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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat 
Agenda godkjent med kommentar: 

- Saksdokumenter fra ITA ble tilsendt for seint til gjennomgang.  
Referat 14.12.2020godkjent uten kommentar. 

 

2. 
 
ITA Bemanningsplan – Tore Burheim 
Se vedlagt presentasjon.  
Ny funksjons- og bemanningsplan skal behandles i FU 28.januar. 
Planen er utarbeidet av den nye ledergruppen. Bemanningsplan som 
er tilpasset organisasjonen og retningen man skal.  

 

 Referanse 
2020/362 

Referatdato 
18.01.2021 

 Møtedato 
18.01.2021
  

 

 Innkalt av 
Per Arne Foshaug 

 Referent 
Anja Strømme 

 Deltakere 
Runa Jakhelln 
Morten-Christian Bernson 
Mona Viksøy 
Johanne-Berit Revheim 
Bente-Lise Lillebø 
Anders Myren (Vara) 
 
Ansattrepresentant: 
Per Arne Foshaug 
Anja Strømme (Sekretær) 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Det ligger ingen endringer i volum, kun i organisering. Det er slått 
sammen og justert på antall grupper.  
Arkitektur og skysatsing er slått sammen under Strategi og 
virksomhetsstøtte. Administrasjonssjef er tydeligere plassert under IT-
direktør i en stab-funksjon. Digitale produkter er den nye større 
satsingen med tre undergrupper (Digitale forskningstjenester, Digitalt 
læringsmiljø, Digital administrasjon).  
Det kommer en oppryddingsjobb som et eget prosjekt i 
forskningssystemer og forskningsdata/samlinger. Det er bemannet 
opp for dette og det antas at ITA vil få ansvar for langt flere systemer 
etter denne jobben er gjort.  
Digitalt læringsmiljø skal jobbe tett sammen med lærings lab.  
 
Spørsmål IDU medlem: 
Hvor skal underdirektør sitte? 
Svar: Leder for Digitale produkter og virksomhetstjeneste blir 
underdirektør. 
 
Hva ligger i rollen «Produktleder»? 
Svar: Enten direkte leder eller med gruppeledelse under seg. Uansett 
med personalansvar slik gruppeleder er organisert i dag.  
 
Prosjekt og Metodikk – hva er relasjonen til HR og den nye seksjonen 
som skal drive med organisasjonsutvikling der? Skal det være noen 
form for nettverk? 
Svar: Prosjekt og Metodikk har ansvar for ressursgruppen og ansvar 
for å ta den smidige metodikken som følger av tjenesteutviklings 
prosjektet videre. Det skal være et sterkt fokus på å kunne ta 
metodikkene i bruk på hele UiB og skape eierskap til disse også 
uavhengig av prosjekt tjenesteutvikling. Det er viktig for 
organisasjonen å se denne koblingen og det er derfor viktig å 
synliggjøre sammenhengen med HR. 
 
Savner en oversikt med tall og synliggjøring av hvem som er 
overordnet. Det er to stillinger i digitale forskningstjenester (stilling 205 
og 201) som er satt opp som produktlinjeledere – er dette riktig? 
Svar: Denne gruppen er så liten at de har seksjonsleder som 
overordnet – sjekker og kommer tilbake på dette.  
 
Noen stillinger er satt opp med 0,2 og 0,5 stillinger – kan dere si noe 
om dette? 
Svar: Dette er eksisterende stillinger i brøk.  
 
Gruppene varierer i størrelse og det varierer hvor mange ansatte 
lederne har under seg fra 3 til 14. Større grupper med gruppeledere 
har historisk vært et problem.  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Svar: Det er dette vi har prøvd å unngå, men noen grupper krever et 
slikt volum at de blir i denne størrelsen. Det er viktig å se på størrelsen 
og gjøre en vurdering.  
 
Under IT-fellestjenester står det en setning om at det er flere stillinger 
enn det som er satt inn fordi gruppeleder blir hentet fra gruppen.  
Svar: Om det er et område med høy belastning i forhold til bemanning 
må det justeres. 
 
Hvem inngår i utvidet ledergruppe? 
Svar: Alle som har direkte eller delegert personalansvar i avdelingen. 
Utvidet ledergruppe er i hovedsak knyttet til personal, i tillegg bruker 
man andre forum til diskusjoner knyttet til fag.  
 
Når blir bemanningsplanen offentliggjort for avdelingen? Viktig å 
offentliggjøre før FU så man får med alle innspill.  
Svar: Ønsker å offentliggjøre på allmøte på torsdag med 
gjennomgang fra hver avdelingsleder.  
 

3. 
 
Status BOTT innføring – Per Arne Foshaug 
 
Lønnskjøring er gjennomført med god kvalitet. Saksbehandling på 
endring i stilling og nye skattekort etc. kan bli mer tidkrevende.  
Oppsettet av personalansvar i SAP var meldt inn feil, derfor mangler 
noen ledere tilgang til «lederoppgaver» i SAP. 
Engelsk versjon av App og selvbetjeningsportal er ikke ferdigstilt.  
App og selvbetjeningsløsning mangler mulighet for vedlegg til 
reiseregning – dette løses ila denne uken.  
Det er meldt inn behov for rapporter for å se lønns- og HR-data på 
ansatte (HR-ledere og prosjektøkonomer), her er det egen prosess 
hos HR. 
Prosjektøkonomi fungerer godt, ikke alt er testet ut enda. 
BtB fungerer ikke – spesielt bestillingsløsningen. Løsningen var ikke 
klar til nyttår. DFØ jobber med dette og det kjøres tilnærmet full 
produksjon fra i dag. Det er daglige oppfølgingsmøter med DFØ.  
Må sikre at mottaksprosjektet ikke bruker ressurser inn i det som er 
det nasjonale prosjektet sine oppgaver.  
 
Innspill Medlem IDU: 
Det er nå bedre kommunikasjon – må legge ut på Mitt UiB samt sende 
epost til brukerne med oppdatering.  
Svar: Brukerne er kommet inn på de kanalene vi ønsker og det er 
lettere å henvise til riktig materiale. 
 
Generelle tilbakemeldinger er at brukergrensesnittet ikke er bra og 
kursene er så å si monologer – de tar ikke imot spørsmål. De kunne 
like godt lagt ute som videoer. Mangel på Bestillingsfunksjon skaper 
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mye frustrasjon og back log. Det skaper også merarbeid for flere 
avdelinger.  
Svar: Opplæringen er det viktigste å gripe fatt i også må det avlastes 
der det er høy belastning.  
 
Orientering om IAM arbeidet 
 
Den nye IAM løsningen skal være ferdig testet og klar i april/mai. 
Det er behov for å gå gjennom organisasjonsstrukturene for å sikre at 
SAP har forstått hva som menes.  
Jobber nå ut i fra målsetning om produksjon i april/mai. Noe risiko 
knyttet til problemer med overføringen. Det er viktig at 
personopplysninger (eks. telefonnummer) oppdateres med tanke på 
beredskap. Fremdriften er der og det er mye ressurser som går til 
dette, men tror den nye løsningen vil være en stor forbedring.  
 
Innspill medlem IDU: 
DFØ synkroniserer med folkeregisteret -  er dette riktig? Kan man ikke 
velge ønsket navn? 
Svar: Det stemmer. Usikker på hvordan man kan løse dette, det er 
ikke mulig å endre navn eller adresse i forhold til folkeregisteret per i 
dag. Kan være en løsning å legge til et felt med «ønsket navn». Dette 
er noe som må spilles inn.  
 
Status for nytt HR støttesystem, BOTT er involvert på nasjonalt nivå. 
Lokalt begynner man å sette opp prosjektorganisasjon på UiB. Tidlig 
faste enda.  

4. Styresaker – Per Arne Foshaug 
 
Følgende saker er kjent pt: 

• Covid oppdatering – hva er gjort og hva skal gjøres?  
• Tildelingsbrev fra utdanningsdepartementet 
• Økonomirapport 2020 
• Årsrapport 2020 
• Internrevisjon – gjennomgang driftsavtaler. 
• Redelighetsutvalgets årsmelding 
• Orientering ARCUS-samarbeidet 
• Systematisk kvalitetsarbeid phd utdanning 
• Oppfølging av masterplan for areal 
• Status for arbeid med ekstern gjennomgang praksis portal 
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  6. 

 
Status Erstatningslokaler – Kjartan Nesset 
 
Se presentasjon. 
 
Utflytting fra NG5 pågår. For Kalfarveien 31 jobber man med en 
arbeidsliste med huseier som er ansvarlig for utbedringene. Utleier er 
ansvarlig for å ha lokalene klare til oss. Arbeidslisten har trafikklys 
ordning – grønt, gult, rødt. De fleste punkt skal nå være grønn og 
noen gul. Det var avdelingen som hadde spesielt behov for å sitte på 
kontor under innflytting og de kom til uferdige lokaler. Noen av 
bestillingene til huseier ble større enn det man kunne forutse, samt det 
kom endringsbestillinger underveis som ble påbegynt senere. 
Arbeidet er i rute og utleier oppfyller plikten sin i henhold til avtale 
Når det skjer endringsarbeid er det uheldig at det er bygg i bruk.  
Behov for sikkerhet er opp til hver avdeling å definere.  
All kommunikasjon til brukere går via husstyret, daglig oppfølging 
følges opp av vaktmester.  
Sykkelparkering innendørs er klart, garderobe og dusj er klar til bruk. 
Det jobbes også med større sykkelgarasje og skulle det være behov 
for større garderobe og dusj er det mulig å få til. Huseier er i dialog 
med Bysykkel om egen stasjon i gaten.  
Vernerunder på alle avdelinger er planlagt gjennomført i 
januar/februar.  
 
Innspill medlem IDU: 
Flere uker etter innflytting var det håndverkere som bråkte med 
vinkelsliper og lagde støy i arbeidslokalene. Det manglet pulter på 
flere kontor hos ITA samt flere andre småting som ikke var klart 
(kaffetrakter og kjøleskap). Lagrene som ITA skulle ha var i bruk av 
håndverkerne og når de ble gjort tilgjengelig for ITA opplevde man at 
håndverkerne brukte UiB sitt verktøy fra lagrene.  
Kommer det solskjerming? 
Nøkler til kontorene? 
Det er også behov for lås på mellomdører.  
 
Svar: Det er opp til hver enkelt avdeling å legge den 
sikkerhetsføringen som er behov for. Slike behov må meldes inn til 
EIA. 
En skallsikring skal være på plass. Alle kan få låse kontorene sine – 
da må det gis beskjed til husrådet og vaktmester så kan hver enkelt få 
nøkkel til sitt kontor. Sikring av lager er det prosesser på.  
Avdelingsdirektørene må ta en gjennomgang på sikkerhetsbehov 
også sende en bestilling til EIA.  
 
Det er litt tidlig med vernerunde i januar/februar. Det må gis tid til de 
ansatte å få komme på plass før man skal melde inn feil og mangler. 
Anbefaler å utsette til tidligst mars.  
 
Status Prosjekt NG5 – Kjartan Nesset 
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Se presentasjon. 
Kapasitet på 445 kan endres med tanke på smittevernsituasjon. Dette 
pågår det en vurdering av.  Prosjektet henger tett sammen med 
prosjekt tjenesteutvikling.  
Lett rivning februar 2021, tung rivning og byggestart mai 18.01.2021. 
Overlevering Juni 2023. 
Prosjektet utføres som totalentreprise.  
 
Innspill medlem IDU: 
Fagforeningene – hvor kommer de inn i prosjektorganiseringen? 
Fagforeningene bør delta i organiseringen - hvis ikke må denne saken 
presenteres hele tiden jevnt i IDU - det kan virke veldig tungvint.  
Fagforeningene har rett til å medvirke i prosessene før beslutningene 
tas. Dette har historisk blitt glemt, eller blitt presentert etter 
beslutninger blir tatt.  
Svar: Skal vi bruke de formelle organene eller skal vi redusere 
informasjonsplikten – tar med innspillet og gir MC en tydelig 
tilbakemelding på dette.  
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