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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat fra 14.09.2020 
Agenda godkjent og referat godkjent uten kommentar. 

 

2. 
 
OU HR-avdelingen, Sonja Irene Dyrkorn 
Se presentasjon. 
Det er 3 år siden forrige omorganisering på HR. Denne rundene 
startet med en HMS-undersøkelse i 2019, gikk videre til en justering 
av organisasjonen og endte nå opp med en omstilling av 
organisasjonen. Det er også grenseflater mot økonomi og seksjon for 
lønn å ta hensyn til i omstillingen. Det har vært gjennomført digitale 
samlinger for medvirkning og innspill til organisasjonsmodellen. Det 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
har vært brukt anonyme spørsmål og gruppearbeid i breakout-rooms. 
Opplever at det er flere som tar til orde digitalt og anonymt enn man 
opplever i fysiske samlinger. Organisasjonskartet har mer fleksibilitet 
enn tidligere, men har fremdeles de samme kjernefunksjonene. På 
kartet skiller man nå mellom faggruppe og team. Faggruppeleder har 
personalansvar, mens i team ligger personalansvar hos seksjonsleder 
og ikke hos arbeidsleder i team. BHT er en fri enhet, styres ikke av 
HR. Veien videre innebærer arbeid med bemanningsplan, en-til-en 
samtaler, allmøte/HMS-møte og til slutt innplassering og 
omdisponering. Ny organisasjon skal være operativ 01.01.2021.   
  

3. 
 
Erstatningslokaler og Smittevern, Kjartan Nesset og Elin 
Horntvedt  
Bedriftshelsetjenesten er spisskompetansen til UiB på smittevern, og 
det er derfor de som har gjort en vurdering av erstatningslokalene. Det 
er konkludert med at det skal kunne innplasseres etter dagens 
smittevernregler. Det vil gjøres egne gjennomganger og vurderinger 
etter hvert som behov melder seg. Det har vært et godt samarbeid 
med BHT og de har opparbeidet seg en god kompetanse og erfaring 
disse månedene med pandemien. Det er også oppfordret alle 
avdelinger å «bestille» egen gjennomgang med BHT ved behov. BHT 
følger de til en hver tid gjeldene føringer som kommer fra FHI og 
kommunale/nasjonale krav. Det er samtidig viktig at vi er fleksibel og 
kan snu oss raskt ved en brå endring i føringene.  Plassering av den 
enkelte medarbeider og prosess for dette er opp til hver enkelt 
avdeling ettersom dette blir veldig avhengig av arbeidsoppgaver, roller 
og funksjoner samt behov fra den enkelte ansatte. 
 
Innspill medlem IDU: Hva er status på kantine, bysykler, parkering og 
eventuelt sponset abonnement for Kalfarveien 31? 
Svar EIA: Det kommer bysykkelstasjon og det blir kantinedrift. Det blir 
45 parkeringsplasser men fordeling/retningslinjer for bruk av disse er 
ikke besluttet. Dekket abonnement for bysykler er det heller ikke tatt 
noen avgjørelse på.   
 
Innspill medlem IDU: Veldig fornøyd med involveringen fra BHT, men 
luftsmitte er en bekymring spesielt pga. Covid-19 men også for andre 
sykdommer som influensa. Dette påvirker åpenbart diskusjonen og 
prosessen/modellen for plassering av de ansatte. En modell som har 
vært diskutert er å dele kontor/hjemmekontor. Disse diskusjonene 
ønsker IDU innsyn og medvirkning i.  
Om man har ansatte man er avhengig av at skal være fysisk tilstede 
kan man ha andre på hjemmekontor for å «fristille» kontorplass. 
Clean-desk praksis og åpen kalender - dette kan være effektive 
virkemiddel. IDU savner at lederne/brukergruppene i avdelingene 
kommer med noen tanker om hvordan dette er tenkt løst. 
Savner også informasjon fra arbeidsgruppen som jobber med 
hjemmekontor som løsning.  
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Oppfølging: 

- Informasjon fra arbeidsgruppen hjemmekontor.  
- Spesifikk tilbakemelding fra avdelingene hvordan de sikrer 

brukermedvirkning og hvordan prosessene for plassering i 
erstatningslokaler er planlagt. 

- Viktig å også sikre at vernetjenesten er involvert i prosessene. 
 

4. Utflyttingsprosess, Kjartan Nesset og Elin Horntvedt 
Eiendomsavdelingen har fått inn alle tilbud for NG5 
ombyggingsprosjektet. Det er gode entreprenører som har gitt tilbud, 
og det ser ut som alle tilbud ligger greit innenfor rammene, men 
evalueringen er ikke startet. Plan for utflytting er presentert tidligere, 
men det er nå ønsket flytting tidligere. Se presentasjon for foreløpig 
endret flytteplan. Dette kan endres igjen, men det er denne planen vi 
forholder oss til per dags dato. Relokator skal hjelpe med 
flytteprosess. En av faktorene er at prosjektet må ha god nok tid til å 
få ned komponenter som skal gjenbrukes før NG5 rives. Det er også 
et komplekst magasin i kjelleren som skal flyttes på 12 km bøker som 
skal ut.  

 
Innspill medlem IDU: Hvordan skal kontor fordeles og tildeles? 
Svar EIA: Dette er avdelingene sin vurdering, det er opp til 
hovedkontakter pr avdeling som skal håndtere prosessene. Det er 
ikke Eiendomsavdelingen sitt ansvar å plassere den enkelte ansatte. 
Om IDU skal gjøre en vurdering av individuell plassering og 
prosessene rundt dette må det meldes til direktørene og 
brukergruppene per avdeling.  
 
  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

BOTT Økonomi og Lønn, Per Arne Foshaug 
BOTT fellesløp, nasjonalt prosjekt BOTT-DFØ. Utviklingsløpet er 
forsinket, standardiseringsarbeidet og innføringsprosjektet er påvirket 
av forsinkelsen. UiB nærmer seg beslutningspunkt for om vi skal gå 
videre eller om vi skal falle tilbake på de eksisterende løsningene med 
utsettelse av innføring.  
3 forutsetninger for å gå videre med plan:  

- Konsistens i planverk 
- Utvikling av bestilling til betaling 
- Helhetstest 

Risikovurdering og risikoreduserende tiltak er iverksatt. En av de 
største risikoene er opplæring og kapasitet, at organisasjonen er 
forberedt og i stand til å ta imot nye tjenester og løsninger. Ved 
oppstart 0.1.01.2021 vil UiB være eneste BOTT-part som har 
innføring, og det vil derfor være nasjonale ressurser tilgjengelig for 
oss. 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Omstilling lønn og lønnsnær HR, Per Arne Foshaug 
Fremdriftsplan er lagt frem for Forhandlingsutvalget, og det har vært 
informasjonsmøte for alle berørte (224 deltagere). Det er også sendt 
ut kartlegging til alle som kunne være berørt – kun for å få et bilde av 
omfang av oppgaver og et helhetsbilde. Det vil etter kartleggingen bli 
et nytt informasjonsmøte, da vet man tydelig hvilke oppgaver som skal 
være en del av den nye enheten, og hva som ikke skal være med. Det 
legges så opp til kartleggingssamtaler med den enkelte person som er 
berørt hvor man sjekker arbeidsoppgaver og ønsker. Dette vil bare 
være et utvalg av de mer enn 200 som mottar kartleggingen. Noen få 
vil fysisk være igjen på fakultetene men høre til den nye enheten. Etter 
kartleggingssamtalene og beslutning om bemanningsplan, vil det det 
gjøres en vurdering av den enkelte med tanke på omstilling. Det vil tas 
hensyn til rett og plikt i tillegg til at det der ønskelig om mulig å ta 
hensyn til den enkeltes ønsker. Det vil bli en innplassering slik at 
opplæring kan starte i desember. 
 
Spørsmål IDU medlem: Hva gjør man om ikke nok ansatte ønsker å 
gå inn i den nye enheten som spesialister? 
Svar arbeidsgiverrepresentant: Det er en risiko man må håndtere om 
den oppstår, men må da mulig løses med innleie av kompetanse.  
 
Må være tydelig på hvilke oppgaver som flyttes til ny avdeling og 
hvilke som blir igjen der de er i dag. Ressursmessig må man kanskje 
jobbe med noe overlapp en periode.  
Må sikre at alle OU prosesser i HR og IT også tar med i beregningen 
at denne endringen kan påvirke de.  
 
 
OU IT avdelingen, Tore Burheim 
Ny ledergruppe på plass. Man arbeider nå med bemanningsplan for 
resten av avdelingen. Det er startet arbeid med produktorganisering, 
dette har størst endring og påvirker også samspillet med resten av 
UiB. Får nå en styringsmodell med større grad av faglig ledelse enn 
tidligere. 

• Jon Eikhaug – leder Strategi og virksomhetsstøtte 
• Cecilie Ohm – underdirektør/Digitale produkter og 

virksomhetstjenester 
• Jan Kristian Walde Johnsen – seksjonsleder IT fellestjenester 
• Maria Lundhaug – administrasjonssjef 

(Nina Kaurel – vil få en sentral rolle knyttet til produktorganisering).  
 
Prosessen videre innebærer å følge opp saker fra gruppearbeid, 
oppdatere tidsplan og gjennomføre allmøte 15.10.2020 for å informere 
avdelingen.  
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Styringsmodell og tverrfaglige produkt kan tenkes at man lager en 
pilot for å sikre en helhetlig prioritering. Avvikle tjenester som skaper 
lite verdi og sikre en god portefølje.  

 
Det er satt ned arbeidsgruppe som skal jobbe konkret med ny 
produktorganisering og organisasjonsstruktur.  
 

 
Budsjett 2021, Per Arne Foshaug 
Behandles i styret 29.10.2020, etter det kommer et budsjett til 
Sentraladministrasjonen tidlig i november. IDU kan se på denne 
saken og ressurssituasjonen i sentraladministrasjonen på møtet i 
november. 
Totalbudsjettet er litt romsligere enn det pleier å være, det er lave 
pensjonskostnader og det er lavt forbruk på noen områder som 
man antar videreføres i første halvdel av 2021. 
Noe utfordringer med store og mange ambisjoner. 
 
 
Styresaker, Per Arne Foshaug 
De største sakene: 
Budsjett 2021 
Revisjon av masterplan areal 
Ny Covid-19 status 
Beslutning BOTT økonomi og lønn 
 
I tillegg en del orienteringssaker. 
 
 
Annet 
Spørsmål medlem IDU: Savner en oppfølging av AMU sak for 
overtid hos spesielt IT og SA. Det er fortsatt stor belastning og 
meldinger om at ansatte er utslitt. Det er gjort noen grep på 
bemanning, fleksible løsninger på ferie og utbetaling av overtid.  
Oppfølging? 
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