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Sammendrag 
 

Gruppen har hatt hovedfokus på saksbehandling på ett nivå, effektiv og god rekruttering, kompetanse 
og enhetlig saksbehandling - og har derigjennom diskutert ulike former for organisering. Valget av 
fokusområder er gjort på bakgrunn av gruppens mandat og de innspill som kom inn gjennom 
spørreundersøkelsen blant administrativt ansatte og administrative- (og faglige) ledere. 
 
Fokus har vært på hvordan personaladministrative funksjonene kan og bør utføres. UiB sitt 
personalreglement og myndighetskart gir klare føringer. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at god 
service innen personalfeltet i sin natur skal være fagnær, uavhengig av på hvilket nivå i organisasjonen 
tjenesten utføres. 
 
Antall tilsettinger ved MN har doblet seg fra 100 i 2001 til 200 i 2013. Saksbehandlingen har i samme 
periode blitt tyngre da andelen rekruttert fra utlandet har økt til langt over 60 %. Vekst i antall 
tilsettinger genererer også vekst i andre personaladministrative oppgaver. Samtidig er det økt 
konkurranse om å rekruttere de beste. Dette krever at vi nytter/bruker våre administrative 
personalressurser mest mulig effektivt, at vi har høy kompetanse og velutviklede rutiner og prosesser. 
 
Arbeidsgruppen foreslår endel tiltak som uavhengig av organisering kan bidra til å utvikle våre 
personaladministrative tjenester. Av prioriterte tiltak kan nevnes:  

• Forenklinger som kan bidra til mer effektive rekrutteringsprosesser ved tilsetting i 
rekrutteringsstillinger  

• Bygge fakultetet som merkevare gjennom bedre formidling, gode rekrutteringsprosesser, godt 
mottak av nyansatte og kompetanseutvikling for ansatte. 

• Bedre samarbeid og erfaringsutveksling og la dette bidra til mer enhetlig saksbehandling 
gjennom bruk av personalforum (økt frekvens), dele fellesrutiner og maler på felles 
personalwiki. 

 
Innenfor personalfeltet foregår det et administrativt dobbeltarbeid i langt større grad enn innen studie- 
og økonomifeltet, ettersom nær alle saker fakultetet behandler i dag også behandles administrativt på 
instituttnivå. I mandatet blir arbeidsgruppen spesifikt bedt om å se på mulige løsninger for fullført 
saksbehandling på ett nivå. Fullført saksbehandling på ett nivå, der en og samme saksbehandler har 
ansvar for en sak fra A til Å, er tidsbesparende og kan bidra til mer effektive rekrutteringsprosesser, 
mer hensiktsmessige arbeidsprosesser og kan frigjøre tid.  
 
Arbeidsgruppen har presentert tre ulike modeller for organisering av personaladministrasjon ved vårt 
fakultet som i større eller mindre grad kan innfri fullført saksbehandling på ett nivå og som har ulike 
styrker og svakheter.  

1. Dagens modell 
2. Rekrutteringsseksjon ved fakultetet, personaloppfølging som i dag 
3. Desentral sentralisering, med ansettelse på fakultetsnivå 

 
Et viktig moment i videre vurdering av modellen er nærhet til brukere og behovet for å frigjøre tid til 
mer lederstøtte og nye administrative utfordringer innenfor de ressurser som er tilgjengelige i dag. 
Arbeidsgruppen har ikke prioritert modellene, men ser at for å oppnå ønsket om å profesjonalisere og å 
frigjøre ressurser til nye oppgaver, vil det være behov for ny organisering. 
 
Avslutningsvis bemerkes det at de forslag til tiltak som er drøftet i denne rapporten har vært avgrenset 
av mandatet om at fakultetets instituttlandskap ligger fast. Arbeidsgruppen tror at ytterligere 
forbedringer, og kanskje mer betydelige forslag, kunne blitt diskutert om fakultetets faglige og 
teknisk-administrative organisering hadde vært vurdert i en helhetlig sammenheng.   
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1. Innledning 

1.1 Oppnevning og mandat 
Arbeidsgruppens mandat ble behandlet i fakultetsstyret 2. oktober 20141, og justert av prosjektgruppen 
i møte 15.oktober 2014: 
 
Mandat 

Arbeidsgruppen skal: 
• Identifisere og vurdere de viktigste styrker og svakheter innen ansvarsfeltet. Prioritere 

hvilke arbeidsprosesser som skal ha fokus. 
• Utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak.  Forslag som vil kreve omorganisering 

skal begrunnes særskilt. 
• Fortløpende komme med forslag til tiltak som kan implementeres raskt– quickwins 

underveis i prosjektet. 
• Foreslå konkrete tiltak for kompetanseheving og lederstøtte innen ansvarsfeltet. 
• Identifisere behov for forbedringstiltak knyttet til kommunikasjon, informasjon og 

formidling. 
• Identifisere arbeidsprosesser som ligger i grenseflaten mellom de administrative 

fagfeltene, og foreslå hvordan det kan arbeides videre med disse prosessene. 
 
I arbeidet skal gruppen ha et særskilt fokus på at det legges til rette for forsknings- og 
utdanningsnær støtte. 
 
Særskilt viktige fokusområder for arbeidet i arbeidsgruppen: 

• Effektiv rekruttering og god medarbeideroppfølging 
• Gode og hensiktsmessige prosesser/rutiner innen både personal og drift/service 
• Fullført saksbehandling på ett nivå 

 
- Arbeidsgruppen må i prosessen ha god dialog med representanter for de vitenskapelig ansatte, 
og skal i samarbeid med prosjektgruppen finne egnede samarbeidsfora for dette.  
- Gruppens arbeid må ses i sammenheng med det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet, 
delprosjekt 4: «Slik rekrutterer vi de beste talentene». 
- Arbeidsgruppen oppfordres til å samarbeide tett med fakultetets personalforum. 
- Arbeidsgruppen bør vurdere å invitere en representant fra førstelinjetjenesten inn i gruppen. 

 
Oppnevningsperioden for gruppen går til 31.12.15. Arbeidsgruppen har i tillegg hatt undergrupper 
knyttet til organisering av fakultetets personalforum, forslag om felles ekspedisjonstjeneste i 
Realfagbygget og organisering av forskerutdanningen. 
 

1.2 Gruppens arbeid 
Gruppen har hatt hovedfokus på saksbehandling på ett nivå, effektiv og god rekruttering, kompetanse 
og enhetlig saksbehandling - og har derigjennom diskutert ulike former for organisering. Referat fra 
gruppens møter finnes på prosjektets nettsider2. Valget av fokusområder er gjort på bakgrunn av 
gruppens mandat og de innspill som kom inn gjennom spørreundersøkelsen blant administrativt 
ansatte og administrative og faglige ledere. 

1 2014-46 Utarbeiding av strategi for det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016-2022 og rammer for arbeid med administrativ 
kvalitetsutvikling – prosess og arbeidsform og 
2014-62 Rammer for arbeid med administrativ kvalitetsutvikling – forslag til mandat for prosjektgruppen  

 
2 http://www.uib.no/auprosjektMN 
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http://www.uib.no/auprosjektMN/81475/arbeidsgruppe-personal-og-driftsst%c3%b8tte
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http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/46-utarbeiding_av_strategi_og_adm._kvalitetsutvikling_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/62-rammer_for_arbeid_med_administrativ_kvalitetsutvikling_0.pdf
http://www.uib.no/auprosjektMN


 
Arbeidsgruppen ble bedt om å ha et særskilt fokus på å legge til rette for forsknings- og utdanningsnær 
støtte. Arbeidsgruppen vil presisere at ønsket om økt kompetanse, mer effektive arbeidsprosesser og 
frigjøring av tid til andre arbeidsoppgaver (f.eks. lederstøtte), vanskelig lar seg løse om en med 
forsknings- og utdanningsnær støtte mener administrasjon utført på hvert enkelt institutt. 
Arbeidsgruppen mener at fokus på hvordan funksjonene kan og bør utføres er hovedsaken, og at god 
service innen personalfeltet i sin natur er forskning- og utdanningsnær og derfor uavhengig av på 
hvilket nivå i organisasjonen tjenesten utføres. 
 
UiB sitt personalreglement og myndighetskart gir klare føringer for hvem som har myndighet i 
tilsettingsprosesser og innen personaloppfølging. Svært mange arbeidsprosesser er knyttet til et 
totrinnsnivå der både institutt og fakultet er tildelt avgjørende roller/har ulik myndighet. Dette er 
føringer arbeidsgruppen har forholdt seg til.  
 
Arbeidsgruppen har for eksempel valgt følgende definisjon for fullført saksbehandling på ett nivå: 
«la en og samme saksbehandler ha ansvar for en sak fra A til Å».  
 
For mange vil det være nærliggende å tenke at den optimale definisjonen av saksbehandling på ett nivå 
vil være å legge alle oppgaver og fullmakter innen rekruttering og personaloppfølging på instituttnivå 
eller fakultetsnivå. Med dagens personalreglement er dette ikke mulig, men med arbeidsgruppen 
definisjon av saksbehandling på ett nivå åpner det seg likevel et handlingsrom for tiltak som kan 
effektivisere personal – og rekrutteringsprosesser (se kapittel 4).  
 

1.3 Tidligere utviklingsprosjekter innen personal 
Det er de siste 10 årene gjennomført to større utredningsarbeid ved Det matematisk 
naturvitenskapelige fakultet (MN-fakultetet) med mange sammenfallende mål som dem satt for dagens 
Administrative utviklingsprosjektet:   

• Administrativt utviklingsarbeid – tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell (2005) 3  
• Administrasjon av vitenskapelig stillinger  - Forslag til forenklinger og forbedringer (2012)4  

 
Begge prosjektene fremmer mange konstruktive tiltak. Arbeidsgruppens gjennomgang5 viser at flere 
tiltak spesielt fra prosjektet i 2012, er iverksatt. Enkelte av de tiltak som gjenstår fra arbeidet i 2012 er 
fremdeles i prosess og andre har arbeidsgruppen valgt å inkludere i vårt arbeid.  
 
Innføring av elektronisk saksbehandlingsverktøy (ePhorte), elektronisk personaldatabase tilgjengelig 
på instituttnivå (PAGA) m.fl. er elektroniske systemer som ble etterlyst i utviklingsprosjektet fra 2005. 
I 2005 ble det i midlertid også fremmet forslag til tiltak som ville imøtekommet mange av de 
utfordringer arbeidsgruppen er bedt om å løse i vårt mandat. Blant annet ble det som følge av 
prosjektet vedtatt å opprette et servicesenter ved fakultetet som skulle betjene små institutter uten 
tilstrekkelige personalressurser, uten at denne modellen ble implementert.   
 
Arbeidsgruppen vil presisere viktigheten av at utredningsarbeid av denne typen, følges opp og at 
vedtatte tiltak faktisk effektueres og evalueres.   
 

1.4 Kort om utvikling innen rekruttering, personaladministrative ressurser og oppgaver   
I perioden fra 1991 og frem til 2013 har det vært en kraftig økning i antall tilsettingssaker. Fra ca. 20 
tilsettinger i året i 1991 til nær 200 i 2013 (figur 1). Dette som følge av økning i stipendiatstillinger og 
i BOA-finansierte midlertidige rekrutterings- og forskerstillinger (vedlegg 6).   
 

3 Tilpasning til ny ledelsesmodell 2005: https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/admutvikl_mn2005.pdf 
4 Forenklinger og forbedringer 2012: http://www.uib.no/filearchive/filetopic_idu-anbefaling.pdf 
5 Referat fra møte 7. november 2014 
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https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/admutvikl_mn2005.pdf
http://www.uib.no/filearchive/filetopic_idu-anbefaling.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referatapd071114_0.pdf


 
 
Figur 1: Antall tilsetningsvedtak har fordoblet seg i perioden fra 2001 til 2013. I samme periode har antallet rekruttert fra 
utlandet økt fra 10 % til 60 % av alle nyrekrutteringer. 
 
Bak hvert tilsettingsvedtak ligger det omfattende saksbehandling både på institutt og fakultetsnivå. I 
tillegg til veksten i antall saker er også saksbehandlingen blitt tyngre da andelen rekruttert fra utlandet 
har økt til å utgjøre langt over 50 % av tilsetningene. Av 100 tilsettinger i 2001 var bare 13 % 
rekruttert fra utlandet, mot hele 60 % av 200 tilsetninger i 2013 (figur 1). 
 
Økningen i antall tilsettinger gir en vekst i antall tilsatte og med det en vekst i andre 
personaladministrative oppgaver knyttet til permisjoner, forlengelser, avslutning av tilsettingsforhold 
m.m. Ved vårt fakultet har antall årsverk rapportert som personaladministrative, økt med 4 årsverk de 
siste 10 årene. Mye av den økte ressursbruken har skjedd på mellomledernivå i 
administrasjonssjefsstillinger og på seksjonsledernivå. Noen av instituttene har også styrket sine 
administrasjoner med egne personalkonsulenter.   
 
Innenfor personalfeltet foregår det et administrativt dobbeltarbeid i langt større grad enn innen studie- 
og økonomifeltet, ettersom nær alle saker fakultetet behandler også behandles administrativt på 
instituttnivå. I tillegg er personalfeltet et område der både faglige prosjektledere og administrative 
ledere i stor grad involveres særlig ved rekruttering av nye medarbeidere.  
 
Utvikling av stillinger, personaladministrative ressurser og oppgaver ved vårt fakultet de siste 20 årene 
er godt beskrevet og drøftet i arbeidet som ble gjort i 2012 6.  
 

2. Innspill til gruppens arbeid 
 

2.1 Spørreundersøkelse alle administrativt ansatte 
Administrativt utviklingsprosjekt ble innledet med en spørreundersøkelse til alle administrativt ansatte 
(inkludert instituttledere og dekan) ved fakultetet. Undersøkelsen ba om innspill på styrker og 
svakheter, om tidstyver og forslag til raske tiltak. I tillegg ble de ansatte spurt om hva som er viktig for 
at utviklingsprosjektet skal engasjere den enkelte på en god måte, og hva som skal til for at dette skal 
oppleves som et meningsfullt prosjekt for den enkelte. Responsen var svært god, 95 personer utgjorde 
en svarprosent på 88 %, og det kom inn svært mange gode innspill. Oppsummering av alle innspillene 
finnes på prosjektets nettside.  
 
Svært mange av medarbeiderne trekker frem alle styrkene vi har, og fremhever at utviklingsarbeidet 
må bygge videre på disse: 
 

6 Forenklinger og forbedringer 2012: http://www.uib.no/filearchive/filetopic_idu-anbefaling.pdf 
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Figur 2. Utdrag fra spørreundersøkelsen – personalmedarbeiderne om våre styrker 
 
En av styrkene som trekkes frem er MN-medarbeidernes evne til å være løsningsorientert. Dette 
gjenspeiles i mengden forbedringsforslag vi fikk inn. Mange av disse er tatt inn i arbeidsgruppens 
arbeid og vil være viktige også i neste fase av prosjektet samt i det løpende utviklingsarbeidet som 
ivaretas av personalforum. Et utdrag av innspillene er vedlagt rapporten (se vedlegg 1).  
 

2.2 Innspill fra vitenskapelig ansatte 
God dialog med vitenskapelig ansatte ligger som en premiss for utviklingsarbeidet, og gruppen har 
hentet innspill fra ulikt hold: 

• Instituttlederne og dekan deltok i spørreundersøkelsen 
• Instituttlederne og dekanat har vært høringspanel underveis  
• Arbeidsgruppen har vitenskapelig representasjon ved professor Jan Petter Hansen  
• Utviklingsarbeidet er blitt presentert på allmøte, via nettsider og i lokale nyhetsbrev  
• I perioden 1.-9. desember ble det gjennomført en undersøkelse blant et utvalg vitenskapelige 

ansatte om behov knyttet til rekruttering (utdrag av svarene finnes i vedlegg 2). 

 2.3 Sentralt organisasjonsutviklingsprosjekt – OU4 
«Skal UiB hevde seg i den internasjonale konkurransen om de aller dyktigste medarbeiderne, krever det 
et offensivt rekrutteringsarbeid. Målet er at UiB skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg 
og beholder den beste kandidaten ved alle stillingsutlysninger. Det er derfor nødvendig å forsterke 
tiltakene for både å tiltrekke oss talent og tilføre fagmiljø topp internasjonal ekspertise. Samtidig må vi 
sikre høy administrativ kompetanse, et profesjonelt mottaksapparat for nye medarbeidere og optimale 
rekrutteringsprosesser» (fra sammendraget OU4) 

 

I det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet har arbeidsgruppen OU4 hatt i oppdrag å foreslå tiltak 
for å rekruttere de beste talentene, og overordnet konklusjon er at UiB må legge til rette for et langt 
mer offensivt rekrutteringsarbeid. Det foreslås en rekke tiltak, hvorav flere vil gi fakultetet god støtte i 
sine ambisjoner om å tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne: 

• Program for særskilt talentfulle forskere i tidlig karriere 
• Rekruttering av internasjonalt ledende professorer til viktige satsningsområder 
• Gjesteforskerprogram 
• Øke antall søkere til administrative lederstillinger 

7 
 



OU47 fremmer også tiltak som delvis er sammenfallende med dem som presenteres av vår 
arbeidsgruppe, og som vi slutter oss til:  

• Styrke profileringen av UiB - fremstå som en attraktiv arbeidsplass 
• Øke den interne kompetansen og kvaliteten i rekrutteringsprosessen (bedre erfaringsutveksling 

og kvalitet, vurdere å samle kompetanse i større enheter m.m.) 
• Se særskilt på mottak av utenlandske arbeidstakere - styrke og utvide Servicesenter for 

internasjonal mobilitet (SIM) 
• Gjennomgang av reglementene - felles retningslinjer for etterlevelse 
• Profesjonalisering av tilsettingsprosessen; profilerende henvisningsannonser, innholds-

profilering av stillingene, lønnspolitikk, bevisst annonsering i ulike kanaler, språkpolitikk, 
gjennomgang av ansattsidene, obligatoriske kurs for ansatte involvert i rekrutteringsprosesser, 
redusere antallet personer involvert i rekrutteringsprosesser 
 

3. Utvikling av fakultetets personalarbeid – viktige prioriteringer 

3.1 Effektiv og god rekruttering  

3.1.1 Rekrutteringsprosessen  
Profesjonelle og effektive rekrutteringsprosesser er en forutsetning for å rekruttere de rette 
kandidatene8. Det krever at vi utnytter de administrative personalressursene effektivt, at vi har høy 
kompetanse og velutviklede rutiner og prosesser.  

Tiltak: 

• Forenkle rekrutteringsprosesser for stipendiatstillinger ved å fravike kravet om 
sakkyndig bedømmelse. Saken er, etter anbefaling fra arbeidsgruppen, fremmet for 
fakultetsstyret 11.12.20149, og vil bli fulgt opp gjennom utarbeidelse av retningslinjer for 
vurderingskomiteers arbeid. Retningslinjene skal behandles av fakultetsstyret i møte 26. mars 
2015.  
 

• Delegere myndighet til oppnevning av komite for bedømmelse av søkere til postdoc-
stillinger til instituttleder for alle typer postdoktorstillinger. Saken vedtatt i 
fakultetsstyremøtet 11.12.2014, etter anbefaling fra arbeidsgruppen.10 
 

• Behov for å be om justering av det nye reglementet for tilsetting i vitenskapelige 
stillinger og faglige/administrative lederstillinger. Flere institutter ønsker en endring som 
gir rom for å evaluere postdoktorstillinger på en noe enklere måte enn faste vitenskapelige 
stillinger. Det er et ønske om å kunne bruke sakkyndig-komite også til å gjennomføre intervju 
og referanseintervju.  
 

• Økt kompetanse og profesjonalisering i rekrutteringsarbeid. Arbeidsgruppen støtter seg til 
forslagene fremmet av OU411 og behandler temaet i rapportens kapittel 3.2 Enhetlig og 
effektiv saksbehandling og kapittel 5 Organisering.  
  

• Rutiner og maler for rekrutteringsprosessen på felles personalwiki. Sjekklister for 
rekrutteringsprosessen, felles utlysningsmaler, veiledning og maler for sakkyndigrapporter, 

7 Rapporten i sin helhet: http://www.uib.no/ouprosjekt/84829/seks-delprosjekter-er-klare-med-sine-rapporter 
8 Fakultetets strategiplan 2011-2015  
9 Fakultetsstyresak 96-2014 
10 Fakultetsstyresak 95-2014 
11 OU 4 – Slik rekrutterer vi de beste talentene 
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prosedyre for intervju (inkl. andregangs intervju, testing og case), referanseinnhenting og 
bakgrunnssjekk samles på fakultetets personalwiki. 
 

• Formidlingskompetanse. Profesjonell formidling av stillinger via våre nettsider er viktige 
faktorer for merkevarebygging og vil gi oss økt styrke i konkurransen om de beste 
kandidatene. 

 

3.1.2 Mottak av nye medarbeidere 
Verdien av et godt, gjennomtenkt og systematisk opplegg for mottak av nytilsatte, kan ikke 
overvurderes. I tillegg til at den nye medarbeideren vil føle seg velkommen og komme raskere og 
tryggere i gang med arbeidet, vil et førsteinntrykk av oss som en imøtekommende og profesjonell 
arbeidsgiver være med på å vinne medarbeiderens tillit inn i det videre arbeidsforholdet. En god start 
er en verdifull investering. 
 
Tiltak: 

• Sjekkliste for mottak av nytilsatte vil hjelpe arbeidsgiver og den nye medarbeideren å holde 
oversikt over og sikre gjennomføring av den praktiske tilretteleggingen og HMS-relaterte 
opplæringen den første uken av arbeidsforholdet (eksempel er lagt ut på personalwiki). I 
tillegg vil sjekklisten bidra til å dokumentere at enhetene gir systematisk opplæring innen 
HMS og brannvern. Ferdig utfylt sjekkliste leveres tilbake til personalmedarbeideren for 
arkivering. 
 

• Oppstartsmøte mellom nytilsatt og personalmedarbeider avtales før tiltredelse og bør 
avholdes første eller andre dagen på jobb. I oppstartmøtet får den nye medarbeideren en UiB-
pin. Vi gjennomgår instituttets organisasjonskart, sjekklisten for mottak, og fullfører de 
informasjonspunktene i sjekklisten som er personalkonsulentens ansvar. 
 

• Individuell opplæringsplan for tilsatte i tekniske/administrative stillinger og 
stipendiatstillinger skal utarbeides. Ansvaret for utarbeidelse og oppfølging av en individuell 
opplæringsplan for den nytilsatte tilligger vedkommendes nærmeste leder. Det utarbeides en 
stikkordsliste over hvilke elementer en slik plan bør inneholde. Noen eksempler på tidligere 
planer er gjort tilgjengelig på personalwikien. Planen vil sikre systematikk i opplæringen av 
den nye medarbeideren, og i noen grad gi vedkommende en oversikt over hvilke 
ressurspersoner som kan kontaktes ved behov for hjelp innen de ulike arbeidsområdene. 
 

• Mentorordning for nytilsatte i alle faste stillinger. Nytilsatte i fast stilling skal tilbys en 
mentor det første året av tilsettingen. For å sikre valg av riktig mentor i hvert enkelt tilfelle 
(profil, personkjemi etc.), bør valget gjøres i samråd med den nytilsatte og dennes nærmeste 
leder.  
 

• Prøvetid. Avklaring av gjensidige forventninger mellom arbeidsgiver og den ansatte bør 
gjøres i forbindelse med intervju før tilsetting, og følges opp på en god måte i prøvetiden. Det 
anbefales fortløpende dialog og 2-3 mer formaliserte oppfølgingssamtaler i prøvetiden.  
Arbeidsgruppen har samlet de formelle retningslinjer knyttet til bruk av prøvetiden i eget notat 
som er lagt ut på personalwikien, og anbefaler at det utarbeides en felles, kortfattet rutine for å 
sikre enhetlig praktisering ved alle enheter.  
 

3.1.3 Utenlandske medarbeidere 
Fakultetet rekrutterer i dag utenlandske medarbeidere til ca. 60 % av utlyste vitenskapelige stillinger. 
At vi har gode rutiner for å lykkes i å motta utenlandske medarbeidere på en god og profesjonell måte 
er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes i å tiltrekke oss internasjonale toppforskere, og beholde 
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disse. Det må legges til rette for at møtet med ny arbeidsgiver og nytt land, går så knirkefritt som 
mulig både for den ansatte og familien. 
 
Oppgavene løses i dag ulikt fra institutt til institutt, avhengig av administrative ressurser og 
kompetanse. Det er ikke realistisk at fakultetet bygger opp egen kompetanse på alle deler av 
mottaksbehovene. Arbeidsgruppen støtter derfor anbefalingen fra OU4 om at SIM-kontoret ved UiB 
må styrkes og videreutvikles slik at UiB samlet fremstår som en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver. 
Det er imidlertid svært viktig at fakultetet/instituttene samtidig utvikler gode rutiner og et 
profesjonalisert mottaksapparat lokalt. 
 
Tiltak:  

• Styrke samarbeidet med sentralt SIM-kontor og oppfordre til en styrking og utvidelse av SIM 
til å serve både innreisende og utreisende forskere og studenter 

• Felles sjekkliste for tilsetting fra utlandet må utarbeides/gjennomgås og legges ut på 
fakultetets personalwiki  

• Personalwiki skal ha henvisninger til relevante nettsteder: «Ny i Norge», UiBs SIM-kontor 
mv. 

• Fakultetet bør ta ansvar for evaluering av mottaksapparat for utenlandske medarbeidere 
(gjennom spørreundersøkelse til nytilsatte), for å fortløpende kunne videreutvikle tjenestene. 

 

3.2 Enhetlig og effektiv saksbehandling 
I offentlig forvaltning er det et krav om enhetlig saksbehandling innen alle saksfelt, jfr. 
forvaltningslovens formål om å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling, samt 
likebehandling. Dette prinsippet er særskilt viktig når det gjelder alle sider av vår personalforvaltning, 
og er både en rettighet og en forventning, uansett på hvilket nivå og hvilken type vedtak det gjelder.  

Effektivitet i forvaltningen er også et krav, men erfaring viser at dette er utfordrende, og i 
spørreundersøkelsen var det mange innspill knyttet til at manglende kompetanse bidrar til lang 
saksbehandlingstid. 

Det er et mål å øke erfaringsutvekslingen og samarbeidet mellom personalmedarbeidere, og at 
personalmedarbeideres roller defineres tydeligere. Det er også mange områder der dagens 
saksbehandlingsrutiner kan forenkles og bedres. 

I tillegg til tiltakene som fremmes her blir temaet også berørt i arbeidsgruppens diskusjoner knyttet til 
organisering og mulighet til å oppnå fullført saksbehandling på ett nivå (omtales i kapittel 5). 

 

Tiltak: 
• Opplæring og kurs. Se punkt 3.3. 

 
• Rutiner og maler. I prosjektet fra 2012 ble det utarbeider gode oversikter over de viktigste 

personaladministrative arbeidsprosessene. Disse danner et godt utgangspunkt som sjekklister 
for viktige rutiner knyttet til rekrutteringsprosesser og annen personaloppfølging. Sjekklistene 
vil nå bli gjennomgått og justert for de endringer som har skjedd siden 2012, og lagt ut på 
felles personalwiki. Arbeidsgruppen ser dette som et viktig tiltak for å sikre enhetlig 
saksbehandling, og anbefaler at ansvaret for utvikling og vedlikehold blir klart definert. 
 

• Personalforum. Ny organisering og økt møtefrekvens. På initiativ fra arbeidsgruppen har 
personalforum nå fått en egen programkomite, og dette ansvaret skal rullere blant fakultets 
personalmedarbeidere. Programkomiteen har ansvar for agenda, organisering og møteledelse. 
Fast møtefrekvens er ett møte pr. måned, men foraet skal også ha ekstrasamlinger ved behov. 
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Agenda for hvert møte vil bli sendt ut på forhånd. Tema som ble innmeldt i 
spørreundersøkelsen vil bli tatt opp, og det vil bli skrevet et kort referat fra hvert møte. Utdrag 
av verktøy/form på møtene:  

o  «Best practice» - deling av rutiner 
o Gjennomgang av en konkret sak/rutine fra A-Å 
o Gjennomgang/oppsummering fra kurs, seminar eller konferanse  
o Eksterne foredragsholdere 

 
 

• Rollebeskrivelser. Uavhengig av organisering er det viktig å beskrive de ulike rollene innen 
personaladministrasjon. 
 

• Personalwiki er under revidering og utvikling, og vil være et viktig redskap for deling av 
rutiner og praksis på tvers av enhetsgrensene. Personalwikien kan på sikt erstattes av 
fakultetsvis informasjon på ansatte-sidene, jfr. forslag fra OU4. 

 

3.3 Kompetanseutvikling  
Våre ansattes kunnskaper og ferdigheter må kontinuerlig vedlikeholdes, oppdateres og videreutvikles. 
Formålet er å trygge og forbedre effektiviteten ved å ha tilstrekkelige og oppdaterte kvalifikasjoner, å 
øke motivasjons og endrings-/omstillingskompetansen og å styrke vår konkurransekraft og vårt 
omdømme i arbeidsmarkedet ved å tilby gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. 
 

Tiltak: 
• Mottaksfasen. Det må utvikles et godt mottaksopplegg inkludert en individuelt tilpasset 

opplæringsplan og mentorordning, der en erfaren medarbeider fungerer som rådgiver og 
samtalepartner for den nytilsatte. 

 
• Medarbeidersamtaler. Medarbeidersamtalen er bl.a. et viktig virkemiddel for å avdekke 

kompetansebehov, og behov for endring og utvikling. UiB tilbyr god informasjon om 
medarbeidersamtaler på ansattsidene, både i medarbeiderhåndboken og i lederhåndboken, 
samt et skjema for å strukturere samtalen og holde oversikt over oppfølgingstiltak. Det er med 
jevne mellomrom tilbud om kurs i medarbeidersamtaler for ledere. Til tross for at alt ligger 
godt til rette for gjennomføring, mangler et system som sikrer at samtaler blir tilbudt og 
gjennomført. Mye tyder på at vi ikke i tilstrekkelig grad benytter dette viktige virkemiddelet 
for lederoppfølging av medarbeidere. Et tiltak kan være å etterspørre en 
registreringsfunksjonalitet for medarbeidersamtaler i PAGA. Alternativt bør hver 
avdeling/enhet registrere gjennomførte medarbeidersamtaler og følge opp ledere som ikke har 
tilbudt eller gjennomført disse. 

 
• Karriereplanlegging og – kartlegging. Når det gjelder karriereplanlegging, må det skilles 

mellom de vitenskapelige medarbeiderne og teknisk/administrative medarbeidere. De 
vitenskapelige medarbeidernes karriereveier innad i akademia er tydelige, men gir langt fra 
plass til alle med målsetning om en vitenskapelig toppstilling. Det bør derfor legges større 
vekt på å veilede unge forskere om alternative karriereveier, for eksempel ved jevnlig å 
arrangere karrieredager. For medarbeidere i tekniske og administrative stillinger er 
karriereveiene innad ved UiB mindre tydelige. Det bør tas høyde for, og være en åpen policy 
på, at disse ansattes karriere kan bevege seg mellom institutter og fakulteter på UiB. 
Karrierekartlegging og karriereplanlegging kan i så måte være nyttige tiltak, og et innledende 
utkast til beskrivelse finnes i vedlegg 3. 

 
• Lønnspolitikk, lønnsutvikling. Det er av avgjørende betydning at fakultetet klarer å 

rekruttere og beholde de best kvalifiserte og dyktigste medarbeiderne både innen 
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vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger, i et marked der det er stor konkurranse. 
Skal fakultetet være en attraktiv arbeidsplass, må lønnsnivået reflektere oppgaver, 
ansvarsområde og kompetanse uansett stillingsgruppe. Et forslag til lønnspolitikk for 
fakultetet har vært ute på høring til institutter og enheter, og denne gir konkrete forslag til 
bevissthet rundt spørsmålene. Forslaget skal behandles av fakultetsstyret.12 

 
• Spesielt for personalmedarbeidere. I tillegg til tiltakene for kompetanseutvikling som er 

beskrevet ovenfor, har vi vurdert tiltak rettet direkte mot personalmedarbeidere. Et 
velfungerende personalforum, som beskrevet i pkt. 3.2, vil være et viktig tiltak. Fakultetet vil 
også benytte sentral portefølje med internkurs innen personalfeltet, jfr forslag fra OU4. Et 
påbegynt samarbeid med MOF om en slik kurspakke, vil bli revitalisert. Større bruk av 
«småskala hospitering» internt ved fakultetet og ved andre fakultet/institutt ved UiB er 
ønskelig. Aktiv bruk og oppdatering av vår personalwiki er et viktig tiltak, også mht. 
kompetanse. 

  

3.4 Lederstøtte 
Lederstøtte på fakultet -og instituttnivå er fortrinnsvis lagt til seksjonslederstillinger på fakultetsnivå 
og til administrasjonssjefsstillinger på instituttnivå. Grunnet stor variasjon i størrelse på instituttene 
ved fakultetet varierer det imidlertid i hvor stor grad administrasjonssjefsstillingen utøver lederstøtte. 
Ved de største instituttene ligger det i dag lederstøttefunksjoner både i administrasjonssjefsstillingen 
og innen personal, økonomi og studie. Ved de minste instituttene ligger lederstøttefunksjonen 
fortrinnsvis hos administrasjonssjef som i tillegg ofte også er instituttets eneste saksbehandler innen 
personal (gjelder følgende 4 av fakultetets 8 institutt: Geofysisk institutt, Kjemisk institutt, Matematisk 
institutt og Molekylærbiologisk institutt).  

I utlysningstekstene for administrasjonssjefstillinger ved instituttene omtales normalt stillingens 
ansvarsområder slik:  

«Administrasjonssjefens ansvar omfatter et bredt spekter av oppgaver med et spesielt ansvar 
for den administrative ledelsen av instituttet.  Administrasjonssjefen er daglig leder av 
administrasjonen og har personalansvar for tilsatte i administrasjonen (samt ved noen 
institutt også for tekniske stillinger). Nærmeste overordnede er instituttleder.»  

Blant arbeidsoppgavene vises det til:  

• Videreutvikle, implementere og følge opp gode administrative prosedyrer og rutiner i samsvar 
med regelverk og retningslinjer som gjelder for virksomheten 

• Gi støtte og råd til instituttleder i administrative spørsmål 
• Ha god oversikt over instituttets ressurser og økonomiske muligheter og sammen med 

instituttleder ha ansvar for økonomistyring og ressursdisponering (inkludert 
arealdisponering) 

• Samarbeid med instituttleder for gode arbeidsforhold ved instituttet og ha tilsyn med og 
oppfølging av HMS-ansvar ved instituttet 

Aktiv lederstøtte knyttet til personalfeltet har med den ledelsesmodellen vi har ved fakultetet i dag, 
vist seg mer og mer etterspurt. Instituttlederne tar i større grad tak i personallederansvaret som ligger 
til deres stilling og de etterspør:  

• Veiledning innen gjeldende lovverk og regler for tilsettinger  
• Kompetanse og aktiv bruk av personalrelaterte støtteverktøy (PAGA)  
• Medarbeidersamtaler 
• Sykefraværsoppfølging/IA 
• Permisjoner 

12 ePhortesak 2014/6270 
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• Medarbeiderundersøkelser m.m. 
• HMS - oppfølging 
• Råd og juridisk veiledning i tunge personalsaker 

Det siste er et mer komplekst saksområde som krever spisset- og juridisk kompetanse.  

Allerede ved innføring av ny instituttledermodell i 2004 ble behovet for lederstøttefunksjoner belyst 
og administrasjonssjefens rolle (den gang kontorsjef) ble trukket frem som veldig viktig støttespiller 
for den nye instituttlederrollen.  Et av tiltakene fra «Administrativt utviklingsarbeid – tilpasning til ny 
ledelses og styringsmodell» i 2005 var følgende:  

«Alle institutter skal ha ansatt kontorsjef. Kontorsjefene har overordnet 
saksbehandlingsansvar, men bør i minst mulig utstrekning ha saksbehandleroppgaver. Det 
bør arbeides for at kontorsjefen i størst mulig grad gis handlingsrom for ledelsesoppgavene 
som naturlig ligger til stillingen.» 

 

Arbeidsgruppen slutter seg til anbefalingen fra 2005 om (mer) handlingsrom for ledelsesoppgaver i 
administrasjonssjefstillingene, og fremhever behovet for en større grad av rendyrking av disse 
stillingene. Det vil kunne bidra til mer lederstøtte til instituttleder, men også mer tid til utøvelse av 
administrativ ledelse for administrasjonssjefene. 

Tiltak: 
• Frigjøre tid til mer lederstøtte gjennom tiltak for bedret organisering av ansvar og oppgaver 

knyttet til personaladministrasjon 
• Videreutvikling og bruk av redskap og støttesystemer 
• Styrke sentral kompetanse ved fakultetet innen tunge personalsaker og tyngre IA-saker  

 

3.5 Førstelinjetjeneste 
 

3.5.2 Generell beskrivelse av driftsoppgaver 
Til personalområdet regnes tradisjonelt mange oppgaver som også kan gå under betegnelsene 
driftsoppgaver og trivselsfremmende arbeid. Spekteret er stort: møteplanlegging, møteadministrasjon, 
tilrettelegging av kontorer, fraværsregistrering, ferielister, post og arkivtjenester – og mange andre 
oppgaver. Dette er viktige oppgaver som må ivaretas på en god måte, uavhengig av hvilken modell 
som velges når det gjelder organisering av de personal-administrative tjenestene. 

3.5.3 Fellesekspedisjon  
I spørreundersøkelsen kom det mange innspill knyttet til hva en kan oppnå gjennom felles bygg-
tjenester i Realfagbygget og på Marineholmen, og dette var også fremmet som konkret forslag i 
utviklingsprosjektet i 2005: 

«Husvise fellesekspedisjoner: 
Gruppen går inn for en fellesekspedisjon i Realfagbygget. En slik ekspedisjon vil kunne 
ivareta flere av instituttekspedisjonenes oppgaver. Ekspedisjonstjenesten må samlokaliseres 
med informasjonssenteret for studiesaker og dermed være et komplett servicesenter. Dette er i 
tråd med målsetningen i forskningsstrategien om samkjøring av administrative tjenester, og i 
samsvar med uttrykte målsetninger om kvalitet og service på en mest mulig kostnadseffektiv 
måte. Dette fører til at frigitte ressurser kan allokeres til andre områder. En tilsvarende husvis 
ekspedisjonstjeneste bør vurderes på HIB når nytt bygg er på plass. Erfaringene som gjøres i 
Realfagbygget vil være nyttige når behovet på HIB skal vurderes.» 
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Tiltak: 
• Arbeidsgruppen har fått hjelp av en undergruppe for å kartlegge hvilke oppgaver som 

eventuelt kan vurderes lagt til en slik bygg-ekspedisjon (se vedlegg 4), og anbefaler at 
Prosjektgruppen setter i gang et arbeid for å utrede mulighetene for en slik tjeneste i 
Realfagbygget. 

3.6 Samarbeid med de andre 

3.6.1 Sentre og BOA-aktivitet 
Samarbeid mellom personal-, økonomi og forskningsadministrativt personale er svært viktig for å 
sikre sømløs oppgaveløsning på mange felt. Dette gjelder særlig ved søknader om prosjektstøtte, ved 
oppstart og avslutning av prosjekter og ved etablering og drift av sentre. Arbeidsgruppen støtter 
beskrivelsene og forslagene som fremmes av arbeidsgruppe for økonomi og forskningsstøtte, og viser 
til deres rapport (særlig kapittel 3.3). 
 

3.6.2 Forskerutdanningen   
Forskerutdanningen skiller seg fra resten av utdanningsområdet ved at man både faglig og 
administrativt ser hver stipendiat og hvert doktorgradsprosjekt individuelt. Krav om en 
stipendiatstilling i et prosjekt, gjør at feltet forskerutdanning har klare bindinger mot både personal- og 
økonomifeltet. Et tettere samarbeid mellom studie, økonomi og personal vil gi administrasjonen 
mulighet til å yte bedre tjenester, slik at kandidater og veiledere får et mer sømløst løp mellom 
ansettelsesforholdet og utdanningsforholdet fram mot doktorgraden. 

Det har lenge vært en stor utfordring for mange studiekonsulenter/phd-administratorer å få 
informasjon om en Ph.d.-students tilsettingsforhold. Det er to områder som det studieadministrative 
personalet må ha informasjon om:  

1. Nytilsatt stipendiat - skal følges opp for å sikre at det kommer en søknad om opptak til Ph.d.- 
programmet. 

2. Permisjon og forlengelser – dette skal registreres fortløpende inn i FS og studieretten skal 
forlenges tilsvarende. 

Tiltak: 
• Se rapport fra Arbeidsgruppe for studie- og forskerutdanning, kapittel 5. Se også vedlegg 5 

tidslinje og oppgavedeling knyttet til forskerutdanning. 
 

• Benytte kopifunksjonen i ePhorte. Ved å benytte kopifunksjonen i ePhorte vil en sikre 
informasjonsflyten fra personal til studie/phD-koordinator når det gjelder stipendiatstillinger.  

 

3.7 Formidling og kommunikasjon 
Personalmedarbeidere har ofte ansvar for internkommunikasjon overfor våre medarbeidere, og ser et 
sterkt behov for at UiB og fakultetets nettsider og formidlingskanaler utvikles. 
 
Formidlingskompetanse er også en viktig suksessfaktor i arbeidet vårt med å tiltrekke oss de beste 
søkerne til våre stillinger, og god formidling på våre nettsider og ellers i media vil gi bidra til en bedre 
merkevare. Dette er også omtalt i rapporten fra OU4 – Slik rekrutterer vi de beste talentene (utdrag): 
 

Styrket profilering av UiB  
Godt omdømme er viktig for å tiltrekke gode kandidater og fremstå som en attraktiv arbeidsplass. 
Hvordan UiB oppfattes er derfor viktig for alt rekrutteringsarbeid. En profesjonell og etterrettelig 
rekrutteringsprosess er med å bidra til å skape et godt omdømme.  I alle typer ansettelser er det viktig 
at UiB evner å få frem de spennende og faglig sett utfordrende arbeidsoppgavene.  
Anbefalte tiltak:  

• Iøynefallende og profilerende henvisningsannonser  
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o Hvert fakultet bør bruke egne bilder/figurer utarbeidet i samarbeid med 
Kommunikasjonsavdelingen  

• Bruk av sosiale medier i utlysning av doktorgradsstipendiat-, postdoktor- og forskerstillinger  
• Vurdere bruk av kampanjer rettet mot spesielle målgrupper i tidlig forskerkarriere  

 
Arbeidsgruppen støtter forslagene fra OU4 for tiltak som bør iverksettes av UiB sentralt, men vil også 
presisere at deler av disse oppgavene vil måtte utføres lokalt i nært samspill med våre fagmiljø.  
 

Tiltak: 
• Fakultetet bør styrke sin administrative stab med spisskompetanse innen 

journalistikk/formidling. 
 

 

4. Organisering 

4.1 Status – bruk av personaladministrative ressurser ved fakultetet i dag 
Instituttene og fakultetsadministrasjonen bruker tilsammen 14,5 årsverk (DBH tall 2013) på 
personaladministrasjon. Disse fordeler seg med nær 8 årsverk til personaladministrasjon på 
instituttene, men kun fire av instituttene (Institutt for biologi, Institutt for informatikk, Institutt for 
fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap) har egne personalmedarbeidere. Disse utgjør 5,5 
årsverk. Ved de fire andre instituttene er det hovedsakelig administrasjonssjefene som ivaretar 
personalmedarbeiderfunksjonen.  
 
Ved fakultetsadministrasjonen er det 6,5 medarbeidere som arbeider med personaladministrasjon. I 
tillegg har fakultetet ett årsverk (seksjonssjef) som har ansvar for personal- og stabsfunksjonen ved 
fakultetsadministrasjonen. Videre er mange arbeidsoppgaver innen HMS tillagt en av 
personalmedarbeiderne. Sekretærfunksjonen for IDU og fakultetsstyret er også lagt til 
personalmedarbeidere ved seksjonen. I tillegg til de årsverkene som er rapportert som 
personaladministrative, kommer de årsverkene som i dag er allokert til ekspedisjon og arkiv ved 
instituttene og fakultetsadministrasjonen.   
 
 

 
Figur 3 - DBH-tall oppgitt for 2005-2013, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

a) Antall årsverk som arbeider med personaladministrasjon ved fakultetsadministrasjonen og instituttene 
b) Utvikling prosentvis fordeling for de ulike stillingskategoriene ved MN-fakultetet i perioden 1991-2013 

 
 

4.2 Alternative modeller for organisering av personaladministrasjon 
Sentraliserte administrative tjenester synes å være en økende trend ved utdannings- og 
forskningsinstitusjoner det er naturlig å sammenligne oss med. MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo 
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er et av flere eksempler på dette. De sentraliserte sin personaladministrasjon i 2004 og velger nå å 
sentralisere også de økonomiske tjenestene.  
 
Ved UiB har de mindre fakultetene i stor utstrekning sentralisert administrasjon, mens det ved MOF, 
som ligner mest på oss i forhold til kompleksitet i personalforvaltningen, er valgt en blandet modell 
for personaladministrasjon (se beskrivelse under). Denne endringen ble innført som en del av 
omorganiseringen i 2013, og har foreløpig ikke blitt evaluert. 
 

4.2.1 MOF-modellen 
Arbeidsgruppen besøkte Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og fikk deres modell presentert 
av seksjonsleder for personaloppfølging, seksjonsleder for rekruttering og en administrasjonssjef. 
MOF gjennomførte omorganisering av sine institutter parallelt med administrasjonsomstillingen, og 
har nå fem tilnærmet like store institutter. De har sentralisert rekrutteringsarbeidet i en 
rekrutteringsseksjon med fem medarbeidere, og annet personalarbeid i en seksjon for 
personaladministrasjon. Sistnevnte seksjon har tre medarbeidere med fysisk plassering ved 
fakultetsadministrasjonen og fem medarbeidere som har kontor ved de respektive instituttene. 
Modellen trådte i kraft fra januar 2013. 

Oppsplittingen i to seksjoner ble gjort for å kunne spesialisere kompetansen, øke profesjonaliteten og 
minke sårbarhet. Begge seksjoner har spesialisert kunnskap og det er en viktig premiss at de er i stand 
til å avlaste hverandre internt i sin seksjon. «Kundeperspektivet» er ledende for arbeidet som utføres. 
Prosessene gjennomføres mye mer effektivt enn tidligere, og sårbarheten er redusert kraftig.  

Konflikthåndtering håndteres av fakultetet. Fakultetets to arkivstillinger er flyttet til Dokumentsenter 
1. Fakultetet og instituttene har egne stillinger for «Stab og lederstøtte», og fakultetet har i tillegg egen 
kommunikasjonsrådgiver.  

 

4.2.2 Valg av mulige modeller for organisering 

I arbeidsgruppen har rendyrking av personaltjenestene vært et sentralt element for å videreutvikle en 
velfungerende personaladministrasjon. På denne bakgrunn foreslår arbeidsgruppen at de fellestjenester 
som i dagens organisering er lagt til personal- og stabsseksjonens personalmedarbeidere 
(sekretærfunksjon for IDU og sekretærfunksjon for fakultetsstyret) i en ny organisasjonsmodell ikke 
lenger skal være tillagt personalmedarbeiderne. For øvrige fellestjenester knyttet til infrastruktur som i 
dagens organisering også er tillagt personal- og stabsseksjonen, vises det til kapittel 3.5.2. 

Arbeidsgruppens syn er at fremtidig organisering av personaladministrasjon ikke må føre til at ansatte 
får delt arbeidsledelse. En fremtidig modell må gi robuste tjenester, men samtidig ha nærhet til 
brukerne. Et annet viktig moment er at viktige ledd i personaladministrasjon som f.eks 
fastlønnsattestant-funksjonen på fakultetsnivå, ikke må bli sårbare som følge av økt spesialisering.  
 
Dagens heterogene instituttstruktur gjør det utfordrende å finne enhetlige løsninger for hvordan 
personaladministrasjonen kan organiseres. Variasjon i størrelse fører til at fakultetsadministrasjonens 
arbeidsinnsats/ressursbruk skjevdeles i dag – de små krever mer. 
 
Seks ulike modeller ble vurdert: 

1. Dagens modell 
2. Rekrutteringsseksjon ved fakultetet, personaloppfølging som i dag 
3. Full sentralisering - som ved MN-UiO 
4. Desentral modell - Alle stillingsressurser føres ut til instituttene 
5. MOF-modellen 
6. Desentral sentralisering, med ansettelse på fakultetsnivå 
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Et vurderingsskjema med følgende kolonner ble brukt for å vurdere modellene: 
• Styrker ved modellen 
• Forutsetninger for at den skal fungere 
• Svakheter ved modellen 
• Svakhetene kan avhjelpes ved følgende tiltak 
• Andre kommentarer 

 
På bakgrunn av vurderingene valgte arbeidsgruppen å gå bort fra følgende modeller: 
 

• Full sentralisering med felles personaladministrasjon ved fakultetsadministrasjonen mener 
arbeidsgruppen vil bli for fjernt fra brukerne. Instituttene ved vårt fakultet er ikke 
samlokaliserte nok til at dette kan fungere optimalt.   

 
• Desentralisert modell med alle personalressurser ut på instituttene er ikke forenelig med 

myndighetskartet ved UiB i dag. En kunne valgt å tilsette alle personalmedarbeiderne på 
fakultetsnivå og dermed gitt dem nødvendige fullmakter, men det ville føre til en stor 
utfordring for fakultetet å sikre enhetlig saksbehandling.  

 
• MOF-modellen er ikke egnet i sin helhet grunnet stor ulikhet i størrelsen på våre institutt. En 

personalseksjon for personaloppfølging der personalmedarbeidere tilsatt på fakultet, sitter 
desentralt på hvert sitt institutt vil ikke være gjennomførbart. Flere institutt har ikke saker nok 
til å fylle en hel stilling. Her vil en personalmedarbeider måtte drifte 2-3 instituttet og dermed 
få en lite optimal arbeidshverdag. 

 
Arbeidsgruppen besluttet å arbeide videre med Dagens modell, Rekrutteringsseksjon ved fakultetet 
og personaloppfølging som i dag og Desentral sentralisering 
 

4.3 Modell 1 – Dagens modell  

4.3.1 Beskrivelse  
Personaladministrasjon innen både rekruttering og annen personaladministrasjon håndteres på to nivå. 
Saksbehandler på instituttnivå starter sakene og saksbehandler frem til instituttleders innstilling for 
rekrutteringssaker og oversender så saken dit myndighet for tilsettingsvedtaket ligger.  Innen annen 
personaloppfølging varierer instituttets rolle som saksbehandler noe fra sak til sak. De fleste saker 
krever imidlertid ferdigstillelse og godkjenning på fakultetsnivå siden det er dette nivået i 
organisasjonen som har det formelle arbeidsgiveransvaret. 
 
I dagens modell, besitter fakultetsleddet høy grad av spisskompetanse innen de fleste personal-
administrative områder. Alle institutter sender sine saker til behandling og ferdigstillelse ved 
fakultetet. Dette bidrar til å bygge kompetanse, da mange like saker går gjennom 
fakultetsadministrasjonen. Kompetanse som brukes til å sikre lik saksbehandling og fungerer som 
rådgivningstjeneste for instituttene. Samtidig som fakultetsnivået innehar høy kompetanse har 
personaladministrativt ansatte på fakultetet overlappende arbeidsoppgaver. Dette fører til mindre 
sårbarhet ved fravær og viktige roller som fastlønnsattestanter ligger til de fleste personalmedarbeidere 
på fakultetet. Dette sikrer bl.a. at ansatte får riktig lønn til rett tid.  
 
Instituttene på sin side er mer generalister og mangler ofte spisskompetansen. De tar i mot alle typer 
saker. Ved mindre institutter vil noen type saker komme så sjeldent at det er vanskelig å inneha 
relevant kompetanse på aktuelt saksområde. På større institutter vil de grunnet et større antall saker 
innen de fleste saksområder inneha tilstrekkelig kompetanse på instituttnivået. Ved mindre institutter 
der mengden personalsaker er for lav til å tilsette egen personalkonsulent er det administrasjonssjefen 
som er saksbehandler innen personalfeltet.  
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4.3.2 Forutsetninger for dagens modell  
En forutsetning for at dagens modell skal fungere optimalt er at alle ledd håndterer sakene effektivt. 
Fakultet og institutt må samarbeide godt og ha felles mål. Alle ledd må inneha tilstrekkelig 
kompetanse og det må finnes mekanismer for å håndtere sårbarhet. Ved de fleste institutt (bortsett fra 
BIO) er det i dag kun en medarbeider (flere steder kun administrasjonssjef) som håndterer 
personaladministrative saker. Dagens modell vil ikke innebære omstilling, men vil kreve et videre 
utviklingsarbeid for å møte nye behov og administrative utfordringer. 

4.3.3 Styrker 
• Nærhet til institutt og prosjektledere 
• Spesialister på fakultetsnivå  
• Breddekompetanse på instituttnivå - gir gode perspektiver på arbeidet 
• De ansatte ved instituttene har et kjent sted å henvende seg 
• Personalmedarbeidere har varierte arbeidsoppgaver og dermed mer interessante stillinger 

(både på institutt og fakultetsnivå) 
• Stordriftsfordeler på fakultetsnivå 

4.3.4 Svakheter 
• Fakultetsadministrasjonen mangler nærhet til ansatte/forskere/prosjektledere  
• Tidstyv å sende saker mellom nivåene (taper tid – særlig utfordrende ved saksbehandlingsfeil)  
• Vanskelig å oppnå tilstrekkelig god kompetanse på instituttnivå innen alle aktuelle saksfelt 
• Sårbart ved små institutt 
• Tidkrevende for fakultetet å veilede instituttnivå  
• Opprettholder saksbehandling på to nivå  
• Vanskelig å frigjøre ressurser til lederstøtte og nye oppgaver - vanskelig å få til mer effektive 

prosesser 

4.3.5 Hvordan avhjelpe svakhetene ved modellen 
• God opplæring 
• Hospitering 
• Avklare rutiner og saksgang med fakultetsnivået før saken oversendes. Dette avhjelper faren 

for at saken blir feilbehandlet og returneres, men er på den andre side tidkrevende for 
fakultetsnivået pga mengden slike henvendelser. 

• Begrense sårbarhet ved å lage et system for backup-funksjon f.eks. at kollegaer ved annet 
institutt/fakultet stepper inn ved fravær/stillingsbytte etc.) 

• Skape et velfungerende fellesskap mellom institutt og fakultet gjennom hyppige møter i 
personalforum. 

• Gode rutinebeskrivelser, maler, veiledninger og sjekklister for ulike arbeidsprosesser 
• Gode rollebeskrivelser – hvem gjør hva. 
• Felles wikiside for personal som sikrer tilgjengelighet av felles maler, rutinebeskrivelser etc., 

men som også viser til best practice innen aktuelle saksområder. 
• Vurdere å følge opp tiltak fra 2005 – Servicesenter for personaladministrasjon  

4.3.6 Hva løser denne modell? 
Gjennom de tiltakene som er fremmet i denne rapporten vil vi kunne oppnå mer effektive 
rekrutteringsprosesser og bedre medarbeideroppfølging også innen dagens modell. Det vil bli lagt vekt 
på økt grad av samarbeid og erfaringsutveksling blant annet ved bruk av personalforum. Gode 
rutinebeskrivelser, sjekklister og gode felles maler og veiledninger vil også bidra til bedre og mer 
hensiktsmessige prosesser enn mange opplever i dag.   
 
Modellen vil opprettholde spisskompetanse på fakultetsnivå. Saksbehandler på instituttnivå sørger for 
nærhet til brukerne. Institutt vil i mindre grad inneha spisskompetanse, men fakultetet vil fungere som 
rådgivningstjeneste for instituttene. Blir det etablert et servicesenter som beskrevet i utviklingsarbeidet 
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fra 2005, vil tjenestene kunne utvides til også å utøve en del saksbehandling for instituttnivået, men 
dette vil avhenge av ressurser. 
 

4.4 Modell 2 – Felles rekrutteringsseksjon, annen personaladministrasjon lokalt 

4.4.1 Beskrivelse 
En felles rekrutteringsseksjon etableres sentralt i fakultetsadministrasjonen. Denne seksjonen tar seg 
av rekrutteringssaker for alle institutter ved fakultetet på lik linje med den rekrutteringsseksjonen som 
er etablert ved MOF. Medarbeiderne ved rekrutteringsseksjonen har ansvar for saksbehandling i 
rekrutteringssaker fra A til Å. Annen personaloppfølging blir imidlertid som i dag, med 
saksbehandling på to nivå, men med spisskompetanse på fakultetsnivået.   

Arbeidsgruppen foreslår at rekrutteringsseksjonen etableres som en underseksjon i 
fakultetsadministrasjonens personalseksjon. Rekrutteringsseksjonen ledes av en seksjonsleder for 
rekruttering som rapporterer til seksjonssjef for personalseksjonen. Godkjenningsfullmakter vil ligge 
hos seksjonssjef for personalseksjonen med seksjonsleder for rekruttering som en mulig nestleder og 
stedfortreder. Bestillinger til rekrutteringsseksjonen fremmes av institutt, sentre og fakultet. 
Rekrutteringsseksjonen tar ansvar for rekrutteringssaken fra behovet meldes og videre frem til 
instituttleders innstilling og deretter til tilsettingsvedtak i tilsettingsråd eller i fakultetsstyret.   

Fakultetets ansatte innen personaladministrasjonen spisses inn mot enten rekruttering (fra A til Å) 
(rekrutteringskonsulent) eller annen personaloppfølging (oppgaver fra og med tilsetting, der 
myndighet ligger på fakultetsnivå). Fakultetets personaladministrative stab styrkes med x antall 
stillinger fra instituttnivå. I tillegg bør personalseksjonen styrkes med juridisk kompetanse for å bistå 
med lederstøtte innen tyngre personalsaker på begge nivå (se kapittel 3.4 Lederstøtte).   

Rekrutteringskompetanse som fremmer konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt krever 
spisskompetanse. Spisskompetansen vil med denne modellen kunne bygges opp innen 
rekrutteringsseksjonen. Kompetente rekrutteringskonsulenter bistår institutt og prosjektledere i 
rekrutteringsarbeidet.  Rekrutteringsseksjonen inngår i regelmessige møter på instituttnivå for tidlig å 
få aktuelle/kommende rekrutteringsbehov på agendaen. Det settes opp tidsplan for 
rekrutteringsprosessen sammen med prosjektleder/bestiller. Seksjonen holder oversikt over alle 
rekrutteringssaker og progresjonen i disse. Mye god praksis er utarbeidet ved MOFs 
rekrutteringsseksjon, som en tilsvarende seksjon ved vårt fakultet kan høste erfaringer fra. 

En god rekrutteringsprosess starter med å kartlegge behovet for ansettelse og hva stillingen 
kompetanseområde skal være. Rekrutteringsseksjonen kan her bistå i kartlegging sammen med 
vitenskapelig/teknisk ansatte, avhengig av stillingskategori.  

Rekrutteringsseksjonen har ansvar for å kvalitetssikre og følge rekrutteringsprosessene fra A-Å. 

 

4.4.2 Forutsetninger for modellen  
Det vil være behov for en grundigere analyse av behov og ressursbruk på de forskjellige institutter i 
forhold til behov på fakultetsnivået og sammen med dette en aksept for at det kan bli behov for å 
redefinere roller på instituttnivå. Modellen vil fordre at noen personalressurser flyttes til fakultetsnivå. 
Dette vil kunne resultere i omstilling for noen stillinger.  
 
En tydelig avklaring er nødvendig med hensyn til hva rekrutteringsseksjonen skal bidra med 
ressursmessig og i hver enkel tilsettingssak. Eksempler her er kontakt med prosjektleder/bestiller, 
utlysningstekst, annonsering, administrering i JobbNorge, delta på intervjuer, sekretær for 
vurderingskomiteer og skrive forslag til innstilling. Det må utarbeides klare rutiner for bestillinger og 
dialog.  
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Mye "utetid" ved instituttene er viktig for å oppnå god kontakt med instituttene 
/prosjektledere/gruppeledere. Det må sørges for at personalkonsulent/administrasjonssjef på institutt 
holdes orientert og kan bistå og involveres ved behov, spesielt i start- og sluttfasen. Det er viktig med 
tett samarbeid mellom personalseksjonene ved fakultetet, for å opprettholde fleksibilitet.  

4.4.3 Styrker 
• Profesjonalisering av rekrutteringsfeltet og økt konkurransekraft 
• Spesialisering av rekrutteringskompetanse, øker kvalitet og reduserer tidsbruk  
• Rekrutteringsseksjonen blir robust og vil ha ansvar for fremdrift i alle saker og har flere 

ansatte med spesialkompetanse 
• Saksbehandling innen rekruttering på ett nivå – en saksbehandler fra A til Å. 
• Frigjøring av tid ved instituttene til andre oppgaver.  
• Personaloppfølging som i dag: nærhet, kjennskap til personalet på instituttet. 
• Støtte til prosjektleder/vitenskapelig bestiller eller administrativ leder i prosessen. 
• Personalkonsulent får frigjort tid til å spisse kompetansen på personalområdet, øke 

servicetilbudet. Det kan være å sørge for et solid, godt tilrettelagt mottak, henvise – ta initiativ 
til kurs og annen hjelp.  

• Spisset kompetanse = tilfredsstillende med dybdekunnskap? 

4.4.4 Svakheter 
• Spisset kompetanse = kjedelige stillinger?  
• Det kan bli en utfordring å tilpasse modellen grunnet instituttenes varierende størrelse.  
• Rekrutteringsfunksjonen fjernere fra grunnenhetene enn med dagens modell med mindre 

kunnskap om prosjektene og enhetene. 
• Saksbehandling på to nivå opprettholdes innen «annen personaloppfølging». 
• «Annen personaloppfølging» blir ikke mer robust enn i dag. 

 

4.4.5 Hvordan avhjelpe svakhetene ved modellen 
• Jobbrotasjon. 
• Jevnlig kompetanseheving. 
• Riktig «profil» på rekrutteringskonsulent («regelekspert» vs «markedsfører») må defineres, 

likeså rollen, ansvar og oppgaver. Spesielt viktig ved nyrekruttering. 
• Faste møtearenaer mellom institutt og rekrutteringsseksjon - sørge for at 

personalkonsulent/administrasjonssjef på institutt holdes orientert og kan bistå/involveres ved 
behov, spesielt i start- og sluttfasen. 

• Økt samarbeid mellom fakultet og institutt innen annen personaloppfølging – se etter 
forenklinger. 

• Tett samarbeid mellom enhetene/seksjoner på fakultetet – overlapp i oppgaver. 
• God og tilstedeværende ledelse.   
• Kompetente og motiverte medarbeidere med fokus på effektivitet og kvalitet. 
• Rekruttering av nye medarbeider og/eller heving av kompetanse av eksisterende ansatte. 

 

4.4.6 Hva løser denne modellen? 
En rekrutteringsseksjon vil gi en profesjonalisering av rekrutteringsprosessen ved fakultetet, som kan 
bidra til at man klarer å tiltrekke seg flere og mer relevante søkere til de forskjellige stillingene. 
Sannsynligvis vil denne endringen føre til en mer effektiv rekrutteringsprosess, som reduserer fare for 
at man mister kandidater på grunn av forsinket saksbehandling. Det forventes at kvaliteten på 
utvelgelsen vil bedres og at dette vil kunne redusere antall feilansettelser og/eller feil i saksbehandling. 

Med en sentralisert rekruttering vil man i større grad kunne jevne ut kvalitetsforskjeller i 
rekrutteringsprosesser mellom forskjellige institutt, og fjerne «lokale» løsninger og sedvaner. 
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Endringen vil frigjøre tid for administrasjonssjefer og personalmedarbeidere på instituttene. Dette kan 
bidra til en heving av kompetanse innen andre personalområder og lederstøtte. Effekten vil variere 
avhengig av instituttstørrelse og eventuell flytting av ressurser.  

4.4.7 Andre momenter 

Rekrutteringsseksjonen vil i tillegg til å følge de enkelte rekrutteringsprosessen også ta ansvar for å 
utvikle rammene rundt rekruttering: 

• Fremmer forslag til fornyelse mot POA, det kan være valg av utlysningskanaler, 
utforming av maler og forslag til endring av regelverk.  

• Modernisering av metoder for å vurdere ferdigheter og personlig egnethet. Case kan 
vurderes etter behov og stillingsnivå.  

4.5 Modell 3 - Desentral sentralisering 

4.5.1 Beskrivelse  
«Desentral sentralisering» der personalmedarbeidere innen både rekruttering og annen 
personaloppfølging sentraliseres ved å bli tilsatt på fakultetsnivå, men plasseres og arbeider lokalt 
fordelt på 3 personalseksjoner. Det vil si en felles personaladministrasjon for hele fakultetet, med en 
desentralisert og brukernær plassering.  
 
En og samme personalmedarbeider vil her ha ansvar for saksbehandling av en sak fra A-Å. Det vil si 
at personalseksjonen starter en sak på instituttnivå og fullfører på fakultetsnivå uten å sende saken 
videre til saksbehandler på neste nivå. Dette er mulig siden alle personalmedarbeidere ved seksjonen 
vil være tilsatt i fakultetsadministrasjonen og dermed ha de roller og fullmakter som kreves for 
fullføring av saken (roller/fullmakter som ved UiB kun kan tildeles ansatte på fakultetsnivå). 
 
Ingen av seksjonene bør bemannes med færre enn 3 årsverk for å sikre robusthet ved fravær. 
Seksjonens personalmedarbeidere vil i tillegg til å ha egne spesialfelt med mer spisset kompetanse, 
også ha en vis grad av overlapp i arbeidsoppgaver med andre i seksjonen.  Dette vil gjøre seksjonene 
robuste ved fravær og gi en god ressursutnyttelse. I rolige perioder innen et spesialfelt vil andre 
personaladministrative områder kunne styrkes. Samtidig vil personaladministrative oppgaver som 
krever spisskompetanse være mindre sårbar da tilsvarende spisskompetansen finnes ved alle tre 
seksjonene. 13 Seksjonene er en felles ressurs for hele fakultetet og skal bistå hverandre ved fravær etc.  

 
De tre personalseksjonene bør lokaliseres husvis på en slik måte at de naturlig kan drifte flere enheter 
(institutt, sentre og sekretariatet). Følgende plassering av seksjonene kan være et alternativ: 
 

Realfagbygget - drifter Institutt for geovitenskap (GEO), Kjemisk institutt (KI), Matematisk 
institutt (MI) og fakultetsadministrasjonen.  
Marineholmen - drifter Institutt for biologi (BIO), Institutt for informatikk (II) og 
Molekylærbiologisk institutt (MBI). 
Allègaten Syd - drifter Geofysisk instituttet (GFI), Institutt for fysikk og teknologi (IFT). 

 
Fakultetets sentre kan driftes av den personalseksjon som er lokalisert nærmest eller en kan se for seg 
at en av personalseksjonene får i oppgave å drifte personaladministrasjon for alle sentrene.  
 
De tre personalseksjonene er desentralt lokalisert, men alle er tilsatt sentralt og utgjør til sammen 
fakultetets personaladministrasjon. Hver personalseksjon har en seksjonsleder som er arbeidsleder for 
seksjonen. Seksjonsleder rapporterer til personalleder på fakultetet. Det må etableres 
godkjenningsrutiner som sikrer kontrollfunksjonen, samtidig som en må unngå at dette blir en 

13 Dette gjelder kun personaladministrative oppgaver som er definert lagt til alle personalseksjonene. Noen personaladministrative 
oppgaver vil kreve en type spisskompetanse som kun kan ligge til en medarbeider (f.eks juridisk veiledning innen tunge personalsaker og 
fakultetets HMS-koordinatorfunksjon) 
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flaskehals i systemet.  Bestillinger til personalseksjonene fremmes av institutt, sentre og fakultet. Det 
innføres faste møter mellom institutt og de lokale personalseksjonene.    
 
Med denne modellen vil personalforum ved fakultetet fortrinnsvis bestå av ansatte på fakultetsnivå. 
Det kan vurderes om administrasjonssjefer skal inviteres med for å sikre informasjonsutveksling. 
Forumet vil ha en viktig funksjon for å sikre samarbeid og lik praksis.  Det bør vurderes å ha 
hyppigere personalforummøter, for å få personalseksjonene til å arbeide som og føles seg som en 
felles personaladministrasjon for fakultetet. Hyppige fellesmøter vil også sikre god og synlig ledelse 
fra seksjonssjef ved fakultetet. Studieadministrasjonens erfaring med infosenter og ukentlige 
onsdagsmøter er et godt forbilde.  
 
Målene om profesjonalisering av fakultetets rekrutteringsarbeid beskrevet i modell 2 (kapittel 4.4), er 
mål som kan innfris også ved valg av modell 3. Et tett samarbeid mellom seksjonene vil bidra til dette.  
 

4.5.2 Forutsetninger for modellen 
De tre personalseksjonene er tenkt bemannet av personalmedarbeidere både fra institutt og fakultet.  
For å oppnå fullført saksbehandling på ett nivå ved seksjonene må alle ha sin tilsetting på 
fakultetsnivået. Dette forutsetter en omstilling, da noen ansatte tilsatt på institutt i dag vil få 
tilsettingsforhold ved fakultetet. Arbeidsgruppen mener imidlertid at plasseringen av 
personalseksjonene bør legges slik at de institutt/enheter som i dag har personalmedarbeidere i sine 
administrasjoner i størst mulig grad for beholde nærheten til denne tjenesten. Velges det en 
lokalisering basert på en slik vurdering kan også omstillingen bli mindre omfattende for en del av dem 
som berøres av denne.  
 
Halvparten av institutt har ingen personaladministrativt ansatte i dag og vil derfor vanskelig kunne 
bidra med personalressurser inn i seksjonene. Fakultetsadministrasjonen melder imidlertid at de i dag 
bruker forholdsvis mer ressurser på mindre institutt uten personaladministrative ressurser enn på større 
instituttene. Samtidig er det klart at personalseksjonene naturlig vil bruke mer ressurser inn mot større 
institutt med mange ansatte og mange rekrutteringssaker enn mot mindre institutt.  
 
Det må gjøres en grundig vurdering av hvilke lederstøttefunksjoner som trengs på instituttene når 
personaloppfølging og rekrutteringsaker blir håndtert av seksjonene og hvilke ressurser som derav må 
ligge på instituttnivå. 
 

4.5.3 Styrker 
• Effektiv saksbehandlingen gjennom fullført saksbehandling på ett-nivå.  
• Høy kompetanse innen personaladministrative oppgaver ved hver personalseksjon. 

Kompetanse innen hver seksjon vil kunne bygges opp målrettet gjennom personlige 
kompetanseutviklingsplaner, men vil også komme som følge av at hver medarbeider får flere 
like saker gjennom året. 

• Robust personaladministrasjon. 
• Kollegafellesskap for personalmedarbeidere i deres daglige virke innen seksjonene og 

seksjonene i mellom.   
• Bedre ressursutnyttelse av fakultetets personaladministrative ressurser.   
• Frigjort tid og ressurser til lederstøtte og andre oppgaver. 
• Hver seksjon drifter enheter i sitt nærområde og skal ha nærhet til brukerne i fokus. 

 

4.5.4 Svakheter 
• Det kan bli krevende å oppnå samme spisskompetanse i alle de tre seksjonene.  
• Det kan utvikle seg ulike servicenivå fra seksjon til seksjon.  
• En viss fare for at det utvikler seg «lokale variasjoner» i saksbehandling ved hver seksjon. 

Dette avhjelpes av at det er en personallederfunksjon som skal godkjenne sakene, men det er 
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et relevant spørsmål om det vil være kapasitet til å ha en etterrettelig kontroll av sakene som 
godkjennes. Det kan medføre at det er arbeidsleders kvalitetssikring og kontroll som blir 
avgjørende, og det kan åpne for forskjellsbehandling.  

• Personalfunksjonen ved instituttene blir borte og dermed forsvinner også nærheten til de 
ansatte.  

• Det vil være varierende hvor nær hvert institutt er sin personalseksjon rent fysisk. Dette kan 
medføre at ansatte ved institutt der personalseksjonene er lokalisert utvikler en lavere terskel 
for å oppsøke personalseksjonen enn de som er lengre unna. Servicenivå kan bli oppfattet som 
forskjellig av både tilsatte og instituttledelser. 
 

4.5.5 Hvordan avhjelpe svakhetene ved modellen 
• Kompetente og motiverte medarbeidere med fokus på effektivitet og kvalitet. 
• Definerte kompetanseområder, men med overlapp i arbeidsfelt.  
• Jevnlig kompetanseheving. 
• Riktig rekruttering - rett person (profil) til stillingene. 
• Ukentlige møtearenaer mellom seksjonene – bygge felles identitet og praksis. 
• God og tilstedeværende ledelse av seksjonene. 
• Jobbrotasjon mellom seksjonene. 
• Fast møtefrekvens mellom institutt og personalseksjon. 

 

4.5.6 Hva løser denne modellen? 
Denne modellen gir fullført saksbehandling på ett nivå innen alle personaladministrative saksområder. 
Det vil si både innen rekrutteringsprosessen og annen personaloppfølging. Modellen vil bidra til en 
mer robust og kompetent personaladministrasjon enn det vi har på instituttnivå i dag. Samtidig vil 
spisskompetanse som vi i dag innehar på fakultetsnivå, bli ivaretatt innen hver seksjon for de fleste 
saksområder og gjennom tett samarbeid mellom de tre seksjonene (unntak er f.eks. tunge 
personalsaker og HMS).  
 
Fullført saksbehandling på ett nivå og generelt høyere kompetanse vil i seg selv gi en mer effektiv 
saksbehandling. Modellen vil bidra til at det frigjøres ressurser til å møte nye arbeidsoppgaver og 
utfordringer. Mellomlederstillinger både på institutt og fakultetsnivå (administrasjonssjefer og 
personalleder) vil i større grad kunne rendyrkes inn mot lederstøtte og tid til å utvikle og fasilitere 
fakultetets administrasjon inn mot nye administrative utfordringer og oppgaver.  
 

5. Prosessen videre 
 
Rapporten oversendes til prosjektgruppen uten en entydig anbefaling om hvilken modell som best vil 
løse de utfordringene fakultetet har. Arbeidsgruppen mener imidlertid at ønsket om å profesjonalisere 
og å frigjøre ressurser til nye oppgaver, vil kreve en ny organisering.  Forslag til tiltak som er drøftet i 
denne rapporten har vært avgrenset av mandatet om at fakultetets instituttlandskap ligger fast. 
Arbeidsgruppen tror at ytterligere forbedringer, og kanskje mer betydelige forslag, kunne blitt 
diskutert om fakultetets faglige og teknisk-administrative organisering hadde vært vurdert i en 
helhetlig sammenheng.   
 
Modellene som presenteres i rapporten vil ha ulike effekter, og beslutningen vil være avhengig av 
hvilke funksjoner som prioriteres høyest. Viktige moment er blant annet nærhet til brukere og behovet 
for å frigjøre tid til mer lederstøtte og tid til andre administrative utfordringer og oppgaver innenfor de 
ressurser som er tilgjengelige i dag. Alle modeller som innebærer omstilling vil kreve en grundigere 
analyse enn den arbeidsgruppen har foretatt så langt i prosjektet.  
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Det er viktig at arbeidet koordineres godt mot det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet. 
Arbeidsgruppen anbefaler også at rapporten blir sett i sammenheng med rapportene fra de andre 
gruppene, og at både instituttledere og administrativt ansatte blir tatt med i diskusjonene før endelige 
konklusjoner skal tas. 
 
Uavhengig av modellvalg er det gruppens oppfatning at utviklingsarbeidet må prioriteres, og at det 
settes av tilstrekkelige ressurser til at dette kan gjennomføres parallelt med daglig drift av fakultetets 
administrative støttefunksjoner. Det er et overordnet mål i utviklingsarbeidet at vi videreutvikler vår 
samlede endringskompetanse og sikrer at vår organisering er fleksibel nok til å møte stadig nye 
utfordringer. 
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Vedlegg 1 

 
Et utvalg av innspill fra spørreundersøkelse blant alle administrativt ansatte 
Rekruttering  

• Kortere behandlingstid i rekrutteringsprosesser (Strammere opplegg ved ansettelser)  
• Maler til bruk i rekrutteringsprosesser (utlysning, oppnevningsbrev, sakkyndigrapport, 

innstilling mfl)  
• Veiledning/rutinebeskrivelser/sjekklister for rekrutteringsprosesser  
• Kvalitetssjekk av utenlandske søkere til stipendiatstillinger 
• Mottak av nytilsatte 

Internasjonalisering 
• Mottak av nytilsatte fra utlandet 
• SIM-senteret (Senter for Internasjonal Mobilitet ved UiB bør styrkes) 
• Trygdemessige og skattemessige spørsmål og oppgaver når ansatte reiser ut, for eksempel på 

forskningstermin 
• Oversette regelverk, retningslinjer og annet til engelsk 

Veiledning/rutinebeskrivelser for personaladministrative arbeidsprosesser  
• Foreldrepermisjon for stipendiater – samspill / infoutveksling mellom personal og studie 
• Varsel om opphør av stilling – samarbeidet institutt / fakultet – forventninger  
• Oppfølging av langtidssykemeldte – rutiner  
• Seniorpolitikk 
• Slutterutine 
• Små sjekklister for rutiner / prosess 
• Ressursdatabase for smarte løsninger 

Kompetanse  
• Kontinuerlig utvikling og oppdatering av kompetanse innen personaladministrasjon 
• Opplæringspakke for nye medarbeidere 
• Erfaringsdeling 
• Personalforum 
• Hospitering – jobbrotasjon 
• Sikre nærhet til brukere - kompetanse ut til institutt  
• Økt samarbeid mellom institutt og institutt/fakultet 

Andre utfordringer 
• Standardisering av rutiner 
• Utnytte de elektroniske systemene best mulig, unngå dobbeltarbeid og lokale, provisoriske 

løsninger 
• Fraværsregistrering bør inn i PAGA 
• E-post vs ePhorte 
• Arkivering / ferdigstilling / oppdatering i JobbNorge 
• HMS-administrasjon, Psykososialt arbeidsmiljø – trivselstiltak 
• Arealadministrasjon 
• Eksternweb 
• Bruk av Outlook kalenderfunksjon – for bedre internkommunikasjon 
• Oppnå saksbehandling på ett nivå  
• Behov for fellesekspedisjon på Realfagbygget 
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Vedlegg 2 

Innspill fra vitenskapelig ansatte 
Spørsmålene var knyttet til prosjektleders behov for administrativ støtte, og ble sendt ut til 21 personer 
hvorav 5 svarte. Til tross for lav svarprosent mottok arbeidsgruppen mange gode innspill fra de 
vitenskapelige som svarte: 
  
De største utfordringene: 

• Tidsbruk i prosessene 
• Å tilsette riktig kandidat 
• Ordninger for å rekruttere spesielt gode studenter direkte etter eksamen  
• Byråkratiet ved ansettelse av PhD-studenter og postdoktorer. 
• Mottak av utenlandske arbeidstakere  
• Habilitetsutfordringer ved faste tilsetninger 
• Krav om utlysning på (ny)norsk hvis det er tilstrekkelig med engelsk  
• Finnes ikke klare retningslinjer om hvordan komité-rapportene skal se ut 

 
Hvordan kan administrasjonen bidra for å avhjelpe utfordringene? 

• Mer effektive rutiner og prosesser 
• Retningslinjer og bistand for bred og profesjonell utlysning 
• Mal for rapport og sammensetning sakkyndigkomiteene 
• Tilganger til JobbNorge 
• Styrke tjenestetilbudet ovenfor utenlandske ansatte 
• Bidra til å fjerne uproduktive regler og begrensninger  
• Lage god veiledning for prosessene  
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Vedlegg 3 Notat om karriereplanlegging 

Karrierekartlegging 

Det bør tas høyde for, og være en åpen policy på at den ansattes karriere kan bevege seg mellom 
institutt og fakulteter på UiB. 

Kartlegging av medarbeider og leders individuelle vurdering av karrierebestemmende/påvirkende 
faktorer 

En av de viktigste faktorene som må vurderes i en karrierekartlegging er medarbeiderens faglige 
styrker og svakheter i stillingen han elle hun besitter, dette er avgjørende når det gjelder hvilke valg 
og ambisjoner som er realistisk å planlegge for i en videre karriere. En annen faktor som vil være 
minst like viktig er personlig egnethet, både i forhold til krav som stilles i nåværende stilling, og til 
krav i potensielle fremtidige stillinger. Den siste faktoren som må være tilstede er en faktisk ambisjon 
om å ha en karriere. Et realistisk utgangspunkt vil for eksempel være å se fem år frem i tid, og 
kartlegge den tilsattes ambisjoner og ønsker for denne perioden. Dette vil gi en mulighet til å få en 
vurdering av leder både på om dette vil være realistisk målsetning, og om rammebetingelsene i 
enten nåværende stilling eller andre stillinger, samt UiB som organisasjon, gjør det mulig å oppfylle 
ambisjonen.    

• Faglige styrker/svakheter i nåværende stilling 
• Personlige styrker/svakheter 
• Ambisjoner/ønsker for de neste 5 årene – den ansatte 
• Ambisjoner /muligheter /mål for de neste 5 årene – fra leders synspunkt 
• Sammenligne den ansattes og leders svar på styrker /svakheter /ønsker /muligheter og bli 

enige i samtale om et realistisk nivå som kan gi grunnlag for en karriereplan.  Avstem om den 
ansattes ønsker til karriereutvikling er i tråd med UiBs visjoner og utviklingsplaner. Vurdere 
om personlige egenskaper og interesse passer til ønsket mål – hva passer egentlig for meg?  

Karriereplan 
Når man har gjennomført karrierekartleggingen er neste steget å kartlegge hvordan den tilsattes 
ambisjoner kan ivaretas, samtidig som UiBs interesser som organisasjon ivaretas. Typisk vil dette 
innebære en vurdering av hvordan veiledning/kurs/videreutdanning kan bidra til å dekke avviket 
mellom nå-situasjonen og ambisjonsnivå. Andre tiltak som kan iverksettes er hospitering ved andre 
avdelinger, og skifte til stillinger som gir en mer relevant utvikling av erfaring og fagkompetanse. 
Disse vurderingene kan gjøres av den tilsatte i samarbeid med nærmeste leder, og evaluering av 
fremdrift kan gjøres i medarbeidersamtaler.  

• Hva kreves i stilingen jeg har nå – hva trenger jeg av veiledning/kurs for å bli bedre? 
• Definere hvilke kurs ansatte kan delta på for oppnåelse av ønsket 5-års mål 
• Vurdere deltidstudier hvis ambisjonene tilsier at det er nødvendig for å oppnå nødvendig 

kompetanse 
• Vurdere hospitering i andre stillinger  
• Vurdering om bytte til annen avdelingen er et ønske/mulighet 
• Karriereplan settes opp sammen med leder  
• Evaluere plan i medarbeidersamtaler 
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Vedlegg 4 – Oppgaver som kan legges til en fellesekspedisjon i Realfagbygget 

Oppgaver Ansvar i dag Forslag Merknad 
Postansvar 

• Post inn/ut 
• Felles frankeringsmaskin 

Anette B. 
/Janikke + 
instituttene 
 

Husvis/felles Én eller to ganger om 
dagen (Norgespost, 
Europapost, TNT) 

Felles frankeringsmaskin  Instituttene Husvis Stor besparelse 
økonomisk, koder for 
belastning 

Fellesbestillinger 
• Kontorrekvisita 
• Bestilling av busser til 

arrangement 
• Bestilling av møbler til 

arrangement 
• førstehjelpsutstyr 

Fak.adm. + 
institutt 

Husvis Dersom en evt. 
ekspedisjon skal ivareta 
disse oppgavene, må 
vedk. som tilsettes ha 
bestillerfunksjon.  
Hvordan kan dette 
løses når hver enkelt 
avdeling skal belastes? 

Nøkkelkort og tilganger 
(skjemautfylling, godkjenning på 
institutt) 

Anette + 
institutt 

Husvis + for 
studentorganisasjonene 

Bør vurdere om det kan 
gjelde tilgang for alle 
ansatte. Krever at vi får 
på plass gode rutiner 

Oversiktskart for bygg og fakultet og 
felles oppslagstavler (, evt. TV skjerm)- 

Studie + 
institutt 

Husvis  

Telefonsentral MN felles Anette B. + 
instituttene 

Husvis/felles Ansvar for felles 
telefonnummer og 
kontaktpunkt for 
porten inn til kjelleren 
for varelevering etc.  

Kontaktpunkt vaskepersonale og EIA 
(for enkelte byggpraktiske ting) 

Alle/ingen Felles? Tidligere Kjell T. 

Tilsyn auditoriene Ingen/alle Husvis • Ansvar for 
fellesareal, alle 
undervisningsrom i 
Realfagbygget og 
Auditoriefløyen, 
at disse er ryddet, 
rengjort, nok 
stoler, har kritt, 
utstyret fungerer 
etc. 

• I forbindelse med 
disputaser (kappe, 
vann/glass, duk, 
annonsering, 
infoskjerm, 
kalenderoppslag 
web, mottak av 
gjester) 

 
Tømming av papircontainer for 
fellesområder 

Alle/ingen Husvis  

Beredskap ved store arrangementer Ny Husvis/felles?  
Betalingsmaskin GEO Felles Tror BIO også har 

betalingsmaskin. 
Dersom felles, kan 
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andre også være 
interessert i å knytte 
seg til en slik maskin. 

Rombooking Alle/ingen Felles  
Velkomstarrangement nytilsatte Anette B. Felles  
Vedlikehold nettsider Ingen Felles Fellessidene for MN 
Hittegods for Realfagbygget Ingen/alle Husvis, RFB og 

auditoriefløyen 
 

Beredskap i bygget ved uhell, hjelp og 
oppfølging 

Ingen/alle Husvis  

 
Viktig: 

• Det må avklares hvem som skal være nærmeste overordnede og hvilken avdeling personen 
skal være ansatt under 

• Det må avklares hvem som skal ha ansvar for opplæring og hvem som skal sørge for 
informasjonsflyt osv 

• Ekspedisjonen må også ses i sammenheng med arbeidet rundt et læringssenter 
• Tett samarbeid med instituttene ved MN + EIA 
• Om mulig ansvar knyttet til felles nettsider for fakultetet 
• Noen dokumentsenterfunksjoner? 
• Sebratilganger? 

Kvalifikasjoner 
• God kulturforståelse, språkkunnskaper 
• Gode IT-kunnskaper 

Plassering: 
• Rett til venstre ved inngangen i underetasjen 
• I tilknytning til Infosenteret 
• Bygge ny ekspedisjon innenfor inngangspartiet (ved søylene) der både vektere og 

ekspedisjon kan være lokalisert 

Bemanning 
• 2 årsverk (1 + 2 kontorlærlinger) 

Ekspedisjonstid: 
• 0900 – 1500 (vinterhalvåret) 
• 0900 – 1430 (sommerhalvåret) 

Fordeler/hensikt med fellesekspedisjon: 

• Vil tjene hele Realfagbygget, og for flere oppgaver også tjene hele fakultetet 
• Vi vil fremstå som mer profesjonelle, gi bedre service 
• Gi bedre sikkerhet i bygget, mer tilstedeværelse 
• Stordriftsfordeler 
• Støttespiller for større arrangementer – konferanser, instituttsamlinger, studentarrangement 
• Vil lette vareleveringer 
• Saksbehandlerne vil bli mer effektive, få mer tid til saksbehandling 
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Utdypende om plassering: 

Gruppen har foreslått tre mulige plasseringer av en fellesekspedisjon. Nedenfor følger utdypende 
kommentarer til to av alternativene: 

Alternativ 1 – rett til venstre ved inngangen i underetasjen 
Fordeler: 

• Det finnes allerede en skranke tilgjengelig, lett å ta i bruk raskt 
• Tett kontakt – arbeidsfellesskap med vekterne. Sikkerhet er et viktig tema i Realfagbygget. 

Synlige vektere og en synlig ekspedisjon vil kunne hjelpe 
• Vil enklere kunne tjene hele bygget (fakultetet). Svært synlig fra hovedinngangen. Naturlig 

sted å henvende seg 
 

Ulemper: 
• Vanskeligere å skape fellesskap, fare for stor gjennomtrekk i stillingen 
• Vanskeligere å være oppdatert med det som skjer ved fakultetet 

 
Alternativ 2 – i tilknytning til Infosenteret 
Fordeler: 

• Med passende lokaler vil det være en fordel at avstanden mellom infosenter og ekspedisjon 
ikke er så stor 

• Lettere å være oppdatert på det som skjer 
 

Ulemper: 
• Det finnes per i dag ingen passende lokaler ved Infosenteret for en ekspedisjon i tillegg. 

Dette må bygges ut.  

Alternativ 3 – bygge en egnet ekspedisjon i underetasjen tilpasset formålet 
 
Bemanning: 
Vi håper vi ikke har lagt for mange oppgaver til stillingen. I utgangspunktet ser vi for oss en 100 % 
stilling + 2 kontorlærlinger. Kontorlærlingene må være tilknyttet ulike institutt. Kan gjerne gå på 
omgang mellom instituttene, også på HIB. Ansvaret for opplæring bør legges til vedkommende som 
ansettes i Fellesekspedisjonen. 

 

21. januar 2015 
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Vedlegg 5 – Forskerutdanningen 
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Vedlegg 6 - Tabeller 

Tilsettinger i Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger  
ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

           
 

 
Stipendiat Postdoktor Forsker Forskn.ass Univ.lektor   

 Års-
tall UiB 

NFR/ 
Andre UiB 

NFR/ 
Andre UiB 

NFR/ 
Andre UiB 

NFR/ 
Andre UiB 

NFR/ 
Andre Sum 

2008 34 48 7 35 0 23     147 
2009 33 25 9 20  21  3   111 
2010 29 20 11 25  29     114 
2011 29 25 17 17  28  1   117 
2012 42 18 6 12  24     102 
2013 46 23 9 35 

 
31 

 
1 1 

 
146 

2014 29 23 10 15 
 

21 
 

1 1 
 

100 
 

 
 
Utviklingen i faste vitenskapelige årsverk 1991-2013 (DBH): 

 

Utvikling i antall midlertidige vitenskapelige årsverk 1991-2013 (DHB): 

 

År
Antall 

stillinger
2008 165
2009 121
2010 152
2011 162
2012 157
2013 181
2014 152

Utlysninger via JobbNorge 
(stillinger med søknadsfrist 

i aktuelt år)
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