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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat fra 14.10.2020 
Agenda godkjent og referat godkjent uten kommentar. 

 

2. 
 
Omstilling BOTT lønn – Informasjonsskriv  
Det er sendt ut infoskriv til alle IDU. Prosjektet har lagt litt bak plan i 
forhold til informasjon. Prosjektet har som ramme å samle arbeidet 
som skal skje i SAP i et fagspesialistteam. Arbeidet blir derfor 
organisert rundt SAP, ved bestilling fra en ansatt eller en leder. 
Omorganiseringen følger omstillingsavtalen med en styringsgruppe, 
en prosjektgruppe og en ressursgruppe. Forhandlingsutvalget 
behandlet bemanningsplan forrige uke.  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Det går også en parallell diskusjon på hvor stort teamet skal være. Det 
gjennomføres informasjonsmøte med ledere for ansatte som berøres 
16.11.2020 og videre starter kartleggingssamtalene. Lederne 
gjennomfører kartleggingssamtalene med sine ansatte med støtte fra 
prosjektet. Det er viktig å fange opp ansattes ønsker i 
kartleggingssituasjonene og alle som har en viss størrelse på denne 
type oppgaver. 
Det vil bli relativt stor endring for flere enn de som har rett og plikt.  
Informasjonsmøte for ansatte med ledere 17.11.2020. Det er planlagt 
innplassering av ansatte i desember slik at man rekker å gjennomføre 
opplæring i år. Prosjektgruppen jobber også med en plan B gitt at 
ressurser ikke er på plass i tide. Bemanningsplan sendes ut til IDU. 
Bemanningsplanen ser kun på «nye» i teamet. En del av de som 
allerede jobber med lønn på økonomiavdelingen kommer i tillegg.   
Det er gjennomført gruppesamtaler med de berørte ansatte på 
fakultet, men det er usikkert om det samme er gjennomført i SA 
(følges opp). 
  

3. 
 
BOTT Økonomi og lønn. Status innføring  
Redegjørelse fra styringsgruppen – sender ut en presentasjon neste 
uke. Nasjonalt prosjekt vurderer at det er tatt ned ytterligere risiko i 
forhold til oppstart for UiB 01.01.2021. Alt tyder på oppstart 
01.01.2021 med noen forsinkede funksjoner som kommer 01.05.2021. 
Opplæringsplan er klar, kanvaskurs er i stor grad klar. Starter nå 
opplæring for saksbehandlere innenfor økonomiområdet. 
Opplæring for alle ansatte og ledere tilbys som webinar og kanvaskurs 
(hel digitalt) fra 05.01.2021. For den primære ansatte er det tilknytning 
til SAP som gjelder, for ledere er det godkjenningsoppgavene som 
kommer i tillegg.  
SAP skal være kilde for persondata inn i den nye IAM-løsningen. IAM-
prosjektet er forsinket pga. personvernreglene, dette betyr at man nå 
må inkludere Sebra i integrasjonen. Dette skal ikke ha stor betydning 
for IAM-prosjektet annet enn at prosjektgruppen har fått noen ekstra 
oppgaver.  
Det er laget en kommunikasjonsplan og en opplæringsplan – Det tas 
med til oppfølging at ansatte etterlyser informasjon. 
Det er ikke lagt opp til nye rutiner for internfakturering, men de 
tekniske løsningene er tatt høyde for.  
Det er mange ansatte som jobber mye med BOTT prosjektene og vi 
må unngå at denne påkjenningen blir vedvarende. Det settes nå opp 
en beredskapsgruppe for å håndtere saker som oppstår. Det vil 
oppstå hendelser med implementering av nye system og det vil gjøres 
et skille på hva DFØ og UiB skal håndtere. UiB Hjelp skal være 
kanalen inn for henvendelser slik at man har oversikt over 
henvendelsene. DFØ setter også av ressurser til beredskap. 

 

4. Status NG5, Per Arne Foshaug 
a. Husstyre K31 – Informasjonsskriv 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
3 avdelinger samles I Kalfarveien 31 og det er nå etablert et 
husstyre som også har tilknytning til vernetjenesten. Husstyret 
skal sikre lik håndtering på tvers av disse 3 avdelingene. 
Eksempler på saker er parkering, bruk av møterom, 
fellesområder etc. Det har vært nye runder på å sikre 
informasjon ut i avdelingene. HR avdelingen har flyttet, men 
hjemmekontor er gjeldende så det er lite personer i lokalene. 
Ca halve Økonomiavdelingen flytter denne uken. IT flytter 4. 
desember og til slutt siste del av Økonomi. Kantinen vurderes 
åpnet 01.12.2020. Tilbudet tilpasses om det fremdeles er i 
hovedsak hjemmekontor som er gjeldende. For resten av NG5 
flytter Kommunikasjonsavdelingen mot slutten av året. 
Eiendomsavdelingen flytter i uke 48. 
Konserveringsverkstedene vil ta noe mer tid å flytte men innen 
mars 2021 må bygget være tomt – da starter hoved-rivning.  
Bedriftshelsetjenesten har tatt en gjennomgang av 
erstatningslokaler med tanke på smittevern, men dette vil også 
være en løpende vurdering. Det skal nå være en plan for hvor 
hver enkelt ansatt skal sitte, men dette er opp til hver enkelt 
avdeling så det er noe ulik praksis med tanke på OU-prosesser 
og behov for plassering.  
Folk har ønske om å få tilgang til K31 for å gå opp og kikke. 
Adgangskortene skal nå være åpnet, så det kan gjennomføres 
så lenge man husker på smittevern. 
 

b. Byggeprosjekt NG5 
Prosjektet er nå i forhandlingsfase. 12.desember skal det 
skrives kontrakt, så skal kontrakten justeres til våre behov og 
det vil jobbes videre med åpne punkter i kontrakten. Endelig 
kontrakt blir satt i mars 2021. Byggeperioden vil være på et par 
år.  
  

   

5. 

 

 

 

 

6. 

 
Informasjon arbeidsgruppe hjemmekontor   
Rapport behandlet i forhandlingsutvalget. Det har vært AMU seminar 
og sak skal behandles i AMU 25.11.2020. Rapporten legges 
tilgjengelig til IDU-medlemmer i Teams. Det åpnes for systematisk 
hjemmekontor innenfor en viss ramme. Det skal utarbeides en mal til 
avtale. Det er viktig å ivareta en komplett arbeidsgiverpolitikk som gir 
lik behandling av ansatte. Det ventes endringer i lovverket, men man 
gjør lokale tilpasninger mens man venter på lovendring. 
Hjemmekontor er ment som et supplement til å ha en fast kontorplass.  
Rapporten blir sak på neste ordinære IDU møte i desember.  
 
 
Styremøte, Per Arne Foshaug 

• Opptaksrammer 
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7. 

 

 

 

 

 

 

  

• Studieporteføljer 
• Studiekvalitetsmelding blir lagt frem 
• Rapport om forsinket sensur vår 2020 
• Klimaregnskapet – orienteringssak. Dette er også et viktig 

utgangspunkt for UiB sin satsing fremover og framtidige tiltak.  
• Økonomirapport 
• Status for arbeid med helhetlig internkontrollarbeid og videre 

satsing i 2021 
• Forskriftssak 
• Nominasjonskomite til valg av universitetsstyre 
• Organisasjonsmodell for organisering av museet 
• Mobbing og trakassering 
• Internrevisjoner 2020 

 
Kommentar IDU: Sak om mobbing og trakassering er interessant for 
IDU. Det kommer en ny policy for dette og det er igangsatt en rekke 
tiltak for å lukke internrevisjonen som på opplæring, informasjon, 
varsling – for eksempel at man forstår forskjell på mobbing og 
trakassering. Det er også revidering av retningslinjer for varsling.  
 
 
Annet 
Oppsummeringspunker fra forrige møte: 
AMU sak: Sentraladministrasjonen og spesielt IT og Studie adm. er 
under høyt arbeidstrykk med mye overtid, spesielt i forbindelse med 
eksamen. Manglende organisering og kontinuerlig endringer i 
retningslinjer har skapt mye ekstra arbeid og med dette frustrasjon, 
fortvilelse og ansatte har vært sliten. Nye løsninger har krevd 
opplæring og ressurser som man ikke hadde tilgjengelig.  
Ledere skal ha oversikt over registrerte timer, overtid og 
ferie/fleksitidsbruk og må følge opp deretter.  
Budsjett for Sentraladministrasjonen (sak på neste ordinære IDU 
møte) vil si noe om ressurssituasjonen.  
 
Savner sak om Gruppeledere i SADM og fordeling av personalansvar. 
Det er viktig å være bevisst på de valgene som gjøres for de tre 
organisasjonene som er i en OU-prosess, men det er også viktig å 
inkludere de avdelingene som ikke er i en prosess. Praksis for 
gruppeledere bør være mest mulig lik på ters av avdelingene i SADM.  
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