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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og referat fra møte 30.01.2020. 

Agenda godkjent og referat godkjent. Kommentar, ønskelig å få 
saksdokumenter tidligere. 

 

2. Erstatningslokaler SA NG5, Kenny Tran og Kathrine Brosvik Thorsen 

Det som må drøftes er plassering av avdelingene, så må de andre innspillene 
ang parkering, møterom etc. tas fortløpende.  

 

 Referanse 
2020/362 

Referatdato 
17.02.2020 

 Møtedato 
17.02.2020 

 

 Innkalt av 
Per Arne Foshaug 

 Referent 
Anja Strømme 

 Deltakere 
Johanne-Berit Revheim (Akademikerne) 
Henriette Dale Bråthen (Vara 
Akademikerne) 
Runa Jakhelln (forskerforbundet) 
Morten-Christian Bernson (NTL) 
Mona Viksøy (Parat) 
Mary Stien Rørdal (hovedverneombud) 
Bente Lise Lillebø (vara 
hovedverneombud) 
 
Per Arne Foshaug 
(Arbeidsgiverrepresentant) 
Anja Strømme (sekretær) 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
IT har justert antall faste plasser fra 118 til 110 og på bakgrunn av dette er 
det gjort endringer i tegningene for kontorer og multirom. 
«Stillerom» - det er ulik oppfatning rundt bruken av disse. Noen oppfatter 
«stillerom» som et enerom, mens det i tegningene er definert som en stille 
arbeidsplass for flere. Multirom dekker behovet for korte samtaler, lite møte 
mellom fåtall personer, skype møte etc., men det er også behov for et sted 
hvor man kan ta konfidensielle telefoner, skypesamtale etc. alene. Det vil bli 
et stort behov for både stillerom (enerom) og multirom. Det må vurderes 
om dette kan avlastes med «telefonkiosker» eller tilsvarende.  
Det er frigjort rom som ikke er definert som fast arbeidsplass, 
portnerboligen er også frigitt til møterom, skyperom/stillerom, multirom 
etc. Antall arbeidsplasser som er tilgjengelig har økt.  
Diskusjon om antall stillerom vs. Multirom og bruk av disse må tas i 
brukergruppene og i avdelingene. Det blir opp til avdelingene å plassere 
ansatte og «disponere «sitt» areal. 
Areal i kjelleren (seminarrom) – tegnet som et landskap. Med tanke på BOTT 
ansatte og portnerboligen bør det være en diskusjon om dette arealet. 
Felles servicesenter ønsket å sitte i 1.etg på grunn av tilgjengelighet. 
IT har selv foreslått åpent landskap på 2 team a 4 pers, 8 plasser i 
seminarrom, u.etg. 
Innspill fra NTL ved Morten-Christian: 
Er ikke fornøyd med løsningen som er presentert. Det er 3% enkeltkontor for 
IT sammenlignet med 30% hos økonomiavdelingen. IT har over 75% i 
dobbeltkontor og 20% i landskap. Andel enkeltkontor, «stillerom»/multirom 
er for liten. Det er også viktig å ta med at det pågår endringer i 
organisasjonen som vil kreve flere arbeidsplasser hos for eksempel IT 
avdelingen. 
 
Flytting: Alrek er i rute i henhold til plan, så det ser lovende ut med tanke på 
flytting etter sommeren. Det er fortsatt et ønske fra 2 avdelinger å flytte 
tidligere. Dette kan la seg løse, men det avhenger av de som sitter i K31 i 
dag. Status for prosjekt NG5: Søknaden er ikke behandlet i KMD. Det er 
dialog med Bergen Kommune ang. endringer på fasade, uvisst om dette 
skaper forsinkelser. Et innspill som også er nevnt tidligere er å ikke flytte før 
vi må for å unngå misnøye. Det er også viktig at avdelingene kommer i gang 
med å plassere ansatte så fort som mulig. 
 

3. 
 
Orientering om omstilling i IT avdelingen, Tore Burheim  
Intervju og analyser er gjennomført og målbildet er definert. 
Er nå inne i slutten av designfasen, håper å lande en modell innen kort tid 
før man går inn i en implementeringsfase. Implementering blir rundt samme 
tid som flytting, estimert september.  Stabiliseringsfase kan vare frem til 
innflytting i NG5, med god tid til å justere. 
Landet på et forslag, dette blir presentert på allmøte på IT på onsdag.  
Presenteres som et forslag med muligheter for justeringer. 
Virksomhetsorientert – tverrfaglig fokus, team med deltagelse fra 
primærvirksomhet og andre sentraladministrative enheter. For at dette skal 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
lykkes må IT tettere på primærvirksomhet og andre fagområder enn man 
har vært historisk. Se forslag til organisasjonskart i presentasjon.  
Strategisk satsing på sky – tverrgående aktivitet, et prosjekt over 5 til 10 år. 
informasjonssikkerhet og personvern er «trukket ut» for å synliggjøres for 
resten av UiB samt at de rapporterer direkte til direktør. 
Det blir avdelingsledere og gruppeledere for alle seksjoner.  
Innspill fra IDU medlem: fornøyd med resultatet, ikke så fornøyd med 
prosessen med ekstern part.  Har vært utfordringer med begrepsbruk.  

4. 
 
Orientering om status og evaluering av Top Desk, Ronny Jordalen 
Spørsmål fra medlem i IDU: Er dette et verktøy vi kan leve med? Har UiB satt 
av nok ressurser og midler til å videreutvikle dette til et verktøy vi kan bruke 
effektivt? 
Prosjektet har bedt om flere ressurser, men stillingene er vanskelig å fylle. 
Det finnes flere muligheter og potensiale vi ikke utnytter i systemet. 
Prosjektet har konsulenter fra TOPdesk tilgjengelig til ut mai. Totalt har 
tjenesteportalen et treårs perspektiv.  
Det er sendt brev til TOPdesk fra BOTT prosjektledere ang mangler i 
systemet, avventer svar.  
Endringer i felles servicesenter vil også påvirke løsningene i UiBhjelp. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

          
6. 

 

 

 
Orientering om status Felles Servicesenter, Magne Bergland 
Visjon – «en vei inn» til bedre støtte til primærvirksomheten. 
Plan for felles servicesenter må justeres – utvikle servicefunksjonene på 
avdelingene, ikke nødvendigvis samle de fysisk i felles servicesenter. Dette 
er orientert om i direktørmøte, ønsker nå å avklare omfang og inndeling 
med avdelingslederne. Det skal opprettes en arbeidsgruppe med dedikerte 
ansatte for videre arbeid. De som sitter i felles servicesenter i dag er BRITA, 
telefon/resepsjon IT, brukerstøtte dokumentsenter og noen fra studiestøtte.  
Det er ikke ønskelig eller effektivt om mange av henvendelsene er fysisk 
oppmøte, men noen av henvendelsene krever fysisk kontaktpunkt. Det må 
avklares i hvilken grad man skal håndtere fysisk kontaktpunkt. 
Innspill fra IDU medlem: Hvorfor ser man ikke på løsninger for å holde Felles 
servicesenter på nygårdshøyden i erstatningslokale-perioden? 
Det var et ønske om at spesielt ansatte fra IT-avdelingen i Felles 
servicesenter skulle sitte i nærheten av resten av IT-avdelingen. 
Innspill fra medlem i IDU: Veldig positiv til justeringer i prosjektet og nytt 
fokus. Det er også svært positivt med dedikert prosjektleder, Magne 
Bergland. 
 
Orientering om Informasjon og Fremdriftsplan for omstilling i HR 
avdelingen, Sonja Irene Dyrkorn 
Det har tidligere vært gjort en utredning, planen videre er å gå grundigere til 
verks med ansatte i avdelingen og gjøre en kartlegging av behov. 
Brukerintervju står derfor på planen i februar/mars. Planen er at 
Universitetsdirektør skal godkjenne en ny organisasjonsstruktur i mai, og 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
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deretter skal man jobbe med en bemanningsplan. Informasjon for 
fremdriftsplan ligger vedlagt. 
Spørsmål fra medlem i IDU: Hvorfor bruker man ekstern kompetanse til 
prosjektet? 
Det er valgt å bruke eksterne rådgivere for å sikre at det blir en ryddig 
prosess, spesielt fordi det er HR som normalt driver disse prosessene på UiB. 
Det er vanskeligere å drive en slik prosess for egen avdeling. Rådgiverne 
brukes som støtte til intern prosjektgruppe og sikrer uavhengige prosesser.  
Deloitte er også inne i BOTT-prosjektet og det er synergier i å bruke de til å 
forberede HR til å ruste seg for implementering av BOTT.  
Det fremgår av dokumentet at lokalt verneombud fra HR skal være med i 
styringsgruppen – men det er egentlig opp til verneombud sentralt hvem 
som skal delta her. Hovedverneombud bør gjerne delta. 
 
 
Orientering om outsourcing av rådgiving og prosjektledelse på 
Eiendomsavdelingen, Even Berge 
Alle prosjekter skal drives av egne prosjektledere, men for å kunne beherske 
svingningene i oppdrag må vi sette ut noe av arbeidet. Det som er av 
outsourcing går på spesialkompetanse som VVS-kompetanse, elektro-
ingeniør, byggleder, arkitekt osv.  Byggeprosjektene har de siste 2 årene 
vært store og omfattende, men vi kan ikke forvente at de vil ha samme 
størrelsen og omfang fremover. Det er derfor vanskelig å ha kompetanse for 
alle disse fagfeltene på alle områder internt.  
Even Berge kjenner godt privat sektor, og kjenner ikke noen virksomhet som 
har alle disse tjenestene innomhus. 
Innspill medlem fra IDU: EIA bør gjøre en evaluering på de store fagfeltene 
og gjøre en vurdering for hvordan det ser ut å kjøpe vs. å ha kompetansen 
innomhus. 
EIA leverer et notat til neste IDU møte med en redegjøring for de store 
fagene: Arkitekt, VVS, elektro, Prosjektledelse, Byggeledelse, 
Prosjekteringsledelse. 
Kjartan Nesset – leder for prosjektavdelingen presenterer neste gang. 
 
 
Universitets styresaker 
-Instruks for Universitetsdirektør stillingen. Beslutning om utlysing. Ligger en 
instruks som vil bli diskutert i styret. Stillingen vil bli lyst ut snarest.  Legger 
opp til ekstraordinært styremøte i juni for tilsetning.  
-Tilbakeføring av På Høyden som blir en internavis igjen. Ansatte knyttet til 
På Høyden blir knyttet til Kommunikasjonsavdelingen.  
-Internrevisjon av større byggeprosjekter. 
-BOTT orientering, styringsgruppen for BOTT mottak får med fire fra 
forhandlingsutvalget. 
-Styringsmodell for IKT  
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9. 

 

10. 

 

 
 
Digitaliserings styresaker 
Ingen nye saker å melde i IDU. 
Sak om fellesserverrom har ikke noen ny status. 
 
Annet 
Outsourcing Print/Kopi  
UiBs rammeavtale på print/kopi går ut i år. I den forbindelse er det behov 
for å se omfang på anskaffelsen. Dette har vært arbeidet med i flere 
iterasjoner der vi prøver å finne ut hvordan gjør vi dette i dag og hva 
fungerer godt, mindre godt, hvor har vi forbedringspotensial, hva gjør andre 
større institusjoner, hvilket leverandørmarked finnes. Basert på dette 
kommer det et notat som blant annet er ment å svare på spørsmålene i 
sourcingstrategien.  Vi kommer til å gå via IDU/FU før beslutning. 
Innspill medlem fra IDU:  
Det som ble etterlyst er informasjon til de som jobber med dette. 
Rammeavtalen er gått ut og vi lever i «nåde» hos leverandøren. De som 
jobber med dette er i «limbo» og vet ingenting. 
Dette må ha en fremdrift og kan ikke bli liggende. 
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