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Emne 
 

sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 

1. 
 
Bemanningsplan Lønn og Lønnsnær HR, Per Arne Foshaug 
Det skal opprettes et fagspesialistteam innen lønn og lønnsnær HR. 
Dette bygger på anbefalinger fra DFØ og andre SAP brukere, og 
besluttet standard fra BOTT om spesialisert rolle. 
UiB går fra mer enn 150 brukere i Paga til et spesialisert team på i 
underkant av 40 brukere i SAP. Teamet skal jobbe tilnærmet 100% 
rundt SAP som system.  
Prosjektet som er etablert, jobber med å kartlegge antall årsverk og 
hvordan årsverkene skal fordeles ut i fra forslag og ønsker fra 
avdelingene.  
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Teamet er plassert under økonomi, seksjon for lønn, hvor man samler 
felles funksjoner. 
Rammen er 26 årsverk. 6 fra seksjon fra lønn og 20 fra 
enhetene/fakultetene.  
Det er definert to faggrupper i teamet: en økonomilinje og en HR-linje.  
 
Veien videre består av kartleggingssamtaler, 
innplassering/omdisponering, om nødvendig intern utlysing av 
stillinger, opplæring i desember 2020, oppstart 01.01.2021. 
  
Innspill IDU medlem: 
Det har vært en del reaksjoner fra fakultetene over ressursene som 
blir hentet ut. Det er bekymring for at disse stillingene ikke vil bli 
dekket inn igjen i fakultetene.  
 
Arbeidsgiver har forståelse for dette, men krav til kompetanse i teamet 
er godt definert og det er personell som har jobbet lenge med disse 
oppgavene som er aktuell for oppdraget. Intensjonen er at ressurser 
som hentes fra fakultet samsvarer med oppgaver som overføres til 
teamet. 
 
Innspill IDU medlem: 
Stillingsprosent og beskrivelser – det er et krav som gjennomgående 
er tatt ut i oversikten, krav til gode språkkunnskaper og gode evnet til 
å kommunisere skriftlig og muntlig. Kommunikasjon er svært viktig i et 
slik type team.  
 
Innspill IDU medlem: 
Saken om omstilling for lønn og lønnsnær HR har vært behandlet i 
ekspressfart, og kun informasjon til IDU lenge etter behandling i FU. 
Det blir sagt fra leder i IDU at omstillinger som omhandler hele UiB 
ikke skal innom IDU, men kun behandles i FU. Dette betyr at det blir 
dårligere behandling av en omstilling som omhandler hele UiB, enn 
om den kun omhandler en avdeling. Den normale behandlingen er jo 
at det skal informeres og drøftes i IDU for de som er berammet av 
omstillingen før behandling i FU. NTL har påpekt i IDU helt siden 
saken om lønnsnær HR startet at tids-skjemaet er helt urealistisk. Det 
bærer nå preg av veldig hastverk, der vi i IDU hele tiden bare får 
informasjon lenge etter ting har skjedd i andre fora. Dette er en stor 
omstilling som omhandler mange mennesker, og omhandler nye 
enheter i organisasjonskartet til ØKA som ligger under vårt IDU. Det 
bør absolutt for senere prosesser sikres en skikkelig behandling i IDU 
før saken forhandles i FU, og at man ikke lar hastverk føre til at man 
hopper bukk over viktige arenaer for medbestemmelse, drøfting og 
informasjon. 
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sak tema og innhold ansvar/tidsfrist 
Svar arbeidsgiverrepresentant: 
Beklager at bemanningsplanen ble sendt ut 14 dager etter den ble 
behandlet i FU. Det er riktig at IDU for sentraladministrasjonen skal 
drøfte planen, og informasjonen kunne vært bedre. Minner likevel om 
at Forhandlingsutvalget ikke hadde innsigelser på saksbehandlingen. 
Forslag til tema på IDU møte: Invitere HR til å ta en gjennomgang av 
omstillingsprosessene og omstillingsdokument. 
 
Styringsgruppemøte i dag kl. 10 etter det vil det gjøres en 
innplassering. Hvis det ikke er nok ansatte etter innplassering vil det 
gå ut en internutlysning. DFØ står klar til å kjøre opplæring for teamet i 
midten av desember. 
 
Utskifting lønnssystem:  
Paga avvikles, men all informasjon i Paga ligger der. 
Det skal gå ut informasjon til alle ansatte ang. nye frister og hvilke 
konsekvenser det får den enkelte ansatte med overgang til nytt 
system. 
Hvis man ønsker å ta ut lønnsslipper må det tas ut før nyttår for de 
overføres ikke til nytt system.  
Det er en risiko knyttet til arbeidsforhold som ikke er registrert. Data i 
Paga vil overføres, men det er likevel varierende datakvalitet. Normalt 
sett vil ikke dette være et problem, men det kan være greit for ansatte 
å se over egne data i nytt system at alt er tatt med.  
Alle ansatte bør med jevne mellomrom gå inn og sjekke informasjonen 
som ligger inne om seg selv.  
Informasjon til ansatte kommer utover desember når man forventer at 
man agerer på det.  
 

 
Sak til neste møte i IDU: Erstatningslokaler. 
Avdelingsledere er oppfordret til å med verneombud ta en runde i 
erstatningslokaler etter innflytting og levere en rapport på eventuelle 
mangler.  
Husstyret skal også ha tett dialog mot vernelinjen.  
 
Innspill fra IDU medlem: 
Savner informasjon om praktiske ting som kjøkkenkrok, kjøleskap etc. 
Det er meldt om støy fra lufteanlegg i K31, samt håndverkere som ikke 
er ferdig. Tidligere møterom på enden av fløy med veranda – store 
vindusflater, hvordan blir dette med temperatur og lys? Her er det 
plassert 3 personer fra IT. 
 
Dette må varsles i de rette kanalene – brukergruppe, flyttekoordinator, 
verneombud og avdelingsledere.  
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