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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av agenda og møtereferat fra 20.04.2020. 
Det kommer et nytt punkt fra UiB Videre på agendaen. Vi tar også 
med sak om omstilling og hvordan UiB forholder seg til disse 
prosessene i forhold til Covid-19 situasjon. Referat fra 20.04.2020 
godkjent uten kommentarer. 

 

2. Oppdatert Fremdriftsplan HR OU, Sonja Irene Dyrkorn 
OU prosess ble satt på hold som følge av Covid-19. Arbeidet er nå 
gjenopptatt og man jobber med justeringer, verktøy og metoder for å 
tilpasse prosessen til situasjonen. Styringsgruppen for 
endringsprosjekt har gjennomført en risikovurdering hvor man 
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vurderte å avvente OU prosess videre, men det ble besluttet å gå 
videre med prosessen med tilretteleggelser og justeringer. Skal 
gjennomføre workshops og gruppeintervju digitalt, og må derfor 
justere tidsplan og tidsbruk. HR avdelingen er fortløpende orientert i 
ukentlige avdelingsmøter. Sluttpunktet i fremdriftsplanen er forskjøvet 
2 måneder, men dette kan forskyves ytterligere ved behov. 
Spørreskjema gikk ut uke 21, venter tilbakemeldinger. Planlagt digital 
workshop med avdelingen i juni hvor man blant annet ser på hva vi 
kan ta med oss fra de siste måneders erfaringer i fremtidig 
organisasjon. Det tas høyde for at man utover høsten kan ha fysiske 
samtaler med ansatte og at man der kan fange opp brukermedvirkning 
som ikke dekkes av digitale prosesser. 

3. Status for ny avdelingsstruktur og rekruttering av seksjonsledere 
FIA, Benedicte Løseth 
Det er besluttet en struktur med 3 seksjoner med en mindre stab-
seksjon i tillegg. Oppstart ny struktur var 15.04.2020. 
Tilsettingsprosess for seksjonsledere er stoppet som følge av Covid-
19. 1 av 3 seksjonsledere er ferdig rekruttert. De to resterende rollene 
har fungerende ledere mens man venter på ny rekruttering. Det 
planlegges ny utlysing i august med håp om å kunne gjennomfører 
fysiske intervju. Teamleder skal ikke ha personalansvar. 
 
Kommentar medlem IDU: Generelt innspill på gjennomgang av 
gruppelederstillinger i sentraladministrasjonen. Hvem har 
personalansvar og ikke, og hva praktiseres i den ulike avdelingene? 
Sak til seinere møte. 

 

4. Erstatningslokaler – kort orientering status, Per Arne Foshaug 
Saken som ble presentert sist møte har ikke vært behandlet i FU 
enda. Saken er i prosess i avdelingene. Løsningene som ble 
presentert sist er uendret. Tegningene som ble sendt ut forrige møte 
skal nå ha en gjennomgang i avdelingene. EiA har ansvar for 
prosessen, avdelingenes brukergrupper har ansvar for å formidle i sin 
avdeling. 
 
Kommentar medlem IDU: Savner klar oppfordring på tilbakemelding i 
avdelingene. Noen steder er det også veldig korte frister på 
tilbakemelding. Generelt veldig ulik praksis og medvirkning. IT har ikke 
fått noen informasjon. 
 
Kommentar medlem IDU: Smittevern er en sak som bør behandles i 
IDU. Viktig å tenke på om det er lurt å sette folk så tett med tanke på 
smittevern – NG5, erstatningslokaler og revurdere dagens arealnorm. 
Bør stoppe og revurdere prosessene som nå pågår.  

 
FU er også opptatt av dette og det er satt i gang et oppdrag til EIA for 
en vurdering av dette. Tas opp som sak på neste ordinære IDU møte. 
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Etter- og videreutdanning, Roald Valle 
Det er planlagt en dreining av EVU til å i større grad ha en 
målgruppeorientering. Feltet får også økt oppmerksomhet som følge 
av ny kompetansereform som kommer – stortingsmelding om livslang 
læring. UiB har allerede en handlingsplan for å sikre 
arbeidslivsrelevansen med innsatsområdene – EVU skolen, 
spisskompetanse i form av klyngene og digitalisering. Fokus på hva er 
det arbeids- og næringslivet trenger og hvordan kan vi bidra til det 
markedet?  
Det skal ansettes to nye rådgivere og en læringsdesigner. Disse skal 
blant annet jobbe eksternt orientert for å avdekke behov i markedet. 
Internt satses det på læringsdesign og hvordan transformere etablerte 
studier mot målrettetenkning. Behov for fleksible studier som er enkel 
å håndtere sammen med ordinær arbeidssituasjon. Målsetting – synlig 
og tydelig aktør som er en god hjelp til fagmiljøene, men også godt 
aktør i næringsmiljøene. Skal profilere oss sentralt og regionalt, men 
også etter hvert nasjonalt. Økonomien i dette skal i hovedsak tilfalle 
det enkelte fagmiljøet. 
Dokumentet som er sendt i forkant av møtet skal opp i 
Utdanningsutvalget 3.juni.  
 
 
Styresaker, Per Arne Foshaug 

- Gjennomgang Covid 19 status. I hovedsak med student- og 
ansattperspektiv, men det blir også vurdert økonomiske 
konsekvenser. Viktig å sikre studiestart gitt de rammene som 
ligger til høsten. Fysisk oppmøte med begrenset antall 
studenter. Må mulig rekruttere en del undervisningsstillinger. 
Merkostnadene dempes i stor grad av frafall av andre løpende 
kostnader som reise, bevertning etc., men totalbildet av den 
økonomiske konsekvensen vet vi ikke enda. 

- Presentasjon av strategiske satsinger 
- Høring forslag om ny universitets- og høyskolelov. 

Store diskusjoner rundt ledelse og styring av universiteter og 
høyskoler. Skal måles på ikke bare gjennomføring av studie 
med om man får relevant jobb etterpå. 

- Økonomirapport – sier litt om virkningene av covid-19, men for 
tidlig å si noe om konsekvensene. 

- Regnskap første tertial 
- Budsjettprosess – forankring. En del ting må sees på som 

følge av nye ressurser men også områder med vesentlig 
kostnadsvekst som følge av Covid-19.  

- Eiendom – arealplan for eiendom må være ferdig diskutert i 
forkant av budsjettfordelingssaken som kommer i oktober. 

- Riksrevisjonsrapport 
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- Handlingsplan – meldinger 
- Phd handlingsplan 
- Kina  
- Forlengelse av midlertidig forskrift – tidlig Covid-19 
- Endring i vedtekter Jubileumsfond 
- SARS – ingenting nytt om organisering, men som følge av 

usikkerhet rundt nasjonale bevilgninger ser man på opprettelse 
av styre. 
Innspill medlem IDU: Kan vi få bekreftet at SARS ligger under 
IDU sentraladministrasjonen?  Per Arne følger opp. 

- BOTT økonomi og lønn – saken omtaler primært nasjonalt 
arbeid og status for dette. Nasjonalt prosjekt har vært forsinket 
og dette vil ha konsekvenser for lokalt mottaksprosjekt. 
Vurderes oppstart 01.05.2021 i stedet for 01.01.2021. 

- Intern revisjonsrapport cybersikkerhet. 
Kommentar medlem IDU: Det er flere av sakene om 
cybersikkerhet som gir merarbeid til ansatte på IT-avdelingen. 
Det kreves nye ressurser om dette skal gjennomføres på en 
god måte.  
Det settes opp en egen sak om dette – ber Tore Burheim stille. 
 

 
Annet – Omstillingsprosesser og Covid-19. 
Innspill medlem IDU: Anbefaling nasjonalt er å legge OU prosesser på 
is til vi er tilbake til mer normal situasjon. Det er vanskelig å få god 
medvirkning og gode dialoger digitalt. 
Link til artikkel 
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/topptillitsvalgte-i-staten-krever-
stopp-av-omstilling-og-nedbemanning-6.158.703764.7bb3ddef31 

 
Vanskeligere å få god brukermedvirkning digitalt enn å ta den 
uformelle praten på kontoret og kunne treffes fysisk. Folk har det også 
veldig travelt med ekstraoppgaver, omsorgssituasjon etc. For ansatte 
og tillitsvalgte er man fremdeles i en krisesetting med en annerledes 
arbeidshverdag og det er vanskelig å plukke opp den uformelle 
praten.   

 
Det er viktig å ta med seg erfaringene fra situasjonen videre –UiB som 
helhet bør ta med seg alle erfaringene inn og kanskje kan ha mer 
fleksible løsninger. Det finner mange flere muligheter som vi ikke har 
tenk på før – barnefamilier og hjemmekontor etc. – kan gi en større 
fleksibilitet.  

 
Innspill arbeidsgiverrepresentant; 
Øvrige omstillingsprosjekt initieres ikke, men de som er i gang jobber 
man videre med så godt det lar seg gjennomføre på en god måte.  
AMU og FU har spesielt vært inne på hva lærer vi nå som vi kan bruke 
i en arbeidshverdag videre som en mer fleksibel løsning.  

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/topptillitsvalgte-i-staten-krever-stopp-av-omstilling-og-nedbemanning-6.158.703764.7bb3ddef31
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/topptillitsvalgte-i-staten-krever-stopp-av-omstilling-og-nedbemanning-6.158.703764.7bb3ddef31
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Vi flytter snart til erstatningslokaler, og måten å samhandle på har 
endret seg i covid-19. Det ble en brå overgang fra kontorfellesskap til 
digital samarbeid. Campus åpner nå gradvis opp igjen og det vil være 
større grad av mulighet til å samhandle fysisk fremover.  

 
Innspill medlem IDU: Alle avdelingsdirektørene skal uttale seg om 
erfaringer fra covid-19 hjemmekontor. 
Omorganisering dreier seg ofte også om flytteprosesser og dette kan 
gi en ny måte å se på beredskapsplan, skulle det dukke opp en ny 
bølge eller lignende situasjon. Eks. midler til godt utstyr på 
hjemmekontor. Man må kanskje tenke nytt i definisjonen på å kunne 
jobbe hjemmefra. Smittefokus i flytteprosesser – handler også om 
utstyr og midler til å kunne gjennomføre dette trygt. 
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