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Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

 UiB strategi 2016-2022 «Liv, Hav, Samfunn»  
(http://www.uib.no/foransatte/17250/strategi-2016-2022-universitetet-i-bergen) 

 UiB digitaliseringsstrategi «Digitalisering former samfunnet»  
(http://www.uib.no/aktuelt/101769/ny-digitaliseringsstrategi-uib) 

 Effektivisering og digitalisering på agendaen – Informasjonsmøte #ORG2022, 13.12.16 
(http://www.uib.no/org2022/103517/effektivisering-og-digitalisering-p%C3%A5-agendaen) 

 UiB styresak 65/17, møte 1.6.17 - «Tiltak for å redusere omfanget av midlertidige 
ansettelsesforhold – tilpasninger til varslet lovendring – melding om vedtak» - 
http://www.uib.no/ledelsen/108213/universitetsstyrem%C3%B8te-1-juni-2017 

 Måldokument UM (godkjent sak 82 i møte 24.09.14 Universitetsstyret) –
http://www.uib.no/ledelsen/81064/sakliste-til-m%C3%B8te-i-universitetsstyret-2492014 

 Universitetsmuseets forskningsstrategi 2016-2022 – 
http://www.uib.no/universitetsmuseet/63819/styret-ved-universitetsmuseet-i-
bergen#strategiske-planer 

 

Bakgrunn 

Interne forhold: 

Omstilling ved UM ble vedtatt 24.september 2015 av UiB styret. Måldokumentet sier noe om visjon, 

mål og oppdrag og hvordan UM skal nå sine mål – også for administrasjonen: 

s.11  

«En administrasjon skal støtte de ansatte i utførelsen av sine oppgaver, se til at de krav som 

fra annet hold stilles til museet oppfylles, høyne institusjonens administrative kompetanse, og 

skal således i siste instans frigjøre tid og krefter slik at Universitetsmuseet bedre når sine mål. 

Administrasjonen er således en støttefunksjon for institusjonens samlede måloppnåelse. Også 

for en slik stab eller administrasjon settes det opp mål:  

Administrasjonen ved Universitetsmuseet i Bergen skal: 

- bistå direktøren i å gjøre det som er nødvendig for å lede og drive museet 

- være en støttefunksjon for alle ansatte 

- være en administrativ ressurs for avdelinger og seksjoner 

- være effektiv, profesjonell og løsningsorientert 

- utføre oppgavene i samarbeid med berørte avdelinger og seksjoner» 
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http://www.uib.no/aktuelt/101769/ny-digitaliseringsstrategi-uib
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http://www.uib.no/ledelsen/108213/universitetsstyrem%C3%B8te-1-juni-2017
http://www.uib.no/ledelsen/81064/sakliste-til-m%C3%B8te-i-universitetsstyret-2492014
http://www.uib.no/universitetsmuseet/63819/styret-ved-universitetsmuseet-i-bergen%23strategiske-planer
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Museets organisering og gevinster skulle i henhold til vedtak i universitetsstyret evalueres etter 2 år. 

Det er senere blitt avtalt med universitetsledelsen at evalueringen utsettes inntil nøkkelfunksjonene i 

form av avdelingsledere og seksjonsledere er på plass og har vært operative en periode på 2 år.  

Museets administrative støttefunksjoner er ikke i samme grad avhengig av dette. Museets ledelse 

ønsker derfor nå å se på organisering og ressursutnyttelse av de administrative tjenestene, noe 

universitetsledelsen også finner naturlig. De fleste fakultetene og avdelingene ved UiB har for øvrig i 

løpet av de siste årene også gjennomført evalueringer av de administrative tjenestene, med sikte på 

å oppnå best mulig kvalitet på tjenestene og sikre effektiv organisering av arbeidet.  

God og forutsigbar økonomistyring og personalrekruttering er et viktig redskap for at museet skal 

kunne forvalte ressursene vi har og oppnå de målene vi har satt oss innen samfunnsoppdragene: 

forskning, forvaltning og formidling på en best mulig måte. 

Ytre forhold: 

Departementet strammer inn budsjett over grunnbevilgningen og forventer at en økende andel av 

inntektene skal tilfalle oss via eksternt finansierte prosjekter. I tillegg har regjeringen vedtatt en 

lovendring som skal redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold. Disse forholdene må ses i 

sammenheng.  Universitetet sin nylige vedtatte strategi «Liv, Hav og Samfunn» og 

Universitetsmuseet sin vedtatte forskningsstrategi, har begge en uttalt ambisjon om å øke den 

eksternt finansierte porteføljen. Universitetet har som tilpasning til varslet lovendring vedtatt tiltak 

for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold, som gjelder fra 1. august 2017. Innenfor 

BOA-virksomheten berører dette i særlig grad økonomi- og personalfeltet.   

Regjeringen forventer at UHR-sektoren følger opp regjeringens avbyråkratiserings- og 

effektiviseringsreform. Dette innebærer at UiB og museet må se på hvordan de administrative 

ressursene kan utnyttes optimalt og effektivt. Nye it-løsninger skal tas i bruk og vil påvirke 

arbeidsprosesser og tidsbruk, i første omgang økonomifunksjonene (jfr. Digitaliseringsstrategi, 

vedtatt i UiB styret 20.10.16). 

Kvalitet i alle ledd er en viktig forutsetning for å nå disse målene og kravene som settes. Innen begge 

feltene – økonomi og personal - må våre administrative tjenester være robuste, kompetente, 

dynamiske, effektive og fremtidsrettede. Dette krever rom for spesialisering og kontinuerlig 

kompetanseheving. 

Saken gjelder: 

Universitetsmuseets direktør ønsker på bakgrunn av dette å se nærmere på hvordan museet kan 

styrke de administrative tjenestene, innen økonomi og personal. Direktøren setter ned en 

prosjektgruppe som dekker både sentrale og avdelingsvise forhold. 

Prosjektgruppens mandat: 

1) vurdere styrker og svakheter ved dagens organisering og innretning av økonomi- og 

personaltjenestene. 

2) utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak i lys av de krav som stilles til administrative 

tjenester for fremtiden. Forslag som vil kreve endringer i organisering skal begrunnes særskilt. 



Målet med arbeidet er å: 

- Sikre UM høy kvalitet på og god service på økonomi- og personaltjenestene 

- Sikre korrekt og robust økonomistøtte – GB og BOA 

- Sikre solid og effektiv personalstøtte – rekruttering og medarbeideroppfølging 

- Sikre at medarbeidere har den nødvendige kompetanse og legge til rette for 

kompetanseutvikling  

Det legges opp til følgende fremdriftsplan, som skal sikre den nødvendige involvering og 

medbestemmelse. Dersom kartleggingen og påfølgende forslag til forbedringstiltak innebærer 

elementer av omstilling, vil den gjeldende omstillingsavtalen ved UiB bli lagt til grunn.  

 Mars 2017 – administrativt tilsatte ved UM, Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) og UM 

styre orienteres om arbeidet 

 August/september – administrativt tilsatte ved UM, Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) 

og UM styre orienteres om prosjektgruppen, mandat og mål med arbeidet 

 Okt/nov – kartlegging av dagens situasjon: personal og økonomitjenester (spørreskjema, 

oppfølging med samtaler) 

 Januar 2018 – forslag til justeringer innenfor tjenestene evt. forslag til funksjons- og 

bemanningsplan (legges frem for IDU, UM styret evt. Forhandlingsutvalget) 

 Februar – individuelle samtaler med administrativt personale 

 April 2018 – evt. ny organisering og nye arbeidsprosesser 

  

Forslag til vedtak: 

Styret for Universitetsmuseet tar saken om organisering av personal og økonomiarbeidet til 
etterretning, og gir direktøren fullmakt til å sette ned en hensiktsmessig prosjektgruppe. 
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