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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" 

 

 

Bjørn Arild Petersen 

Elin Pedersen 

Linda Vagtskjold  

Anne Lien 

Astrid Breivik 

Jan Petter Hansen 

Nina Berg-Johansen 

Tove-Lise Størksen 

Andrea Grimnes 
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Fokusområder gitt i mandatet: 

 
• Effektiv rekruttering og god medarbeideroppfølging 

• Gode og hensiktsmessige prosesser/rutiner innen både 

personal og drift/service 

• Fullført saksbehandling på ett nivå 

 

Arbeidsgruppen har hatt 4 møter: 

• Mandatet var klart 

• Prioritere – hva skal ha fokus? 

– De viktigste arbeidsprosessene og der vi har mest å 

hente.  

• Utviklingsprosjektet må evalueres i etterkant  
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Innspill fra survey (forundersøkelsen)  

Mange ser behovet for:  

• Maler spesielt til bruk i rekrutteringsprosessene (utlysning, 

oppnevningsbrev, sakkyndigrapport, innstilling etc)  

• Veiledning/rutinebeskrivelser/sjekklister for arbeidsprosesser i 

rekrutteringsprosessen, personaloppfølging og i felles 

driftsstøttefunksjoner  

• Redusert behandlingstid i rekrutteringsprosesser  

• Kompetanse (kontinuerlig utvikling og oppdatering, 

opplæringspakke for nye medarbeidere, erfaringsdeling, bruke 

personalforum)  

• Nærhet til brukere - kompetanse ut til institutt  

• Økt samarbeid mellom institutt og institutt/fakultet 

• Saksbehandling på ett nivå  

• Behov for fellesekspedisjon 
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Arbeidsgruppens valg av fokusområder 

Basert på innspillene fra forundersøkelsen, og med 

mandatet i bakgrunnen:  

 

• Saksbehandling på ett nivå (ulike modeller) 

• Effektiv rekruttering 

• Mottak av nye medarbeidere 

• Mottak, opplæring og kompetanseheving blant 

personalmedarbeidere 

• Enhetlig saksbehandling – Erfaringsutveksling, 

samarbeid og definerte roller (hvem gjør hva?) 

• Førstelinjetjenesten – behov for fellesekspedisjon? - 

behov for felles støttesystem? Arkivtjeneste? 
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Gjennomgående tema i gruppens arbeidsmøter:  

 
• Felles maler, rutiner og veiledning innen 

personal/rekruttering 

• Organisering av personalarbeidet ved fakultetet 
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Status    -  Saksbehandling på ett nivå  

   

 
• Sett på alternative organisasjonsmodeller for å oppnå dette 

• Besøkt MOF – ett nivå ved fakultetet, men instituttnær støtte 

• Vårt søsterfakultet ved UiO – sentralisert modell 

• SV fakultet – stor variasjon fra institutt til institutt 

• Dagens modell, hvordan kan den effektiviseres 

• Felles rekrutteringsseksjon for fakultetet 

• Felles personaladministrasjon for flere institutt 

• Vurderingsskjema for ulike organiseringsmodeller utarbeidet 

 

Utfordringer - ivareta brukernær støtte, sikre kompetanse og effektiv 

saksbehandling (helst på ett nivå) - bemanning og robusthet i alle ledd 

 

Arbeidsgruppen vil presentere alternative modeller og gi en 

anbefaling til prosjektgruppen for valg av modell 
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Status - Effektiv rekruttering 

 • Valg av organisasjonsmodell vil ha effekt 

• Delegering av oppnevningsmyndighet postdoktorer og avvikling av 

sakkyndigkomite for stipendiatstillinger – Fakultetsstyrevedtak på dette i 

desember (Quick Wins) 

• Felles utlysningsmaler – avventer sentralt arbeid, men vurderer å legge ut 

midlertidige maler på felles wiki. 

• Viktig at den rette blir tilsatt (alle typer tilsettinger) 

• Innspill også fra vitenskapelige sparringpartnere  

Status - Mottak av nye medarbeidere 

 • Fra utlandet   

– Vurdere henvendelse til sentralt for styrking av SIM  

– Vurdere servicenivå: Tilgjengelig eller aktivt mottak? Hvor mye skal skje 

i forskningsgruppene, hvor mye skal skje administrativt?  Tilbud om 

bolig? 

• Prøvetidsrutiner (notat utarbeidet) 

•  Innspill også fra vitenskapelige sparringpartnere 
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Status – Mottak, opplæring og kompetansehevning 

blant personalmedarbeidere 

  

• Felles sjekklister og rutinebeskrivelser bør utarbeides  - 

arbeidsgruppe nedsatt for å oppdatere sjekklister og fremme forslag 

til arbeidsrutiner 

• Rutiner for mottak og opplæring av nye medarbeidere - 

eksempel hentet frem fra annet fakultet og tilgjengeliggjort. 

Fakultetet har tidligere utarbeidet sjekklister og rutinebeskrivelse for 

generelt mottak som kan danne et grunnlag.  

• Hospitering  

 

Generelt: 

• Følge opp arbeidet med opplæringspakker  

• Formalisering av rutiner for oppfølging av individuelle 

kompetansebehov  

• Lenker på wiki til anbefalte kurs og etterutdanning  
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Status - Enhetlig og effektiv saksbehandling  

Gjennom erfaringsutveksling, samarbeid og definerte roller 

 

• Personalforum – ny organisering og økt møtefrekvens (Quick 

Wins) 

 

• Wiki for personal – ny side etablert (under arbeid) (Quick Wins) 

– Samle fakultetets felles rutiner, maler, veiledninger og «Best 

Practice»  

 

• Personalmedarbeiders rolle  bør defineres – hvem gjør hva? 

 

• Hvordan kan vi få rendyrket personalarbeidet ved 

fakultetssekretariatet?  
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Status - ellers 

• En systematisk gjennomgang av tiltak fremmet i forenklingsarbeid 

(2012)  

– mange tiltak gjennomført 

– andre tiltak tar vi med oss i dette arbeidet  

 

• Førstelinjetjenesten i Realfagsbygget, innledende møte knyttet til 

dette gjennomført 15. des. 

 

• Beredskap for å håndtere tunge personalsaker – viktig tema som er 

berørt og kompetanse inne dette vurderes anbefalt bygget opp på 

fakultetet  

 

• SIM – senter for internasjonal mobilitet bør styrkes – bør serve både 

utreisende og innreisende ansatte og studenter 
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