode hverdagsløsninger – 

raske tiltak 

• Rutineutvikling og 

forbedring 

• Opplæring, rekruttering og 

karriereutvikling 

• Samarbeid internt  

 

Skape strategisk konkurransefortrinn for MN (og UiB) 

 


