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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat fra 17.08.2020 
Agenda godkjent og referat godkjent. 
Saksdokumenter skal sendes ut i god tid før møtet. 

 

2. 
 
OU IT-avdelingen, Tore Burheim 
Se presentasjon. 
I omstillingen er hovedføringen at alle nye lederstillinger skal lyses ut 
eksternt. Det har her vært en diskusjon i FU angående overtallighet og 
det er enighet om at underdirektørstillingen lyses ut internt på IT 
avdelingen og seksjonsleder innplasseres i henhold til 
omstillingsavtalen. Etter diskusjoner i avdelingen og i 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
avdelingsdirektør møte ble det gjort en forenkling og tydeliggjøring av 
opprinnelig organisering. Nytt organisasjonskart ble godkjent i FU 
2.juli. Det er lagt opp til mer dynamisk arbeid på tvers av 
prosjektgrupper i team. Dette er en godt kjent arbeidsmetode i 
avdelingen.   
Maria Lundhaug er innsatt som administrasjonssjef ut i fra rett og plikt 
prinsippet. Hun har også rolle som gruppeleder i Lederstøttegruppen.  
Lederstøttegruppen skal bidra med tall, data og støtte ut til lederne i 
avdelingen basert på fakta og det som leveres til avdelingen. Bidra til 
en analytisk tilnærming til det å drive ledelse. Denne gruppen er en 
pragmatisk tilnærming til stab funksjonen.  
Jan Kristian Walde Johnsen er innsatt som seksjonsleder for IT 
fellestjenester, også dette etter rett- og pliktbestemmelser. 
Underdirektørstillingen på internutlysning har søknadsfrist i dag. Man 
antar rask behandling av disse søkerne. Underdirektørstillingen har 
også seksjonslederansvar for Digitale produkter og 
virksomhetstjenester. 
Det pågår en prosess for stillingen seksjonsleder Strategi og 
virksomhetsstøtte. 
Videre funksjons- og bemanningsplan for avdelingen kommer. 
Arbeidsutvalgsgruppe bestående av Jan Kristian Walde Johnsen, 
Maria Lundhaug og Tore Burheim. Når de nye lederstillingene faller på 
plass vil også de delta i denne gruppen.  

3. Cybersikkerhet og ressursbruk, Tore Burheim 
Cybersikkerhet har fått økt oppmerksomhet og er en økt utfordring for 
UiB. Universiteter er attraktive mål for angrep, både for direkte 
kriminell virksomhet men også for økt oppmerksomhet. Krav til styring 
og dokumentasjon på dette øker. UiB har på plass et nytt 
styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. 
Det er også kommet innskjerpende krav for IT-sikkerhet fra nasjonale 
myndigheter. Det har kommet en sterk anbefaling om å følge NSM 
sine grunnprinsipper for IT-sikkerhet. UiB legger opp til en styring på 
dette området og antar en gruppe på 4-5 personer. Antar én stilling til 
logging, én stilling til sikkerhetshendelser, samtidig som man må 
styrke juridisk kompetanse for personvern og IT sikkerhet (GDPR 
etc.). En juridisk ressurs på dette området vil avlaste 
personvernombud som får mange henvendelser av denne typen i dag. 
Konkret må man komme tilbake til roller i funksjons- og 
bemanningsplanen i OU prosessen. Det må gjøres en vurdering av 
dagens situasjon og forventet situasjon fremover.  
Rapport fra internrevisjon av forsking og forskningssystemer viser 
også et tydelig rom for forbedring. Det pågår nå en prosess for å flytte 
dette arbeidet over til en ny organisatorisk gruppe som kan ta ivareta 
sikkerheten her. Dette er i en planleggingsfase og man ser det er et 
betydelig volum og en utfordring med ressurser. 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Kommentar medlem i IDU: Bakgrunnen for bekymringen er 
styrevedtaket og hvordan man skal følge dette opp personalmessig. 
Dette er en stor belastning for IT-avdelingen og spesielt for de som er 
aktuelle for dette arbeidet. Er det nå en forståelse for at vi må 
bemanne opp for denne typen nye roller? Dette gjelder ikke bare å 
drifte systemene men også det å ivareta support til miljøene ute er 
spesielt ressurskrevende. 
Svar: Det er en forståelse for dette. Det er et så formidabelt volum at 
det er forståelse for at vi ikke kan fordele dette på dagens IT avdeling. 
4-5 personer er tenkt for å kjøre prosjektet og kanskje tilsvarende for å 
drifte videre.  
 

4. OU- Prosess HR, Sonja Irene Dyrkorn 
Se presentasjon. 
Tidlig august tok man en avgjørelse på å justere tidsplanen for OU-
prosjektet. Det er gjennomført digital samling i avdelingen 28.august 
og 11.september, med innspillsrunde mellom samlingene. Resultatene 
fra undersøkelser og innspill er vurdert og har gitt underlaget til et 
utkast til organisering som ble presentert for avdelingen på samling 
11.sept og som de fikk jobbe med i grupper på samlingen. Kommende 
nå er anonym innspillsrunde på organisasjonsmodell etterfulgt av 
digital samling 22.september. På samlingen blir det gjennomgang av 
anonyme innspill og justert plan ut i fra gruppearbeid. Målet er å få 
landet ny organisering etter siste samling. Man kan da starte på 
bemanningsplan, en til en samtaler og kartlegging av roller. Etter 
planen skal ny organisasjon være operasjonell 01.01.2021. 
Resultat av undersøkelser så langt viser at man ønsker større grad av 
fleksibel struktur i forhold til hva man har i dag. Det er derfor satt opp 
en fordeling av faggrupper og team. Faggruppene har en mer 
permanent struktur, ansatte med spisskompetanse og gjerne en fast 
gruppeleder med medarbeideransvar. Team har en mer flytende rolle 
og ivaretar oppgaver som kommer i skiftende prioriterte områder. 
Teamet definerer selv hvem som er arbeidsleder. Inndeling av 
faggrupper og team under seksjonene er under arbeid og justeres ut i 
fra medvirkning i og mellom samlingene.  
Innspill medlem IDU: Det er viktig at inndelingen av faggrupper og 
spesielt team er tydelig og lett forståelig organisatorisk for de ansatte. 
Bedriftshelsetjenesten er utelatt fra omorganiseringen og forblir 
uendret.  
Overtallighet – man skal ikke ned i antall ansatte, men det blir nye 
roller og posisjoner. Når man har landet organisasjonsmodellen må 
man jobbe videre med bemanningsplan. Det blir liten eller ingen 
endring for noen mens andre vil få endringer i sin stilling. 
Lederstrukturen vil bli endret fra 4 seksjonsledere til 3 og her følger 
man rett- og pliktprinsippet i forhold til roller og fagområder. 
Underdirektør er ikke bestemt enda.  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Det pågår også en egen prosess på omstilling for lønnsnære roller. 
Denne OU prosessen kjøres nå parallelt med OU prosess for HR så 
her må man sørge for å gå i takt og holde en god informasjonsflyt. 
Mindre faggrupper vil ikke ha egne ledere, da vil seksjonsleder ha 
medarbeider ansvar. Bemanningsplanen vil avgjøre om faggruppe har 
egen leder eller seksjonsleder. 
 
  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU lønn og lønnsnær HR, Per Arne Foshaug 
Denne saken er en avløper av BOTT økonomi og lønn men er 
organisert på utsiden fordi det er en omstillingsprosess og fordi det 
påvirker andre prosesser enn BOTT økonomi og lønn. Fast- og 
variabellønnsattestanter samles i en felles enhet. Dette blir en 
spesialisert gruppe som skal jobbe 100% stillinger (mer eller mindre) 
innenfor lønn. Noen fra denne enheten vil være lokalisert hos 
fakultetene men vil likevel organisatorisk tilhøre enheten. Det er satt 
opp en styringsgruppe som ledes av Heidi Espenes fra medisinsk 
fakultet. Det er bevisst lagt prosjektledelse til fakultetene for å sikre 
forankring ut i miljøene. Mandatet til styringsgruppen sendes ut 
sammen med referatet. En milepæl i prosjektet er satt til 01.12.2020 
hvor de som skal være ansatt på enheten må være innplassert for 
igangsettelse av opplæringsplan. Tidsplanen er ambisiøs, tror 
innplassering skal gå fint, men det som kan blir utfordrerne er å fristille 
ressursene til opplæring. Stor risiko for at man ikke får fulgt 
opplæringsplanen.  
Veldig mye av føringene for enheten er gitt av BOTT økonomi og lønn 
nasjonalt, arbeidsbeskrivelser, rolleavklaringer osv.  
Det vil pågå en prosess for utvelgelse av hvem som skal inn i 
enheten. Man må ta utgangspunkt i oversikt over berørte ansatte, 
kartleggingssamtaler og rett og plikt prinsippet. Ønsker fra de ansatte 
vil bli tatt med i vurderingen. Dette berører alle fakultet og noen 
administrative enheter. De oppgavene som ikke går inn i denne felles 
enheten må organiseres på nytt i fakultetene og avdelingene. Som 
følge av at prosjektet ikke ble etablert før nå har det vært mangelfull 
informasjon til de ansatte og dette blir derfor fokus fremover. 
Informasjons og fremdriftsplan, bemanningsplan behandles i 
styringsgruppen.  
Innspill medlem i IDU: Nasjonale føringer er problematisk fordi 
fagforeningene ikke får noen medvirkning på prosessene. De er ferdig 
bestemt når de implementeres på UiB. 
Svar: Når vi skal få satt opp de felles nasjonale systemene må det 
bygge på felles arbeidsprosesser og rutiner, og dette fører dessverre 
til at vi mister mulighet for medvirkning på samme måte som om 
prosjektet skulle vært gjennomført lokalt. Vi forsøker likevel å ha lokal 
forankring, og denne spesialiseringsbeslutningen har det vært høring 
på, og den har vært behandlet i FU, hvor det ikke var noen sterke 
motforestillinger. Det vi kan gjøre er å få forankre beslutningene og 
ivareta de ansatte i utvalgsprosessen.  
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Videre i prosessen må man følge de stegene som avtaleverket sier.   
Innspill IDU medlem: Er informasjonen gitt til de berørte om at det er 
en prosess på gang? Hvordan kommer informasjonen? Sentralt til de 
det gjelder eller fra leder? 
Svar: Det har ikke blitt informert til den enkelte ansatte – det må skje 
nå. Har ikke sett en kommunikasjonsplan, men det er viktig at det blir 
en skriftlig god kommunikasjon i tillegg til samtaler. 
 
 
Status BOTT prosjektene, Per Arne Foshaug 

a. Økonomi og lønn 
Se presentasjon 
DFØ utvikler et helhetlig planverk med en synliggjøring av 
ressursbruk og innføringsplaner. Denne er ikke klar som følge 
av at DFØ har en standard innføringsplan som foreløpig ikke 
tar hensyn til at BOTT har gjort større tilpasninger. Det er ca. 
50 personer på UiB som blir berørt. Det jobbes på plan for 
rapport for helhetstest i starten av oktober. Akseptansetestene 
har vært gode og DFØ har gjennomført en brøytetest. Nå 
starter arbeid med oppsett av UBW og SAP. 
Organisasjonsstrukturene settes opp og det blir test på reelle 
data. Opplæringsplanene er stort sett klare og det legges opp 
til digital opplæring. Tilgjengeliggjøring av prosesser og 
arbeidsinstrukser pågår. Det er også etablert en gruppe 
fakultetskontakter som møtes jevnlig. 
Stedskodene følge samme prinsippene som dagens struktur 
men det innføres to ekstra siffer i SAP. Det er ikke noen plan 
for UiB å bruke disse sifrene, de vil stå som 00 i tillegg til 
dagens kode.   
Innspill IDU medlem: Det er veldig mange systemer som 
bruker stedskoder – er alle ivaretatt? 
Svar: Dette har vært tema gjennom prosjektperioden, men 
sjekkes opp mot mottaksprosjektet på UiB. 

b. IAM 
Jobber mot oppstart 01.01.21. IAM skal erstatte Sebra. Dette 
henger tatt sammen med økonomi og lønn da det her er en 
integrasjon mot SAP som er vesentlig. Dette vil si at om 
Økonomi og Lønn forsinkes så utsettes også IAM.  

c. HR 
DFØ sin SAP løsning har 2 moduler – UiB er invitert til å delta i 
pilotarbeidet. Pilotarbeidet skal vare en stund så dette er ikke 
systemer som tas i bruk med det første. 

1. Personal- og organisasjonsadministrasjonsmodul (HR 
Kjernedata) 

2. Rekrutteringsmodul. 
I motsetning til økonomi og lønn kan UiB velge å ikke være 
med på denne løsningen, men alt tilsier at UiB ønsker å følge 
den felles løsningen fra DFØ. 

d. Sak og arkiv 
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Her pågår det anskaffelsesprosess. Det skal tas en 
beslutning for hvilket system man skal bruke for sak og arkiv, 
og det jobbes med prosesser og flyt. Det er et stort spenn av 
løsninger som kan velges. NTNU og UIT skal ta dette i bruk 
først. Det er bevisst at sak og arkiv ikke kjøres samtidig som 
økonomi og lønn.  
 

 
 
 
Styresaker, Per Arne Foshaug 

- Ansettelse av ny Universitets direktør, prosessen er i gang. ( 
- Årlig resultatvurdering Universitetsdirektøren – sier noe om 

bestillinger til Sentraladministrasjonen. 
- Sak om forskning og kvalitet 
- Økonomirapport – tertialrapport, noe utredning om korona og 

omfordeling av ressurser som følge av korona. 
- Politikk for åpen vitenskap – status og hvor skal vi videre. 
- Klimanøytralt UiB - oppfølging av tidligere styresak. Sterkere 

føringer på måling av klimanøytralitet. Lagt en del føringer på 
innkjøp – motiverer til tiltak for å redusere forbruk. Større grad 
av deling. Forslag til klimafond – gulrot for å få frem 
klimafremmende tiltak. 

- Sak om Covid-19 – Status for hvordan man har jobbet. 
- Ansettelsessaker 
- Årsrapport for lærermiljøutvalget 
- Søknadskomitee for rektorvalget 2021 
- AMU sak om korona – Runa legger på Teams. 
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