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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda. 
Agenda godkjent, ingen ekstra saker. 

 

2. Flytting av stillinger fra rektoratet til Kommunikasjonsavdelingen, 
ved Tor Godal og Kari Fuglseth 
Arbeid med myndighetskontakt har tradisjonelt vært litt ulikt håndtert, 
men dette er nå et styrket felt knyttet til universitetsledelsens strategi. 
Rune Inderøy ble ansatt i denne rollen i full stilling i 2015. Senere ble 
også Gyrd Steen og John Håkon Øen ansatt. Det har hele tiden vært 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
tett samvirke med kommunikasjonsavdelingen. Knyttet til større 
omdømmeprosjekt, profilering og konferanser. Det har vært ukentlige 
samarbeidsmøter.  
Rune Inderøy sa opp i 2019, han var den tyngste ressursen på feltet 
og hadde daglig oppfølging med de to øvrige. Det ble valgt å ikke 
erstatte denne ressursen, ettersom Tor Godal som direktør for 
kommunikasjonsavdelingen har en faglig tyngde og kompetanse som 
dekker myndighetskontaktrollen. Man må videre ha opparbeidet et 
nettverk over tid for å fungere i rollen. Tor Godal har i større grad hatt 
oppfølging av disse ressursene, noe som i stor grad er bakgrunn for 
ønsket man å endre dette organisatorisk også. En finner det videre 
mer naturlig i et langsiktig perspektiv, å knytte rollen til et 
kommunikasjonsfaglig miljø. 
 
Tilbakemelding fra medlem i IDU: 
IDU tar saken til orientering. IDU har ingen motforestillinger til 
endringen, men IDU burde vært involvert tidligere. Det forutsettes 
videre at de det gjelder har vært involvert i prosessen.  

3. Outsourcing av grafiske tjenester, ved Tor Godal 
Kommunikasjonsavdelingen har et vidtrekkende mandat, tett dialog 
med rektoratet, universitetsstyret og samfunnet ellers. Viktig rolle for 
kjerne virksomhet med mediekontakt, lederstøtte, - eks vaktturnus 
under korona for å håndtere medier. 
Ansvar for sosiale medier, intern kommunikasjon, 
krisekommunikasjon, forvalte omdømmet, større studentrekrutterings 
kampanjer, og profilerende arrangement. I alt dette ligger grafiske 
tjenester – det har vært 3 ansatte som har drevet grafisk utvikling og 
produksjon internt, august 2019 sa en ansatt opp. Denne stillingen ble 
ikke erstattet i tråd med nedbemanningsplan. Man vurderte muligheter 
for å kjøpe disse tjenestene, men har likevel beholdt 2 stillinger. Dette 
er en viktig oppgave med ansvar for UiBs grafiske profil. Selv med 3 
grafikere måtte deler av tjenesten kjøpes eksternt fordi behovet har 
økt jevnt.  
Vurderingsgrunnlaget – viktig at vi har en sterk kompetanse selv på 
grafiske tjenester, fordi vi må agere raskt og fordi vi har ansvar for 
grafisk utrykk. Grafiske fagfolk har også måttet bygge 
bestillerkompetanse, knyttet sterkt til strategisk arbeid.  
Volumet er så stort at vi har behov for å kjøpe eksternt. Det er stor 
endringshastighet og kompetansebehovet er stort, klarer ikke å sitte 
med spisskompetanse på alle områder internt. Det finnes et 
velfungerende leverandørmarked som tilbyr tjenester med god 
kvalitet. Alle grafiske produksjoner skal forholde seg til GDPR.  
Lettere å henge med når man kan kjøpe kompetanse – ikke aktuelt 
med virksomhetsoverdragelse. Skal ha kompetanse internt. 
Det er ikke noen ny situasjon at vi kjøper tjenester på dette feltet.  
 
Innspill medlem i IDU: 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Viktig å sørge for at det ikke blir dobbelt arbeid med oppfølging av 
eksterne leverandører hvor man bruker tilsvarende ressurser på å 
følge opp og prosjektlede i stedet for å produsere selv med samme 
kapasitet. Viktig å ikke bruke mer ressurser for å unngå å ha egne 
ansatte. 
 

4. Omstilling i Sentraladministrasjonen, Per Arne Foshaug 
Erstatningslokaler. Skulle hatt en sak om i forkant av behandling i FU 
1.4. FU hadde derimot ikke anledning å ta denne saken i dag, og 
derfor utsettes den også i IDU. Det kommer ingen ny fremdriftsplan, vi 
må regne med å være utenfor campus noen uker til. 
PT-prosjektet. Prosjektet er driver mot NG5 men har også en 
målsetting uavhengig av dette. Koronasituasjonen gjør at de skrur om 
til ny ramme om å ikke møtes fysisk. Prøver å gjennomføre de 
aktivitetene som var planlagt utover våren digitalt. Kommer mer 
kulturfokuserte aktiviteter, i tillegg til NG5. Planlagte pop-up verksted 
skal gjennomføres digitalt. Blir gjennomført dialogmøte med fakultet 
etter påske, digitale ledersamlinger planlegges, øvrige prosjekter 
fortsetter. Konseptutvikling for NG5 fortsetter for fullt. Endringsarbeid 
prøver man å få tilbake på sporet etter påske. 
Erstatningslokaler – en del avhengigheter. Alrek spesielt påvirker 
flytting. Foreløpig er fremdriften tilfredsstillende, men kan bli vanskelig 
med innflytting 10.august noe som kan påvirke flytting til 
erstatningslokaler.  
Fagmiljøene har i utgangspunktet ikke ønske om flytting midt i 
semesteret, men det gjøres nåe en vurdering av dette. 4 ukers 
forsinkelse kan bety noen måneder forsinkelse i praksis. Mange 
miljøer påvirkes ikke av dette og flytter når bygget er klart. Det vil 
derfor være mulig å flytte til erstatningslokaler for noen – K31 og C13.  
Uansett vil planen for erstatningslokaler være i bevegelse frem til 
koronasitasjonen er mer stabil. Eiendomsavdelingen detaljplanlegger 
hvor man skal sitte nå for å kunne lage en bestilling til IT.  
Har ikke fått tilbakemelding på flytting av IT sine tekniske 
installasjoner, men man må regne med å re-planlegge ut i fra at vi ikke 
må flytte ut av NG5 så tidlig. Det er heller ikke sikkert at prosessene 
blir så veldig forsinket, det er en uoversiktlig situasjon. IDU påpeker at 
avdelingsdirektør må ta ansvar for å ikke bruke mye tid på oppgaver i 
forbindelse med flytting som ikke trenger å ha prioritet. Dette må 
kommuniseres ut av avdelingsdirektører. 
Innspill medlem i IDU: er det mulig å fastsette forsinkelsen slik at man 
ikke må flytte ut av NG5 hvis det skal stå tomt over lengre tid? Både IT 
og samlingene har store flytteprosjekt ut av NG5. Vil man rekke å få ut 
alle disse tingene før fristene som er satt? 
Svar PAF: Dette må gjøres en ny vurdering på – det ene er når 
erstatningslokaler er klar og når NG5 må tømmes. Det er også et 
perspektiv hvor lang tid utflyttingen vil ta (samlingene og IT). 
Hvis restriksjonene mykner opp vil spesielt flytting av samlingene bli 
vurdert som en prioritert oppgave. 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Arbeid med konkurransen rundt ombygging NG 5 pågår. Det legges 
opp til en samspillsprosess noe som innebærer at man kan gå ut med 
byggdokumentene selv om det er mye usikkerhet.  
HR – Organisasjonsutviklingsarbeidet er utsatt til etter påske. Det er 
utfordrende å ikke ha fysiske møter, og de vil vurdere hvilke 
alternativer de har og legge en ny plan ut i fra om det er mulig å 
gjennomføre digitalt eller om det må utsettes ytterligere. 
BOTT prosjekt fortsetter upåvirket, men det er en sårbarhet ved at folk 
kan bli syk eller har en begrenset kapasitet som følge av situasjonen. 
OU IT – har kommet en del lenger enn HR men det blir en vurdering 
om man kan fortsette digitalt eller om man må utsette videre. Det 
finnes ikke alternative ressurser fra HR (som støtter i prosessen), så 
det er også en viss sårbarhet her. Kan komme en revidert plan i 
slutten av april. Denne prosessen nærmer seg et punkt hvor noen 
aksjoner kan lukkes. Stor usikkerhet til når vi får møtes fysisk og 
eventuell sykdom/ kapasitetsreduksjon. 
Innspill medlem i IDU: Stor risiko og man bør kanskje prioritere andre 
ting i den situasjonen vi er i nå. Vanskelig å få samlet nye grupper og 
styrke en kultur i en organisasjonsendring uten fysiske møter.  
 
 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stillingsorientering Sentraladministrasjonen, Per Arne Foshaug 
Det har vært nye gjennomgang av hvilke stillinger som kan utlsyes i 
Sentraladministrasjonen.  
Holder fast ved 2 årlige tildelinger, vår og høst samt vikarer midt i. 
Denne perioden er det varslet 26 avganger, men tallet vil nok øke 
(antar 35-40). Prøver å bli bedre på å planlegge avgang og tilgang. 
Det som er meldt inn av nye stillinger er 30 stk, uten biblioteket. Noe 
er låst i eksterne roller, IT har for eksempel behov for BOTT-relaterte 
stillinger som er eksternfinansierte. 
Det er ikke råd til å kompensere alle avganger, har effektiviseringskrav 
på rundt 10 stillinger i tillegg til at vi må kunne dokumentere 
effektiviseringer tilsvarende 5 mill. Har per i dag råd til 25 stillinger. 19 
stillinger er innvilget, 4 utenfor budsjett så 15 stillinger er tildelt. Flere 
av disse stillingene vil ikke ha virkning før 2021.  
Erstatter rimelig godt de avgangene som er. Noe endringer i stillings 
type. EVU, fra senior konsulent til rådgiver. Største avviket er utsetting 
av noen stillinger på EIA, tas opp igjen til høsten. Kommer en oversikt, 
skal kvalitetssikres også legger Per Arne ut i Teams. 
Innspill medlem i IDU: 
Er det fokus på å spare stillinger ved å outsource? Eller er økonomien 
styrende? Ikke noe godt fokus hvis man kun har fokus på å kutte 
stillinger, uten å vurdere at man da må kjøpe de samme tjenestene fra 
eksterne aktører. 
Svar: PAF – endringer kan ikke gi økt kostnader, må gi like god 
kvalitet og tilsvarende eller lavere kostnad. Budsjettene er styrende. 
Må holde budsjettene samtidig som vi skal holde stillingsreduksjonen. 
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Må vurderes kortsiktig/langsiktig med tanke på midlertidige og faste 
stillinger. 
 
 
 
 
Styresaker, Per Arne Foshaug 
Det arbeides med utgangspunkt i at følgende saker skal behandles i 
møte 23. april (listen vil kunne endres): 

• Internrevisjon mobbing og trakassering. 
• Årsrapporter – likestillingskomiteen og helse miljø sikkerhet.  
• Revisjon av strategi for anskaffelser Strategisk sak om satsing 

klima 
• Sars senter – nasjonale (KD) finansieringer fases ut  
• Økonomirapport 
• Samarbeidsavtale høyskolen i Volda  
• Status på arbeid med forsinket sensur 
• Orientering om håndtering av beredskap – også omtale om 

bygge område, samt hvilke områder som kan ha økt 
konsekvens for Universitetet. 

• Sigma 2 – opptrapping. Kan gi økt ressurs til IT-avdelingen 
• Sak om VIS Vestlandets innovasjonsselskap 

 
 
 
  
 
 

 


	Godkjenning av agenda.
	1.
	Flytting av stillinger fra rektoratet til Kommunikasjonsavdelingen, ved Tor Godal og Kari Fuglseth
	2.
	Outsourcing av grafiske tjenester, ved Tor Godal
	3.
	Omstilling i Sentraladministrasjonen, Per Arne Foshaug
	4.
	Stillingsorientering Sentraladministrasjonen, Per Arne Foshaug
	5.
	6.

