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Orientering om prosjektet UiO: Mottak av internasjonale ansatte 

 
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Å styrke UiOs evne til å tiltrekke seg utenlandske ansatte og gi nye utenlandske ansatte et 
profesjonelt og effektivt mottaksapparat er sterkt ønsket av ledelsen sentralt på UiO og ved 
fakultetene. Derfor ble det i styremøtet 3. mai 2016 vedtatt å opprette et prosjekt for å konkretisere 
innretning og organisering av et mottakssenter for internasjonale forskere. I styremøtet 20. juni 
samme år ble det avsatt varige satsingsmidler til drift av denne enheten, henholdsvis 0,6 mill. kr i 
2017, og gradvis opptrapping til 2,5 mill. kr årlig fra og med 2019. 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
UiO fulgte opp styrevedtaket og opprettet høsten 2016 et prosjekt som fikk i oppgave å levere 
forslag til organisering, bemanning og tjenester/leveranser til et mottakskontor. Prosjektet skulle 
også vurdere om en samlokalisering og samarbeid med Oslo kommune om et internasjonalt hus 
kunne bidra til å styrke UiOs mottaksapparat.  
 
Prosjektet leverte sin rapport 22. mai 2017. På bakgrunn av det tydelige behovet som ble kartlagt, 
anbefalte prosjektet at det opprettes et International Staff Mobility Office ved UiO fra 1. januar 
2018. Kontoret vil være en serviceinstans for den enkelte innreisende ansatte og en spesialisert 
støttefunksjon for fakulteter, institutter og sentre. Det tas sikte på at International Staff Mobility 
Office tar over oppgaver som er særskilte for internasjonale rekrutteringer, og starter med noen 
pilotfakulteter. Fra 1. januar 2019 bør kontorets tjenester tilbys alle  fakulteter ved UiO. 

Målsetningene for International Staff Mobility Office er: 
• Mottak av internasjonale ansatte skal være i henhold til beste praksis og ta så kort tid som 

mulig  
• Den enkelte utenlandske ansatte som kommer til UiO skal få nødvendig informasjon og 

nødvendig oppfølging for en smidig overgang til ny jobb ved UiO 
• Fakulteter, institutter og sentre skal oppleve at internasjonale rekrutteringer fungerer bedre, og 

få den bistand de trenger for å gjennomføre internasjonale tilsettinger 
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• Enhetene opplever et profesjonelt støtteapparat og bruker færre ressurser på slike tjenester 
• Bedre integrering av medfølgende familie (rådgivning, dual career, barnehage, skole mv.) 
• UiO skal bli en mer attraktiv arbeidsgiver internasjonalt 

 
De primære målgruppene for tjenestene til enheten vil være alle ansatte som rekrutteres 
internasjonalt til UiO, inkludert gjesteforskere. Over tid bør man også utvide tjenestene til å 
omfatte utreisende ansatte. 

International Staff Mobility Office plasseres organisatorisk under Avdeling for personalstøtte (AP). 
Samarbeid med andre enheter er imidlertid viktig for å sikre at tjenestene utvikles i tråd med UiOs 
internasjonaliseringsarbeid for øvrig. Et tett og nært samarbeid med de fakulteter, institutter og 
sentre som rekrutterer internasjonalt vil også være nødvendig.   

En lokalisering av International Staff Mobility Office i et internasjonalt hus kan gi betydelige 
gevinster både for synlighet og tjenestetilbud. Så snart Oslo kommune har presentert et 
konseptforslag, bør UiO vurdere hvilke muligheter dette åpner. UiO vil imidlertid opprette 
International Staff Mobility Office fra 1. januar 2018 uavhengig av om det skjer innenfor rammene 
av et internasjonalt hus.  

 
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
For å møte ønsket ambisjonsnivå på området, er det foreslått en minimumsbemanning på fem 
årsverk. Dette innebærer en tilførsel av tre nye stillinger. De to øvrige stillingene, inkludert 
lønnskostnader, vil overføres fra Avdeling for fagstøtte. Dette gjelder medarbeidere som i dag har 
oppgaver knyttet til mottakstjenester og formidling av forskerboliger.   

I en oppstartsfase foreslås det fire årsverk, da det er dette det er budsjettmessig dekning for.  
Deretter vil det utarbeides en plan for opptrapping og finansiering av den siste stillingen.   

 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie  
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Prosjektrapport 
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Oppsummering 
Å styrke UiOs evne til å tiltrekke seg utenlandske ansatte og gi nye utenlandske ansette et 
profesjonelt og effektivt mottaksapparat er sterkt ønsket av ledelsen sentralt på UiO og ved 
fakultetene. Kartleggingen som prosjektgruppen har gjennomført har vist et stort ønske og behov for 
å bedre tjenestene til innreisende utenlandske forskere i fagmiljøene. 

På bakgrunn av den store støtten og det tydelige behovet som er kartlagt, anbefaler prosjektet at det 
opprettes et International Staff Mobility Office ved UiO fra 1. januar 2018. Kontoret vil være en 
serviceinstans for den enkelte innreisende ansatte og en spesialisert støttefunksjon for fakulteter, 
institutter og sentre. Det anbefales at International Staff Mobility Office ved oppstarten tar over 
oppgaver som er særskilte for internasjonale rekrutteringer, og starter med noen pilotfakulteter. Fra 
1. januar 2019 bør kontorets tjenester tilbys alle fakulteter ved UiO. 

Som norsk navn på kontoret foreslås UiO: Internasjonal ansattmobilitet, men siden kontorets 
målgruppe vil være engelsktalende og engelsk i stor grad vil være kontorets arbeidsspråk, foreslås 
det at det engelske navnet brukes som kontorets primære navn. I rapporten brukes derfor 
International Staff Mobility Office gjennomgående.  

Som målsetning for International Staff Mobility Office anbefales: 

• Mottak av internasjonale ansatte skal være i henhold til beste praksis og ta så kort tid som mulig.  
• Den enkelte utenlandske ansatt som kommer til UiO skal få nødvendig informasjon og nødvendig 

oppfølging for en smidig overgang til ny jobb ved UiO. 
• Fakulteter, institutter og sentre skal oppleve at internasjonale rekrutteringer fungerer bedre, og 

få den bistand de trenger for å gjennomføre internasjonale tilsettinger. 
• Enhetene opplever et profesjonelt støtteapparat og bruker færre ressurser på slike tjenester. 
• Bedre integrering av medfølgende familie (rådgivning dual career, barnehage, skole mv.). 
• UiO skal bli en mer attraktiv arbeidsgiver internasjonalt. 
Et tett og nært samarbeid med de fakulteter, institutter og sentre som rekrutterer internasjonalt er 
en avgjørende suksessfaktor for International Staff Mobility Office. I tråd med nærhetsmodellen for 
administrasjon ved UiO kan funksjoner samles i et sentralt ledd hvis de krever stor spisskompetanse 
og gi stordriftsfordeler. Rekruttering og mottak av internasjonale forskere krever spisskompetanse 
innen et krevende og omskiftelig felt. Det totale antallet internasjonale ansettelser er stort, men det 
kan være svært krevende for den enkelte enhet å sette seg inn i regler og rutiner. Gjennom 
kartleggingen som prosjektgruppen har gjennomført, og gjennom de tilbakemeldingene som er gitt 
fra ansatte og ledere, er det vist et stort behov for å styrke dette feltet ved UiO.  International Staff 
Mobility Office bør være et strategisk verktøy for å gjøre UiO i bedre stand til å rekruttere 
internasjonalt og styrke UiOs posisjon som et ledende europeisk forskningsuniversitet. Målgruppen 
for kontoret vil være alle ansatte som kommer til UiO fra utlandet. Hvilke målgrupper som prioriteres 
høyest i oppbyggingsfasen bør styres av fagmiljøenes prioriteringer og ønsker.  

Det var et initiativ fra Oslo kommune om å opprette et internasjonalt hus som var utgangspunktet for 
prosjektet. En lokalisering av International Staff Mobility Office i et internasjonalt hus kan gi 
betydelige gevinster både for synlighet og tjenestetilbud. Oslo kommune har ambisjon om å 
presentere et forslag til lokalisering av et internasjonalt hus innen sommeren 2017. Så snart 
kommunen har et konseptforslag klart bør UiO vurdere nøye hvilke muligheter dette åpner. Samtidig 
anbefales det at UiO oppretter International Staff Mobility Office fra 1. januar 2018 uavhengig av om 
det skjer innenfor rammene av et internasjonalt hus. For å sikre rask implementering anbefales det 
at det startes et implementeringsprosjekt fra 1. august 2017 med ansvar for å forberede oppstart av 
kontoret 1. januar 2018.  
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Prosjektrapport – opprettelse av et International Staff Mobility Office ved UiO 

UiO ønsker å styrke og profesjonalisere mottaksapparatet for utenlandske vitenskapelig ansatte og 
gjesteforskere. Samlokalisering og samarbeid med Oslo kommune om et internasjonalt hus kan bidra 
til å oppnå dette. Høsten 2016 opprettet derfor UiO et prosjekt som fikk i oppdrag å utrede 
opprettelsen av et International Staff Mobility Office ved UiO, og legge til rette for at denne enheten 
kan flytte inn i lokalene til Oslo International House. Denne rapporten presenterer prosjektgruppens 
anbefaling, gjør rede for funnene fra kartleggingen som er gjennomført i løpet av prosjektperioden 
og foreslår en videre plan for implementering av et International Staff Mobility Office ved UiO 

Prosjektets oppdrag og organisering 
UiO har opprettet International Staff Mobility Office-prosjektet for å styrke og profesjonalisere eget 
mottaksapparat for vitenskapelige ansatte og gjesteforskere. Samlokalisering og samarbeid med Oslo 
International House kan bidra til å imøtekomme universitets behov innenfor området. 

Styringsgruppe 
Tove Kristin Karlsen, ass. universitetsdirektør (prosjekteier) 
Hanne Ekeli, avdelingsdirektør, Avdeling for fagstøtte 
Irene Sandlie, avdelingsdirektør, Avdeling for personalstøtte 

Prosjektgruppe 
Elisabeth Kvalvåg (prosjektleder), Avdeling for personalstøtte  
Anders Lundell, Enhet for lederstøtte 
Erland Nettum, Avdeling for fagstøtte 
Guri Vestad, Avdeling for fagstøtte 
Mari Camilla Risdal Otnes, Multiling – Senter for flerspåklighet, Det humanistiske fakultet 
Mija Nikolaisen, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Tone Elstad, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Prosjektmandat 
Prosjektet skal forberede underlagsmateriale for opprettelse av International Staff Mobility Office og 
fortrinnsvis inngå en avtale med Oslo kommune om samlokalisering i lokalene til Oslo International 
House. Videre skal prosjektet bringe saken til beslutning. Prosjektets arbeid skal blant annet omfatte: 

• Utarbeide forslag til tjenester International Staff Mobility Office skal levere 
• Utarbeide forslag til en ansvarsfordeling mellom sentrale parter som International Staff 

Mobility Office, fakulteter/enheter, Avdeling for personalstøtte, Avdeling for fagstøtte og 
Oslo International House 

• Gjennomføre konsekvensvurderinger av økonomi, personal, infrastruktur og areal 
• Følge opp Oslo International House hovedprosjekt, og sikre at UiOs behov og interesser 

ivaretas, herunder lokalisering, infrastruktur, nødvendige arealer til akseptabel kostnad 
• Utarbeide forslag til organisering 

Bakgrunn for prosjektet 
Oslo kommune tok i 2015 initiativ, gjennom kunnskapsalliansen Kunnskap Oslo hvor UiO deltar, til å 
utrede muligheten for et internasjonalt hus i Oslo.  Det ble opprettet et forprosjekt, som i januar 
2016 leverte sin rapport. Forprosjektet viste at det var stor støtte til å opprette et internasjonalt hus 
hos alle involverte interessenter. UiO utrykte sterk støtte til ideen, og startet arbeidet med hvordan 
institusjonen skulle følge opp prosessen. 
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Det internasjonale huset i København var en viktig inspirasjon for Oslo kommune til å starte 
prosessen mot et internasjonalt hus i Oslo. Både universitetsledelsen og prosjektgruppen har besøkt 
det internasjonale huset i København, og en grundigere gjennomgang av hvilke lærdommer UiO kan 
ta fra København kommer senere i dokumentet.   

Universitetsstyret besluttet i 2016 å sette av midler til å opprette et International Staff Mobility 
Office ved UiO. Prosjektgruppen fikk i oppdrag å fremme et forslag til utforming og organisering av 
kontoret, og gjøre UiO i stand til å følge opp initiativet fra Oslo kommune på en god måte.   

Status for Oslo International House 
Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Geir Lippestad, har gitt oppdraget om å realisere et 
internasjonalt hus til Oslo Business Region, et næringsutviklingsselskap heleid av Oslo kommune. Oslo 
Business Region er nå i gang med å undersøke mulige lokaliseringer av et internasjonalt hus, og har 
som ambisjon å presentere et mulig konsept for aktuelle interessenter innen sommeren 2017. UiO vil 
være en av de viktigste samarbeidspartnerne for å realisere et internasjonalt hus. 

Strategisk forankring for økt satsing på internasjonal rekruttering og mobilitet 
UiOs overordnede strategiske målsetning i Strategi 2020 er at «UiO skal styrke sin internasjonale 
posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, 
utdanning, formidling og innovasjon». Strategien legger betydelig vekt på å styrke UiOs arbeid med 
internasjonal rekruttering:  

Universitetet opererer i et globalt arbeidsmarked for vitenskapelig ansatte hvor mobiliteten 
øker. Det innebærer bedre muligheter for rekruttering internasjonalt, men også at noen av 
de beste forskerne forlater UiO. Internasjonal mobilitet er en viktig faktor for kvalitet. For å 
oppnå dette skal fagmiljøene og enhetene utvikle sin rekrutteringspraksis, bl.a. gjennom 
aktive søk i internasjonale fagmiljøer. Alle utlysninger av vitenskapelige stillinger skal skje 
internasjonalt.1 

Universitetets Strategic Advisory Board var tydelige i sin tilbakemelding om status for internasjonal 
rekruttering ved UiO: «[…] when hiring new faculty, UiO is not making enough efforts to recruit the 
best brains in the world»2 og ga en klar anbefaling om mer vekt på internasjonal rekruttering:  

The recruitment policy has to become more outward-looking and more focused on attracting 
global talent. UiO should change its recruitment policy on the institutional level and use 
Norway’s and UiO’s excellent working conditions as a competitive advantage when it comes 
to attracting the best scholars and researchers in the world.3 

I UiOs gjeldende årsplan (2017-2019) understrekes det at «Internasjonal forskermobilitet er viktig for 
kvalitet i forskning og styrket EU-finansiering. UiO må være en konkurransedyktig aktør i et globalt 
arbeidsmarked. Det skal legges til rette for effektiv internasjonal rekruttering av vitenskapelige 
ansatte, og en helhetlig karrierepolitikk»4. 

Opprettelsen av et International Staff Mobility Office er et viktig virkemiddel for UiO til å følge opp 
den strategiske satsingen på økt internasjonal rekruttering.  

1 Strategi 2020, s. 7 
2 Building a ladder to the stars –  Report from the University of Oslo’s 
Strategic Advisory Board 2012–14, s. 14 
3 Samme sted, s. 22. 
4 Årsplan 2017-2019, s. 5 
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Mottak av internasjonale forskere ved UiO i dag 
Mottak av internasjonale forskere har ved UiO en desentralisert organisering hvor det er den enkelte 
lokalenhet som har hovedansvaret for mottaket. Sentralt har UiO 1 stilling i EURAXESS Services som 
besitter spesialkompetanse på mobilitet og er ment å fungere som en kompetansebank for enhetene. 
I tillegg har denne personen ansvar for oppdatering av nettsider, samt drift og koordinering av en del 
kursvirksomhet og tjenester som norskkurs, kulturkurs, velkomstfrokost for nye internasjonale 
forskere og skatteseminar. Forskerboligkontoret inngår også i mottakskonseptet, og administrerer pr 
nå 43 leiligheter og 80 studenthybler for langtidsleie samt 12 hybler for korte opphold.  

En slik organisering legger opp til en lav grad av profesjonalisering i mottaket. I dag gis bistand til 
oppholdstillatelse/visum/arbeidstillatelse, norsk personnummer, medlemskap i folketrygden, 
innmelding i fastlegeordningen, søknad om barnehage, registrere barn for grunnskole etc. lokalt på 
hvert enkelt senter, institutt eller klinikk. Det medfølger at de som har ansvaret har det som en liten 
del av sin stilling, og i mange tilfeller skal de veilede internasjonale forskere i kompliserte rutiner og 
regelverk som de selv har lite kjennskap til. Dette fører regelmessig til at prosesser som burde ta 2-3 
uker ender opp med å ta 2-3 måneder, noe som kan ha betydelige negative konsekvenser for både 
den enkelte ansatt og for institusjonen.  

UiO tilbyr i dag ingen tjenester rettet mot medfølgende ektefeller og partnere, som 
karriereveiledning, såkalte dual career services, utover tilgang til enkelte norskkurs til redusert pris. 
Vi tilbyr ingen nettverkskapende aktiviteter utover de arrangementene som settes opp av Kultur - og 
velferdsutvalget.  

Omfanget av internasjonale tilsettinger ved UiO 
Det er vanskelig å innhente nøyaktige opplysninger om antall internasjonale rekrutteringer ved UiO 
på en enkel måte, ettersom det ikke gjøres noen egen registering av dette i UiOs systemer. På 
bakgrunn av manuelle tellinger indikeres antall internasjonale rekrutteringer i 2016 å være omkring 
170. Trolig er det faktiske antallet noe høyere. Eksempelvis utgjorde antall internasjonale 
rekrutteringer 45 prosent av alle nytilsettinger ved UV og HF, og 31 prosent ved SV. I tillegg kommer 
et betydelig antall gjesteforskere, som ikke er med i denne oversikten.  

Det påløper også en del administrativt arbeid i løpet av ansattperioden knyttet til endring i 
arbeidsforhold, eksempelvis ved utløp av oppholdstillatelse og ved endring av stillingsprosent og 
skattekort.  

Oppsummering av kartlegging av behovet for et International Staff Mobility Office ved UiO 
Prosjektgruppen har gjennomført en omfattende kartlegging av behovet for økt støtte ved 
internasjonal rekruttering ved UiO, gjennom intervjuer med administrative ansatte og ledere ved 
ulike enheter ved UiO og gjennom intervjuer med utenlandske vitenskapelige ansatte ved UiO som 
nylig har vært gjennom denne prosessen. I tillegg har prosjektgruppen fått råd fra mange hold om å 
lære av opprettelsen av foreldrepermisjonsgruppen ved UiO, som betegnes som en administrativ 
suksesshistorie. Det følgende oppsummerer tilbakemeldingene prosjektgruppen har fått gjennom 
kartleggingen.  

Intervjuer med administrative ledere og ansatte 
I kartleggingen er det stort sett enighet om at utlysning og utvelgelse fungerer bra som det er i dag, 
og at det hovedsakelig bør gjøres lokalt, av den enheten som rekrutterer. Man kunne eventuelt 
utvikle annonsetekster på engelsk med informasjon om særnorske forhold sentralt. Noe bistand i 
kvalitetssikring av dokumentasjon av søkeres bakgrunn kan være ønskelig i visse tilfeller. Overfor 
potensielle kandidater vil det være hensiktsmessig å ha et sted å henvise spørsmål om praktiske 
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ordninger, skatt, rettigheter, norsk arbeidsliv osv. allerede på dette stadiet. Rekruttering av 
toppforskere krever at vi kan gi den beste pakken, og minimere irritasjonsmomenter. 

I tilsettingsfasen opplever man i dag et stort behov for ekspertise og sentralisering. Nå er ansvaret 
fragmentert og ting tar unødvendig lang tid. Hjelp til å ordne skattekort, personnummer, bankkonto 
etc. tar tid og er komplekst, men utføres ofte av medarbeidere som har det som en liten del av 
jobben sin og som gjør det så sjelden at det er vanskelig for dem å bygge opp tilstrekkelig og 
oppdatert kompetanse på feltet. De som søker og får hjelp til disse tingene i Avdeling for fagstøtte er 
fornøyd, men det er altfor mange som ikke får hjelp så lenge det bare er en person som har 
funksjonen. Tilbud til partner/ektefelle om karriereveiledning, barnehage og skole til barna osv. er 
viktige spørsmål som ofte kommer opp i denne fasen, og som er vanskelig å løse lokalt. UiOs 
boligtilbud og hjelpen man får på det feltet i dag oppleves som godt, men presset. Tilfanget av 
boliger holder ikke tritt med veksten i antall internasjonale rekrutteringer. 

Ankomsten til Norge og UiO bør oppleves som vennlig og profesjonell. Velkomstinformasjon, 
norskkurs og kurs om norsk arbeidsliv, skatt og selvangivelse bør organiseres sentralt, det samme 
gjelder rutiner rundt registrering i SAP, utstedelse av ansattkort og bistand til medfølgende familie. 
Kvalitetsnivået på disse tjenestene oppleves i dag som litt tilfeldig. Enheten lokalt må sørge for 
integrering i fagmiljøet, både praktisk, faglig og sosialt.  

Mange peker på utfordringene rundt utenlandske tilsatte som er bosatt i et annet land enn Norge, og 
som utfører deler av arbeidet her og deler av arbeidet i det landet de bor i (blant annet professor II) 
som et komplekst og krevende område. Dokumentasjon og spørsmål vedrørende skatt og pensjon 
må blant annet avklares før registrering av ansatte i UiOs systemer for utbetaling av lønn. I denne 
forbindelse vil skatteavtalen mellom Norge og landet der vedkommende er bosatt gjøres gjeldende.  
Skattemessige forhold regnes som en privatsak mellom den enkelte ansatte og skattemyndighetene 
(all korrespondanse foregår på norsk, men går ikke i kopi til arbeidsgiver), samtidig som de 
utenlandske tilsatte verken har språklige eller kunnskapsmessige forutsetninger for å forstå 
skattemyndighetenes brev om til dels komplekse skattetekniske forhold – på norsk.  Det er i dag 
ingen ressurser som kan forespørres innen skatt og pensjon, og det er uklarhet om prosedyre og 
dokumentasjon for registrering av ansatte i denne kategorien inn i UiOs systemer. Gjennomgående i 
intervjuene er at det ønskes ressurser for å få hjelp i prosessen med disse arbeidstakerne. 

Intervjuer med internasjonale forskere 
Intervjuene med et lite utvalg internasjonale vitenskapelig ansatte fra ulike fakulteter og nivåer på 
UiO bekrefter i hovedsak inntrykket fra den administrative kartleggingen.  

I utlysning- og utvelgelsesfasen peker flere på at tilsettingsprosessene for faste vitenskapelige 
stillinger ved UiO på samme tid er veldig åpne (offentlig søkerliste og sakkyndigrapport) og veldig 
lukkede (øvrig prosess unntatt offentlighet). Bedre forklaring av tilsettingsprosessen rettet mot 
utenlandske søkere blir derfor etterlyst. Flere sier også at UiOs elektroniske rekrutteringssystem er 
litt forvirrende og rigid, og at det ikke alltid var lett å få tak i de som var oppført som kontaktpersoner. 

I tilsettingsfasen gir både faste og midlertid vitenskapelig ansatte som har kommet til Norge for å 
arbeide ved UiO uttrykk for at de føler seg godt mottatt, men at byråkratiet er overveldende, og at 
de kunne trengt mer oppfølging i den innledende fasen. De som hovedsakelig har fått oppfølgning 
lokalt opplever at ledere, personalkonsulenter og annen førstelinje de har vært i kontakt med i den 
innledende fasen har vært positive og imøtekommende, og at folk har strukket seg langt. Likevel har 
de på viktige områder som oppholdstillatelse og oppretting av bankkonto ikke fått rett informasjon 
til rett tid, slik at ting har tatt unødvendig lang tid, eller de har måttet vente med å begynne å jobbe. 
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Bedre informasjon og en sjekkliste etterlyses. De som har fått direkte oppfølging fra Avdeling for 
fagstøtte sentralt opplever å ha fått meget profesjonell hjelp og god oppfølging. Skatt, selvangivelse, 
bank, helsesystem og forsikring løftes frem som områder som fortsatt er uoversiktlige og vanskelige å 
få informasjon om.  

Når det gjelder hvilke faktorer de mener er avgjørende for om de vil bli i Norge, fremhever de 
arbeidsmiljø, fortsatt gode forskningsmuligheter (fleksibilitet/finansiering), skoleplass til barna, samt 
at det norske samfunnet er trygt og inkluderende. 

Lærdommer fra foreldrepermisjonsgruppa 
Foreldrepermisjonsgruppa har nå vært i drift i to år, og kan vise til effektivisering og kvalitetsheving 
av tjenestene, samt besparelser for UiO rent økonomisk. Tidligere brukte de ulike fakultetene totalt 
6-7 årsverk, men kvalitetsnivået på tjenestene var ujevnt når rundt 60 personalkonsulenter skulle gå 
inn og gjøre komplekse oppgaver de bare utførte en sjelden gang. Nå bruker UiO totalt 4 årsverk i 
Foreldrepermisjonsgruppa. Tjenestene er bedre og raskere, og brukerne (ansatte og deres ledere) er 
svært fornøyde. Før tapte UiO rundt 2 millioner i året på refusjoner som ikke ble hentet inn. Dette er 
nå redusert til et par hundretusen i året.  

Da Foreldrepermisjonsgruppa startet opp, avgav fakultetene personalkonsulenter til en 
rulleringsordning for ett år av gangen. Selv om dette brakte inn nyttig kunnskap om enhetene 
innledningsvis, fraråder gruppa en slik rulleringsordning. Det var dårlig ressursbruk å lære opp 
medarbeidere som siden ikke skulle jobbe med feltet, og ordningen medførte mye overtid for 
koordinator i overgangsfasene.  Foreldrepermisjonsgruppa anbefaler derfor betalingstjenester fra 
start, slik de har nå. Ordningen fungerer slik at antall permisjonssaker utløser en viss 
betalingsprosent hos fakultetene. Andre suksessfaktorer gruppa peker på er å ha få, men dedikerte 
ansatte som jobber med problematikken på heltid, holder seg oppdatert på regelverk, og gir tett 
oppfølging gjennom hele prosessen.   

Oppsummering etter besøk hos Copenhagen International House og Københavns Universitet 
Copenhagen International House er en såkalt one-stop-shop sentralt plassert i København, der målet 
er å rekruttere, gi en god velkomst og beholde gode internasjonale arbeidstakere. København 
kommune holder til i første etasje, der internasjonale arbeidstakere kan få ordnet med 
arbeidstillatelse, registrering hos skatteetaten og ID-nummer. Københavns Universitets International 
Staff Mobility holder til i femte og sjette etasje i dette huset, der de har kontorer for mottak av 
nyansatte internasjonale KU-forskere, lokaler for informasjonsmøter og sosiale sammenkomster for 
forskere og medfølgende ektefeller, samt et leilighetshotell for korttidsopphold. Hvis alt går som det 
skal, er nye KU-ansatte klare til å begynne å arbeide to timer etter ankomst på International Staff 
Mobility/International House. 

International House åpnet i 2012, og samtlige aktører, inklusive København kommune leier lokalene i 
huset. For å kunne etablere seg i huset må man jobbe med internasjonale arbeidstakere. 
International Staff Mobility bistår både de nyansatte internasjonale forskerne og enhetene ved 
Københavns universitet for å sikre en så smidig oppstart som mulig. International Staff Mobility 
begynte i 2008 med tre ansatte, men har gjennom ekstern finansiering (særlig EURAXESS) gradvis 
utvidet til at de nå er oppe i 14 personer i full stilling, i tillegg til 4 masterstudenter på deltid. Ved 
oppstart var det primært «harde tjenester» International Staff Mobility kunne bistå med, og de 
overtok hele kontrakts- og lønnsarbeidet. Men kontoret har målrettet utvidet personalet og bygget 
opp spesialistkompetanse på immigrasjon (juss), VIP-programmer med tett oppfølging av særlig 
viktige forskere (veldig populært hos enhetene!), dual career counseling, internasjonale ph.d.-
kandidater, og nå i det siste også rådgivning i forbindelse med utgående mobilitet. I tillegg har 
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International Staff Mobility en viktig rolle som lobbyist og påvirker på feltet internasjonal 
rekruttering. De har jobbet svært bevisst med nettverksbygging, og har en stemme som blir hørt. 

Av suksessfaktorer trekker leder for International Staff Mobility, Vivian Tos Lindgaard, særlig frem 
den bevisste kompetansebyggingen innad på kontoret. De henter ikke inn spesialisthjelp utenfra, 
utenom på skattefeltet, men har bygget opp og gradvis utvidet kompetanse over tid, gjennom å 
ansette og beholde de beste folkene. Serviceinnstilling er en annen faktor som har vært avgjørende 
for å lykkes. De har hele tiden hatt som mål å være ekstremt hjelpsomme. International Staff 
Mobility svarer på alle henvendelser (11 440 på 6 mnd.) og de henviser aldri noen ut i det store intet. 
Kommunikasjonsarbeidet ved International Staff Mobility, med nyhetsbrev, proffe og brukervennlige 
nettsider, skreddersydde brosjyrer – f.eks. «Understand your pay check» – har også spilt en viktig 
rolle.  

En bevisst bruk av byen København i profileringen av universitetet er en annen suksessfaktor, fordi 
de innså at byen København er en mye sterkere «merkevare» enn Københavns Universitet. Navnet 
«International House» trekkes også frem som noe som har bidratt til suksessen for alle 
virksomhetene i huset. Københavns universitet rekrutterer nå gradvis flere amerikanere og briter. 
Tidligere toppet svensker og tyskere listen. 

Et besøk hos Statens naturhistoriske museum bekrefter inntrykket av International Staff Mobility 
som et uhyre vellykket prosjekt. Museet skryter av den oppfølgingen International Staff Mobility gir, 
både til de administrativt ansatte og til internasjonale forskere. International Staff Mobility har 
medført en enorm forbedring i og profesjonalisering av tjenestene. De påpeker imidlertid at kontoret 
kun følger opp de som får en arbeidskontrakt hos Københavns universitet. Internasjonale 
gjesteforskere og andre besøkende må enhetene ta seg av selv, hvilket i praksis betyr at de fortsatt 
må ha noe av den samme kompetansen ute på enhetene. Men International Staff Mobility er alltid 
behjelpelige hvis de har spørsmål.  

Prosjektgruppens anbefaling: utforming og organisering av International Staff Mobility 
Office 

Målsetting med etableringen av enheten 
• Mottak av internasjonale ansatte skal være i henhold til beste praksis og ta så kort tid som mulig  
• Den enkelte utenlandske ansatt som kommer til UiO skal få nødvendig informasjon og nødvendig 

oppfølging for en smidig overgang til ny jobb ved UiO 
• Fakulteter, institutter og sentre skal oppleve at internasjonale rekrutteringer fungerer bedre, og 

få den bistand de trenger for å gjennomføre internasjonale tilsettinger 
• Enhetene opplever et profesjonelt støtteapparat og bruker færre ressurser på slike tjenester 
• Bedre integrering av medfølgende familie (rådgivning dual career, barnehage, skole mv.) 
• UiO skal bli en mer attraktiv arbeidsgiver internasjonalt 

  
Det er ansvarlig i linjen som skal sikre at de planlagte tiltakene for gevinstrealisering blir gjennomført, 
og som skal følge opp hvorvidt gevinstene faktisk blir realisert. Linjen kan i dette tilfellet tolkes å 
være International Staff Mobility Office, men det er også viktig at fakulteter og tilsvarende enheter, 
gjør sitt for å sikre at denne enheten oppnår de effektene som er ønskelig. 
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Kompetanse 
Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, god kulturforståelse, god internasjonal forståelse og 
dedikasjon og serviceorientering bør være grunnleggende kompetanse ved International Staff 
Mobility Office. Dedikerte og serviceorienterte medarbeidere anses som særlig viktig for å gi god og 
riktig service og veiledning. I tillegg bør spesialkompetanse innen områdene oppholds- og 
arbeidstillatelse, mottak av internasjonale forskere, rekrutteringsområdet og skatt/trygd/pensjon 
være kvalifikasjonskrav. I og med at det legges særlig vekt på dedikerte og serviceorienterte 
medarbeidere anses det som hensiktsmessig at det ved tilsetting av medarbeidere legges mer vekt 
på dette enn på høy faglig spesialkompetanse, og at det gis kompetanseheving i spesialområdet 
dersom det skulle være aktuelt. I et slikt tilfelle bør det allikevel være krav om en viss grad av erfaring 
innen spesialområdet. Det vises til den vedlagte funksjons og bemanningsplan. 

Tjenester 
International Staff Mobility Office bør bistå lokalt nivå i alle administrative oppgaver som er 
spesialrettet mot mottak av utenlandske ansatt innen fasene: 

 

Dette innebærer blant annet å sørge for god informasjon og støtte til alle involverte, inneha 
spesialistkompetanse, tett oppfølging og veiledning overfor internasjonale forskere. I tillegg skal 
International Staff Mobility Office skal bidra til administrativ utvikling og utadrettet arbeid innenfor 
sitt fagområde. Eksempelvis omfatter dette å inngå nødvendige rammeavtaler og samarbeidsavtaler, 
utforme policy, rutiner, maler, arbeidsmetoder og informasjonspakker. Enheten skal også være 
koordinator opp mot offentlige aktører og eksterne interessenter, samt være en pådriver innenfor 
internasjonal rekruttering. 

Målgrupper 
De primære målgruppene for tjenestene til International Staff Mobility Office vil være alle ansatte 
som rekrutteres internasjonalt til UiO. Dette inkluderer fast vitenskapelig ansatte, førsteamanuensis 
II/professor II, midlertidig vitenskapelig ansatte (ph.d., post.doc og forskere), teknisk-administrativt 
ansatte5 og gjesteforskere. Behovene til disse gruppene er i stor grad like, men det vil være naturlig 
at hvilke målgrupper som prioriteres høyest i oppbyggingsfasen av International Staff Mobility Office 
styres av fagmiljøenes strategiske prioriteringer og ønsker. I tillegg til den enkelte internasjonale 
ansatt, er de viktigste målgruppene for kontorets tjenester de fakulteter, institutter og sentre som 
rekrutterer internasjonale ansatte. Over tid bør man også utvide tjenestene til å omfatte utreisende 
ansatte. 

Arbeidsdeling mellom lokal enhet og International Staff Mobility Office 
International Staff Mobility Office’ oppgaver vil i hovedsak være å bistå og tilrettelegge ved 
internasjonale rekrutteringer, med de oppgaver som er særegne for rekruttering av internasjonale 
søkere og tilsatte. Oppgaver som vil ligge til enhver rekruttering (enten den er nasjonal eller 
internasjonal) bør fremdeles ivaretas på lokalt nivå.  

Nedenfor beskrives de ulike fasene av en vanlig rekrutteringsprosess med fokus på fordelingen 
mellom International Staff Mobility Office og lokalt nivå. Det gjørs oppmerksom på at  

5 Ved noen enheter rekrutteres det internasjonalt til en del fagnære teknisk-administrative stillingskategorier, 
slik som forskningsteknikere, ingeniører og lignende. 

Pre-
acceptance Pre-arrival At-arrival Post-arrival 
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forslaget ikke omhandler ikke rekruttering av gjesteforskere, men det vil også være behov for å se på 
utvikling av rutiner mv. for denne gruppen. 

Pre acceptance (rekrutteringsfasen) 
Det vurderes som naturlig at de lokale enhetene fremdeles kunngjør stilling, gjennomfører 
rekruttering, fastsetter lønn, startdato og lignende, samt sender ut tilbud til den innstilte. I denne 
fasen kan International Staff Mobility Office bidra med å kvalitetssikre kunngjøringstekst på engelsk, 
utarbeide informasjonspakker med for eksempel arbeids- og oppholdstillatelse, visum, skatt, pensjon, 
forsikring, barnehage, New in Norway and Oslo, og informasjon om bolig. Det kan også være en 
mulighet at International Staff Mobility Office tilbyr skreddersydd informasjon innen områdene, og 
gir ekstra veiledning til enkelte stillinger. Denne type ordning må drøftes nærmere.  

Pre arrival (når kandidaten har takket ja) 
De lokale enheter informerer International Staff Mobility Office om at det er gjort vedtak om en 
internasjonal rekruttering, og at velkomstmail skal sendes ut. Det foreslås at velkomstmail til 
nyansatte ved internasjonal rekrutteringer sendes ut fra International Staff Mobility Office, slik at UiO 
ber om den nødvendige og gjeldende informasjon i henhold til lover og forskrifter når det gjelder 
skatt, pensjon og lignende. International Staff Mobility Office bistår den nyansatte med spørsmål i 
forbindelse med søknad om arbeids- og oppholdstillatelse, visum, skatt, pensjon, forsikring. En kan 
også se for seg at International Staff Mobility Office i enkelte tilfeller kan tilby ekstra service, ved for 
eksempel å søke om skattekort/skattefritak for den nyansatte. Lokal enhet bistår den nyansatte ved 
praktiske spørsmål og eventuelt økonomisk bistand, for eksempel i forbindelse med flytting.  

Arrival (den nytilsatte ankommer landet og UiO)  
På de lokale enhetene skal det i denne fasen gjøres registreringer i lønns- og personalsystemet (SAP) 
som sikrer at den ansatte får lønn og er registrert med tilganger til nødvendige system og bygninger. 
Det er essensielt at riktig informasjon er innhentet for den nytilsatte og at det foreligger 
administrative rutiner som sikrer at denne informasjonen registreres i SAP slik at den nytilsatte 
mottar lønn så snart som mulig. International Staff Mobility Office bistår med oppfølging av 
oppholdstillatelse og nødvendig registreringer, sikrer at arbeidstillatelse er på plass før 
vedkommende faktisk tiltrer stilling, bistår med søknad om skattekort og norsk id-nummer og med 
opprettelse av bankkonto ved behov. Lokal enhet bekrefter tiltredelse nå den nyansatte er 
ankommet enheten. Videre oversendes nødvendig informasjon om id-nummer, bankkonto osv. fra 
International Staff Mobility Office til lokal enhet. Lokal enhet oversender all nødvendig informasjon 
til seksjon for lønn.  

Post-arrival (den tilsatte har vært ved UiO en periode)  
En viktig oppgave for International Staff Mobility Office i denne fasen vil være å bistå i forbindelse 
med fornyelse av arbeids-/oppholdstillatelse, eller med søknad om permanent oppholdstillatelse for 
tilsatte med utenlandsk statsborgerskap.  Ansvar for drift samt videreutvikling av dagens kurs - og 
arrangementsportefølje.  Herunder velkomstfrokost, kulturtrening som Working With Norwegians, 
skatteseminar mv. Enheten vil også fungere som rette adressat for mer generelle spørsmål, som for 
eksempel hvordan man går frem for å kjøpe bolig i Norge. 

Budsjett og kostnader bemanning  
I universitetsstyremøte 3. mai 2016, ble det vedtatt å avsette varige midler til denne satsingen, 
henholdsvis 0,6 mill. i 2017, 2 mill. i 2018 og 2,5 mill. fra og med 2019. Etter fratrekk av utgifter 
knyttet til drift/husleie, vil det være budsjettmessig dekning for to nye stillinger innenfor avsatte 
midler, i tillegg til to eksisterende stillinger.   

For å møte ønsket ambisjonsnivå på området, er det i vedlagt funksjons- og bemanningsplan foreslått 
en minimumsbemanning på fem årsverk. Dette innebærer en tilførsel av tre nye stillinger. De to 
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øvrige stillingene, inkludert lønnskostnader, vil overføres fra Avdeling for fagstøtte. Dette omfatter 
medarbeidere som i dag har oppgaver knyttet til mottakstjenester og formidling av forskerboliger.   

For å nå målet med en bemanning på fem årsverk, anbefaler prosjektet en finansieringsmodell hvor 
det legges opp til at fakulteter bidrar med en andel av lønnskostnadene til den siste stillingen. 
Beløpet kan justeres etter fakultets størrelse mv. etter modell fra foreldrepermisjonsprosjektet.  

Tabellen nedenfor viser ønsket bemanning. I en oppstartsfase foreslås det fire årsverk, henholdsvis 
leder og stilling A, B og C. Parallelt bør det jobbes med en plan for opptrapping og finansiering av 
stilling D, med spesialistområde innenfor skatt.  

 

I en mellomperiode kan det undersøkes om medarbeidere ved UiO med kompetanse innenfor 
skatteområdet, kan bistå enheten i disse spørsmålene. Frikjøp for deler av en stiling kan vurderes. En 
slik ordning vil, i tillegg til å svare ut faglige problemstillinger, også bidra til kompetanseoverføring i 
en oppstartsfase. 

Dersom enhetens portefølje på sikt utvides, eksempel til å omfatte støtte til utreisende, må det 
jobbes videre med finansiering av økt bemanning knyttet til en opptrappingsplan. Det kan da bli 
aktuelt å søke om økte midler fra universitetsstyret, samt utrede andre inntjeningsmuligheter, 
eksempelvis eksternfinansiering.  

Organisatorisk plassering 
Det foreslås at UiOs International Staff Mobility Office plasseres organisatorisk under Avdeling for 
personalstøtte (AP). Kontorets tjenester skal støtte opp under den overordnede strategiske satsingen 
på rekruttering, og tjenestene som skal leveres ligger i all hovedsak innenfor personalfeltet. 

Den sentrale delen av dagens tjenester er lagt til Avdeling for fagstøtte (AF). De to stillingene ble 
under IHR flyttet fra AP til AF. Bakgrunnen for at man flyttet stillingene til AF er at funksjonene ble 
vurdert som en del av UiOs internasjonaliseringsarbeid. Den mest vanlige organiseringen hos andre 
institusjoner er at disse funksjonene er lagt til HR-avdelingen eller som en uavhengig enhet. 

Det ble innledningsvis vist til Strategi 2020, Strategic Advisory Board og Årsplan 2017-2019 som 
strategisk forankring for prosjektet. Utviklingen av UiOs internasjonaliseringsarbeid ivaretas 
administrativt i stor grad i Avdeling for fagstøtte, Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og 
internasjonalisering (SFUI) og i Lederstøtten. Med organisatorisk plassering i AP er det viktig å 
samarbeide tett med disse enhetene for at International Staff Mobility Office sine tjenester skal 
utvikles i tråd med internasjonaliseringsarbeidet for øvrig.     

Lokaler og infrastruktur 
Uavhengig av om UiOs International Staff Mobility Office tilknyttes et internasjonalt hus som 
etableres av Oslo kommune eller ikke, bør man ivareta visse forutsetninger når det gjelder lokaler.  

Leder/Koordinator Stilling A Stilling B Stilling C (ny) Stilling D (ny)

Ledelse
Spesialistområde 
Bolig

Spesialistområde 
Oppholds-/arbeidstillatelse

Spesialistområde
Rekruttering

Spesialistområde 
Skatt

Videreutvikle enhet Bistand boligsøk
Veiledning/informasjon/
oppfølging

Veiledning/informasjon/
oppfølging

Veiledning/informasjon/
oppfølging

Myndighetskontakt og 
nettverksbygging Formidling av forskerboliger Arrangementer/nettverk Arrangementer/nettverk Arrangementer/nettverk

Kommunikasjon Dual career WEB, Informasjonsarbeid Pensjonsforsikring, trygd, 

Rammeavtaler Barnehage/skole Utvikle rutiner mv, Bankavtaler
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Lokalene må være lett tilgjengelige enten på Blindern campus eller nært et sentralt trafikknutepunkt 
i Sentrum. De må være synlige, enkle å finne, og være imøtekommende og publikumsrettede. Med 
tanke på ressursbruk er det antagelig ikke hensiktsmessig med en fulltidsbemannet resepsjon, men 
lokalet bør være åpent for drop-in, og medarbeiderne må være lette å kontakte og få avtale med. En 
betydelig del av arbeidsformen vil bestå av samtaler mellom spesialistene og innreisende forskere 
med eventuell familie. Lokalene bør derfor legge godt til rette for private samtaler. 

København universitet erfarte at tjenesten vokste fra 3 til 14 ansatte i løpet av 7-8 år. UiOs 
International Staff Mobility Office bør ta høyde for tilsvarende utvidelsesbehov. Det er derfor viktig at 
lokalene er romslige i utgangspunktet, slik at flere ansatte kan få plass på samme sted. I København 
har de også lagt til rette for at medfølgende ektefeller og partnere kan benytte seg av lokalene ved 
blant annet låne kontor og benytte mingleområdet for sosiale aktiviteter. Dette bidrar til økt trivsel 
og integrering for de medfølgende. 

Konsekvensanalyse 
Tabellen under gir en oversikt over usikkerhetspunkter prosjektgruppa vurderer som avgjørende for 
om prosjektet lykkes eller ikke (worst case scenarios). Det er foretatt en vurdering av samlet 
risikograd og antatt konsekvens av hvert usikkerhetspunkt, og det gis et forslag til tiltak eller 
anbefaling for å løse eller foregripe problemet. For å vurdere samlet risiko har vi benyttet et 
analyseverktøy som synliggjør og tallfester hvor alvorlig man mener det er at en gitt omstendighet 
inntreffer, og hvor sannsynlig. Ved å gange alvorlighetsgrad (1-3) med sannsynlighet (1-3) kommer 
man frem til en samlet risikograd (1-9). Jo høyere den samlete risikograden vurderes å være, desto 
viktigere vil det være at man opererer med et foreslått tiltak eller en plan B. 

Usikkerhetspunkt 
eller omstendighet 
 

Alvorlighets-
grad 

Sannsynlighet Risikograd Antatt 
konsekvens 

Foreslått tiltak eller 
anbefaling 

Samarbeid med OIH      
Oppstart av 
OIH/samlokalisering 
med Oslo kommune 
blir svært forsinket  
 

2 3 6 Hele prosjektet 
forsinkes, 
enhetene og 
forskerne får ikke 
bistand 

Det utarbeides konkrete 
planer for åpning av 
kontoret på campus, 
uavhengig av Oslo 
Kommune/OIH 

OIH blir ikke noe av 
eller samlokalisering 
med Oslo kommune 
blir umulig 

2 2 4 Gevinst i 
samordnede 
tjenester for 
tilsetting, visum og 
skattekort («one 
stop shop») 
bortfaller. Mulig 
merverdi knyttet 
til branding av OIH 
og Oslo som by 
bortfaller 

Kontoret blir på campus 
og gevinst i samordnede 
tjenester søkes oppnådd 
på andre måter 

Plassering på UiO      
Kontoret plasseres 
usentralt/langt unna 
trafikknutepunkt  

3 1 3 Kontoret er 
tidkrevende å 
komme seg til og 
vanskelig å finne, 
enhetene bruker 
tid på å følge 
forskerne dit 

Kontoret får en sentral 
plassering på campus, 
gjerne i første etasje, 
med god synlighet og en 
tydelig, enhetlig profil 
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Usikkerhetspunkt 
eller omstendighet 
 

Alvorlighets-
grad 

Sannsynlighet Risikograd Antatt 
konsekvens 

Foreslått tiltak eller 
anbefaling 

Kontorlokalet er for 
lite til å romme 
både kontorplasser 
og publikumsarealer 
på samme sted og 
det er ikke plass til 
vekst 

3 1 3 Manglende 
Samlokalisering 
vanskeliggjør 
samarbeid, er 
forvirrende for 
brukerne, og 
kontoret oppleves 
ikke som ett 
kontor. Mulig 
vekst hindres 

Kontoret gis tilstrekkelig 
Samlokalisert areal fra 
start og en tydelig, 
enhetlig profil 

Implementering      
Manglende/sterkt 
forsinket 
implementering av 
prosjektet/uklarhet 
om hvem som skal 
starte det opp 

3 3 9 Kontoret får ikke 
åpnet til planlagt 
tid, det er rot i 
hvem som har 
ansvar for hva, 
ingen tar ansvar 
for igangsetting 

Det opprettes et eget 
implementeringsprosjekt 
med klart definert 
tidsplan, oppgaver og 
ansvarsfordeling. 
Kompetanse fra 
forprosjektet videreføres 

Bemanning      
Tilsetting av leder av 
kontoret blir 
forsinket, eller det 
er for få kvalifiserte 
søkere 

2 3 6 Øvrige tilsettinger 
trekker ut i tid, 
åpning av kontoret 
utsettes eller er 
ikke fullt operativt 
ved åpning 

Implementeringsprosjekt
et tar ansvar for 
implementering frem til 
leder er på plass, og 
setter i gang kunngjøring 
av øvrige tilsettinger 

Kontoret bemannes 
med for få personer, 
uten spesialist-
kompetanse 

3 1 3 Kontoret leverer 
ikke tjenester i det 
omfang og på det 
nivå enhetene 
forventer, 
oppleves ikke som 
en reell forbedring 

Kontoret gis tilstrekkelig 
og spesialisert 
bemanning fra start, jf. 
funksjons- og 
bemanningsplan 

Budsjett      
Budsjettet tillater 
for få nye stillinger i 
forhold til behovet 
kontoret er ment å 
dekke  
 

3 3 9 Kontoret leverer 
ikke tjenester i det 
omfang og på det 
nivå enhetene 
forventer og det er 
ikke kapasitet til å 
søke om ekstern 
finansiering til 
utvidelser/vekst 

Budsjetteringen følger 
ambisjonsnivået for 
kontoret mtp. 
brukeropplevelse og 
bedre omdømme for 
UiO. Muligheter for 
betalingsløsning bør 
utredes 

Forhold til enheter      
Kommunikasjon 
mellom nivåene g 
samarbeid lokalt/ 
sentralt fungerer 
ikke. Enhetene 
opplever at 
tjenestene er dårlig 
tilpasset deres 

3 2 6 Det blir dårlig 
oppslutning om 
prosjektet, 
misfornøyde 
enheter og 
brukere 

Implementerings-
prosjektet utvikler 
detaljerte rutiner for 
saksflyt og samarbeid. 
Kommunikasjon 
opprettes som et eget 
underprosjekt. 
Organisasjon og 
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Usikkerhetspunkt 
eller omstendighet 
 

Alvorlighets-
grad 

Sannsynlighet Risikograd Antatt 
konsekvens 

Foreslått tiltak eller 
anbefaling 

behov  tjenester prøves ut på et 
pilot-fakultet før full 
utrulling, og et nettverk 
vurderes etablert. 

 
Implementering og videre prosess 
Ansvar for implementeringsarbeidet anbefales lagt til Avdeling for personalstøtte v/personaldirektør. 
Det foreslås at arbeidet organiseres som et prosjekt som skal legge til rette for oppstart av 
International Staff Mobility Office i januar 2018. Prosjektet bør blant annet jobbe med: 

 Prosjektbeskrivelse/prosjektmandat 
 Kontorlokaler 

• Detaljere arealbehov overfor Eiendomsavdelingen 
• Planlegge hensiktsmessig utforming av lokaler, oppussing mv. 
• Innkjøp av møbler og annet utstyr  
• IKT/Infrastruktur  

 Bemanning/rekruttering 
• Innplassering av nåværende medarbeidere med oppgaver innenfor mottak/forskerboliger 
• Utarbeide stillingsannonser 
• Gjennomføre rekrutteringsprosesser 

 Utvikling av mottakskontorets tjenester og leveranser:  
• Utdype rollebeskrivelser 
• Etablere gode rutiner knyttet regstreing av utenlandske arbeidstakere i SAP, lage gode og 

pålitelige rapporteringsverktøy 
• Utvikle maler og rutiner; f.eks. saksflyt/dialog mellom brukerne, ISMO, lokalt nivå og lønn 
• Tydeliggjøre samarbeidsflater lokalt/sentralt nivå, samt mot Lønn og Fagstøtte  

 Kommunikasjon/Web 
• Utarbeide kommunikasjonsplan 
• Videreutvikle profil 
• Hensiktsmessig oppsett på nettsider 
• Gjennomgang av innhold  

 Utarbeide plan for oppstart  
• Plan for lansering, herunder kommunikasjon/informasjon til enheter og brukere 
• Plan for pilotering 
• Plan for gradvis utrulling av tjenester 

 Dialog med Oslo kommune 
 

Ideelt sett burde leder av enheten vært delaktig i denne fasen, men fordelene med raskt å starte opp 
arbeidet med etablering av kontoret, utvikle tjenester, verktøy mv. anses å være større enn 
ulempene ved at leder ikke er på plass. Arbeidet med å rekruttere leder, bør imidlertid starte så snart 
det lar seg gjøre.   

Forslag til prosjektorganisering 
Det anbefales at det bygges videre på den kompetansen nåværende prosjektmedlemmer har 
opparbeidet seg, og at prosjektgruppen, helt eller delvis, deltar i implementeringsprosjektet. For å 
sikre tilstrekkelig kapasitet i prosjektgruppen, anbefales det at enkelte prosjektmedlemmer frikjøpes 
fra sine nåværende stillinger (50-100 %).  
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Styringsgruppe 
Irene Sandlie 
(prosjekteier) 

Prosjektgruppe 
NN prosjektleder  (50-100 %) 
NN prosjektdeltaker (100 %) 
NN prosjektdeltaker (10 %) 
NN prosjektdeltaker (Erland Nettum) (10 %) 
Kommunikasjon (10 %) 
Web (20 %) 

  

Delområde 
Etablering og 
infrastruktur 

 

Delområde 
Tjenester og leveranser 

Delområde 
Kommunikasjon/WEB 

Delområde 
Dialog Oslo kommune 

Referansegruppe 
Med ressurser fra 
målgruppen, 
samt ledere/PK 
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Vedlegg 1: International Staff Mobility Office – oversikt tjenester og leveranser 

 
International Staff Mobility Office – tjenester og leveranser 

 
PRE acceptance PRE arrival AT arrival POST arrival Andre oppgaver 

• Kvalittesikre engelske 
kunngjøringstekster ved 
behov  

• Bidra med 
annonserinsstrategi 
rettet mot internasjonale 
medier ved behov 

• Tilby informasjon til 
enheter og aktuelle 
kandidater vedr   

- oppholdstillatelse 
- bolig  
- skatteordning 
- velferdsgoder   
- barnehage/skole 
- pensjon og forsikring 

 

• Utsendelse av 
velkomstmail  

• Opprette dialog med 
lokal enhet og nyansatt 

• Følge opp og bistå i 
søknadsprosess vedr 
oppholdstillatelse og 
arbeidstillatelse 

• Informere om praktiske 
og økonomiske forhold 
rundt flytting til Norge 

• Veiledning vedr 
- bolig  
- skatteordning 
- velferdsgoder   
- barnehage/skole 
- pensjon og forsikring 
 

• Møte med nyansatt 
(fast kontaktperson) 

• Følge opp effektuering 
av oppholdstillatelse, 
EU-registrering, skatt 
og ID-nummer 

• Bistand/assistanse med 
opprettelse av 
bankkonto 

• Tett oppfølging og 
veiledning vedr 

- bolig  
- skatteordning 
- velferdsgoder   
- barnehage/skole 
- pensjon og forsikring 
 

• Arrangere  
- kurs 
- skatteseminar 
- sosiale arrangementer 
- kulturtrening  

• Bistå med fornyelse av 
oppholds- og 
arbeidstillatelse 

• Karriereveiledning til 
medfølgende partner 

• Tilby assistanse ved kjøp 
av bolig i Norge 

• Oppfølgingssamtaler  
• Nyhetsbrev 

• Bidra til administrativ 
utvikling og utadrettet 
arbeid innenfor 
fagområdet 

• Inngå og ivareta 
nødvendige rammeavtaler 
og samarbeidsavtale 

• Utforme policy, rutiner, 
maler, arbeidsmetoder og 
informasjonspakker 

• Være koordinator opp mot 
offentlige aktører og 
eksterne interessenter, 
samt være en pådriver 
innenfor internasjonal 
rekruttering 

• Utarbeide og vedlikeholde 
nettinformasjon 
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Vedlegg 2: Funksjons- og bemanningsplan 
 

 

Funksjons- og bemanningsplan 
 

International Staff Mobility Office 

 
Organisasjons/funksjonsbeskrivelse 

1.1 Vedtatt organisering: 

Styrevedtak 3. mai 2016 

Opprettelse av et mottakskontor for internasjonale forskere ble vedtatt i universitetsstyret henholdsvis i mai/juni 2016. International Staff Mobility Office 
(ISMO) er organisert innunder Avdeling for personalstøtte. Enheten har en gruppeleder som rapporterer til personaldirektør.  

Enheten er bemannet ut i fra nåværende behov og avsatte midler. Dersom enhetens portefølje på sikt utvides, kan det være behov for økt bemanning.  
 

1.2 Målsetting med etableringen av enheten: 

• Mottak av internasjonale forskere skal være i henhold til beste praksis og ta så kort tid som mulig  
• Økt bistand til fakulteter og tilsvarende enheter innenfor området internasjonal rekruttering og i enkeltsaker 
• Internasjonale forskere som kommer til UiO skal være tilfredse med de tjenestene som leveres 
• Enhetene opplever et profesjonelt støtteapparat og bruker færre ressurser på slike tjenester 
• Bedre integrering av medfølgende familie (rådgivning, dual career, barnehage, skole mv.) 
• UiO skal bli en mer attraktiv arbeidsgiver internasjonalt  
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1.3 Enhetens oppgave og rolle: 

Enheten skal bistå lokalt nivå i alle administrative oppgaver som er spesialrettet mot mottak av internasjonale forskere. Dette innebærer bl.a. å sørge for 
god informasjon til alle involverte, inneha spesialistkompetanse, tett oppfølging og veiledning overfor internasjonale forskere, være koordinator opp mot 
offentlige aktører og eksterne interessenter, samt være pådriver for administrativ utvikling innenfor internasjonal rekruttering. Enheten skal innenfor 
arbeidsområdet, etablere faglig felleskap og felles arbeidsmetoder/rutiner mellom lokalt og sentralt nivå, samt delta i relevante faglige nettverk både 
internt og eksternt.  
Enheten skal også ivareta oppgaver som utforming og utvikling av internt regelverk, avtaler og lignende innenfor fagområdet, og bidra med utredninger 
kompetanseutvikling.  
 

Hvilke roller har ISMO:  
• Premissgiver for fagområdet og tilhørende prosesser  
• Rådgiver for universitetsledelsen og lokale enheter innenfor fagområdet.   
• Bistå/veilede nytilsatte internasjonale forskere og medfølgende familie 
 

 

 

 

 

1. Bemanningsplan  

Merknad til «stillingstittel» og «kvalifikasjonskrav»: 
• Saksbehandlerstillingene er oppført med stillingstittel rådgiver/seniorkonsulent for å sikre fleksibilitet og mulighet for å kunne tilsette noen med 

mindre erfaring, men som likevel har kompetanse innen ønsket fagfelt   
• Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskrav angitt under de ulike stillingene. 
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Arbeids- 

område 
Nr. Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver 

Kvalifikasjonskrav 

 

Ledelse 

 

 

1 Seksjonssjef  

Funksjon: 

Gruppeleder 

1211 
 

100 % Faglig og administrativ ledelse av enheten i samråd med 
personaldirektør: 
• Personal/fag/budsjettansvar 
• Videreutvikling av enhet og fagområde 
• Være koordinator og pådriver opp mot offentlige 

aktører og eksterne interessenter 
• Være pådriver for administrativ utvikling innenfor 

internasjonal rekruttering 
• Sørge for utvikling og forvaltning av standardiserte 

rutiner for innenfor fagfeltet 
• Sørge for at nødvendige rammeavtaler innen 

fagområdet inngås 
• Sørge for en tydelig og kjent arbeidsdeling mellom SIMO 

og lokalt nivå 
• Sørge for at enheten tilbyr lokale enheter og 

internasjonale forskere nødvendig oppfølging 
• Sørge for at enheten leverer gode og målrettede 

informasjonstjenester, inkludert web  
• Andre oppgaver innenfor Avdeling for personalstøtte 

sine ansvarsområder kan bli lagt til stillingen 
 

Universitets- eller 
høyskoleutdanning på masternivå 
innen relevant fagområde. 

Lang relevant arbeidserfaring kan 
kompensere for dette. 

Erfaring fra stillingens 
ansvarsområder en fordel 

 

Gode språkferdigheter på norsk og 
engelsk  

 

2 Rådgiver/ 
Seniorkonsulent 
 

1434/
1363 

100 • Administrering av UiOs forskerboligordning  
• Bistand boligsøk 
• Arrangementer/nettverk  
• Oppdatering av nettinformasjon 

Høyere utdanning fra universitet 
eller høyskole, minimum 
tilsvarende bachelornivå.  
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Relevant erfaring og 
spesialkompetanse fra 
saksområdet. 
 
Kulturforståelse, serviceinnstilt og 
evne til å veilede andre 
 
Meget gode språkferdigheter på 
norsk og engelsk, både skriftlig og 
muntlig  

3 Rådgiver/ 
Seniorkonsulent  
  
  
 
 

1434 
1363 

100 • Informasjon, veiledning og en-til-en oppfølging 
• Tilby spesialistkompetanse innenfor eget fagområde 
• Veilede/støtte lokalt nivå 
• Koordineringsrolle knyttet til dual career, og veilede ift 

barnehage/skole 
• Arrangementer/nettverk  
• Oppdatering av nettinformasjon 
 
 
 
 
 
 
 

Høyere utdanning fra universitet 
eller høyskole, minimum 
tilsvarende bachelornivå.  

Relevant erfaring, og kompetanse 
innenfor områdene oppholds- og 
arbeidstillatelse. 
 
Kulturforståelse, serviceinnstilt og 
evne til å veilede andre 
 
Meget gode språkferdigheter på 
norsk og engelsk, både skriftlig og 
muntlig 

4 Rådgiver/ 
Seniorkonsulent  
  
 
 

1434 
1363 

100 • Informasjon, veiledning og en-til-en oppfølging 
• Tilby spesialistkompetanse innenfor eget fagområde 
• Veilede/støtte lokalt nivå 
• Arrangementer/nettverk  

Høyere utdanning fra universitet 
eller høyskole, minimum 
tilsvarende bachelornivå.  
Erfaring fra mottak av 
internasjonale forskere, samt 
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• Utarbeide rutiner, maler mv. i samarbeid med relevante 
enheter/nettverk 

• Administrativ utvikling innenfor internasjonal 
rekruttering 

• Informasjonsarbeid, herunder web 
• Oppdatering av nettinformasjon 
 

kjennskap til 
rekrutteringsområdet, og andre 
nærliggende prosesser.  
 
Kulturforståelse, serviceinnstilt og 
evne til å veilede andre 
 
Meget gode språkferdigheter på 
norsk og engelsk, både skriftlig og 
muntlig 

5 Rådgiver/ 
Seniorkonsulent  
 

 

 

 

1434  • Informasjon, veiledning og en-til-en oppfølging 
• Tilby spesialistkompetanse innenfor eget fagområde 
• Veilede/støtte lokalt nivå 
• Arrangementer/nettverk  
• Rådgive ift spørsmål om trygd/forsikring 
• Følge opp bankavtale, og bistå ved opprettelse av 

bankkonto 
• Oppdatering av nettinformasjon 

 

Høyere utdanning fra universitet 
eller høyskole, minimum 
tilsvarende bachelornivå.  

Relevant erfaring, og kompetanse 
innenfor områdene skatt og 
trygd/forsikring 
 
Kulturforståelse og evne til å 
veilede andre 
 
Meget gode språkferdigheter på 
norsk og engelsk, både skriftlig og 
muntlig 
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