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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte (17.02.2020) og dagens 
agenda. Ingen kommentar til noe verken referat eller agenda. 

 

2. Koronasitasjonen, Status for Sentraladministrasjonen – Per Arne 
Foshaug. 
UiB startet beredskap allerede 27.februar. Beredskapssituasjonen var 
først og fremst med fokus på studentene og risiko knyttet til de. 
12.mars ble det besluttet å stenge campus for ansatte og studenter, 
dette resulterte i rigging av hjemme-skole og kontor. Det har vært en 
bratt læringskurve for de fleste på digitale løsninger. BRITA har hatt 
noen heftige dager men vi har nå funnet gode løsninger som fungerer 
og BRITA skal nå ha normal arbeidstid igjen. Beredskapstelefonen er 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
også midlertidig avviklet. Campus er stengt med få unntak. UiB 
forholder seg til Bergen Kommune og har derfor strengere krav enn 
eksempelvis NTNU. Tiltakene er nå bekreftet forlenget til over påske 
men det forberedes en forsiktig opptrapping av aktivitet begrenset for 
smale funksjoner. Når opptrappingen kan starte er fortsatt usikkert. 
Samtidig jobbes det for håndtering av en unntakstilstand utover 
høsten også. Det kommer en tydeliggjøring på å hente utstyr til bruk 
på hjemmekontor hvor ansatte kan få midlertidig tilgang til bygg. 
Videre forventes det ikke full arbeidsdag for de som har fysisk 
utilfredsstillende arbeidsplass eller er i en omsorgssituasjon. Ledere 
har fått beskjed om å ha kontakt med medarbeidere jevnlig. Vi er nå i 
en stabiliseringssituasjon og kan ikke regne med store endringer 
13.april. 
 
Innspill fra medlem i IDU: 

- Viktig at vi nå prøver å komme i en normal situasjon slik at det 
ikke forventes at man jobber overtid, kveld eller helg.  

- Er det noen informasjon om omdisponering av ressurser internt 
og/eller eksternt (til NAV for eksempel)? 
Svar arbeidsgiverrepresentant: Det er ikke noen konkrete 
henvendelser om dette og er ikke et tema foreløpig. 

- Omstillingsprosesser – hva skjer med disse? Satt på hold? Det 
er greit å få en offisiell beskjed på dette fra ledelsen. 
Tillitsvalgte, verneombud og ledere som bør være involvert i 
disse prosessene er opptatt med koronasitasjonen nå. 
Svar arbeidsgiverrepresentant: Uklar status. Sonja har vært 
klar på at vi står stille inntil videre og jobber ikke aktivt med 
omstilling nå. Når arbeidet ta opp igjen er ikke avklart.  

- Personvern på hjemmekontor løsninger – noen bruker private 
skytjenester, Zoom etc. Det er også viktig å sikre backup av 
arbeidet som utføres hjemme. Hvordan sikrer vi dette? Kan 
ikke overlates til hver enkelt. 
Svar arbeidsgiverrepresentant: Det er utført en ROS analyse 
på IT for jobbing på hjemmekontor hvor dette er tatt høyde for. 
Det kommer mer informasjon om dette ut i organisasjonen. 

- En del ansatte har ikke anledning til å hente ting med bil og 
kollektivtransport frarådes. UiB burde kanskje vurdere en 
ordning der transporten (eller andre) kan være behjelpelig med 
å hente utstyr og levere på døren til folk (uten å være i kontakt 
med folk selvfølgelig) 

- Det har vært ulik praksis på hvor streng man er på å få hente 
utstyr hjem. Bør være overordnet lik praksis fra lederne på 
dette. 
Svar fra Arbeidsgiverrepresentant: Det har vært ulik oppfatning 
av hva som er riktig nivå på tilgang, men det er 
smittevernhensyn som er førende. Det som blir praksis er at vi 
kan hente nødvendig utstyr, tilgang skal gis ved at nøkkelkort 
åpnes for en begrenset tid. Det er ikke tillatt å følge noen inn. 
Leder skal sende navn, ansattkort og fødselsdato til Sonja. 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Campus skal være lukket for alt bortsett fra virksomhetskritiske 
funksjoner. 

- Fint at man har kontakt med de ansatte men det er viktig å 
huske på de som er hjemme uten PC og jobbtelefon, hvordan 
når man ut til de som ikke er så tilgjengelig? Samt følge opp de 
som er syk. 
Svar fra arbeidsgiverrepresentant: Lederne må også være obs 
på ansatte med en vanskelig hjemmesituasjon og følge opp så 
godt de kan. Ledere er også blitt bedt om å være obs på når 
på døgnet de sender epost, prøve å opprettholde normal 
arbeidstid. Vernetjenesten blir ventilen for ansatte som synes 
dette er vanskelig. 

- Ang. henting av utstyr på campus. Greit med en avklaring på 
hva som er nødvendig utstyr. (Stol, skjermer, tastatur etc. er 
minimum) 

3. Orientering om flytting av stillinger til Kommunikasjon 
avdelingen, Tor Godal og Kari Fuglseth  
Flyttes til neste møte. 

 

4. Orientering om outsourcing grafiske tjenester, Tor Godal 
Flyttes til neste møte. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTT økonomi og lønn oppdatert fremdriftsplan, Per Arne 
Foshaug  
Mottaksprosjektet har gått over i ny fase. Det har nå vært 
informasjonsrunde med fakultetenes økonomer, HR ansvarlige og 
fakultetsdirektører. Her er mulige konsekvenser som følge av nytt 
system formidlet og det er startet der en må forvente noe omstilling. 
Status for leveransen av tjenester jobber fremdeles mot en 
leveransedato på 01.01.2021, men de jobber også med en plan B 
med dato 01.05.2021. Det er nå i dagens situasjon med korona flere 
ressurser med begrenset kapasitet noe som kan føre til forsinkelse. I 
endringsarbeidet som nå har vært tema, er det avklart standarder hvor 
det defineres roller for de ulike prosessene. Det blir mer spesialiserte 
roller enn tidligere, eksempel på dette er de som i dag jobber med fast 
og variabel lønnsattestering som har det som en del av sine oppgaver 
mens det nå blir anbefalt å ha dedikerte fagressurser som jobber 
tilnærmet 100% med kun dette. Anbefalingen er både basert på 
kompleksiteten i SAP og ønske om reduksjon i antall tilganger av 
personvernmessige hensyn.  Det er videre en anbefaling om å 
redusere antall fagbrukere i systemet ut fra med et kvalitetsperspektiv 
ved å spesialisere. Det er diskutert ulike former for organisering 
innenfor rammene: å flytte ansvaret for utførelse til et sterkere 
fagmiljø. Det skal utarbeides forslag til overordnet 
organisasjonsdesign i løpet av april og man vil før sommeren beslutte 
organisering. Det er arbeides ut fra 4 hovedretninger;  

0- ingen endring 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

 

 

 

  

       
6. 

1- Samorganisere og samlokalisere oppgavene i en større 
avdeling i SA som håndterer disse oppgavene for hele UiB. 

2- Faglig styring fra sentral enhet men der ansatte er organisert 
og lokalisert i andre enheter (f.eks fakultet) 

3- Fagpersonell er ansatt på sentral enhet men jobber lokalt. 
 
Når alternativene er besluttet starter en mulig omstillingsprosess. Det 
må gjøres en beslutning før sommeren for å ha på plass en omstilling 
til 01.01.2021. Mottaksprosjektet forbereder opplæring, rydding i 
system og konvertering til nye systemer der dette ikke dekkes i det 
nasjonale prosjektet. 
 
Erstatningslokaler – orientering om status, Per Arne Foshaug 
Saken skal etter planen opp i FU neste uke og tas også opp i neste 
IDU møte. 
Alle leverandører har sendt force majeure varsel og det er derfor 
usikker fremdrift på de store prosjektene. Forsinkelser på Alrek kan ha 
stor konsekvens for flytting til erstatningslokaler. Det er planlagt 
innflytting 10.august på Alrek og en forsinkelse påvirker utflytting fra 
Kalfarveien 31 og Christies gate 13. Man må sjekke muligheten for å 
flytte midt i semesteret eller om vi må utsette flytting til 01.01.2021. 
Det er planlagt et statusmøte i slutten av mars, man vil da få et bedre 
bilde av kabalen fremover.  
Innspill fra medlem i IDU: 
Man bør bestemme seg for hva forsinkelsen skal innebære. Mange 
ansatte jobber nå ut i fra frister som ikke blir gjeldende ved utsettelse 
av flytting. Blant annet flytting av maskinhaller og aksjoner som de 
ikke får gjennomført slik situasjonen er nå. Fint om ledelsen kan 
bekrefte en forsinkelse og utsette frister slik at man unngår 
unødvendige stressituasjoner for de som sitter med umulige frister.  

 
7.        Styresaker, Per Arne Foshaug 

Ekstraordinært styremøte mandag 23.03.2020 ang beslutninger om endring i forskrift  
som følge av korona samt orientering om formelle grep som er gjennomført og 
hvordan UiB har jobbet med tiltak. Saker til styremøte i april tas i neste IDU-møte. 
 
Setter opp nytt møte i IDU 01.04.2020 – Anja kaller inn. 
 

8. Orientering om outsourcing av rådgiving og prosjektledelse på 
Eiendomsavdelingen, Kjartan Nesset. 

 
 Se presentasjon fra Eiendomsavdelingen. 
 Tilbakemelding fra medlem i IDU: 
 Ønsker at EIA vurderer mer insourcing på bakgrunn av at det er den avdelingen som 

bruker mest på eksterne ressurser. Tillitsvalgte bør involveres i strategi som legges 
med tanke på eventuell insourcing/outsourcing av disse rollene slik at vi kan skape et 
sterkere fagmiljø og vurdere om man skal ansette flere og ikke bruke eksterne 
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leverandører i like stor grad. Sourcing strategi skal også presenteres i IDU når man 
velger å ikke endre noe. 

 
 Svar Kjartan Nesset:  
 Det er en bevisst strategi at vi ikke skal bygge opp vår egen entreprenør-«bedrift» 

internt i organisasjonen som skaper konkurranse mot det private markedet. Med et 
velfungerende marked er det vel så lønnsomt å bruke eksterne leverandører. Ved 
Organisasjonsendringen på EIA gjorde man en vurdering av sourcing hvor man 
ønsket en sterk prosjektstyringskompetanse mens man samtidig skulle kjøpe en del 
tjenester. Prosjektavdelingen har bemannet opp for å imøtekomme dette, men EIA 
har også som alle andre avdelinger et effektiviseringskrav på nedbemanning. Det er 
tatt noen valg om outsourcing som for eksempel på renhold, men EIA har også blitt 
utfordret på outsourcing av Parkdrift og transport hvor man har valgt å beholde disse 
tjenestene internt. Litt av utfordringen er at man ikke for eksempel i forum som IDU, 
får synliggjort at strategien er vurdert og bevisst når det ikke gjennomføres en 
endring.  
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