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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat 
Agenda godkjent uten kommentar. 
Referat 16.11.2020 – OK 
Referat 30.11.2020 – OK 
Referat 23.11.2020 – Legges ut i Teams for kommentarer og 
godkjenning.  

 

2. 
 
Budsjett Sentraladministrasjonen 2020  
Se vedlagt presentasjon.  
2017-2020 – fire år med effektivisering.  

 

 Referanse 
2020/362 

Referatdato 
14.12.2020 

 Møtedato 
14.12.2020
  

 

 Innkalt av 
Per Arne Foshaug 

 Referent 
Anja Strømme 

 Deltakere 
Runa Jakhelln 
Morten-Christian Bernson 
Mary Stien Rørdal 
Mona Viksøy 
 
Ansattrepresentant: 
Per Arne Foshaug 
Anja Strømme (Sekretær) 
 
 
 

mailto:postmottak@uib.no
http://www.uib.no/
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Krav til reduksjon på 60 årsverk. EIA har gjennomført 
effektiviseringskrav, IT og sentraladministrasjonen for øvrig har økt. 
Netto vekst i sentraladministrasjonen når man holder flytting utenfor er 
11 årsverk. Dette er ikke i tråd med kravet om reduksjon, men sett i 
sammenheng med økningen av aktiviteter og oppgaver på UiB disse 
årene kan vi konkludere med at uten kravet hadde økningen vært 
betydelig større. 
 
Stillinger 2020 og 2021 
Rammetallstyring for stillinger tas bort. I praksis blir det ikke så store 
endringer da man beholder øremerket lønnsbudsjett og godkjenning 
for tilsetninger. Godkjenning skjer 2 ganger i året, men det er fortsatt 
tillatelse for å erstatte kritiske stillinger umiddelbart.  Stillinger i 
fakultetene vil også ha noe å si for antall stillinger og fordeling i 
sentraladministrasjonen. Det blir ikke mer romslighet i økonomien for 
lønn i 2021, budsjett er styrende. 
 
Innspill IDU medlem: 
Det er problematisk at budsjett blir vedtatt på detaljnivå slik at om 
noen skal ansettes så må noen andre gå ned i stilling, eller gå av. Det 
er enighet om at UiB IT-avdeling er for lite bemannet i forhold til 
oppgaver. Nå er det en usikkerhet og bekymring i avdelingen for 
hvordan man har tenkt å løse dette og om omorganiseringen i IT vil 
være effektiv nok. Omorganiseringen står og faller på at det er nok 
ressurser i avdelingen i forhold til ambisjonene for IT-avdelingen. 
Veksten som har kommet i IT er på nye områder og tjenester og ikke 
nødvendigvis eksisterende områder som for eksempel drift. Det spørs 
derfor om midlene strekker til både eksisterende og nye områder. 
 
Svar arbeidsgiverrepresentant:  
Den nye bemanningsplanen for IT som skal presenteres er forankret i 
budsjettet. Det er en utfordring at IT-området har hatt en kraftig vekst 
og ikke nødvendigvis en tilsvarende vekst i bemanning. Potensialet 
ligger i det totale IT-budsjettet og eventuell omdisponering av midler til 
lønnsbudsjett. Dette ansvaret må IT-direktøren ta.  
Man kan også få omdisponert midler fra for eksempel fakultet på 
dokumenterte gevinstområder.  
 
Innspill IDU medlem:  
Blant andre BHT har utlyst en midlertidig stilling. Hva er 
argumentasjonen for å bruke denne type stillinger? 
 
Svar arbeidsgiverrepresentant: 
Man bruker midlertidig finansiering, ikke nødvendigvis midlertidige 
stillinger. Man kan sikre en ansettelse ved for eksempel å planlegge 
avganger. Det vil kreve planlegging og dialog med ansatte om 
avgang, eventuelt reduksjon i stilling som igjen vil gi et handlingsrom.  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Det er ikke lagt opp til at man skal si opp midlertidige stillinger, men 
det baserer seg på at om man planlegger at en midlertidig stilling skal 
dekke en fremtidig avgang så må man sikre seg at ressursen kan 
dekke rollen med tanke på erfaring og kompetanse.  
Det er lov å ansette midlertidig til tidsavgrensede prosjekt.  
 
Budsjettfordeling 2021 
Det er et moderat budsjettforslag med liten vekst og det er lite 
endringer i budsjett fra 2020. 
Plan ferie/fleksitid 2021 får endrede rammer i etterkant av 
budsjettbehandling. Alle avdelinger kan ha noe overføring av ferie 
uten økonomisk konsekvens, men om avdelingen ligger over snitt vil 
det få en økt kostnad i avdelingens regnskap. Avdelingen totalt sett 
må derfor prøve å sørge for at de ansatte bruker ferieukene sine i 
løpet av året. (Senest fire måneder før avregningsperiodens utløp, 
skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvorledes opparbeidede 
plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før 
avregningsperiodens utløp.) 
 
Innspill medlem IDU: 
Man må også ta hensyn til at det er en gode å ha en fleksibilitet og at 
om man tar bort denne fleksibilitetene og styrer for mye blir det 
kanskje mindre lukrativt å jobbe hos UiB. Samtidig skal man også ha 
respekt for at ferie er lovregulert.   
 
Dette vil kunne påvirke avdelinger med høy belastning. På avdelinger 
med høy belastning jobber man mer og tar ikke ut ferie, også skal 
avdelingen totalt sett straffes i tillegg. Det er typisk de som jobber mye 
som overfører og ikke får brukt opp ferie og opparbeidet fleksitid.  
 
Svar arbeidsgiverrepresentant: 
Her er det et HR-perspektiv som blir synliggjort som en økonomisk 
utfordring. Det er ønskelig at hver ansatt tar ut ferien sin hvert år 
nettopp med tanke på helse og arbeidsbelastning. Det er et 
lederansvar å legge til rette for hvordan man skal benytte ferie. 

3. 
 
BOTT Økonomi og lønn. Status innføring  
Nasjonalt er det nå godkjenning av BtB systemet. Godkjenningen er 
med forbehold at det er enighet om at dette ikke er den ferdige 
løsningen vi skulle ønske vi hadde 01.01.2020, men det er godt nok til 
oppstart. Det er kun en funksjonalitet som påvirker spesielt: plankjøp – 
godkjenne ramme for bestillinger frem i tid. Her vil det bli en midlertidig 
manuell rutine og funksjonalitet skal være på plass i løpet av januar 
2021. Øvrige funksjonaliteter som ikke er på plass ved oppstart er 
funksjoner som UiB ikke har i dag, men som vil bli forbedringer når de 
kommer.  
Det er også noe mer manuelle oppgaver på spesialistnivå hos 
økonomi. Der gitt tilbakemelding til DFØ at dette er vi ikke fornøyd 
med og det er under utarbeidelse en beredskapsplan som retter seg 
spesielt mot disse områdene. DFØ vil kunne hjelpe med ressurser ved 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
behov – primært mot lønn. Det er også ekstra kapasitet på UiB Hjelp – 
kan komme mange henvendelser.  
Det er gått ut informasjon til ansatte om webinarer og e-
læringsmateriell. Opplæring planlegges over nyttår.  
Det jobbes med å få opp ansattsidene og UiB Hjelp slik at det er 
kanalene for ansatte.  
Arbeidsprosesser og rutiner vil ligge tilgjengelig.  
Nå ryddes det i påvente av overgang til nytt system. 
Økonomi og lønn prosjektet begynner å få tilgang til de nye 
løsningene. Den store bekymringen er at man ikke har fått testet 
systemet i produksjon fullt ut og hvor mange henvendelser det vil 
komme ved oppstart.  
 
Innspill IDU:  
Ansatte er forundret og Forarget over at man må hente inn 
informasjon – sykefravær, timelister etc. selv og at denne 
informasjonen ikke videreføres. Bør ikke dette være noe UiB tar 
ansvar for? 
 
Svar Arbeidsgiverrepresentant: 
Dataene vil være tilgjengelig, men funksjonen for å hente lønnsslipp 
forsvinner. Det vil være begrenset til gang til paga/HR-portalen i 2021 
for noen spesialiserte ansatte slik at man kan få lønnsslipp på 
forespørsel, men for å begrense antall henvendelser ber man ansatte 
som har et behov for lønnsslipper hente de ut selv nå.  
Vi ber kommunikasjonsfansvarlig presisere at dataene er tilgjengelig i 
2021, på bestilling i UiB Hjelp.  
Det er også viktig å presisere at hver ansatt må kvalitets-sjekke 
personlig informasjon i det nye systemet slik at man får fanget opp og 
korrigert eventuelle feil og mangler så fort som mulig.  
 
Innspill IDU medlem:  
E-ompostering ved internbestilling. Skal vi fortsette med 
internfakturering? 

 
Svar Arbeidsgiverrepresentant: 
Prosessen for internfakturering skal ikke endres ved nytt system, det 
bli i så fall en annen diskusjon og et annet løp. Funksjonen for 
ompostering ivaretas i nytt system. 
 
Innspill IDU medlem: 
Det er ikke gjort klart for beredskapsvakt i SAP. Det er sendt en 
henvendelse til prosjektet, men det begynner å haste å få dette på 
plass.  
 
Svar arbeidsgiverrepresentant: 
Dette kjenner jeg ikke til og henvendelsen må gå via prosjektet.  
 
Avgrensingstidspunktet for fleksitidtimer på 50 timer til nyttår er flyttet 
til august 2021.  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Etablering av fagspesialist team Lønn 
Status omstillingsprosess, det er gjort en vurdering for omdisponering, 
rett og plikt. Det er gjort en intern utlysing og det er personer som har 
vist interesse.  
Teamet vil bli etablert i løpet av noen dager, også må man se på 
praktiske hensyn som de avdelingene som nå mister medarbeidere. 
Noen av de ansatte i teamet skal få opplæring allerede denne uken.  
Det er mye god kompetanse i teamet, også må man passe på at det 
fortsatt er kompetanse i avdelingene/fakultetene. Det er ikke sikkert 
teamet blir fult ut bemannet i første omgang. 
Møte i styringsgruppen denne uken. 
 

4. Erstatningslokaler 
I dag var siste flyttedag for de som skal ut, med unntak av de som skal 
fra NG5 til C18. Kalfarveien 31 er langt fra der de burde være på 
flyttetidspunkt. Det har vært noen strenge møter med huseier, det er 
usikkert hvorfor prosessen er så forsinket. Huseier har innfridd alt som 
er meldt inn av mangler. Det er viktig med gjennomgang av lokalene 
for å ta en gjennomgang på mangler og melde videre til huseier.  
 
Innspill IDU medlem: 
Denne uken har det vært håndverkere med vinkelsliper, støy og 
stengte områder. K31 oppleves som et helt uferdig anleggsområde. 
Det er også et spørsmål om sikkerhet med ulåste dører. Ansatte på 
IT-avdelingen med ansvar for installasjon av nye PCer nekter å flytte 
opp grunnet manglende sikkerhet. Det mangler også solskjerming.   
Flere av kontorene mangler skrivebord fordi EIA driver og bygger om 
hev/senk bord. Vi er nå flere uker etter innflyttingsdato for IT og det 
mangler fremdeles skrivebord på flere kontor.  
Det har vært mye fortvilelse og det er kritikkverdig for EIA at dette ikke 
er ferdig. Vi skulle ha flyttet i august og nå er vi i desember uten 
brukbare lokaler. Det har heller ikke vært noen kommunikasjon fra EIA 
på forsinkelsene. Hvis det ikke hadde vært pandemi og hjemmekontor 
hadde situasjonen vært helt kritisk.  
Kritikkverdige forhold: 
- Uferdig lokaler – må få en fremdriftsplan.  
- Sikkerhet 
- Kommunikasjon –EIA må ha vært klar over forsinkelsen og burde 
varslet.  
- Mangler status på ting som er lovet: Sykkelparkering, 
dusj/garderobe, By-sykkel etc. Må sendes ut informasjon om dette.  
 
Både IT og Økonomi har ansatte som har behov for å være på 
kontoret. Overgang til nye systemer gir også en ekstra belastning.   
 
Spørsmål medlem IDU:  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Tidsaspekt for NG5 – når blir det byggeplass? IT har en del på lager i 
NG5 fordi lager K31 ikke er ledig eller klargjort. 
 
Svar arbeidsgiverrepresentant:  
De begynner ikke å rive stort for om noen måneder, men det må 
sjekkes nærmere opp. Ta kontakt med EIA om utflytting. 

 
Status på prosessen Ng5 fra EIA settes på agendaen på januar møtet 
IDU.  (Brukergrupper)  

   

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport arbeidsgruppe hjemmekontor 
Rapporten har ikke blitt diskutert i avdelingsdirektør gruppen i 
sentraladministrasjonen enda.  
 
Innspill fra IDU medlem: 
Må huske å legge opp til en nær dialog med leder og ansatt for å 
komme frem til en eventuell plan for hjemmekontor opp til 2 dager i 
uken.  
Det har også være ytret et ønske om at dette må håndteres «strengt» 
og hva defineres som «strengt»? 
De stramme rammene går på begrensning 2 dager i uken og at man 
skal opprettholde et arbeidsmiljø og det er på kontoret samhandling 
foregår.  
Det er viktig at de som møtes ofte fortsetter med dette.  
Informasjon om hva rapporten anbefaler også er det viktig å utarbeide 
praksis. Det er også viktig at man har lik praksis for samme type 
oppgaver for på tvers av avdelingene.  
Det er ofte de som har godt av å komme seg på kontoret som ønsker 
å sitte hjemme. Viktig å presisere at man ikke skal spare areal på 
bakgrunn av en eventuell ny praksis med hjemmekontor.  
 
Det vil bli utfordringer med tanke på møtevirksomhet og samarbeid 
med hybridløsninger – noen hjemme og noen på kontor.  
Dette er allerede blitt en bekymring for folk, hvordan skal man klare å 
gjennomføre et så stort volum av digitale møter når man sitter tett på 
hverandre. (Eksempel K31).  
Dette er også en bekymring for NG5.  
Møtene kan inneholde konfidensielle saker og det vil uansett være 
forstyrrende å sitte «åpent» i et møte både i landskap eller delt kontor.  
 
Avtale for maks et halvt år om gangen slik at det blir en løpende 
vurdering.  
Samtidig er det viktig at det blir likhet mellom avdelingene i 
sentraladministrasjonen.  
 
Spørsmål medlem IDU: 
Hvordan stiller man seg til å kunne benytte rammeavtaler for innkjøp til 
hjemmekontor?  
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Arbeidsgiver har et ganske strengt krav for å besørge «gode» 
arbeidsforhold også på hjemmekontor. Dette må også utarbeides 
noen rutiner på.  
 
Slik situasjonen er nå går det ut over helsen til folk som siter på 
spisestoler og med dårlig lys og skjermer.  
 
 
Møteplan vår 2021  
 

18.01 – 09:00-11:00 
15.02 – 09:00-11:00 
15.03 – 09:00-11:00 
19.04 – 09:00-11:00 
31.05 – 09:00-11:00 
14.06 – 09:00-11:00 

 
Anja sender innkalling.  
 
 
 
 
 
Styremøte 

• Korona – status sak.  
• Bærekraftsak – klimaregnskapet, diskusjon rundt klimafondet.  

Gulrot-tiltak for gode bærekraftstiltak.  
• Internkontroll – fortsetter som vi har gjort. 

Sentraladministrasjonen har kommet langt.  
      Utrulling på fakultet fortsetter, overordnet risikovurdering for      
hvilke bestillinger på internkontroll   som går ut til fakultetene.  
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