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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. OU HR – Sonja Irene Dyrkorn 
Se presentasjon og informasjonsskriv sendt til medlemmer i IDU. 
I organisasjonskart er blå bokser Seksjoner, gule bokser er Team og i 
boksene som er markert med rød linje ligger det personalansvar.  
Videre er oppgaver man antar går over i ny avdeling for Lønn markert 
med gult i presentasjonen. 
I organisasjonskartet er noen antall merket med stjerne, det er fordi 
her må det tas med i beregning at inkludert i antall ressurser listet er 
det ressurser som nå og også videre fremover tilhører BOTT nasjonalt 
prosjekt. 
Stillingsplan: 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Stilling 4-8 er tilnærmet lik slik de er i dag. 
Stilling 9-10 er nye eller i større grad justert. 
Stilling 3 ligger inne i plan men realiseres ikke før om noen år. Sonja 
tar selv seksjonsansvar for denne seksjonen inntil videre. 
Stilling 11 – Seksjonssjef - to team.  
Stillinger 12-22 er tilnærmet lik slik de er i dag. 
Stilling 42 – antar flyttes til lønnsnær HR. Den ansatte er innforstått og 
komfortabel med dette, men inntil dette er avklart ligger den her. 
Faggruppe HMS, bærekraft og beredskap vil ha en leder med 
faggruppeansvar. 
Team og arbeidsgruppe vil samarbeide tett og ha en del felles 
prosjekter og prosesser.  
 
Det vil være et stort fokus på mottak av nytt HR-system og 
lønnssystem. Det vil være et helhetlig perspektiv på 
arbeidsmiljøutvikling. 
 
For HR Fellestjenester og faggruppene som hører under er det et 
ønske fra de ansatte å ha en trinnvis endring av oppgaver mot en 
spesialisering. Dette er også av hensyn overfor brukerne og det er 
viktig at HR har nok kapasitet for å gi tilstrekkelig støtte. Det er behov 
for en større grad av standardisering enn det SA kan gjennomføre 
alene – må derfor ha med fakultetene. Det er enighet om trinnvis 
tilnærming.  
 
Det var også et ønske fra de ansatte å kunne «prøve» en lederrolle 
med økt ansvar. Faggruppeansvar og teamlederansvar er roller som 
kan ha en slik funksjon med tanke på karrieremuligheter.  
 
For Faggruppe for dokumentasjon og systemforvaltning er det 
foreslått en interngruppering. Alle ønsker å ha en tilknytning til 
ephorte, men noen ønsker spesielt å jobbe med brukerstøtte og drift. 
Noen ønsker å jobbe med spesialisering og digitalisering, og noen 
ønsker å jobbe med papirarkivet med katalogisering, digitalisering og 
utlån. Noen ønsker å spesialisere arkivplanlegging og 
dokumentasjonsstrategi -  og opprette en formalisering av dette.  
Behov for avdelingen passer godt overens med de ansattes ønsker. 
God match avdekket av gruppearbeid og kartlegging.   
 
Bemanningsplanen skal til drøfting i FU denne uken. Veien videre blir 
å kunngjøre bemanningsplan for de ansatte og si noe om plan videre, 
og planlagte samtaler. Det vil også bli informert om 
utvelgelsesprosesser, rett og plikt og utvidet ansvar.  
 
Kommentar medlem IDU: 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Noen av stillingene i oversikten mangler stillingsprosent, kan være 
greit å ta det med i presentasjon. 
 
Det er avvik på to av seniorrådgiverstillingene på krav om Mastergrad: 
«Kan i noen tilfeller kompenseres …». Dette må rettes så det blir likt.  
 
Det er uklart hva som ligger i faggruppeleder, noen har 
personalansvar mens noen har kun arbeidsledelse. Det kan være greit 
å klargjøre forskjellene mellom disse og vurdere om disse skal ha ulik 
tittel for å synliggjøre ulikhetene i rollene.  
 
Stillingene som er merket som ikke berørt, hvordan håndteres de? 
De som ikke er berørt vil bli innplassert i forhold til rett og plikt, ønsker, 
ledige stillinger og vurdering av nye stillinger.  
Lederstillinger vil også bli både rett og plikt og utlysinger.  
 
Dagens faggruppe HMS, bærekraft og beredskap – hvis det skal være 
koordinator her må det gjenspeiles i arbeidsoppgavene. Verneombud 
har forsvunnet litt ut, dette kan være en naturlig rolle for en 
koordinator. Tilsvarende med HMS samordningen og eventuelle tilsyn 
fra arbeidstilsynet. Det er noe uklarhet i presentasjonen hva rollen skal 
koordinere.  
 
Det har vært en veldig god prosess og alle på HR har kunnet komme 
med sine innspill. Samtidig er det påpekt av verneombud at man 
savner HMS-feltet i organisasjonsstrukturen. Dette er et lovpålagt felt 
og det er viktig at denne er synlig. 
 
Beredskapsarbeid i UH-sektoren følges ikke godt nok opp, jf. 
Riksrevisjonens rapport. Dette vil ha et økt fokus fremover. 
Det som ikke kommer frem av bemanningsplanen, men som vil vise 
seg i mer praktiske tilknytninger er at HR har en funksjon som er 
forberedt på å jobbe i CIM og videre med beredskapssituasjonen, 
inkludert loggføring. Dette er oppgaver som må avklares i 
innplasseringssamtaler og disse oppgavene må kartlegges fremover.  
 
Kan det være en idé å se på hvor mange prosent av 
faggruppelederrolle som skal drive beredskapsarbeid operasjonelt? 
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