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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat fra 15.06.2020 
Agenda godkjent og referat godkjent. 

 

2. 
 
Status BOTT Økonomi og lønn, Per Arne Foshaug  
Det er gjort en vurdering på oppstartdato for BOTT. UiO har utsatt 
oppstart til 01.05.2021. UiB har gjort en vurdering av mottaksprosjekt, 
konsekvenser for driftsorganisasjon og tilgrensende prosjekter og 
holder på oppstart 01.01.2021 gitt en del forutsetninger. En av 
forutsetningene var at de tre planverkene (DFØ sin plan, BOTT 
utviklingsplan og mottaksprosjekt-plan) skal henge bedre sammen. 
Disse er nå justert. En annen forutsetning er at BtB løsningen skal 
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være klar 01.09.2020. Den tredje forutsetningen er at alle 
helhetstester skal være gjennomført og godkjent uten store avvik 
innen 05.10.2020. Det vil etter 05.10.2020 gjøres en ny vurdering 
angående oppstart. En del opplæring er planlagt etter oppstart og det 
forutsettes at de andre institusjonene leverer mer ressurser inn i 
prosjektet.  Hele Økonomi BOTT prosjektet har møte hver 14. dag for 
prosjektstatus og det jobbes med test, opplæringsplaner, 
utviklingsarbeid og utarbeiding av felles materiell. 
 
Lønn – Innstilling vedtatt i styringsgruppen 19.juni om endring av 
organisasjon av lønnsarbeid knyttet til SAP. Alt lønnsarbeid samles i 
en felles enhet som skal jobbe tilnærmet 100% med dette – med noen 
unntak som fremdeles skal sitte på fakultetsnivå. HR jobber med å 
sette opp en prosjektgruppe og styringsgruppe for endringsarbeidet 
som skal kartlegge arbeidsoppgaver, utarbeide bemanningsplan og 
organisasjonskart for denne enheten. Det kommer 
kartleggingssamtaler og involvering av de ansatte som er berørt. 
Informasjon til ansatte generelt i sentraladministrasjonen kommer i 
løpet av august når man vet mer om oppsett på prosjektet. Det blir 
informasjon og drøfting i IDU’ene, og kartleggingssamtaler før man 
gjør en vurdering. Målet er at dette er på plass i november slik at de 
som skal jobbe med dette kan få opplæring før oppstart. Antall ansatte 
som skal jobbe spesialisert med dette bli i underkant av 40. Dette er et 
av de få omstillingsprosjekt som berører alle enheter. Det er ikke gjort 
noen vurdering angående finansiering. 

3. Status smittevern, Per Arne Foshaug 
Det har nå vært stort fokus på studenter og semesterstart, men det er 
også sendt ut oppdaterte instrukser til ansatte.  
Reiser – jobbreiser til utlandet som ikke er strengt tatt nødvendig skal 
unngås. Reiser innenlands bør også unngås for å sikre minst mulig 
bevegelse (utvekslingsstudenter er vurdert som nødvendig reise). 
Hjemmekontor – UiB følger kommunen og nasjonale råd om å 
redusere belastning av kollektivtrafikk. De i risikogrupper bør jobbe 
hjemmefra, men den ansatte kan velge selv. Forskjøvet arbeidstid er 
et grep for å avlaste kollektivtrafikk. Her må justeringer og tilpasninger 
gjøres for den enkelte ansatte med leder.   
 
Kommentar IDU medlem: Hvilket ansvar tar UiB som organisasjon i 
sin helhet? Det nevnes at man ikke skal belaste kollektivtrafikken, 
men jeg synes det overlates i for stor grad til den ansatte å ta denne 
vurderingen. Vi som organisasjon burde stille sterkere på kollektivt 
ansvar og gå foran som et godt eksempel. Ansatte skal ikke føle seg 
presset til å endre arbeidstid eller bruke bil. 
 
Biltrafikken øker også betraktelig, det er også et problem for både 
veinettet og klima. 
Det er også viktig at man har riktig og godt utstyr tilgjengelig både på 
jobb og hjemme. Dette er ikke en diskusjon som er tatt i 
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sentraladministrasjonen, men man bør ha like retningslinjer for innkjøp 
av utstyr i avdelingene. Tilgang på testing er også et viktig tema. 
 
Det er satt sammen en gruppe som skal se på hvordan vi skal ha de 
langsiktige rammene for hjemmekontor. 

4. Stillinger Sentraladministrasjonen, Per Arne Foshaug 
Det har nå vært en praksis om at stillinger skal besluttes i felles møte 
med avdelingsdirektørene, dette på grunn av effektiviseringskuttet. Vi 
er inne i siste år med dette effektiviseringsmålet, men vi fortsetter med 
felles prioriteringer av hvilke stillinger som skal lyses ut. Det har vært 
et stivbeint system med godkjenning 2 ganger i året, men det har 
reddet budsjettene. Unntaket fremover blir kritiske stillinger som må 
erstattes ved ikke-planlagt avgang. Det skal likevel informeres i 
avdelingsdirektør-gruppen om slike ansettelser.  
 
Nye stillinger: 
Seksjonssjef i EIA som blir avdelingsdirektør – seksjonssjef erstattes.  
En driftsleder gikk bort – stillingen erstattes. 
En driftsleder sagt opp – stillingen erstattes. 
 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Oppfølging saker fra 15.06.2020, Per Arne Foshaug 
Erstatningslokaler – ingen endring, fremdeles 01.01.2021 som er 
endelig flyttedato. 
Gruppelederansvar – kommer tilbake til denne. 
Cybersikkerhet – kommer tilbake til denne. 
Omstilling IT og HR – IT forsøker å holde plan. HR er forskjøvet noe 
pga. Covid-19 og BOTT. 
Kommentar IDU medlem: Omstilling hos IT – ønsker en så åpen 
prosess som mulig. De stillingene som skal på plass bør ha en intern 
utlysing. Per Arne informerer Tore om kommentar.  
 
Møtedato Høsten 2020, Per Arne Foshaug 
14. september – 09-11 
14. oktober – 09-11 
16. november – 09-11 
14. desember – 09-11 
 
Anja sender møteinnkalling. Møtene kjøres digitalt med mindre vi har 
spesielt behov for å møtes fysisk. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. 

Styresaker, Per Arne Foshaug 
- Covid 19 status – Smittesituasjon, status første uke 

semesterstart/fadderuke, økonomistatus 
(sentraladministrasjonen har utgiftene og fakultetene har 
innsparingene, det er derfor signalisert en omdisponering av 
midler), beredskap, forskningsaktivitet (noe lav aktivitet). Flere 
som har tatt eksamen og bedre resultat våren 2020. 

- Reisebyråavtale – ny avtale med Berg Hansen. Styresak fra 
2014 som sier at faglig ansatte ikke trenger å bruke reisebyrå, 
dette vedtaket er nå foreslått opphevd pga. 
beredskapssituasjon og forpliktelse til avtale. 

- Orientering om eierskap til Norce og VIS. 
- Etatsstyring – referat fra etatsstyringsmøte, Årsrapport KD. 
- Internrevisjon av digital eksamen og avvikshåndtering. 
- Utviklingsavtalen 
- Organisering av På Høyden – På Høyden blir internavis mens 

Khrono forblir ekstern. 
- Prosess for gjennomføring av Rektorvalg. 
- 2 tilsettinger 

 
 
Annet 
 
Søkerliste for universitetsdirektørstillingen blir offentliggjort. 
 
Verneombudsvalg i høst – brev til alle enheter 04.09.2020 
 
Styrevedtak – IT opprydning, hvordan er det tenkt med ressurser? 
Lager en egen sak på cybersikkerhet og ressurser på IT. 
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