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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og referat fra 26.03.2020 og 01.04.2020. 
Agenda godkjent uten nye punkt og begge referat godkjent uten 
kommentarer. 

 

2. BOTT Økonomi og lønn – Status, Per Arne Foshaug. 
Fremdeles en del usikkerhet rundt fremdrift i det nasjonale prosjektet, 
men man jobber med et beslutningsgrunnlag frem mot juni. Ser på 3 
alternative løp, Plan A oppstart 01.01.2021, Plan B oppstart 
01.05.2021, Plan C utsettelse til 01.01.2022. Det jobbes fremdeles 
mot Plan A. Det gjøres en utredning av hvordan prosjektet påvirkes av 
Covid-19. Redusert kapasitet på grunn av omsorgsoppgaver er 
hovedfaktor, kombinert med andre utfordringer ved hjemmekontor. 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Prosjektet sliter blant annet med testløp i dagens situasjon. Det er 
kommunisert ut i prosjektet at arbeidstid skal tilpasses dagens 
situasjon, og det skal ikke jobbes «overtid» for å dekke inn for 
omsorgstid. Mottaksprosjektet, lokalt prosjekt, har nå hatt noen runder 
i IDU og FU. Videre løp i mai er å sette opp møter med alle fakultetene 
for å informere om: 

- overordnet om status og fremdrift.  
- beslutninger knyttet til arbeidsdeling for lønn/HR oppgaver og 

bestilling til betaling funksjon.  
- Organisering internt på enhet og mellom enheter (Kommer en 

endring hvor man får mer spesialiserte oppgaver). Det vil 
utføres en konsekvensutredning av dette. 

- Hvilke oppgaver man bør sette i gang for å «rydde» før nytt 
system er på plass. Forberedelse underveis. 

Det planlegges opplæringsaktivitet og opplæringsplaner for nytt 
system. Disse er datofestet, men vil sannsynligvis skyves på. Det kan 
være formålstjenlig å ha opplæring når systemet tas i bruk i stedet for 
noen måneder før. 
Det er utnevnt en nasjonal opplæringskoordinator fra DFØ og lokale 
opplæringskoordinatorer i mottaksprosjektet. Hos UiB er det Ivar 
Stenersen på Økonomiavdelingen som er utnevnt. 
 
Innspill medlem i IDU: 
Hvordan sikrer vi at ansatte i prosjektet ikke jobber for mye? Det er 
viktig at de involverte ikke kjenner på et press om at hvis de ikke får 
gjort oppgavene sine eller jobber utover vanlig tid så blir prosjektet 
forsinket. 
 
Svar Arbeidsgiverrepresentant:  
Vi gjør det vi kan med utgangspunkt i de timene som det er forsvarlig 
å arbeide, så må det tas en ny status i juni. Man har valgt å ikke re-
planlegge fordi dette hadde krevd enormt mye ressurser. Man jobber 
nå ut i fra avvik fra originalplan, og forsøker å være tydelig på at dette 
er akseptert. Det fordrer en tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

3. Erstatningslokaler NG5, Kenny Tran 
Prosjektet fikk en kort stopp i forbindelse med Covid-19, men prøver 
nå å komme tilbake på sporet samtidig som det tas hensyn til den 
spesielle situasjonen vi nå er i. Det er sendt ut tegninger, de legges i 
Teams.  
Sak om romløsning i i Kalfarveien 31 er ikke behandlet i FU. Etter 
behandling i forrige møte er det lagt opp til er å samle BOTT-
stillingene i portnerboligen i K31. Dette frigjør 5 plasser i hovedhuset 
og gir også flere møtefasiliteter for alle i K31. Denne saken skal 
besluttes i FU men vi jobber ut ifra at dette faller på plass og har 
startet planlegging av møblering og IT. 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
I tegningene som foreligger er det meldt inn bekymringer rundt 
smittevern og Covid-19, men tegningene er ut i fra normal situasjon og 
tar ikke hensyn til dagens situasjon. Dette må tilpasses de 
smittevernreglene som til enhver tid gjelder. 
Servicesenter i 1.etg K31 – huseier har engasjert arkitekt for å se på 
løsninger. Arkitekten har vært i 2.etg NG5 for å planlegge etter deres 
behov. Resepsjonen er adskilt resten av servicesenter på illustrasjon, 
det blir opp til felles servicesenter hvordan de ønsker å 
organisere/plassere seg. 
 
Generelt på kontorene i K31 er det tegnet inn 200x90 bord, men man 
kan bruke mindre bord for å få bedre plass hvis ønskelig. 2m bord er 
brukt for å illustrere at det er mulig. Det er derfor mulig å plassere seg 
slik at man ikke sitter med ryggen til døren om man velger mindre 
bord. (2-mannskontor) 
Det er foreslått en endring i sørfløyen hvor det var en merkelig løsning 
med en vinkelvegg – foreslått å slå ned veggen og lage 5-manns 
kontor her.  
Fargekoder i tegningene: Mørkeblå er møterom, lyseblå er multirom 
og grønn er stille-rom. 
Det er ikke tegnet inn kopimaskiner, dette fordi det skal avdelingene 
beslutte selv hvor de plasseres før det trekkes datapunkt og strøm. 
 
Innspill medlem i IDU:  
Kopimaskin bør stå i egne lukkede rom, dette er en HMS anbefaling. 
Det må også sikres god ventilasjon ved kopimaskin. 
 
Det er illustrert ulike plasseringer i 5-manns kontorene, og endelig 
plassering er opp til avdelingene.   
Rom i kjelleren med nødutgang kan innredes som stille-rom, så lenge 
utgangen ikke blokkeres. 
For Paviljongen er det tegnet inn ulike løsninger, avdelingen 
bestemmer selv hvordan man ønsker å sitte. For klasseromløsning er 
alle bord satt opp med skillevegger for skjerming. 
Portnerboligen, u.etg - alle avdelinger i K31 får tilgang til 5 ekstra 
møte-, multi- og stille-rom. Det er også garderobe og kjøkkenkrok her. 
1.etg – kontor for BOTT (12 arbeidsplasser) og 2 multirom som kan 
brukes av alle i K31. Det blir opp til BOTT om de ønsker faste plasser 
eller free seating. 
2.etg – multirom kun for BOTT, kjøkken og 6 arbeidsplasser. 
 
Christies gate 13 – Eiendomsavdelingen brukergruppen har tegnet 
opp plassering selv. Disse er akseptert i ledergruppe og brukergruppe 
og skal ut på høring i avdelingen. Det skal også finnes gjestekontorer 
for K31 i C13. 
 
Christies gate 18 er ikke tegnet opp enda. 
Kommunikasjonsavdelingen, fagforeningene og Driftssentralen skal 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
sitte i C18. Det er noen ekstra kontorer i Christies gate 18 
(bedriftshelsetjenesten), disse har HR bedt om å få bruke som 
lånekontor. 
 
Det kommer en oppdatert fremdriftsplan som sendes til IDU når den er 
klar. IDU vurderer behovet for ekstra møte. 
 
Innspill fra medlem i IDU: 
Savner samspill mellom brukergrupper og avdelingene. Må sikre at 
avdelingene blir hørt og at ikke brukergruppene styrer for mye selv. 
 
Svar EIA: Brukergruppene må være tydelige på at de ønsker innspill 
fra alle ansatte i avdelingen. Uavhengig av metode, om de bruker 
infoskriv eller møter i avdelingen. Dette er brukergruppene sitt ansvar. 
Tegningene ble sendt til brukergruppene rett før helgen. 
 
Svar arbeidsgiverrepresentant:  
Må følge opp hvordan prosessene skal gå i avdelingene på 
avdelingsdirektørmøte. Følge opp konkrete vurderinger 
brukergruppene må gjøre (kopimaskin og ryggen mot døren) og 
prosessene.  
 
Fremdrift – fremdeles noe usikkert om Alrek vil skape en forsinkelse i 
prosessene. Flytting vil kunne skje utover høsten.  
NG5 prosessen – anbudspapirene er noe forsinket, og 
utflyttingsplanen er endret til at man må være utflyttet til 01.01.2021. 
Har derfor 2020 på oss, men hvordan den ekstra tiden skal brukes er 
ikke bestemt. Dette vil påvirke andre flytteprosesser, rydding og 
organisering av NG5 må sluttføres før flytting kan finne sted. 
 
Innspill medlem i IDU: 
Statens arbeidsmiljø institutt har gitt ut en rapport om økt smittefare og 
økt sykdomsfare ved å sitte tett som i åpne landskap. Vil man vurdere 
situasjonen med åpne landskap og tettere plassering? Er det startet 
noen prosess rundt en revurdering av strategi med å plassere flere 
ansatte på mindre areal? Ikke bare ang erstatningslokaler, men også 
for nye NG5. Hvor lurt er det å bruke denne type lokaler i fremtiden? 
Ønsker at dette tas med videre. 
 
Svar arbeidsgiverrepresentant: 
Dette er for ferskt til at det er satt i gang en revurdering. Vi tar det med 
videre. Det vises også til svar over om at til enhver tid gjeldende 
smittevernregler vil være førende for bruk av lokaler. 
 
Tegningene ble sendt ut seint før møtet, men vi bruker den tiden som 
er nødvendig for at alle skal komme med innspill. Brukergrupper, 
avdelinger, IDU og FU. 
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4. Orientering felles kliendrift, Per Arne 
Saken er stoppet opp som følge av Covid-19, men hadde også 
usikker fremdrift før det. Kommer forslag som skal legges frem for 
digitaliseringsstyret, der et sannsynlig alternativ er felles klientdrift i 
regi av Oslo, Bergen og Trondheim. Dette vil også være til nytte for 
mindre universitet og høyskoler. Fordi man ser kvalitative fordeler og 
ikke kvantitative fordeler kan dette blir en kostbar løsning. Dette er 
ikke en prioritert sak, vi kommer tilbake til denne når den blir aktuell for 
digitaliseringsstyret.  
Innspill fra IDU medlem: 
Vi har stor klientdrift på UiB så det er viktig at IDU involveres når 
denne saken kommer opp igjen og før beslutninger tas. Det har vært 
jobbet for å få til en nasjonal forankring for at fagforeningene skal få 
delta i prosessene.  
 
Det er lokale forankringspunkt, UNIT er et direktorat så de kan ta en 
beslutning. 

 

5. Styresaker, Per Arne Foshaug 
Styresakene ble gjennomgått i forrige møte, og det var kun endringer/ 
merinformasjon som ble gjennomgått. 
SARS saken blir likevel ikke fremlagt i dette styremøtet, men er utsatt. 
Uklart, men vil omtales i sak om budsjett 2021 i senere møte fordi man 
forbereder at KD sin finansiering skal fases ut.  
HMS Rapport – Medvirkning og samarbeid blir godt fulgt opp av 
ledelsen. Mobbing og trakassering saken er også aktuell lesning for 
IDU.  
 
Budsjettprosessen 2021 har startet opp. Noe omlegging av 
budsjettprosessen. Ledere i Sentraladministrasjonens enheter vil få en 
mer sentral rolle i prosessen for UiB sin totale ressursbruk og budsjett. 
Man prøver videre å i sterkere grad involvere fakultetene sine 
prosesser i de overordnede føringene. Dette skaper en sterkere 
forankring.   
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