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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat fra 25.05.2020. 
Agenda er godkjent og referat er godkjent uten kommentarer. 

 

2. Status BOTT Økonomi og Lønn, Per Arne Foshaug 
Det nasjonale prosjektet har en rapport som skal behandles i U.dir 
BOTT som sier noe om hva som skal til for å få til oppstart 01.01.2021 
etter plan. Dette avhenger av ressurser. På UiB mobiliserer man blant 
annet i større grad fakultetene for å sikre at mottaksprosjektene har 
tilstrekkelig ressurser.  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Det har vært lite eller ingen A/B avvik på de tekniske testene og det 
skal gjennomføres en helhetstest av løsningene i september. 
 
Det et satt sammen en arbeidsgruppe for organisering av 
fagbrukerrollen i SAP, som er enig i at for å kunne samle oppgavene 
som er nødvendig går man for en løsning med en felles sentral enhet 
som har ansvar for oppgaven. Noen ansatte i den sentrale enheten vil 
ha arbeidssted på fakultet. Dette gir lavere risiko i forbindelse med 
omstilling.  
 
HR avdelingen har ønsket en oversikt over endringsarbeidet – kan 
sende denne ut før neste møte. 
 
Noen ansatte, spesielt på BtB, lønn og HR vil få endrede oppgaver 
som følge av nytt system. Det vil bli informasjonsmøter med de som er 
berørt forhåpentligvis før sommeren. Avdelingsdirektør og de ansatte 
som blir berørt bør være tilstede i samme møte for å sikre felles 
kommunikasjon. 
 

3. Orientering Smittevern i erstatningslokaler og NG5, Per Arne 
Foshaug 
 
Det blir satt sammen et utvalg som skal se på håndtering av 
smittevern og hvordan vi skal jobbe videre med hjemmekontorløsning 
på UiB. Mulighet for hjemmekontor gjør at vi kan håndtere smittevern 
bedre. FU gir føringer for gruppen, men det er usikkert hvordan de 
ønsker å forankre dette. Føringen enn så lenge er at vi skal tilbake på 
campus, men dette kan fort endre seg dersom smittesituasjonen 
utvikler seg negativt.  
 

 

4. Erstatningslokaler – kort orientering status, Per Arne Foshaug 
Det planlegges nå for en felles flytting i de to siste ukene av 
desember. Erstatningslokalene er tilgjengelig i slutten av august, men 
etter ønske om å ikke flytte før man må kan man vente til desember. 
For noen avdelinger er det ikke hensiktsmessig å flytte disse to ukene, 
men de kan da eventuelt planlegge å flytte tidligere. Utsettelsen har 
også en sammenheng med smittevernsituasjonen og usikkerheten 
rundt dette. 
 
Innspill fra medlem: Kalfarveien 31 – etterlyser informasjon og 
offensive tanker om hvordan man tenker å håndtere smittevern på en 
så tett plassering. Utvalget som er satt ned for å se på smittevern har 
et mer langsiktig perspektiv, mens flytting er nært forestående. 
Ang. tilbakeføring til kontoret så er det gitt en liste med unntak og 
forutsetninger som vil gjelde for de aller fleste ang. risikogrupper, 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
kollektivtransport etc. Dette kan skape forvirring og frustrasjon over at 
den enkelte ansatte skal tolke og finne ut av retningslinjene selv. Det 
kan også fort blir store forskjeller på avdelinger om ulike ledere er mer 
eller mindre streng på oppmøte og fleksitid. 
 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saker fra forrige referat – orientering, Per Arne Foshaug 
Gruppelederansvar – Oversikt over gruppeledere i 
sentraladministrasjonen og medarbeider ansvar. Dette kommer vi 
tilbake til. 
 
Cybersikkerhet – ressursbehov. Det er litt tidlig for Tore Burheim å 
orientere om dette, men det er satt opp på plan og vi kommer tilbake 
til dette.  
 
ITA omstilling – sak om dette endringsarbeidet skal behandles i neste 
FU. Det er etterlyst plan videre. IDU vil få status i neste møte. 
 
Styresaker, Per Arne Foshaug 

- Sakliste ble gjennomgått i forrige IDU-møte. Det ble referert fra 
styremøtet med særlig fokus på behandling av Høring forslag 
om ny universitets- og høyskolelov. 
Store diskusjoner rundt ledelse og styring av universiteter og 
høyskoler. Skal måles på ikke bare gjennomføring av studie 
med om man får relevant jobb etterpå. 
 

 
Annet. 
Neste IDU møte – 17.august, Anja kaller inn, kl.9-11 
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