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FORORD 
Bakgrunnen for prosessen er universitetsstyrets vedtak for Roller og ansvar knyttet til de 

administrative nivåene i prosjektet Internt Handingsrom: Vedtak om fordeling av roller og ansvar i 

UiOs administrasjon datert 23. oktober 2012 og vedtak om reorganisering av 

Sentraladministrasjonen datert 17. juni 2013. 

Dette dokumentet oppsummerer arbeidet og den omfattende prosessen som har foregått i perioden 

desember 2013 til september 2014. Fakultetsdirektører og LOS-direktører har gjennomgått LOS-

avdelingenes prioriterte hovedprosesser og samarbeidsarenaer, og i fellesskap identifisert 

utviklingsområder. 
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1 Bakgrunn 

 

1. januar 2014 trådte ny organisering av de sentrale administrative tjenestene ved UiO i 

kraft: UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS). Organiseringen er en oppfølging av arbeidet med 

Internt handlingsrom: «Roller og ansvar knyttet til de administrative nivåene». 

Styrets vedtak av 23. oktober 2012 om at de administrative tjenestene ved UiO skal 

organiseres etter «Nærhetsmodellen» ligger til grunn for organiseringen.  

Målene for den nye organisasjonen er: 

1. Tydeligere roller 

2. Økt brukerfokus 

3. Styrket strategisk kraft 

4. Styrket ledelse 

5. Strategiområder skal ses i sammenheng 

6. Administrative områder skal ses i sammenheng 

Avdelingsdirektørene i LOS har i samarbeid med fakultetsdirektørene våren og høsten 2014 

gjennomgått alle hovedprosesser og endringsbehov i grenseflaten mellom LOS og 

fakultetene/museene/UB. Hensikten har vært å komme frem til en «operasjonalisering av 

nærhetsmodellen» - definere hvilke konkrete konsekvenser nærhetsmodellen vil ha for 

arbeidsdeling og samhandling mellom LOS og fakultetene.  

Resultatet av de bilaterale prosessene finnes i vedlegg 1-5. Hver av avdelingene i LOS 

redegjør for prosessen og sine forslag til prioriteringer etter gjennomgangen av 

hovedprosesser, arbeidsmåter og utviklingsbehov.  

1.1 Vurdering opp mot Strategi 2020, Årsplan 2014-2016 og Årsplan 2015-

2017 

Prosessen skal bidra til å nå mål fire i Strategi 2020: «Universitetet i Oslo skal forvalte sine 

samlede ressurser effektivt, slik at de bidrar til å understøtte kjernevirksomheten». Videre 

sier strategien at « Universitetet i Oslo må søke kvalitet i all sin virksomhet og styrke en 

kultur for kontinuerlig kvalitetsforbedring. (…) En gjennomgående kvalitetskultur bringer 

også sterkere fokus på hvordan støttefunksjoner og infrastruktur virker i samspill med faglig 

kvalitet.» 

Prosessen er forankret i Årsplan 2014-2016 og 2015-2017. 

2014-2016: «IHR som prosjekt avsluttes i 2013. Arbeidet med kontinuerlig forbedring av 

administrative områder for å skape økt handlingsrom for primærvirksomheten fortsetter. 

Konkrete aktiviteter som er igangsatt skal videreføres og implementeres. Arbeidsformer med 

tettere samhandling mellom nivåene skal videreutvikles. Særlig viktig er samhandling 

mellom nivåene om forbedringer.» 



5 
 

2015-2017:« Internt handlingsrom ble avsluttet som prosjekt høsten 2013. Gjennomføringen 

av konkrete tiltak knyttet til de prioriterte områdene fortsetter i perioden 2015-2017.(…)I 

tillegg vil det arbeides med operasjonaliseringen av nærhetsmodellen som blant annet betyr 

en avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom LOS og enhetene. Gjennomføringen 

skjer i UiOs ordinære linje.» 

1.2 Om nærhetsmodellen 

Nærhetsmodellen bygger på at beslutninger skal fattes på lavest mulig effektive nivå, og 

brukerinteresser tillegges tung vekt. Organiseringen av de administrative tjenester skal følge 

en desentral modell som innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå. Ved 

stordriftsfordeler, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges 

sentraliserte løsninger. Det skal skje en økt grad av standardisering i administrative tjenester 

der en helhetlig vurdering tilsier dette. Nærhetsmodellen skal føre til et mindre grunnlag for 

kontroll og rapportering. 

1.3 Mandater 

Det ble utarbeidet ett hovedmandat for prosessen. I tillegg utarbeidet de fem avdelingene 

hver sine undermandater (se vedlegg 6-11).  

Prosessen skal munne ut i følgende (i henhold til hovedmandatet):  

 En beskrivelse av hvilke forventninger LOS og enhetene har til hverandre knyttet til 

tjenesteytelser. 

 En beskrivelse av hvordan LOS og enhetene skal samarbeide og hvordan man 

skal fatte beslutninger i saker som berører både enhetene og LOS. 

 Et forslag til hvilke administrative oppgaver som skal utføres på enhetene og hvilke 

som skal ligge i LOS. 

 Forslag til hvordan endringsprosesser skal prioriteres, besluttes og gjennomføres. 

 En beskrivelse av roller, ansvar og myndighet knyttet til policy, drift og forvaltning av 

lov og regelverk der det ikke er avklart. 

 En langsiktig plan for hvilke arbeidsprosesser vi bør forbedre. 

Styrets vedtak 17. juni 2013 om ny struktur ligger til grunn for prosessen. 

1.4 Arbeidsprosessen 

Avdelingsdirektørene i LOS har hatt ansvar for å lede arbeidet, og har i hovedsak organisert 

arbeidet som parallelle, bilaterale prosesser. Nærhetsmodellen har vært førende for 

hvordan arbeidet er lagt opp. Fakultetsdirektørene har vært involvert og hatt vesentlig 

innflytelse på prioriteringer og forslag til endringer. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe 

for hver LOS-avdeling med representanter fra flere fakulteter. Representantene har så langt 

det har latt seg gjøre, representert alle fakulteter.  
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En gjennomgang av alle (formelle) nettverk har inngått i dette arbeidet. Fakultetsdirektør 

Benedicte Rustad fra Det juridiske fakultet har koordinerte fakultetsdirektørenes innspill på 

dette området.  

OU-direktør Anita Sandberg og seniorrådgiver Bente Hennie Strandh fra Enhet for 

lederstøtte har koordinert arbeidet på overordnet nivå.  

2 Oppsummering av avdelingenes viktigste hovedprosesser 

og prioriteringer 

2.1 Avdeling for administrativ støtte (ADS, ca120 ansatte)  

Hovedtrekkene i dagens arbeidsdeling på fagområdene innkjøp, regnskap, arkiv og 

systemeierskap vurderes i all hovedsak å fungere godt. 

De viktigste områdene man foreslår å jobbe videre med er: 

 Lønnsområdet: digitalisering av prosessen, tydeligere rolle- og ansvarsdeling, 

fagfordypning, opplæring og systemutvikling. ADS må ta hovedansvar for opplæring. 

Gjennomgang av arbeidsrutiner.  

 Mindre operative oppgaver der man må se på oppgavefordeling mellom nivåene 

(vurdere sentralisering, evt, tjenester levert fra en annen større enhet): dag- til da 

innkjøp, utgående faktura, bilagslønnede, eksternt finansierte prosjekter 

 Innkjøp og regnskap vil bli vurdert senere 

 Arkiv vil bli vurdert senere ifm evt. ny system 

 Allerede vedtatt IHR-prosjekt: Bilagslønn 

2.2 Avdeling for fagstøtte (AF, ca 125 ansatte)  

Resultatet av gjennomgangen viser at man i hovedsak er tilfreds med dagens arbeidsdeling, 

at de oppgaver som har blitt enten sentralisert eller desentralisert i IHR har vist seg å gi gode 

resultater.  

De viktigste områdene man foreslår å jobbe videre med er: 

 Bedre forskerstøtte: Det er allerede besluttet å igangsette et IHR-prosjekt om forskerstøtte 

som en videreføring av IHR-prosjektet om eksternt finansiert virksomhet. Ragnar Lie er 

prosjektleder og rapporterer til viserektor Fægri og Enhet for lederstøtte. AF vil bidra inn i 

plangruppe, undergrupper, og lignende. 

 Digital eksamen: Det er allerede besluttet å igangsette et prosjekt om digitalt eksamen som 

omhandler gjennomføring av eksamen digitalt samt digitale arbeidsprosesser. AF er 

prosjekteier og prosjektet revitaliseres fra H14. 

 Administrasjon av ph.d.-utdanningen: Fakultetene har uttrykt ønske om å gå igjennom 

administrative oppgaver knyttet til forvaltning av ph.d.-utdanningen med tanke på tydeligere 

ansvar og mer effektiv arbeidsdeling mellom LOS og fakultetene. Parallelt med dette 
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arbeides det også med faglig kvalitetsutvikling (jf styrevedtak 6. mai 2013) og revisjon av 

UiOs kvalitetssystem for utdanning.  

 Kommunikasjonsfeltet: Generelt vil det kunne være gevinster å hente i mer effektivt og 

målrettet arbeid. Det krever en gjennomgang av arbeidsdeling og ansvar mellom AF/LOS og 

fakultetene. Dersom AF skal ta helhetlige grep for UiO, vil det kunne innebære å legge til 

rette for systematisk kommunikasjonsarbeid i tråd med vedtatte strategier: sørge for at det 

utarbeides veiledninger, standarder, felles opplegg for målinger og analyser av feltet, 

koordinere felles satsinger på tvers av enheter, og legge til rette for erfaringsdeling. 

 IHR-web videreføres som planlagt.     

 Inn- og utreisende studenter: Det er allerede vedtatt å gjennomføre et mindre 

prosjekt knyttet til godkjenning/innpassing. Dette vil bli gjennomført siste kvartal i 

2014. 

 AF ønske en samlet gjennomgang av roller, ansvar og myndighet i LOS som følger av 

oppgaver og funksjoner for å sikre tydelighet i utførelsen. 

2.3 Avdeling for Personalstøtte (AP, 11 ansatte, per 17.09.14)  

Personalfunksjonen er i hovedsak desentralisert og i praksis er nærhetsmodellen langt på vei 

implementert. Gjennomgangen har ikke medført vesentlig endringer i oppgavedeling 

mellom LOS og fakultetene.  

De viktigste områder for videreutvikling: 

 Personalforvaltning: Personalstøtte tilrettelegger for kompetanseutvikling rettet mot 

fagspesialister innen personalforvaltning. 

 Juridiske tjenester: Personalstøtte øker kapasitet innen juridiske tjenester og øker 

kompetanse på omstilling. 

 Rekruttering: Kompetanse innen rekruttering ved UiO styrkes og arbeidet med 

retningslinjer og policy på området styrkes.  

 Lederutvikling og ledergruppeutvikling: Lederutvikling for nye ledere (grunnleggende) 

utvikles og prosjektledes fra Personalstøtte. AP yte rådgivning og støtte til enhetene. 

 Kursportefølje og kompetanseutvikling generelt: Enheten etterspør styrket 

planlegging og koordinering av total kursportefølje med utnyttelse av kompetanse og 

ressurser på tvers. 

 Hr-faglig utvikling: Personalstøtte styrker spisskompetanse innen ulike HR-faglige felt 

og styrker tilbudet innen HR-faglig opplæring for enhetene. 

 

2.4 Eiendomsavdelingen (EA, ca230 ansatte)  

EA er en sentralisert enhet og har flere grenseflater mot enhetene. Gjennomgangen av 

hovedprosessene har hatt som formål å forbedre prosessene for samhandling mellom 

brukerne og EA og skape åpenhet om prioriteringer.  

Formålet med det videre arbeidet er å klargjøre og dokumentere roller, ansvar og samhandling 

mellom bruker og Eiendomsavdelingen knyttet til prosjektgjennomføring og driftsoppgaver ved 
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bygningsmassen. Avklaringen skal medføre at brukerne opplever bedre oppfølging av innmeldte 

behov, tydelig tilbakemelding på status og fremdrift og transparente beslutningsprosesser på 

eiendomssaker.   

De viktigste områdene man foreslår å jobbe videre med er: 

 Avklare og forankre samarbeidsformer, saksgang og beslutningsveier. 

 Avklare og forankre roller, ansvar og myndighet både hos bruker og hos EA både på 

policy nivå og i den mer detaljerte «ansvarsmatrisen» som er et vedlegg til 

internhusleie kontrakten. 

2.5 USIT (Administrativ IT-støtte og IT i forskning og utdanning, ca. 200 

ansatte)  
De viktigste områdene man foreslår å jobbe videre med er: 

 IT-støtte til forskning og formidling: Det utarbeides et forslag til framtidig 

organisering av området 

 It-støtte til utdanning, undervisning og studier: Det utarbeidet et forslag til framtidig 

organisering av området og en plan for oppfølging 

 IT-støtte til administrativ virksomhet: Ansvars- og beslutningskart og prinsipper for 

forvaltning og styring gjennomgås og oppdateres. 

 Fellestjenester: Plan for infrastruktur, drift og tjenester innenfor samtidstjenester og 

audiovisuelle tjenester utarbeides. 

 IT-infrastruktur: Forslag til mandat og plan for etablering av arkitektur- og 

integrasjonsrammeverk og tjenestekatalog utarbeides. 

 Rammebetingelser, organisering, styring: Erfaringer fra endringer som er 

gjennomført for samarbeid, samhandling og koordinering oppsummeres med 

ledelsen ved fakulteter. Beslutnings- og prioriteringsprosesser gjennomgås. 

Oppfølging av brukerundersøkelsen og Bencheit. 

 Digital eksamen og digitale vurderingsformer. 

 

3 Roller, ansvar og myndighet knyttet til policy, drift og 

forvaltning 

Hovedmandatets føringer er at det dokumenterte arbeidet i avdelingene skal svare ut følgende punkt: 

1. En beskrivelse av hvilke forventninger LOS og enhetene har til hverandre 

knyttet til tjenesteytelser. Et forslag til hvilke administrative oppgaver som 

skal utføres på enhetene og hvilke som skal ligge i LOS.  

2. Samhandling: 

 En beskrivelse av hvordan LOS og enhetene skal samarbeide og 

hvordan man skal fatte beslutninger i saker som berører både 

enhetene og LOS. 



9 
 

 Forslag til hvordan endringsprosesser skal prioriteres, besluttes og 

gjennomføres. 

 En beskrivelse av roller, ansvar og myndighet knyttet til policy, drift og 

forvaltning av lov og regelverk der det ikke er avklart. 

3. En langsiktig plan for hvilke arbeidsprosesser vi bør forbedre. 

De ulike rollene og deres myndighet er nøye beskrevet i styrevedtaket om reorganisering av 

sentraladministrasjonen datert 17. juni 2013: 

3.1 Formelle prinsipper for rollefordeling 

«Fordeling av roller, ansvar og myndighet skal harmonere med UiOs gjeldende 

styringsstruktur. All myndighet ved UiO er formelt forankret hos universitetsstyret, jf. 

UH-lovens § 9-1 nr 2. Fullmakter og ansvar delegeres fra styret til underliggende ledd, 

gjennom eksempelvis administrasjonsreglement, stillingsinstrukser og lignende, eller 

i konkrete enkeltsaker. For delegering gjelder følgende prinsipper: 

 Rektor og universitetsdirektør er ansvarlig for forvaltning av UiOs virksomhet, 

på styrets vegne. Sentralt nivå har todelt struktur, hvor rektor har særlig 

ansvar for faglig virksomhet og universitetsdirektør for administrasjon. På 

underliggende nivåer er alt ansvar samlet i enhetlig ledelse, hos 

dekan/museumsdirektør, hhv. instituttleder. 

 Fullmakter skal overføres langs den formelle ledelseslinjen, dvs delegering må 

skje til nærmeste underordnede ledd, eksempelvis fra rektor til dekan. Den 

som får delegert fullmakt opptrer på vegne av den som delegerer, og er 

dermed underlagt instruksjonsmyndighet og rapporteringsansvar til 

delegerende instans. Når fullmakt eksempelvis delegeres fra rektor eller 

universitetsdirektør til dekan, så er dekan ansvarlig overfor rektor, hhv. 

universitetsdirektør, for å påse at forvaltning skjer i tråd med gjeldende 

styringspremisser. 

 At myndighet delegeres betyr ikke at den som delegerer fraskriver seg ansvar 

og myndighet. Delegerende instans kan til enhver tid instruere underordnet 

instans om hvordan en sak skal avgjøres, og kan velge å selv fatte vedtak i 

enkeltsaker. Den som delegerer myndighet kan også til enhver tid tilbakekalle 

fullmakten, evt. legge inn skranker/begrensninger  

Formell rollefordeling mellom beslutningsmyndighet og administrative støtte påvirkes ikke av 

hvilken organisatorisk form vi velger på det administrative apparatet. Uavhengig av 

administrativ modell er forholdet at:  

 Beslutningsmyndighet ligger hos den leder, evt det organ, som har fått 
delegert beslutningsfullmakt. 
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 Det administrative apparatet har en understøttende rolle i løpende 
forvaltning, utvikling, forberedelse og iverksetting av 
beslutningsmyndighetens vedtak. 
 

Det betyr at sentrale administrative støtteenheter ikke har instruksjonsmyndighet når det 

gjelder en beslutning som fattes innenfor fullmaktsrammen til linjeledere på fakultets- og 

grunnenhetsnivå.  Myndighet til å evt. instruere ligger hos den som har gitt aktuell linjeleder 

delegert myndighet til å beslutte i den aktuelle sak, og på sentralt nivå er det rektor eller 

universitetsdirektør. 

For øvrig er rollefordelingen mellom aktørene i forslaget til ny administrativ modell at: 

Linjeledere ved fakulteter og grunnenheter  

har selvstendig ansvar og myndighet når det gjelder vedtak og forvaltning på områder hvor 

de er gitt delegerte fullmakter. Det inkluderer ansvar for å påse at virksomhet utøves i 

samsvar med gjeldende  

regulering, gitt av både overordnede myndigheter (eksempelvis lovgiver) og internt ved UiO.  

( I de fire avsnittene er «gamle navn»( som f.eks. «fellestjenesten») erstattet med nåværende 

navn på avdelinger/enheter) 

Enhet for lederstøtte 

skal bistå UiO-ledelsen i arbeidet med overordnet strategi og policy, som administrative 

støtteenheter og desentrale miljøer skal gjennomføre. Lederstøtten har ikke 

instruksjonsmyndighet, med mindre det gis på konkret delegering fra rektor eller 

universitetsdirektør i avgrensede saker. Ett eksempel kan være at rektor og 

universitetsdirektør overlater myndighet til å gjennomføre forberedelse av årsplanforslag til 

medarbeidere i lederstøtten.   

Avdeling for fagstøtte, Avdeling for administrativ støtte og Avdeling for intern 

administrasjon 

har en operativ, tjenesteytende rolle overfor sine brukergrupper.  

«Nærhetsmodellen» legger til grunn at rutiner, tjenesteleveranser og standarder 

utformes i samspill mellom aktører på sentralt og lokalt nivå, og etablerte rammer er 

gjensidig forpliktende. Gjennom delegering kan universitetsdirektør gi 

støtteenhetens leder myndighet til å sikre at vedtak som iverksettes ligger innenfor 

gjeldende rammer. Det presiseres at det ikke dreier seg om tjenesteavtaler. 

Avdeling for personalstøtte 

har som i dag delt brukerfokus i det den skal betjene både UiO-ledelsen og lokale enheter.» 

I tillegg er følgende beskrevet i funksjons- og bemanningsplanen: 

«Personalstøtte har fått videreført et delt brukerfokus, idet den skal betjene både 

UiO-ledelsen og lokale enheter. Personalstøtte skal yte støtte til UiOs ledelse i 

utøvelse av arbeidsgiverfunksjon i saker hvor UiO på institusjonsnivå opptrer som 

arbeidsgiver og har en strategisk virksomhetsovergripende rolle i forhold til 
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personalfeltet ved UiO. I tillegg skal Personalstøtte bistå lokale enheter med rådgiving 

i personalrelaterte enkeltsaker. Det er på sikt et ønske at avdelingen skal utvikle seg i 

retning av å ivareta en ren policy-funksjon innenfor personalfeltet.» 

De formelle prinsippene gjelder også for Eiendomsavdelingen og USIT. Når det 

gjelder den øvrige rollefordeling defineres Eiendomsavdelingens og USITs roller på lik 

linje med Avdeling for fagstøtte, Avdeling for administrativ støtte og Avdeling for intern 

administrasjon. 

 De to avdelingenes omorganiseringsprosesser ble gjennomført i egne løp, og er derfor ikke 

omtalt i styrevedtaket fra juni 2013.  

3.2 Arbeid med konkretisering av roller og samhandling 
Formuleringene danner den overordnede rammen for hvordan enhetene skal samarbeide og 

hvordan man skal fatte beslutninger i saker som berører både enhetene og LOS. I tillegg er det laget 

funksjonsbeskrivelser for lederrollene i LOS.  

Disse beskrivelsene er ment å dekke de fleste forhold. Men LOS-avdelingenes notater 

påpeker at det i det daglige arbeidet vil oppstå situasjoner der man likevel vil oppleve 

uklarheter knyttet til rolleforståelse og samhandling. Noen uklarheter kan ha likhetstrekk for 

flere enheter og bringes til en mer generell avklaring. Andre uklarheter er spesifikt knyttet til 

en sak eller en situasjon og må få en skjønnsmessig vurdering. 

LOS-rapportene nevner blant annet disse problemstillingene: 

Pådriverrollen – hvordan gå fram for å utvikle administrative fagområder og funksjoner 

gjeldende for hele UiO? Hva betyr praktisering av «nærhetsmodellen» når nye arbeidsmåter 

og ny kompetanse kan gi totalt sett bedre ressursutnyttelse?  

Kontrollrollen – hvordan håndtere nødvendigheten av lik praktisering av regler og rutiner for 

å øke kvalitet og redusere de totale kostnadene? 

I grenseflaten mellom Lederstøtte og LOS-avdelingene, og LOS-avdelingene seg i mellom, er 

det fortsatt noen avklaringer som skal gjøres.  

Utvikling- og forvaltning av regelverk – når er en forvaltningsoppgave innenfor og utenfor de 

generelle rammene avdelingen er tildelt? Hvordan identifisere situasjoner der andre bør 

konsulteres? 

Strategi og policy – hvordan sikre at den rette administrative fagkompetansen blir brukt i 

rett fase? Hvilke utdypende beskrivelser av ansvars- og myndighetsforhold kan være 

avklarende?  

Det er et lederansvar å ta tak i konkrete uklarheter innen eget ansvarsområde – og i 

grenseflaten til andre lederes ansvarsområder. I det videre arbeidet med å praktisere ny 

LOS-organisasjon og nærhetsmodellen, kan det vurderes om uklarheter kan defineres som 
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cases, og behandles i en work-shop-regi - der relevante aktører diskuterer seg fram til en 

felles forståelse. Det å gi økt tid og oppmerksomhet på spesifikke opplevelser av uklarhetene 

kan gjøre at organisasjonen raskere og bedre oppnår samhandlingsgevinster. 

Utviklingsoppgaver som prosjektorganiseres – eller eksplisitt beskrives som prosesser – er 

løsninger som gir tydeligere roller og ansvars/myndighetsbeskrivelser. Beslutningen om å ta i 

bruk Difis prosjektveileder er således et grep i denne sammenheng. Der prosess velges 

framfor prosjekt, kan det være en vurdering om UiO skal etablere et felles begrepsapparat 

for rollebeskrivelser.  

 

3.3 Samarbeidsarenaer – vurdering av behov for videre arbeid 

En stor organisasjon vil alltid ha behov for samarbeidsarenaer ut over organisasjonens 

formelle linjer.  Slike arenaer skal ikke rokke ved prinsippene om delegering og «linjevei», 

men gi rom for at kompetente ressurser blir benyttet i alle stadier av en arbeidsprosess – 

initiativ, utredning/utvikling, prioritering og implementering og vedlikehold.  

Samarbeidsarenaene er ment å støtte linjeorganisasjonens evne til å jobbe effektivt, 

samtidig med at transparens og ansvar/myndighet ivaretas og er sporbar. 

Fagavdelingene har omtalt følgende samarbeidsarenaer i sine notater: 

 Nettverk  

 Strategisk koordineringsgruppe 

 Brukergrupper 

 Dialogmøter 

 Bestillingsmøter 

Hver av samarbeidsarenaene beskrives kort på basis av det som fremkommer i avdelingenes 

kapitler. Deretter er det gjort et forsøk på å oppsummere i et skjema (vedlegg 12). Dette 

skjemaet er et diskusjonsgrunnlag når samarbeidsarenaer skal sees i sammenheng og 

diskuteres i et helhetlig bilde.  

Nettverk 

Fremveksten av nettverk – både totalt ved UiO, og nettverk i grenseflaten mellom LOS og 

fakultetene, har fått mye oppmerksomhet bl.a. grunnet uklarheter om rolle og tidsbruk.  

I prosessen er nettverkene mellom LOS og fakultetene gjennomgått, og arbeidet med å 

oppfylle felles kriterier for nettverkene, har gitt oss en god oversikt som skal svare ut 

bekymringene. For hvert mandat skal følgende beskrives: 

 Nettverkets eier 

 Formål og mandat 

 Deltakere og møteplikt 
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 Medlemmenes forpliktelser som deltaker i nettverket 

 Informasjon om nettverket på UiOs nettsider 

I tillegg skal det foreligge innkalling til møter med agenda og ansvarlig saksbehandler. Samlet 

oversikt over nettverk og mandater for nettverkene som anbefales videreført, nedlagt eller 

nettverk som skal opprettes finnes i vedlegg 6.  

Det er fremmet forslag om at nettverkene følges opp årlig i Direktørnettverket. 

Strategisk koordineringsgruppe 

Som del av IHR, ble Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT (SKAIT) etablert i 

2012. Gruppen skal spesielt ivareta brukerperspektivet, og skal følge opp at de enkelte 

systemene styres og forvaltes i henhold til det overordnede veikartet innenfor området. 

Koordineringsgruppen skal ha sitt mandat direkte fra Universitetsdirektøren og rapporterer 

til denne. 

Muligheten for å etablere lignende strategiske (permanente) grupper innenfor andre 

administrative områder kan vurderes. Tilbakemeldinger tyder på at SKAIT oppleves å fylle en 

viktig rolle. 

Brukergrupper 

Brukergrupper er en arena for oppfølging av større fagområder eller systemer som har 

mange brukere (deltakere) fra større deler av organisasjonen. Det er ikke utarbeidet oversikt 

eller satt opp generiske krav til slike grupper ved UiO eller i arbeidet med nærhetsmodellen. 

Gruppene har som funksjon å bidra til sikring av felles rutiner, og utvikle systemer til å bli 

mer effektive og brukervennlige. I tillegg er gruppene en basis for kompetanseutvikling. 

Forskjellen mellom et nettverk og en brukergruppe kan noen ganger være liten, men det er i 

skjemaet under valgt å ta utgangspunkt i hvilket nivå «eierskapet» normalt ligger. Det kan 

være et diskusjonstema om nettverk skal eies av LOS-direktører, mens brukergrupper kan 

eies av ledere på lavere nivåer.  

Dialogmøter 

Dialogmøter nevnes i flere av oppsummeringene. Dette er bilaterale møter mellom ledere i 

LOS og fakultetene. I disse møtene avstemmes forventninger til hverandre – ofte på et litt 

overordnet nivå.  

Det bør diskuteres om universitetsdirektøren bør initiere koordinering av 

samarbeidsarenaene som er planlagt bilateralt – dialogmøter – slik at erfaringer kan 

systematiseres og gjennomføringen blir effektiv.  

Bestillingsmøter 

En arena som brukes sjeldnere, men som er viktige mht kvalitet og omfang på ytelsene, er 

bestillingsmøter. I slike møter avtales hvilke oppgaver en enhet skal utføre for en annen i et 

gitt tidsrom. Resultatet av møtet blir deretter en viktig del av det planlagte arbeidet for 
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enheten det kommende året. (Enhet for BHT er et eksempel). Resultatet av de ulike måter å 

avstemme forventninger og konkretisere ytelser, kan i neste omgang også komme til uttrykk 

som ansvarsmatriser, servicetorg og RT-kø – avhengig av hvilken type ytelser det handler 

om. 

Oppsummering av diskusjonstemaer vedrørende samarbeidsarenaer.  

Bør strategiske koordineringsgrupper vurderes på flere administrative områder enn SKAIT? 

Kan identifisering og standardisering av brukergrupper gi merverdi for UiO? 

Kan en samordning av dialogmøter være hensiktsmessig for erfaringsutveksling og effektivisering av 

tidsbruk? 

4 Kunnskap om gjennomføring og effekt 
Dokumentet som nå foreligger viser arbeidet med å implementere ny LOS organisasjon i tråd med 

nærhetsmodellen. Resultatet av det tette samarbeidet mellom fakultetene og LOS spesielt siste året 

får mye positiv omtale. Det er en reell opplevelse av involvering og brukerorientering. Men det å få 

en ny organisasjon til å fungere optimalt over tid krever kontinuerlig oppfølging. Det krever også at 

nye utfordringer identifiseres. En viktig følge av endringer i grensesnittet mellom LOS og fakultetene, 

vil påvirke samhandling og arbeidsprosesser internt på fakultetene – dvs mellom fakultetsnivå og 

instituttnivå. God effekt av bedre arbeidsprosesser innen det administrative området berører hele 

kjeden av arbeidsoperasjoner. Brukerundersøkelsene årlig er valgt som en tilnærming for å støtte 

videre organisasjonsutvikling, og vil gi noen svar på hvor arbeidet lykkes godt, og hvor nye eller andre 

grep må tas. 

  

5 Veien videre  
De konkrete prosjektene/prosessene følges opp i den ordinære linjen. Enhet for lederstøtte 

koordinerer denne oppfølgingen på vegne av universitetsdirektøren.  

Det videre arbeidet deles inn i fire områder: 

1. Roller og ansvar, arbeidsdeling og samhandling: 

Identifisere videre oppfølgingspunkter og følge opp med detaljerte planer for 

arbeidet. 

 

2. Utvikling og forbedring av avdelingenes kjerneoppgaver/hovedprosesser: 

a. Pågående prosjekter følges opp i linjen. 

b. Vedtatte prosjekter/prosesser som ikke er startet opp, vurderes i henhold til 

årsplaner (og bruk av standard prosjektvektøy). 

c. Identifiserte prosjekter/prosesser som ikke er vedtatt, prioriteres i en helhetlig 

sammenheng.  

 

3. Nettverk 

Forslag til nettverk som skal videreføres, opprettes eller legges ned er lagt frem for 

universitetsdirektøren. Reetablering av nettverk gjennomføres innen utgangen av året. 
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Konkret innebærer det at alle nettverk har hatt et møte der et sett med kriterier – inkl. 

formål - er gjennomgått med deltakerne.   

 

4. Reelle og forventede endringer som følge av nærhetsmodellen  

Fakultets- og avdelingsdirektørene har gjort en foreløpig vurdering av reelle og 

forventede endringer som følge av arbeidet med nærhetsmodellen. Innspillene bearbeides 

ytterligere for å få et omforent bilde av hva arbeidet med nærhetsmodellen har ført til – 

utover det notatet omhandler.  
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Vedlegg 1 
 
OPERASJONALISERING AV NÆRHETSMODELLEN – ADMINISTRATIV STØTTE 
 
1. Innledning 
 
Arbeidsgruppen som har vurdert operasjonalisering av nærhetsmodellen for Administrativ støtte har 
bestått av: 

 
Fakultetsdirektør  Benedicte Rustad 
Fakultetsdirektør  Bjørn Hol 
Ass. Bibliotekdirektør Randi Rønningen 
Avd. direktør  Ellen Johanne Caesar 
Seksjonssjef  Inger Ann Faye 
Seksjonssjef  Jan-Børge Tjäder 
 
Arbeidet som er utført har utgangspunkt i den omfattende kartleggingen som ble utført i første fase 
av IHR-prosjektet. Rapporten om fellestjenestene, saksfremlegg for Universitetsstyret og det 
drøftede mandatet for operasjonaliseringen av nærhetsmodellen i Avdeling for administrativ støtte 
danner rammene for notatet. 
 
 
1.0. Undermandat 
Arbeidsgruppen vurderte de ulike administrative oppgavene som ligger til ADS og besluttet, i tråd 
med mandatet, i første omgang å ha fokus på lønnsområdet.  
 
Hovedtrekkene i dagens arbeidsdeling sentralt-lokalt på fagområdene innkjøp, regnskap, arkiv og 
systemeierskap vurderes i all hovedsak å fungere godt. Arkivområdet vil bli vurdert i sammenheng 
med mulig overgang til ny systemløsning (NOARK 5). Driftsprosessene for områdene innkjøp og 
regnskap vil vurderes på et senere tidspunkt.  Når det gjelder innkjøp fungerer det formelle godt. 
Ytterligere gevinster kan antakelig tas ut i form av bedre avtaler. Regnskap fungerer bra, men det er 
behov for å ha mer fokus på internregnskapet. Dette arbeidet kan videreføres med samme 
eksisterende arbeidsgruppe som referansegruppe. 
 
Personalfunksjonen ved UiO er delegert til fakultetene. Dette medfører at fakultetene selv har ansvar 
for utvikling av sine lokale personalfunksjoner, all operativ personalforvaltning skal foregå lokalt. Et 
krav om høyere kvalitet og/eller besparelser på lønnsområdet krever utvikling både lokalt og sentralt 
og vil omhandle kompetanse, arbeidsprosesser, systemer og roller.  
 
2.0. Møter, workshops, seminarer som er avholdt. Deltakere. 
Det har blitt avholdt 4 møter i arbeidsgruppen. I tillegg har det blitt avholdt et felles møte sammen 
med arbeidsgruppen knyttet til personalstøtte for å avklare kontaktflatene mellom AP og ADS. 
 
2.0 Hovedprosesser 
I henhold til mandatet er hovedutviklingsområdene i ADS lønnsområdet og arkivområdet  
 
2.1. Prioriterte hovedprosesser som er gjennomgått mhp samhandling i grenseflaten 
(forventninger til ytelser, roller og kjennetegn på samarbeidet), standardisering, desentralisering 
og sentralisering 
De viktigste prosessene vil være: 
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 Gjennomgang og tydeliggjøring av hvilke oppgaver som skal utføres lokalt og sentralt 
    herunder klargjøring av roller og ansvar. 

 Standardisering og spesialisering av arbeidsoppgaver, sikre felles praksis og tilstrekkelig 
fagfordypning . 

 Etablering av samarbeidsarenaer med klare, gjensidige forpliktelser og forventninger 
 
2.2. Hovedprosesser/delprosesser som skal endres 
Lønnsområdet 
En gjennomgående endring på lønnsområdet ved UiO må ta utgangspunkt i at det etableres en 
overordnet modell for forvaltningsapparatet, arbeidsflyten og oppgavedelingen mellom enhetene og 
sentralt innenfor lønns- og personalområdet, dvs. vi trenger et koordinert "program" for dette 
området. Konkrete del prosesser inn i programmet vil være: intern endring i organisering av arbeidet 
i Seksjon for lønn, desentralisert registrering av bilagslønn, fastlønn samt av gjester og assosierte 
personer, organisering av l 1.2.3.-linje brukerstøtte for lønn- og personal, forvaltning av lønns- og 
personalsystemet SAP, foreldrepermisjon og langtidssykemeldte, evt andre aktuelle områder etter 
hvert. 
 
Hovedmålet for prosessen er, samlet sett, å bruke mindre ressurser til lønnsområdet. For å sikre best 
mulig kvalitet er det nødvendig å redusere mulige feilkilder.  Lønnsområdet er i dag preget av en del 
feilregistreringer, papirbasert dokumentasjon og ineffektiv registrering, og  til grunn for arbeidet 
ligger en svært varierende praksis.  En digitalisering av prosessen og det at data registreres der de 
oppstår, vil bidra til å fjerne papirflyten, sikre bedre kvalitet i dataene og bedre kontroll med 
tidsriktig start og stopp av lønn og tilganger.  Endringer i prosessene vil medføre behov for tydeligere 
roller og ansvarsdeling, fagfordypning, opplæring samt systemutvikling.  Spesialistoppgaver som for 
eksempel håndtering av skatt og utlendinger samt permisjonsregler og langtidssykemeldte bør ligge 
sentralt.  
 
En konsekvens av å legge opp til å registrere opplysninger der de oppstår vil innebære 
systemutvikling, utvikling av felles standarder som vil få innvirkning på lokale rutiner og 
arbeidsprosesser. Arbeidet organiseres iht en klar arbeidsdeling, spesialisering og standardisering. 
Spesialtilpasning vil være unntaket. Videre vil utvikling av kompetanse og kvalitetssikring i alle ledd 
av prosessen være nødvendig. Spesialisering krever dybdekunnskap på avgrensede områder og 
forutsetter nødvendig opplæring og en klargjøring av roller. En standardisering av prosesser og 
kompetanse vil kunne bidra til  økt mobilitet mellom nivåene på UiO. 
 
For å lykkes med nærhetsmodellen må det etableres nye, eller revitalisere eksisterende, 
samarbeidsarenaer. Det vises til pkt 4.0. 
 
2.2.1. Vurdering opp mot Strategi 2020, Årsplan 2014-17 
Både Strategi 2020 og årsplanen 2014-17 fokuserer på en mer effektiv og profesjonell administrasjon 
slik at flere av UiOs samlede ressurser kan brukes på kjernevirksomheten. En totalgjennomgang, med 
påfølgende endring, på lønnsområdet vil bidra til dette. En digitalisering av området vil redusere 
papirstrømmen betydelig. Det vil også bidra til at mulige feilkilder reduseres betraktelig. Dette vil 
igjen føre til redusert bruk av ressurser til feilretting. En standardisering av rutiner vil føre til en viss 
spesialisering av medarbeidere og oppbygging av særskilt kompetanse. En slik kompetanseutvikling 
vil kunne bidra til å lage et karriereløp innenfor et område hvor slike muligheter er begrensede. 
 
2.2.2. Vurdering av behov for kapasitet og tid for detaljering og evt implementering 
En gjennomgående endring på lønnsområdet ved UiO må ta utgangspunkt i at det etableres en 
overordnet modell for forvaltningsapparatet, arbeidsflyten og oppgavedelingen mellom enhetene og 
sentralt innenfor lønns- og personalområdet, dvs. vi trenger et koordinert program for dette området. 
Konkrete prosjekter inn i programmet vil være intern endring i Seksjon for lønn, bilagslønn, 
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desentralisert fastlønnsfangst, lønn og personal 1.2.3.linje, SAP-forvaltning, foreldreperm- og 
langtidssykemeld., ev. andre aktuelle områder etter hvert. 
Det må påregnes utgifter i en omstillingsfase over 3-5 år før ressursinnsatsen reduseres og 
gevinstene kan tas ut. Behovet i en omstillingsfase må nærmere konkretiseres og tallfestes. En 
midlertidig investering er en forutsetning for å kunne gjennomføre en slik omstilling.  

 
2.3. Lavthengende frukter 
Alle rutiner i lønnsgruppen gås igjennom og organiseringsform vil bli vurdert og endret ved behov. 
Når bilagslønnsprosjektet kommer over i ordinær drift vil dette gi innsparinger i ressursbruk på alle 
nivåer. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på mulige forbedringspunkter innen 
lønnsinformasjon og rapporttilbudet.  
 
Videre arbeides det nå med å digitalisere internhandel og andre omposteringsbilag.  
 
Små enheter har liten mulighet til å ha tilstrekkelig spesialisert kompetanse på alle operative 
oppgaver slik at god kvalitet oppnås. Eksempler på slike områder kan være dag-til-dag kjøp, utgående 
faktura, eksternt finansierte prosjekter, bilagslønnede  etc.  Her kan det vurderes enten å få 
tjenesten levert fra en annen større enhet , evt vurdere sentralisering. Flere slike avtaler er inngått 
ved UiO, men dette potensiale kan utnyttes ytterligere.  
 
3.0 Utviklingsprosjekter 
3.1. Prioriterte utviklingsprosjekter som er gjennomgått mhp samhandling med 
fakulteter/museer/enheter 
Innen utgangen av 2014 må det være utarbeidet en programskisse for utvikling av hele lønnsområdet. 
Prosjekter som naturlig inngår i dette er nevnt under. 

Bilagslønn I – III 
IHR-Bilagslønn er midlertidig satt på pause. Bilagslønnsløsningen ble tatt i bruk ved pilotene i februar, 
etterfulgt av mange tilbakemeldinger om behov for vesentlige tilpasninger.  Bruk av løsningen er 
midlertidig stanset for å reetablere funksjonalitet og bygge opp et forvaltningsapparat. 

Store deler av det erfaringsmaterialet vi skaffer oss i dette prosjektet kan benyttes i videre arbeid 
med gjennomgangen av fastlønnsområdet (lokal datafangst). 

Foreldrepermisjon, langtidssykemeldte og offentlige refusjoner 
Pilotprosjekt for å bedre kvaliteten og sikre refusjoner knyttet til foreldrepermisjon og 
langtidssykemeldte (stanse lønn ved max dato), se «kontroll og avstemming». Svært gode 
resultater/tilbakemeldinger. 

Gjester og assosierte personer 
En av oppgavene som er lagt til lønningsseksjonen er å registrere inn alle som skal ha en eller annen 
tilgang ved UiO selv om de ikke skal ha lønn (om det så bare er tilgang til bygg). Dette er økende i 
omfang.  

Øvrige registreringsoppgaver ADS/Lønn 
For å effektivisere diverse registreringsarbeid i Lønningsseksjonen, bør det vurderes å tilpasse og ta i 
bruk flere av de web-bilagsløsningene som DFØ har innført de seneste årene. A-ordningen - gjelder 
en større omlegging av innrapportering til Skatteetaten som mest sannsynlig vil gå over 2-3 år. På sikt 
har dette potensiale til en forenkling, men vil gi merarbeid i en overgangsfase.  

Fastlønn  



20 
 

Etter at bilagslønnsprosjektet er gjennomført må fastlønnsområdet gjennomgås. Erfaringene fra 
bilagslønnsprosjektet evalueres og brukes for å gjøre fastlønnsområdet enklere. Det er ønskelig å få 
et personalsystem hvor alle elementer i en ansatts livssyklus ved UiO kan ivaretas, alt fra utlysning, 
tilsetting, start av lønn, skifte av stilling, permisjon og helt frem til vedkommende går av med pensjon 
eller slutter ve3d UiO.  Arbeid med en «Min side»-løsning for alle ansatte på UiO vil kunne være en 
del av dette. I en slik løsning vil den den ansatte selv kunne finne frem alle relevante opplysninger til 
ulike sammenhenger. 
 
Et gjennomgående prinsipp må være at informasjon kun registreres en gang, på det stedet i 

organisasjonen opplysningen oppstår. I all hovedsak vil dette innebære desentral datafangst. For å 

lykkes med dette prinsippet er det nødvendig med avklaring av roller samt opplæring.  

I forbindelse med innføring av nærhetsmodellen og desentral datafangst, vil det være behov for 
systemendringer og endringer i arbeidsfordeling mellom nivåene.  Med endringer i roller, ansvar, og 
oppgavefordeling følger opplæringsbehov. Det er ADS som må ta ansvaret for den nødvendige 
opplæringen på de ulike nivåene. ADS må ta et hovedansvar for den nødvendige opplæringen på de 
ulike nivåene. Forutsetninger for å bygge ned internkontrollene er å bygge opp kompetanse og ikke 
kun rette feilen, men korrigere selve handlingen som førte til feilen.   
 
3.2. Vurdering opp mot Strategi 2020, årsplan 2014-17 - prosjekter som er besluttet/er i gang 
IHR-EFV/prosjektstyring – prosjektet har levert nye rapporter med tilpasset opplæringstilbud for 
prosjektcontrollere. Arbeid med å tilrettelegge for innføring av nasjonal modell for TDI og leiesteder 
er under arbeid.  Arbeidet med å forbedre grunnlaget for prosjektøkonomistyringen vil bli videreført 
som løpende forbedringer av eksisterende prosesser.   
 
3.2.1. Endringer i arbeidet med utviklingsprosjekter som følge av økt brukerorientering 
Praksisen med å involvere dyktige ansatte i den administrative linjen ved fakulteter og institutter i 
aktuelle arbeidsgrupper som jobber med utvikling og forbedringer av administrative prosesser og 
systemløsninger vil bli videreført.  
 
3.2.2. Nye mindre utviklingsprosjekter 
Andre utviklingsområder som inngår i mandat for operasjonalisering av nærhetsmodellen for 
Administrativ støtte; 

 Revidere kontrollrutinene på regnskaps- og lønnsområdet, med utgangspunkt i 
    risikoanalyse, vesentlighet og mål om at transaksjoner blir riktig første gang. 

 Digitalisere registrering av transaksjoner for internhandel, omposteringer og  
    hovedboksbilag. 

 
Innenfor innkjøps- og regnskapsområdet er i tillegg følgende forbedringsområder identifisert;  

 Øke rammeavtaledekningen, sikre behovsdekning ved å øke kvaliteten i rammeavtalene samt 
sikre bedre og mer økonomiske innkjøp. Dette vil kreve økt innsats på den faglige 
beskrivelsen av behovene fra de  som skal motta de aktuelle tjenestene og leveransene og på 
konkrete tilbakemeldinger og  dialog med leverandører for inngåtte avtaler.  

 Standardisering av rapporttilbudet. 
 
4.0 Nettverk 
En forutsetning for et vellykket resultat når nærhetsmodellen innføres, er gode samarbeidsarenaer 
hvor de ulike organisasjonsenhetene møtes. Temaene på slike arenaer vil variere fra strategiarbeid til 
løsning av konkrete oppgaver avhengig av arena. For at det ikke skal utvikles flere møtesteder med 
tilsvarende økning i tidsbruk, må allerede eksisterende nettverk benyttes eller nye mer relevante fora 
opprettes mot at gamle legges ned. 
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ADS forvalter flere av UiOs administrative IT-systemer. IT-koordineringsutvalget arbeider med 
strategier og overordnede problemstillinger. ADS må følgelig forholde seg til dette utvalgets 
prioriteringer i sitt daglige arbeid. ADS foretar mindre endringer og tilpasninger. ADS har ansvar for å 
rapportere tilbake om egen aktivitet. 
 
4.1. Eksisterende nettverk 
ADS eier fire fagnettverk som foreslås videreført. Mandat, rettigheter og plikter etc for deltakerne i 
disse nettverkene vil bli oppdatert; 

 Økonomiledernettverket 

 Innkjøpernettverk 

 Lønnscontrollerforum 

 Arkivledernettverket 
 

Deltakerne er spesialister som arbeider i ulike deler av organisasjonen. Disse nettverkene 
diskuterer konkrete fagsaker med mål om å utvikle det aktuelle administrative området ved UiO.  

 
Seksjon for personalstøtte og Seksjon for administrativ støtte har ansvar for ulike deler av 
personalområdet. En måte å revitalisere dette arbeidet på, kan være å opprette et personalleder 
nettverk etter modell fra økonomiledernettverket. 
 
Direktørnettverket 
Gjennomsiktighet i beslutningsprosesser er et mål. For å kunne lykkes med det, må aktuelle enheter/ 
interessenter involveres. Dette kan gjøres gjennom etablerte kanaler (eks. økonomiledernettverket) 
Det er imidlertid nødvendig at forslag til hoved prioriteringer av endringer og videreutviklinger skjer i 
direktørnettverket. På den måten kan vi sikre at enhetene er involvert og hørt. 
 
4.4 Andre samarbeidsarenaer 
Dialogmøter mellom enhetene og ADS 
Det er et uttalt ønske om dialogmøter mellom enhetene og ADS. Dersom dette skal være et møte 
hvor enhetene kun skal møte ADS og ikke VØS og AP, må de ha fokus på konkrete saker og drift. 
Møtene planlegges i fellesskap slik at de kan være spesifikt rettet mot den enkelte enhet og mot 
spesielle behov i samarbeidsrelasjonen.  
 
Kontorsjefmøtene  
Det bør vurderes om forumet skal legges ned. Dersom det skal opprettholdes, bør det åpnes for at 
saker fra hele LOS-området (muligens med unntak av USIT og EA) kan tas opp i et slikt forum, og ikke 
kun personalsaker. For ADS kan dette forumet benyttes til å belyse konkrete problemstillinger som 
oppstår i det daglige arbeidet med de fagområder hvor ADS er involvert.  
 
Brukernettverk 
For å praktisere medvirkning og brukerorientering opprettes et brukernettverk bestående av godt 
kvalifiserte personer som representerer de ulike stadiene i de aktuelle prosessene kan vurdere 
rutiner og arbeidsformer fortløpende for å sikre en best mulig arbeidsflyt og bruk av ressursene. Et 
slikt forum må sentrae arbeidet om kvalitetssikring og konkrete problemstillinger og kontinuerlig 
forbedringsarbeid innenfor rammene av dagens systemløsninger - jfr UiOs målsetting om et 
handlekraftig universitet, tiltak 11. Et slikt brukernettverk bør ha sitt utgangspunkt i det eksisterende 
økonomiledernettverket og bør ha fokus på følgende prosesser: 
 

 Arbeid til Betaling (deles mellom Personalstøtte og ADS) 

 Behov til Betaling (eies av ADS) 
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 Plan Budsjett Oppfølging (deles mellom LS,  ADS og FS) 
 

Arbeidsgrupper  
 I konkrete prosjekter hvor nye it-løsninger og/eller felles standarder som berører roller og oppgaver 
som er organisert på fakultet/institutt skal ansatte som representerer disse rollene delta.     
 
5.0 Oppsummering  
5.1. Forslag til endringsprosjekter (både hovedprosesser og utviklingsprosjekter) som krever  
Etablere et koordinert "program for lønnsområdet. Konkrete prosjekter inn i programmet vil være: 
Intern endring i Seksjon for lønn, bilagslønn, desentralisert fastlønnsfangst, lønn- og personal  
brukerstøtte - 1.2.3.-linje, forvaltning av lønns- og personalsystemet SAP, foreldrepermisjon og 
langtidssykemeldte, evt andre aktuelle områder etter hvert. 
 
5.2. Beskrivelse av endringer i samhandling, endringer i hvor oppgaver løses og 
forventningsavklaringer som er gjort. 
I styrenotatet av 13. mars 2013 heter det: 
«Nærhetsmodellen innebærer at beslutninger skal tas på lavest mulig nivå. Og der det kan vises til 
stordriftsfordeler eller spisskompetanse skal sentrale løsninger vurderes.» 
«Gjennomgang av arbeidsrutiner, desentral datafangst og standardiserte løsninger leder til reduserte 
administrative kostnader ved UiO. Dobbeltarbeid/dupliseringer reduseres, idet mange 
saksbehandlere i SA i dag supplerer lokalmiljøenes eget saksbehandlerapparat.» 
 
Styrenotatet omtaler desentral datafangst. Konsekvensene av å legge opp til dette vil innebære 
systemutvikling, utvikling av felles standarder som vil få innvirkning på lokale rutiner og 
arbeidsprosesser. Arbeidet organiseres iht en klar arbeidsdeling, spesialisering og standardisering. 
Spesialtilpasning vil være unntaket. Videre vil utvikling av kompetanse og kvalitetssikring i alle ledd 
av prosessen være nødvendig. Spesialisering krever dybdekunnskap på avgrensede områder og 
forutsetter nødvendig opplæring og en klargjøring av roller. En standardisering av prosesser og 
kompetanse vil kunne bidra til en økt mobilitet mellom nivåene på UiO. 
 
5.3. Opplisting av oppgaver, prosesser og prosjekter som må koordineres internt mellom 
avdelingene i LOS 
Utvikling av lønnsområdet, programmet og de tilhørende delprosjektene må koordineres med 
Avdeling for Personalstøtte og USIT. Bilagslønn må i tillegg koordineres med Avdeling for Fagstøtte.  
 
Revidering av kontrollområdet og evt tilpasninger i internregnskapet for å kunne gi bedre grunnlag 
for økonomistyring, må koordineres med enhet for Lederstøtte, Virksomhets- og Økonomistyring. 
 
En utvikling av arkivområdet med innføring av en it-løsning basert på NOARK-5 standard må 
koordineres med USIT.  
 
5.4 Andre forbedringer og effektivisering gjennomført fra 2012 
IHR/EFV – flerårige prosjekt, økonomirapporter samt en miniumsstandard for prosesser og rutiner 
ifm økonomisk-administrativ støtte til vitenskapelige prosjektledere og prosjekteiere (instituttleder) i 
oppfølging av prosjektvirksomheten, er utviklet og lansert. De fleste har nå tatt dette i bruk. 
Opplæringstilbud er lansert.  Effekten er at prosjektene har fått tilbake kontrollen på prosjektenes 
saldo samt konkret informasjon om hvilke drifts- og lønnskostnader som er påløpt. Overordnet kan vi 
si at det har gitt enklere og bedre kontroll på økonomien i den eksternt finansierte delen av 
virksomheten og hvordan denne påvirker basisøkonomien.  
 
Det er innført elektronisk løsning for inngående og utgående faktura og systemstøtte for 
kontraktsinngåelse og avtaleforvaltning. Pr mai 2014 har UiO 60% elektronisk inngående faktura,  30% 
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elektronisk utgående fakturaer og 70% av bestillingene går nå gjennom bestillingsløsningen. Med 
dette er UiO blant de fremste i Staten med fulldigitalisering av prosessen Behov til Betaling. Dette har 
gitt et løft i en bedre ressursstyring, bedre dokumentasjon og bedre grunnlag for analyser av UiOs 
innkjøp. I perioden er også antall rammeavtaler økt betydelig og er nå på omlag 200, ca 30% 
rammeavtaledekning. Trenden er at den sentrale innkjøpsfunksjonen har overtatt flere anskaffelser 
fra fakultetene.  Prosesser for toll, MVA og rentefaktura er effektivisert og innrapportering av 
ubrukte midler er forenklet. Bemanningen på innkjøpsområdet er i perioden redusert med ca 20%, i 
tillegg er to i midlertidig permisjon – disse er ikke erstattet. På regnskaps- og systemområdet er 
bemanningen redusert med to stillinger. 
 
På lønns- og personalområdet er det som en forberedelse til innføring av digitialisert løsning for 
bilagslønn, ryddet opp i og standardisert bruk av maler. Reisemodul er innført, slik at ansatte selv kan 
legge inn sine reiseregninger og UiO har sluttet å betale ut sjekker for «hastelønn». Med omlegging 
av arbeidsrutiner og oppgavefordeling i seksjon for Lønn og innføring av 
foreldrepermisjonsprosjektet, er etterslepet på NAV-krav redusert betydelig. I perioden fra 2012 er 
bemanningen på seksjon for Lønn redusert med ca 10% og utbetaling til overtid er halvert. 
 
Opplæringstilbudet fra ADS er under omlegging. Kursene er i økende grad rettet mot definerte 
administrative roller og deres viktigste samarbeidsflater. Våren 2014 tilbyr ADS 31 kurs, flere e-
læringskurs forbedret opplæringspakke for alle med BDM, økonomicontrollere, nye kurs i fakturaflyt 
og eksternt finansierte prosjekter.  Ansatte fra fakultet/institutt som innehar de definerte rollene er 
involvert i utviklingen av kurstilbudet.   
 
Videre pågår det opprydding og tydeliggjøring i kontaktpunktene inn mot brukerstøtte i ADS og 
seksjon for Lønn har innført utvidet svartid. 
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Vedlegg til notatet fra  

Avdeling for administrativ støtte:  
 

BILAGSLØNNSPROSJEKTET 

 

Undervisningsinstitusjoner er avhengig av å utveksle tjenester tilknyttet sensur og annet 

vurderingsarbeid. Videre innhentes ofte eksterne forelesere m.m. for å tilfredsstille 

kompetansekravet innenfor et fagområde. UiO har også behov for å engasjere eksterne 

ressurspersoner til forskningsprosjekter og ulike administrative oppgaver tilknyttet for eksempel PC-

stuer, butikker på museene og lignende. UiO vil således til enhver tid ha knyttet til seg et betydelig 

antall personer som utfører timearbeid eller oppdrag uten å være fast ansatte. 

 

Bilagslønn omfatter lønn og vederlag til eksterne arbeids/oppdragstagere nevnt ovenfor. Bilagslønn 
deles inn i to kategorier; Undervisnings- og vurderingsrelatert bilagslønn som omfatter 
undervisningsarbeid (utført av time- og hjelpelærere m.m.) og vurderingsoppdrag (sensoroppdrag 
samt bedømmelser tilknyttet tilsetting, opprykk og ph.d. m.m.). Bilagslønn som ikke relaterer seg til 
undervisning, såkalt forskningsrelatert/ annen bilagslønn, omfatter vitenskapelig prosjektarbeid samt 
diverse prosjekt-, timearbeid og oppdrag tilknyttet administrasjon. 

Formål 

Formålet med prosjektet er å legge til rette for å tilpasse organisering og arbeidsformer 
tilknyttet bilagslønn gjennom standardisering av arbeidsprosessene knyttet til bilagslønn, 
samt innføre systemstøtte til dette. Dette vil dreie seg om  

• Standardisering av roller og ansvar ved å: 
- Innføre delegert ansvar for saksbehandlere for bilagslønn. 
- Definere nettverk av saksbehandlere tilknyttet bilagslønn som knyttes til fagområdet 

personal  
- Opprette et nytt nettverk av timeoppdragskoordinatorer (tidligere benevnt 

bilagslønnskonsulenter) tilknyttet forskningsrelatert/annen bilagslønn 
- Utvide dagens forvaltningsorganisasjon for fastlønn til å omfatte bilagslønn 
- Gi myndighet for attestasjon og godkjenning av utbetaling til utvalgte saksbehandlere 

tilknyttet bilagslønn 
 

• Innføre systemstøtte som tar sikte på at den enkelte saksbehandler kan: 
- registrere grunndata bare en gang 
- ta i bruk elektronisk saksflyt 

 

Resultater 
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Gjennom desentral datafangst (opplysninger registreres elektronisk der de oppstår første gang), 

forventes en reduksjon i ressurser som går med til registrering av opplysninger, i og med at 

opplysningene kun skal registreres en gang og ikke to ganger som i dag. Gevinsten her vil 

hovedsakelig tas ut på sentralt nivå.  Det forventes også innsparinger i forbindelse med reduksjon i 

feilrettinger. Her spares ressurser både på grunnenhet og sentralt. Det er feil på 20 % - 40 % av 

lønnsbilagene som mottas i Seksjon for lønn. En stor del av disse feilene (feil lønnskontonummer, 

manglende samsvar mellom kontrakt og bilag, utydelig navn på attestant) vil elimineres ved 

innføringen av desentral datafangst. Systemkontroller, data registreres nær kilden.  

 

Innsparingene er allerede tatt ut gjennom reduserte bevilgninger til LOS i årene som kommer. Fokus 

må følgelig være på kvalitetsforbedring. Det vil være naturlig å bruke brukerundersøkelsen fra våren 

2014 til å se om kvaliteten øker og om ADS i større grad imøtekommer ønsket om økt involvering og 

brukerorientering. 
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Vedlegg 2 

Leveranse 08.09.14 fra Avdeling for fagstøtte 

 
 

 

 

1. Innledning 

 

Eksisterende arbeidsdeling mellom fakultetene og AF (tidligere Forskningsadministrativ avdeling, 

Kommunikasjonsavdelingen og Studieavdelingen) på feltene utdanningsadministrasjon, 

forskningsadministrasjon og kommunikasjon har vokst fram over et langt tidsrom og er i sum et 

resultat av flere vurderinger tatt til ulik tid av ulike aktører på ulike måter og med ulike begrunnelser. 

Dette gjelder ikke bare selve arbeidsdelingen knyttet til oppgaver og funksjoner mellom nivåene, 

men også rutiner, samhandlingsarenaer- og mønstre (inkl nettverk), organisering (både ved 

fakultetene og i sentraladministrasjonen/LOS) og arbeidsmåter.  

Det betyr ikke at dagens arbeidsdeling er tilfeldig eller dårlig. Det er innen mange arbeidsfelt i AFs 

portefølje gjort bevisste og vesentlige grep de siste 10-15 årene for å sikre administrativ 

profesjonalisering (eksempelvis kvalitet i tjenester; brukerorientering – studenter, søkere og ansatte; 

kompetanseutvikling, effektiv arbeids- og rolledeling mellom nivåene; unngå overlapping og 

dobbeltarbeid; forenkling av prosesser, ol) samt fokus på en god dialog mellom 

sentraladministarsjonen og fakultetene. Det er gjort mange grep som passerer IHR-prosessens og 

nærhetsmodellen krav og som dermed kan videreføres. 

 

Samtidig viser IHR-prosessen og nærhersmodellen at det er behov for å ta et mer samlet/helhetlig 

grep om de ulike administrative oppgavene og funksjonene, og sørge for at brukerorientering og 

involvering realiseres på en bedre måte enn før. 

Et samlet grep om de ulike administrative oppgavene og funksjonene betyr å etablere en ny enighet 

mellom fakultetene og LOS om arbeidsdeling (oppgaver og funksjoner), videre utviklingsprosjekter 

(stort og smått) og ikke minst hvordan samhandling og dialog skal skje for å sikre reell 

brukerorientering og involvering. En enighet mellom fakultetene og LOS om arbeidsdeling (oppgaver 

og funksjoner) vil være et nødvendig nytt utgangspunkt for videre utvikling av støttetjenester til 

primæraktivitene forskning og utdanning og vil også være avgjørende for organiseringen av det 

interne arbeidet i nye AF. Et nytt «nullpunkt» vil også være viktig for å følge opp resultatene i 

brukerundersøkelsen på en god måte. 

 

AF har sammen med fakultetene gått igjennom alle arbeidsfeltene i avdelingen fordelt pr seksjon. 

 

I siste fase av arbeidet ble resultatene fra brukerundersøkelsen av LOS offentliggjort. Undersøkelsens 

resultater og respondentenes kommentarer sammenfaller godt med det avdelingen allerede kjenner 

til og det som har blitt diskutert i møterunden. Kommentarene vil også være et viktig grunnlag i det 

videre arbeidet. 
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Styrking av kjernevirksomheten forskning og utdanning, og mer effektive administrative løsninger har 

vært et premiss for arbeidet med IHR. AF har allerede redusert sin bemanning som følge av 

budsjettkutt i LOS, og forventes å videreføre budsjettstyring innenfor stramme rammer. I denne 

gjennomgangen med fakultetene har ikke ressurspørsmål vært en eksplisitt del av mandatet. Vi har 

heller ikke avdekket konkrete områder hvor AF forventes å redusere sin aktivitet, og som dermed kan 

gi klare innsparinger. Det er ikke løftet frem aktiviteter som kan kuttes helt, men på noen områder er 

det klart potensiale for forenklinger. På andre felt igjen er det en forventning om at AF gjør en noe 

større innsats enn i dag. I de utviklingsprosjektene som er identifisert og ønskes prioritert, vil 

vurdering av hensiktsmessig ressursbruk i AF og på fakultetene utgjøre en viktig del. 

 

I forkant av omorganiseringen gjennomførte Forskningsadministrativ avdeling, 

Kommunikasjonsavdelingen og Studieavdelingen et 10 % kutt. Ved etableringen av Avdeling for 

fagstøtte (AF) 01.01.14 hadde funksjons- og bemanningsplanen 132 innplasserte stillinger. Pr. 

01.09.14 har AF 126 stillinger (inkludert nye ledere, og stillinger med erstatningsbehov) 

 

 

 

 

1.0. Undermandat for Avdeling for fagstøtte 

 

 
 

 

 

2.0. Møter, workshops, seminarer som er avholdt. Deltakere. 
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Fakultetsdirektørene fra Det medisinske fakultet, Bjørn Hol, Det matematisk naturvitenskapelige 

fakultet, Jarle Nygard og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Gudleik Grimstad, ble oppnevnt av 

fakultetsdirektørgruppen som ansvarlige for Avdeling for fagstøtte (AF). 

Det ble gjennomført et planleggingsmøte med de tre direktørene samt seksjonssjef Tone Vold-Sarnes 

fra SV 17.03.14. Der ble mandatet og AFs foreløpige vurderinger av arbeidsfeltene gjennomgått. Det 

var på dette møtet tilslutning til AFs foreløpige vurderinger av arbeidsdeling innen arbeidsfeltene og 

vurdering av videre arbeid/utviklingsprosjekter. Det var også tilslutning til at AF arrangerer møter der 

arbeidsfeltene i avdelingen gjennomgås seksjonsvis.  

 

Det er deretter gjennomført fire møter der arbeidsdeling er konkret diskutert for de 7 seksjonene i 

AF samt et møte om nettverk: 

16.05.14: SSD og SOT (ett felles møte) 

23.05.14: SFUI og SFFU (to separate møter) 

20.06.14: SB, SSA og SKS (ett felles møte) 

20.06.14: Om nettverk innen AFs portefølje 

 

Deltakelse på det enkelte møte går fram av referatene fra møtene. MED, MN og SV har hatt et 

hovedansvar, men ut over det har de andre fakultetene sendt deltakere til møtene avhengig av 

opplevd viktighet og interesse.  

 

2.0 Hovedprosesser 

2.1. Prioriterte hovedprosesser som er gjennomgått mhp samhandling i grenseflaten 

(forventninger til ytelser, roller og kjennetegn på samarbeidet), standardisering, desentralisering 

og sentralisering 

 

AF har sammen med fakultetene valgt å gå igjennom alle arbeidsfeltene i avdelingen, seksjon for 

seksjon.  

Gjennomgang seksjon for seksjon i følgende rekkefølge og forslag til konklusjon om arbeidsdeling og 

videre arbeid: 

Sentralbordet (SB) – ikke vedlegg. 

Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning (SFFU) – vedlegg 1. 

Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI) – vedlegg 2. 

Seksjon for kommunikajson og studentinformasjon (SKS) – vedlegg 3. 

Seksjon for opptak og tilrettelegging (SOT) – vedlegg 4. 

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer (SSA) – vedlegg 5. 

Seksjon for studieadministrative systemer (SSD) – vedlegg 4. 

 

Sentralbordet (SB) 

 

Arbeidsfelt/hovedprosesser i seksjonen: 

• Betjene sentralbordet ved UiO. 

• Betjene publikumsresepsjonene i Georg Sverdrups hus og Lucy Smiths hus. 

• Databasevedlikehold. 
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Dagens arbeidsdeling oppleves som avklart og velfungerende og anbefales videreført.  

Det er likevel to forhold som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet, men kun den første berører 

samhandlingen med fakultetene: 1. Forholdet mellom sentralbordet og nedbygging av lokale 

svarstedstjenester over de siste årene, og 2. Kobling av sentralbordets tekniske system (TRIO) med 

SAP for å unngå manuelle oppdateringer av personinformasjon. 

Ansvaret for oppfølgingen vil ligge hos administrativ leder i AF og seksjonssleder i SB. 

 

Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning (SFFU) 

- Arbeidsfelt/hovedprosesser i seksjonen: 

Seksjonen har forvaltningsoppgaver og bistår fakultetene innen:Regelverk og 

forvaltningsoppgaver knyttet tillæringsmiljø, forskning og utdanning på bachelor-, master- og 

ph.d- nivå.Kvalitetssystemet for utdanning, systemansvar. 

- Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, systemansvar. 

- Læringsmiljø – systemansvar, forvaltning. 

- Dokumentasjon, tolkning og sammenfatning av datamateriale om utdanning, forskning og 

innovasjon, sammenligninger og rangeringer mot andre institusjoner. Virksomhetsstyring. 

- Sekretariatsfunksjon for lovpålagte nemnder (klagenemnda, skikkethetsnemnda, 

forskningsetisk utvalg, LMU) samt Studiekomiteen. 

 

Allerede gjennomførte tiltak/prosesser: 

- Forenkling av rapporteringsrutiner knyttet til årlig kvalitetsrapport og kobling til 

virksomhetsstyring (2011). 

- Etablering av si fra-systemet og læringsmiljøkontakter på alle fakulteter, inkludert 

opprettelse av studentombudet (2013). 

- Løpende forenkling av UiOs regelverk og tilhørende rutiner (fra 2009). 

- Administrativ drift av etter- og videreutdanning er overført til fakultetene etter innspill fra 

fakultetsdirektørene og erfaringer fra treårig pilotprosjekt med valgfri sentralisert 

administrasjon. 

- Tydeliggjøring av AFs systemansvar for læringsmiljøarbeid og delegering av ansvar til 

fakultetene (oppfølging av si fra-systemet, studiestart /fadderordning), (2012/13). 

- Nye felles, standardiserte eksamensrutiner for alle studenter (2014). 

Dagens arbeidsdeling oppleves som i hovedsak avklart og velfungerende, og anbefales videreført. 

UiO har veletablerte opplegg og rutiner for administrasjon av studier på bachelor- og masternivå, og 

med et økende antall PhD-kandidater vil det være naturlig å vurdere å ta i bruk eller utvikle 

tilsvarende rutiner for administrasjon av PhD-utdanningen.  

Fakultetene uttrykte behov for at AF/SFFU har tilstrekkelige ressurser, slik at det kan gis støtte 
innenfor regelverk. Fakultetene ønsker mer opplæringstilbud i saksbehandling og dokumentasjon. 
AF/SFFU må tydeliggjøre hvilken kapasitet og hvilke tjenester som gis fakultetene, for eksempel 
opplæring/brukerstøtte i DBH.  
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Det ble i møtet mellom SFFU og fakultetene uttrykt ønske om at AF/SFFU bør kunne gi tydelige 

anbefalinger og bidra til økt standardisering ved UiO, men dette må skje i dialog med fakultetene, slik 

at hensynet til eventuelle faglige forskjeller ivaretas.  

Se vedlegg for detaljert gjennomgang av arbeidsfeltene/hovedprosessene. 

Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI) 

Arbeidsfelt/hovedprosesser i seksjonen: 

- Ekstern finansiering: EU-finansiering (EU-kontoret), store satsninger/ infrastruktur, juridiske 

tjenester (avtaler, etc), annen prosjektstøtte. 

- Internasjonalisering (både F og U): institusjonelt samarbeid, internasjonale 

samarbeidsprogrammer. 

- Forskningsstøtte: Forskningslederprogram, tverrfakultære satsinger, eksternt samarbeid (eks 

HSØ, OUS), innovasjon, forskerboligkontoret. 

Allerede gjennomførte tiltak/prosesser: 

- Kvalitetssikring av UiOs programportefølje (utvekslingsavtaler), inkl rutiner for framtidig 

kvalitetssikring. 

- Handlingsplaner for innovasjon (2012-14) og internasjonalisering (x). 

- Etablering og utvidelse av forskningslederprogrammet og forskerboligkontoret. 

- Etablering av rammeverk og støtte for fellesgradssamarbeid. 

Det var generelt høy grad av samstemmighet i møtet om analysen av dagens rolle- og arbeidsdeling, 

samt om utfordringer og utviklingsbehov. Generelt uttrykt fra fakultetenes side bør hovedmålet 

framover være å finne ut og bli enige om hvilke oppgaver som må ligge sentralt og være et felles 

tilbud og hva som skal ligge på fakultetsnivå. Det var også enighet om at SFUIs og fakultetenes 

kompetanse bør utfylle hverandre. SFUI utfører både forsker- og forskningsstøtte, og mange av 

tjenestene baseres på spisskompetanse. Fordi fakultetene har så ulik kapasitet og kompetanse, kan 

ikke alle tjenester standardiseres. Det vil være viktig å avklare med hvert enkelt fakultet hvilke 

tjenester som ønskes og hva fakultetet ser for seg å dekke selv.  

Det er behov og ønske om tydeligere rutine-, prosess - og prosedyrebeskrivelser av tjenestene. 

AF/SFUI avventer en større IHR-prosess rundt forskerstøtte fordi den vil være med å bestemme hva 

avdelingen skal utføre for UiO innen feltet forskningsadministrasjon. Fram til resultatene fra en slik 

prosess er klar, vil SFUI måtte videreutvikle sine løpende tjenester på vanlig måte, men i tettere 

dialog med fakultetene enn før. 

Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon (SKS) 

 

Arbeidsfelt/hovedprosesser i seksjonen: 

Seksjonen skal profilere og kommunisere UiOs virksomhet og ivaretar: 

• Nettredaktørrollen for uio.no. 
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• Grafisk design, designmanual/visuell profil. 

• Oppfølging av planer for studie- og forskningskommunikasjon. 

• Studieinformasjon og veiledning. 

• Studentrekruttering. 

• Studentmottak for nye norske og internasjonale studenter. 

 

Allerede gjennomførte tiltak/prosesser: 

- IHR web: det er vedtatt ambisjoner og prioriteringer for UiOs nettsted, med prioriterte 

utviklingsoppgaver for 2015. 

- Løpende profesjonalisering av studieinformasjon og veiledning; muntlig og skriftlig. 

- Styrking av studentmottak, inkl delegert ansvar til fakultetene for fadderordning. 

Kommunikasjon ved UiO er et linjeansvar, og det meste av kommunikasjonsarbeidet foregår på 

enhetene. Det er likevel et behov for at UiO utad fremstår som en samlet organisasjon, med en felles 

grafisk profil, et godt strukturert nettsted, og samordnete informasjonstjenester.  

Overfor søkere og studenter har vi i dag en arbeidsdeling sentralt/lokalt som fungerer godt. 

Oppgaver som gir stordriftsfordeler, krever spisskompetanse og ivaretar et helhetlig UiO-perspektiv 

ivaretas av Avdeling for fagstøtte (AF), mens det er handlingsrom til å ivareta særlige faglige behov 

lokalt. Nettarbeidet og forvaltningen av UiOs grafiske profil følger også en slik struktur.  

For kommunikasjonsfeltet generelt vil det kunne være gevinster å hente i mer effektivt og målrettet 

arbeid. Et eksempel som kom frem i møtet med fakultetene er behovet for en kanalpolitikk for UiO: 

hvilke kommunikasjonskanaler egner seg til hva, og hvordan brukes de mest smart?  AF kan ta ansvar 

for at det utarbeides veiledninger, standarder, felles opplegg for målinger og analyser, og legge til 

rette for erfaringsdeling på tvers av fakultetene. Et slikt arbeid er påbegynt, gjennom at 

Informasjonsrådet nå utarbeider «fagsider» for kommunikasjonsmedarbeidere på nett. Det vil også 

være behov for å vurdere om det trengs tydeligere helhetlige grep, for mer systematisk 

kommunikasjonsarbeid på tvers av UiO i tråd med vedtatte strategier, og for å koordinere felles 

satsinger. Strategi2020 har for eksempel ambisjoner om at UiO skal ta et mer samlet grep om 

forskningsformidling.  

Fakultetene uttrykte at grenseflatene i LOS mellom AF og Enhet for lederstøtte må tydeliggjøres på 

kommunikasjonsfeltet. 

 

Seksjon for opptak og tilrettelegging (SOT)  

Arbeidsfelt/hovedprosesser i seksjonen: 

Seksjonen forvalter lover og forskrifter og bistår fakultetene innen: 

• Behandling av norske og internasjonale søknader til UiOs studieportefølje 

– Opptak til grunnstudier. 

– Opptak til masterstudier; ny samordning fra V14. 
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– Internasjonale søkere. 

– Godkjenning/innpassing. 

• Utveksling av studenter. 

• Tilrettelegging for studenter med særskilte behov. 

 

Allerede gjennomførte tiltak/prosesser: 

- Arbeidsdeling og rutiner knyttet til tilrettelegging, delegering av ansvar og oppfølging  til 

fakultetene (2013). 

- Samordning av opptak til master, IHR-prosjekt (2013/14). Tiltaket har for øvrig fått mye 

positiv omtale i brukerundersøkelsen og ellers. 

- Forenkling av arbeidsdeling og rutiner for inn- og utreisende studenter, IHR-prosjekt 

(2012/13). 

 

Dagens arbeidsdeling oppleves som avklart og velfungerende på opptaksfeltet og anbefales 

videreført. 

Oppgaver som gir stordriftsfordeler, krever spisskompetanse og ivaretar et helhetlig UiO-perspektiv 

ivaretas av AF, mens særlige faglige behov ivaretas lokalt. Det bør jobbes for fortsatt standardisering 

av tjenester overfor studentene, elektroniske løsninger samt at rutiner og infoflyt jevnlig gjennomgås.  

Internasjonalisering er et felt som må sees på spesielt i den nye organisasjonen. Når det gjelder 

dagens arbeidsdeling innen tilrettelegging er denne blitt klarere, men det bør jobbes for videre 

standardisering av tjenestene overfor studentene, samt en likere praksis ved fakultetene. Når det 

gjelder inn- og utreisende utvekslingsstudenter avklarte IHR-prosjektet mye og nye rutiner fungerer 

bra på mange måter, men arbeidsdelingen er mer komplisert enn det som fremkommer av 

dokumentasjonen. Generelle henvendelser og avtalespørsmål skjer reelt sett på alle tre nivå, spesielt 

siden man har avtaler på alle tre nivåene. Det er viktig at ansvaret for avtaleforvalting og 

internasjonaliseringen i AF tydeliggjøres. Hvem som gjør hva innen feltet og hvordan samhandlingen 

innad og ut mot fakultetene foregår, bør komme tydelig frem. 

 

 

 

 

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer (SSA) 

 

Arbeidsfelt/hovedprosesser i seksjonen: 
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- Samfunnskontakt – mange relasjoner med fakultetene: Alumni, Rektors utfordring , 

samarbeid med Oslo kommune (skolefaglig + Kunnskap Oslo), Partnerforum, 

Næringslivsforum, Forskningstorget/Forsker grand prix, oa. 

- Arrangementer – primært for universitetsledelsen: Grunnlovsuka + lørdagsforelesninger,  

Åpen dag, Faglig-pedagogisk dag, Tøyenmiddagen, UiO-festivalen, Lunsj med kultur, 

Doktorkreeringer, Årsfest, Anders Jahres medisinske pris, UiOs menneskerettighetspris, 

Galleri Sverdrup, 17. mai-arrangement . Adhoc-arrangement eks. ERC-konferanse, 

BioVerdikonferanse, oa. 

Allerede gjennomførte tiltak/prosesser: 

- Arbeidsdeling innen alumnus arbeidet der AF har fått et tydeligere systemansvar. 

- Forenklinger av administrasjon rundt faglig-pedagogisk dag. 

 

Seksjonen er en nyskaping i AF/LOS og skal bidra til at UiO klarer å ta et mer overordnet, strategisk 

grep om samfunnskontakt. Samfunnskontakt er en svært omfattende virksomhet som utøves av 

mange på ulike nivåer i organisasjonen, fra enkeltforskere til ledelsen. Seksjonen er i hovedsak 

orientert mot ledelsens arrangementer, men må ha en dialog med fakultetene og andre enheter i 

LOS for å danne seg et bilde av aktiviteter og behov og ut i fra dette se på mulige modeller for sin 

rolle og arbeidsdeling med andre enheter. 

Da seksjonen er «in the making», og vil være det en god stund framover, beholdes eksisterende 

oppgaveportefølje og arbeidsdeling, men det må legges en plan for hvordan utfordringene skal 

diskuteres ved UiO og behandles framover. 

Ansvar for videre oppfølging ligger hos avdelingsdirektøren i AF sammen med seksjonsleder i AF/SSA. 

 

 

Seksjon for studieadministrative datasystemer (SSD) 

Arbeidsfelt/hovedprosesser i seksjonen: 

Operativt systemeierskap for Felles Studentsystem (FS), Timeplanlegging, FinnRom, Ephorus, 

alumnus, herunder: 

• Ansvar for bruken av systemene ved UiO. 

• Brukerstøtte og opplæring. 

• Koordinering av utviklingsønsker. 

• Rådgivning og videreutvikling. 

• Vedlikehold av bakgrunnsdata og sikring av datakvalitet. 

• Rapportering av data. 

• Utplukk av data til statistikkformål. 
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Allerede gjennomførte tiltak/prosesser: 

- Innføring av nytt system for timeplanlegging (2014). 

- Mer systematisk og gjennomsiktig prosess for innmelding og diskusjon av utviklingsbehov i FS 

(2013). 

Dagens arbeidsdeling oppleves som avklart og velfungerende og anbefales videreført. De felles 

administrative systemene er klart en oppgave som bør ivaretas felles/sentralt. 

Fakultetene var særlig fornøyd med Bokkula samt informasjon og opplæring ved endringer og 

nyheter i FS. 

 

Oppsummering av gjennomgangen av Avdeling for fagstøtte 

 

Den konkrete fordelingen av oppgaver og funksjoner mellom AF og fakultetene er naturlig nok et 

viktig grunnlag for det videre arbeidet, men det vil også være viktig å definere og klargjøre roller, 

ansvar og myndighet som følger oppgaver og funksjoner på de ulike nivåene for å sikre god og 

effektiv oppgaveløsning i framtida. Det er nødvendig for de ulike nivåene i organisasjonen å vite 

hvilke fullmakter som følger med ansvaret.  

AF ser det derfor som nødvendig at det gjøres en samlet vurdering av roller, ansvar og myndighet i 

LOS på bakgrunn av rapportene fra de ulike fagområdene. 

 

Det er i løpet av de siste årene gjort vurderinger av enkeltoppgaver som kan desentraliseres og 

ansvaret legges til fakultetene. Disse er også implementert fortløpende. Dette har vært mindre 

oppgaver eller deler av større oppgaver. 

Når disse oppgavene holdes utenfor, tegner det seg et tydelig mønster i AFs oppgaver og funksjoner. 

På den ene siden ivaretar AF felles driftsoppgaver for UiO som i hovedsak kan begrunnes i 

stordriftstfordeler. Oppgavene ivaretas en sentral enhet på vegne av fakultetene og andre enheter. 

Dette er rasjonelt og effektivt rent økonomisk og organisatorisk, sikrer hensiktsmessig bruk av 

spisskompetanse, sikrer enhetlig service og likebehandling for ulike brukere på tvers av UiO, og 

lignende. 

På den andre siden har AF et bredt forvaltnings- og systemansvar som omfatter; 

- operativt ansvar for administrative datasystemer og UiOs nettsted.  

- kvalitetssystemer. 

- oppfølging og gjennomføring av lovpålagte oppgaver ihht UH-loven (eks faglige 

bestemmelser om godkjenning, opptak, undervisning, eksamen, sensur og klage samt 

studentenes rettigheter og plikter) samt nasjonale og lokale forskrifter. 

- ulike fellesløsninger (eks Si fra-systemet). 

- koordinering av tjenester som gis ved alle fakulteter (eks studentinformasjon, mottak 

rekruttering). 

 

Disse oppgavene og funksjonene kjennetegnes av behov for felles koordinering for å sikre enhetlig 

bruk/standardisering og likebehandling, behov for opplæring og brukerstøtte, at det er tilgang på fag-

/spisskompetanse for å gi rådgivning og støtte til enhetene (inkludert juridisk kompetanse), 
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bindeledd mellom nasjonale føringer og lokal oppfølging, internkontroll, koordinering knyttet til 

utviklingsbehov av systemer og rutiner, for å nevne noe. 

Det vil naturlig nok være flere gråsoner mellom de felles driftsoppgaver og forvaltnings- og 

systemansvar, men poenget med denne inndelingen er å få tydeliggjort hva slags ansvar og 

myndighet som følger av oppgavene og funksjonene. 

Ansvaret og myndigheten som rollen gir skal ansett utføres i tråd med nærhetsmodellen der dialog, 

samhandling, involvering og brukerorientering står sentralt. 

 

 

2.2. Hovedprosesser/delprosesser som skal endres 

Forslag om igangssetting av større prosesser: 

 Forskerstøtte: Det er allerede besluttet å igangssette et IHR-prosjekt om forskertsøtte som 

en videreføring av IHR-prosjektet om eksternt finansiert virksomhet. Ragnar Lie er 

prosjektleder og rapporterer til viserektor Fægri og Enhet for lederstøtte. AF vil bidra inn i 

plangruppe, undergrupper, og lignende. 

 Digital eksamen: Det er allerede besluttet å igangsette et prosjekt om digitalt eksamen som 

omhandler gjennomføring av eksamen digitalt samt digitale arbeidsprosesser. AF er 

prosjekteier og prosjektet revitaliseres fra H14. 

 Administrasjon av ph.d.-utdanningen: Fakultetene har uttrykt ønske om å gå igjennom 

administrative oppgaver knyttet til forvaltning av ph.d.-utdanningen med tanke på tydeligere 

ansvar og mer effektiv arbeidsdeling mellom LOS og fakultetene. Parallelt med dette 

arbeides det også med faglig kvalitetsutvikling (jf styrevedtak 6. mai 2013) og revisjon av 

UiOs kvalitetssystem for utdanning.  

 For kommunikasjonsfeltet generelt vil det kunne være gevinster å hente i mer effektivt og 

målrettet arbeid. Det krever en gjennomgang av arbeidsdeling og ansvar mellom AF/LOS og 

fakultetene. Dersom AF skal ta helhetlige grep for UiO, vil det  kunne innebære å legge til 

rette for systematisk kommunikasjonsarbeid  i tråd med vedtatte strategier: sørge for at det 

utarbeides veiledninger, standarder, felles opplegg for målinger og analyser av feltet, 

koordinere felles satsinger på tvers av enheter, og legge til rette for erfaringsdeling.     

 IHR-web videreføres som planlagt. 

 Godkjenning/Innpassing: Det er allerede vedtatt å gjennomføre et mindre prosjekt knyttet til 

godkjenning/innpassing. Dette vil bli gjennomført siste kvartal i 2014. 

 

2.2.1. Vurdering opp mot Strategi 2020, Årsplan 2014-17 

Alle prosjekter anses å understøtte Strategi 2020 og årsplanen, både for å støtte kvalitet i forskning 

og utdanning, og effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon. 

 

2.2.2. Vurdering av behov for kapasitet og tid for detaljering og evt implementering 

 

Hoved-/delprosess Prosjektperiode Implementering 

Forskerstøtte Nytt prosjekt må planlegges og 

ressurser vurderes. Prosjektleder 

er på plass og finansieres fra 

universitetsdirektøren. 

Uklart hva som kreves av ekstra 

ressurser, men høyst sannsynlig vil 

iverksetting som omhandler konkrete 

oppgaver og arbeidsdeling inngå som 
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en del av den løpende virksomheten, 

dvs innenfor fakultetenes og AFs 

ramme. Unntaket er hvis det skal 

etableres nye digitale verktøy (eks 

portalløsning). 

Digital eksamen Prosjekt revitaliseres H14 og ny 

plan legges fram. Prosjektressurser 

er under planlegging i AF, USIT og 

fra fakultetene. Porteføljemilder 

fra SKAIT i 2014. 

Uklart hva som kreves av ekstra 

ressurser, men helt klart at store ekstra 

ressurser vil bli nødvendig, eks 

teknologiske løsninger for digital 

eksamen. 

Administrasjon av 

PhD 

Ikke lagt plan eller vurdert 

ressursinnsats for fakultetene og 

AF. Deler av arbeidet må kunne 

anses å gå innenfor løpende 

utvikling av feltet. 

Uklart hva som kreves av ekstra 

ressurser, men høyst sannsynlig vil 

iverksetting som omhandler konkrete 

oppgaver og arbeidsdeling inngå som 

en del av den løpende virksomheten, 

dvs innenfor fakultetenes og AFs 

ramme. 

Kommunikasjonsfelt

et 

Ikke lagt plan eller vurdert 

ressursinnsats ressursinnsats for 

fakultetene og AF. En del av 

arbeidet vil kunne forventes å gå 

innenfor normal arbeidsinnsats da 

dette anses å være en del av en 

løpende diskusjon på feltet. 

Uklart hva som kreves av ekstra 

ressurser, men høyst sannsynlig vil 

iverksetting som omhandler konkrete 

oppgaver og arbeidsdeling inngå som 

en del av den løpende virksomheten, 

dvs innenfor fakultetenes og AFs 

ramme. 

IHR-web Prioriterte utviklingstiltak er 

vedtatt. Prosjektplaner er under 

konkretisering. 

Uklart hva som kreves av ekstra 

ressurser, men høyst sannsynlig vil 

iverksetting som omhandler konkrete 

oppgaver og arbeidsdeling inngå som 

en del av den løpende virksomheten, 

dvs innenfor fakultetenes og AFs 

ramme. 

Godkjenning/innpas

sing 

Delvis plan foreligger, men 

deltakelse fra fakultetene ikke 

ferdig. 

Ressursinnsatsen forventes å ligge 

innenfor normal arbeidsinnsats 

både for AF og fakultetene. 

Uklart hva som kreves av ekstra 

ressurser, men høyst sannsynlig vil 

iverksetting som omhandler konkrete 

oppgaver og arbeidsdeling inngå som 

en del av den løpende virksomheten, 

dvs innenfor fakultetenes og AFs 

ramme. 

 

Det er laget en foreløpig plan for arbeidet med digital eksamen som tilsier at detaljert prosjektplan 

skal foreligge H14. 

Det vil bli laget en detaljert prosjektplan for forskerstøtte H14. prosjektleder tiltrer 1.7.14. 

 

2.3. Opplisting av "lavthengende frukter" prosessen har identifisert, og som kan høstes raskt 
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Gjennomgangen av arbeidsfeltene i møtene med fakultetene har i mindre grad fokusert på detaljer, 

men konsentrert seg om «de store linjene». Det betyr at møtene i liten grad har kommet med forslag 

til såkalte «lavthengende frukter». Selv om dette ikke er fokus i møtene er det likevel mange tanker 

innen de ulike arbeidsfeltene om hva som kan gjøres raskt og hva som er større utviklingsoppgaver. 

Brukerundersøkelsen av LOS gav også innspill som må tas videre. 

Ansvar for oppfølging vil ligge i den enkelte seksjon i AF i dialog med fakultetene. 

 

3.0 Utviklingsprosjekter 

 

3.1. Prioriterte utviklingsprosjekter som er gjennomgått mhp samhandling med 

fakulteter/museer/enheter 

I tillegg til de foreslåtte prosjektene under punkt 2.2 foreslås det å igangssette følgende arbeid: 

 

 

Seksjon Arbeidsfelt – forslag til videreoppfølging/mindre utviklingsprosjekter 

SB Forholdet mellom sentralbordet og nedbygging av lokale svarstedstjenester 

over de siste årene må diskuteres. 

Se på kobling av sentralbordets tekniske system med SAP for å unngå manuelle 

oppdateringer av personinformasjon. 

SFFU Regelverk:  

Utvikle opplæringstilbud og vurdere juridiske ressurser innenfor 

regelverksfeltet. 

Eksamen:  

Eksamensnettverket ønskes videreført og AFs rolle må diskuteres. 

Kvalitetssystem:  

Nye rutiner for innholdsproduskjon i idebanken, videreutvikling av 

verktøykassen (FUP, DML). 

Kvalitetssystem for medisink og helsefaglig utdanning:  

Lokale rutiner og opplæring. 

CRIStin:  

Vurdere arbeidsdeling mht kurs og brukerstøtte for vitenskapelig ansatte. 

Analyse:  

AF må tydeliggjøre kapasitet og tjenester, tilby opplæring og brukerstøtte i 

DBH. 

Læringsmiljø:  

Informere om arbeidsdeling i AF til fakultetene, vurdere mer opplæring, PhD 

inn i Si fra-systemet. 

Sekretariatsfunksjoner:  

Gjøre aktiviteten i komiteen bedre kjent, årsmelding for Klagenemnda. 

SFUI EU:  

Ønske at AF gjennomfører separate møter med hvert fakultet om tjenester og 

arbeidsdeling i påvente av resultater i det store forskerstøtteprosjektet. 

Internasjonalisering:  

AF skal fortsette å oppdatere og fornye informasjon på nett. 

Enighet om at avtaler også i framtida skjer på tre nivåer. 
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Sekretariatsoppgaver (der AF representerer UiOs ledelse): 

Innovasjonsfeltet trenger en tydeliggjøring mht prioriteringer. 

Det er behov for bedre avklaring av ansvar, rutiner og prosesser ved viktige 

eksterne høringer og evalueringer mellom fakultetene og LOS/AF. 

Bidrag fra fakultetene inn i sentral strategiske prosesser må diskuteres. 

SKS Studentrekruttering: 

AF ta ansvar for helhet og en tydeligere rådgivende rolle overfor fakultetene og 

bidra til bedre koordinering mellom områder. 

Muntlig studentinformasjon og veiledning: 

Ønske at AF tar en tydeligere pådriverrolle i arbeidet med standardiseing av 

tjenester. 

Mottak av nye studenter: 

Den nye arbeidsdeling der fakultetene tar et større ansvar, evalueres H14. 

Vurdere hvordan AFs spisskompetanse på internasjonale studenter og 

minoritetsstudenter kan brukes best mulig i kombinasjon med lokale behov. 

Nettredaktørrollen: 

Klargjøre relasjonen mellom lokal nettredaktør og studiewebredaktør. 

AF tydeliggjøre sitt ansvar mht opplæring, kvalitetssikring, bistand til analyse og 

rådgivning. 

Grafisk design og visuell profil: 

AF tydeliggjøre hvordan designmanualen skal tolkes. 

SSA Samlet: 

Seksjonen er «in the making» og vil ha behov for mange diskusjoner med 

fakultetene om sin rolle. En slik prosess er ikkje planlagt enda. 

Arrangementer: 

AF må tydeliggjøre hvor mye støtte enhetene kan forvente. 

AF bør lage en «kokebok» for arrangementer. 

Samfunnskontakt: 

Fremfor å tenke ett kontaktpunkt på UiO, må vi tenke et integrert og helhetlig 

system. En prosess for en slik diskusjon må planlegges og vil være svært 

ressurskrevende. 

SSD Sikre innføring av nytt timeplanleggingssystem fra sommeren 2014 og jobbe 

med videreutvikling. 

Viktig at AF tar en tydelig rolle for å sikre enhetlig bruk av systemene. 

SOT Samordnet masteropptak: 

Evalueres H2014. 

Tilrettelegging: 

Jobbe med videre standardisering og likere praksis mellom fakultetene. 

Andre lokale opptak: 

Ansvarsdeling og onformasjonsflyt må gjennomgås. Vurdere flere elekstroniske 

løsninger. 

Inn- og utreisende studenter: 

IHR-prosjektet avkalrt mye, men arbeidsdeling er komplisert med tre nivåer. 

Samhandling og arbeidsdeling mellom de tre nuvåene må fortsatt ha et fokus. 
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3.2. Vurdering opp mot Strategi 2020, årsplan 2014-17 - prosjekter som er besluttet/er i gang 

Alle prosjekter anses, direkte eller indirekte, å understøtte Strategi 2020 og Årsplanen, både for å 

støtte kvalitet i forskning og utdanning, og effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon. Ikke 

minst understøtter forslagene fakultetenes behov. 

 

 

3.2.1. Endringer i arbeidet med utviklingsprosjekter som følge av økt brukerorientering 

Alle forslagene om større og mindre prosjekter og tiltak vil måtte diskuteres i tett dialog med 

fakultetene. På mange områder skjer dette på en god måte allerede i dag, men det må sikres en 

gjennomgående ny form for dialog som involverer fakultetene godt fra planleggingen starter til 

prosjekter og tiltak er gjennomført og evaluert. Dette bør være et eget tema mellom fakultetene og 

LOS på ledernivå, men også når nye arbeidsgrupper starter sitt arbeid. 

 

3.2.2. Nye utviklingsprosjekter 

Se 3.1. 

 

 

4.0 Nettverk 

4.1. Nettverk og link til retningslinjer for hvert av dem 

 

Nettverkene er gjennomgått i et eget møte og forslagene tar utgangspunkt i erfaringer og behov 

både fra fakultetene og AF. 

Se eget dokument med tabellarisk oversikt over nettverk. 

 

Antall nettverk innenfor AFs oppgaveportefølje reduseres noe, men forslaget er at de fleste nettverk 

videreføres. Det er viktig å huske på at AFs oppgaveportefølje dekker hele kjernevirksomheten; 

forskningsadministrasjon, utdanningsadministrasjon og kommunikasjon. I et så stort administartivt 

apparat vil nettverkene i det daglige fungerer som viktige kommunikajsonskanaler og være en viktig 

støtte til flere hundre saksbehandlere som delvis sitter alene og som kanskje også har oppgaven som 

en liten del av sitt totale arbeid. Det er helt klart at alle nettverkenes funksjon og rolle må 

gjennomgås slik at deltakerne og resten av organisasjonen vet med sikkerhet hva som er hensikten.  

Nettverkene kan fylle flere funksjoner, men i hovedsak handler det om forum som sikrer 

erfaringsdeling/best practise, opplæring & kompetanseheving, gjensidig utveksling av innsikt, 

kunnskap & informasjon, prioriteringsarena og koordinering. Et viktig resultat for UiO, som også er 

sentralt i SP2020, er administrativ profesjonalisering og likebehandling på tvers av fakulteter 

Gitt LOS sin utfordring knyttet til brukerorientering, mener AF at nettverkene har en helt klar rolle å 

være med å få dette til. AF har også gjennom møterunden blitt utfordret på å ta en tydeligere rolle 

for å bidra til standardisering og lik praksis på fakultetene, og nettverkene vil være et avgjørende 

verktøy for å få dette til. 
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5.0 Oppsummering  

5.1. Forslag til endringsprosjekter (både hovedprosesser og utviklingsprosjekter) som krever 

omprioriteringer i Årsplan 2014-17 

Se 2.2.1. og 3.2. 

 

5.2. Beskrivelse av endringer i samhandling, endringer i hvor oppgaver løses og 

forventningsavklaringer som er gjort. 

Se 2.1. med vedlegg for de enkelte seksjoner i AF, for oversikt over allerede gjennomførte prosesser, 

og oppsummering av status for arbeidsdeling. 

 

5.3. Opplisting av oppgaver, prosesser og prosjekter som må koordineres internt mellom 

avdelingene i LOS 

  

Det er uttrykt et generelt ønske i møtene mellom AF og fakultetene at avdelingene LOS samkjører 

seg bedre. Det har framkommet få konkrete eksempler, men AF har likevel en rekke forslag til 

temaer som må avklares, både med hensyn til involvering, arbeidsdeling og samhandling (møter, etc). 

 

Eiendomsavdelingen: 

- Arrangementer. 

- Rom. 

 

Personalstøtte: 

- PhD. 

- Handlingsplanen for likestilling. 

- Kompetanseutvikling. 

 

 

Administrativ støtte: 

- Videre arbeid med ekstern finansiert virksomhet. 

- Bilagslønnprosjektet. 

 

USIT: 

- Web. 

- Administrative systemer (roller, ansvar, integrasjon, helhetlige løsninger, etc). 

- Kalender og timeplanlegging/rombooking. 

- Digital eksamen. 

 

Lederstøtte: 

- Prosjekt forskerstøtte. 

- Forholdet til ny strategisk rådgiver for F & U. Arbeidsdeling og samhandling. 

- Kommunikasjon. 

- Arrangementer. 

- Virksomhetsstyring. 

- Forholdet til strategisk systemeier. 

- Internasjonalisering. 
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- HR/kompetanseutvikling. 
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Navn på nettverk Eier/ ledes av Mandat/formål Struktur Fra høsten 2014 

Informasjonsrådet SKS 

Seksjonssjef Kristin 

Fossum Stene 

Bidra til å profesjonalisere 
kommunikasjonsarbeidet ved 
UiO. Bedre informasjonsflyt og 
samarbeid, gi støtte ved felles 
prosjekter, bygge opp under 
strategiske planer 

Antall møter: 4-5 per semester 

Agenda og møtereferat, se  

http://www.uio.no/for-

ansatte/organisasjon/informasjonsra

det/ 

Bygge tydeligere opp under 

strategiske prioriteringer. Se 

nærmere på mandatet. 

Bør bytte navn, for eksempel 

«Kommunikasjonsleder-nettverk» 

Nettredaksjonen 

ved UiO 

 

SKS 

Nettredaktør 

Hildegunn Lunden 

Nettredaksjonen er rådgivere for 

nettredaktøren ved UiO, 

samarbeider om ulike 

utviklingstiltak og skal ha fokus på 

kompetanseheving.  

Antall møter: annenhver uke 

Agenda og møtereferat, se   

http://www.uio.no/for-

ansatte/organisasjon/webred/ 

Må være operative for å gi nytte til 

organisasjonen. 

Avklare grenseflate mot øvrige 

funksjoner på 

kommunikasjonsområdet. 

Studieweb-

nettverket 

SKS 

Nettrådgiver 

Cecilie Aune 

Undergruppe av nettredaksjonen. 

Samarbeider om utviklingstiltak 

for studieinformasjon på nett.  

Et komplekst felt, har behov for å 

gå mer i dybden i konkret 

utviklingsarbeid for å sikre lokale 

behov. 

Antall møter: en gang i måneden 

Agenda og møtereferat, se  

http://www.uio.no/for-

ansatte/organisasjon/studiered/stud

iewebred/index.html  

Tydeliggjøres organisatorisk som 

undergruppe under 

nettredaksjonen. 

Informasjonskoor-

dinatorgruppen 

 

SKS 

Rådgiver Anne 

Bergfall 

Er viktig bindeledd for å sikre 

informasjonsflyt og 

hensiktsmessig arbeidsdeling 

mellom infotjenestene 

Antall møter: en gang i måneden 

Agenda og møtereferat, se  

https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/informasj

onogveiledning/muntlig/infoko-

Frekvens vurderes. 

http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/informasjonsradet/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/informasjonsradet/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/informasjonsradet/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/webred/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/webred/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/studiered/studiewebred/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/studiered/studiewebred/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/studiered/studiewebred/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/informasjonogveiledning/muntlig/infoko-gruppen/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/informasjonogveiledning/muntlig/infoko-gruppen/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/informasjonogveiledning/muntlig/infoko-gruppen/
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gruppen/  

Nettverk for 

studentrekruttering 

SKS  

Nestleder 

Elisabeth Lackner 

Skal sikre at lokale behov fanges 

opp i fellestiltak, og sikre god 

arbeidsdeling, samt 

kompetanseheving.  

Antall møter:  en gang i måneden 

Agenda og møtereferat, se  

http://www.uio.no/for-

ansatte/organisasjon/studiered/stud

entrekruttering/  

Møtefrekvens nedjusteres, 

gjennomgå mandat 

Avklare grenseflate på 

kommunikasjonsområdet 

Studiestarts-

nettverket 

 

SKS 

Seniorkonsulent 

Kjetil Horn 

Hogstad 

Ny lokal organisering av mottak 

har skapt større behov for 

erfaringsutveksling i år. Videre 

behov vurderes høsten 2014.  

 Viktig at den nye lokale 

organiseringen av mottak fra H14 

evalueres. Erfaringsutveksling 

mellom fakultetene er viktigere 

enn før og dette må ivaretas på en 

eller annen måte, men form på 

kontakten må vurderes nærmere. 

Forskningsadministr

ativt nettverk 

(FANE-UiO) 

SFUI (og SFFU) 

Nestleder Malena 

Bakkevold 

Gjensidig utveksling av innsikt, 

kunnskap og informasjon. Bidrar 

til profesjonalisering og 

organisatorisk 

sammenheng/helhet i forsknings- 

og forskerstøtte ved UiO. 

Antall møter:  en gang i måneden 

http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/fors

kningsadministrativt_nettverk/ 

Agenda og møtereferat 

 

Tilpasses arbeidet med 

Fosrkerstøtte-prosjektet 

FS-

koordinatormøter 

 

SSD, bidrag fra 

SOT og SFFU 

Ledes av 

seksjonssjef Anne-

Møtepunkt for å: 

- bli enige om og prioritere 

utviklingsbehov i FS 

- standardisere bruk av FS på UiO  

- informere fakultetene om ny 

Antall møter: ca. 6 i året 

Agenda og møtereferat 

http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/informa

 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/informasjonogveiledning/muntlig/infoko-gruppen/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/studiered/studentrekruttering/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/studiered/studentrekruttering/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/studiered/studentrekruttering/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/forskningsadministrativt_nettverk/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/forskningsadministrativt_nettverk/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/forskningsadministrativt_nettverk/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/informasjon/fs-moter/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/informasjon/fs-moter/
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Lise Lande funksjonalitet. 

 

sjon/fs-moter/ 

Timeplanleggings-

koordinatormøter 

SSD,  

Lars Bergseth-

Hasle 

Trenger koordinering av 

timeplanleggingsprosessen for 

hvert semester. Innføring av TP 

krever hyppigere møter for å 

prioritere utvikling 

Antall møter: ved behov 

Agenda og møtereferat: 

https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/moter/ 

I starten av innføringsperioden for 

TP vil det trolig kreves opptil ett 

møte i måneden. Etter hvert som 

TP er satt i produksjon kan man 

trolig redusere antall møter. 

Eksamens-

nettverket 

 

 

SFFU, bidrag fra 

SOT (tilrette-

legging) og SSD 

(FS) 

Koordinerings-

ansvar går på 

omgang mellom 

fakultetene 

Nettverk for diskusjon og 

erfaringsdeling. Fakultetene 

melder inn deltakere til e-

postlisten og samrår seg internt 

mht. hvem som stiller på møter. 

Viktig nettverk i arbeidet med 

digital eksamen 

Antall møter: 2 per semester 

Agenda og møtereferat 

http://www.uio.no/for-

ansatte/organisasjon/eksamensnett

verket/  

 

Nytt fra 2013 etter fakultetenes 

ønske og styrevedtak i IHR 

eksamen.   

Mandat må utformes. 

Forum for 

forskerutdanning 

(FFF)  

 

SFFU (regelverk og 

forvaltning), SFUI 

(internasjonaliseri

ng) og SSD (FS) 

Ledes av 

fakultetene på 

omgang 

FFF ivaretar fakultetenes behov 

for erfaringsdeling på tvers og er 

en nyttig arena for samhandling 

mellom AF og fakultetene.  

 

Antall møter: en gang i måneden 

Agenda og møtereferat 

 http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/fa/utdanning/

administrasjon/forum-for-

forskerutdanning/ 

 

Behov for mandat som tydeliggjør 

at FFF ikke fatter beslutninger, men 

er en arena for erfaringsdeling i 

administrasjonen av ph.d.-

utdanningen 

 

CRIStin-nettverk SFFU Superbrukernettverk for 
superbrukere i systemet CRIStin: 
sørge for opplæring, koordinere 

Antall møter: 3 ganger i året  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/informasjon/fs-moter/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/moter/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/moter/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/eksamensnettverket/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/eksamensnettverket/
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/eksamensnettverket/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utdanning/administrasjon/forum-for-forskerutdanning/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utdanning/administrasjon/forum-for-forskerutdanning/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utdanning/administrasjon/forum-for-forskerutdanning/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utdanning/administrasjon/forum-for-forskerutdanning/
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Ikke på listen over 

nettverk  

Leder Margaret 

Fotland og 

Herman Strøm 

utviklingsønsker fra enhetene til 
CRIStin nasjonalt, forvalte 
nettinformasjon og 
brukerveiledninger 

  

 

Kvalitetsnettverket 

  

SFFU -  - Nedlegges 

Arbeidet med kvalitetssystemet 

har endret seg de siste årene. 

Særlig etter at rapportering av 

studiekvalitet ble integrert i 

virksomhetsrapporteringen er det 

færre oppgaver som skal løses av 

nettverket.  

Kvalitetsarbeidet er fagnært, og 

det kan i mange tilfeller være 

vanskelig å behandle denne typen 

saker i et administrativt nettverk. 

Læringsmiljø-

nettverket (LM) 

 

SFFU 

Leder Ellen Marie 

Tefre 

Sikrer opplæring/veiledning, 

likebehandling, og 

erfaringsutveksling i håndtering 

av læringsmiljøsaker, innkommet 

gjennom Si fra systemet 

Antall møter: 2 per semester 

Agenda og møtereferat: ikke på nett 

 

Mandat må utformes. 

Skifter navn til Si fra-nettverket. 

Internasjonaliser-

ingsnettverket 

  

SOT, SFUI, SKS 

Ledes av 

fakultetene på 

omgang 

Arena for erfaringsdeling, 

kvalitetssikring og kompetanse-

heving på feltet. Komplekst 

saksfelt med saksbehandling på 

tre nivåer, viktig å se 

Antall møter: en gang i måneden + 

årlig dagsseminar.  

Agenda og møtereferat 

https://www.uio.no/for-

Mandat må gjennomgås. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/fakultetsnettverk/index.html
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 sammenheng mellom de ulike 

fakultetene.  

 

ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjo

nalisering/fakultetsnettverk/index.ht

ml 

Godkjennings-

gruppen 

 

SOT Arena for erfaringsdeling, 

kvalitetssikring og kompetanse-

heving på feltet, felles rutiner og 

praksis på tvers av UiO. 

Antall møter: 2 pr semester 

Agenda og møtereferat: ikke på nett 

Mandat må tydeliggjøres. 

Prosjektgruppen 

for opptak 

SOT   Nedlegges. 

Nødvendig kontakt ivaretas via e-

postlister. 

Masterkoordinator

-nettverket 

SOT 

Leder seksjonssjef 

Camilla Haugland 

Nettverket er møtepunkt for å 

planlegge opptaksarbeidet, 

avklare rutiner, standarder, 

informere fakultetene om nye 

rutiner/funksjonalitet,  

erfaringsdeling, kvalitetssikring og 

kompetanseheving. 

Antall møter: 1 

 

Videreføres. 

Mandat tydeliggjøres. 

Eksamens-

konsulentnettverk  

(fungere primært 

for tilrettelegging) 

SOT 

Leder ? 

Arena for erfaringsdeling, 

kvalitetssikring og kompetanse-

heving på feltet, felles rutiner og 

praksis på tvers av UiO. 

Antall møter: ? 

Agenda og møtereferat: ? 

Ikke enighet om konklusjon. 

Administrative 

studieledere 

Avdelingsldirektør 

Monica Bakken 

Standardisering, felles løsninger 

og rutiner er sentrale kjennetegn 

innen utdanningsadministrasjon 

og denne gruppen bidrar til å 

Antall møter: 3 pr sem. 

Agenda og møtereferat: Ikke på nett 

Videreføres. 

Diskutere saker og innretning for å 

sikre at gruppen ivaretar 

overordnet blikk og unngår at saker 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/fakultetsnettverk/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/fakultetsnettverk/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/fakultetsnettverk/index.html
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ivareta koordinering og 

samhandling innen feltet, samt 

løfte felles 

prinsippielle/strategiske 

diskusjoner.  

diskuteres flere steder. 
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Vedlegg 3 

Rapport om operasjonalisering av nærhetsmodellen for 

Personalstøtte – utvikling av personalfunksjonen 

1.0 Innledning og formål 

Ansvar og myndighet for operativ personalforvaltning er delegert til desentrale nivåer ved UiO. 

Formelt sett er det allerede lagt til rette for en nærhetsmodell, og i praksis er nærhetsmodellen langt 

på vei implementert.  Arbeidet med nærhetsmodellen for Personalstøttes arbeidsfelt har 

derfor hatt følgende formål: 

• Forankring og forventningsavklaring knyttet til Personalstøttes rolle, ansvarsområder og 
ambisjonsnivå i ny organisasjon.  

• Gjennomgang av HR-hovedprosessene og identifisering av prioriterte 
forbedringsområder.  

• Avklare samarbeidsformer,  arenaer for samarbeid og nettverk m.m. innen personalfeltet 

Overordnet målsetting for arbeidet er at LOS skal ha en faglig kompetent og robust 

arbeidsgiver- og personalfunksjon som også skal være en god støtte for ledere og 

universitetsledelse på personal/HR-området. Videre er det en føring fra Universitetsstyret at 

personalfunksjon styrkes. Det er satt en frist på 2 år for å utarbeide en plan for utvikling av 

personalfunksjonen.  

Samtidig er det en rammebetingelse for videre arbeid med personalfunksjon at den samlede 

ressursbruk innenfor området totalt ved UiO ikke skal økes.  

Prosessen med gjennomføring av nærhetsmodellen skal danne utgangspunktet for det 

videre arbeidet med utvikling av personalfeltet (HR) lokalt og sentralt.  

Gjennomføring av nærhetsmodellen for Personalstøttes arbeidsfelt tar utgangspunkt i 

føringer som er konkretisert gjennom:  

• Styrenotatet til styremøtet 17.06.2013, hvor avdeling for Personalstøttes rolle og 

ansvarsområdet er beskrevet på overordnet nivå. Personalstøtte får i oppdrag å utvikle 

personalfunksjonen ved UiO 

• Personalstøttes funksjons- og bemanningsplan som konkretiserer rollen og ambisjon 

• Resultatet av kartleggingsarbeidet som ble presentert for universitetsstyret mars 2013. 

Her beskrives Personalstøttes oppgaver innenfor HR-prosessen 

 

Mandat for arbeidet ligger vedlagt. 
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2.0 Personalstøttes rolle og ambisjon 

Personalstøttes rolle i ny organisasjon er definert gjennom styrets beslutning 17.06.2013.  
 
Det er styrets beslutning at Personalstøtte skal ha både en strategisk 
virksomhetsovergripende rolle og en tjenesteytende rolle. 
  
Personalstøttes strategiske virksomhetsovergripende rolle: 

• Policy- og premisseier for hele personal og lønnsområdet 
• Prosesseier og sentral premissgiver for HR-prosessen, dvs. områdene rekruttering, 

oppfølging og utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjon 
 
Personalstøttes tjenesteytende rolle: 

• Bistå enheter med rådgivning innen HR-feltet og i personalrelaterte enkeltsaker. 
• Yte tjenester innen juridiske saker, innen kompetanse- og lederutvikling og andre 

prioriterte områder  
• Operativ systemeier for HR-systemer 
• Yte tjenester til UiO-ledelsen knyttet til arbeidsgiverfunksjonen  

 
På sikt er det en ambisjon at Personalstøtte skal bli en rendyrket policyfunksjon. 
 
Personalstøttes hovedprosesser/tjenesteområder er: 

 Overordnet strategisk og policy-rammeverk på personal-/HR-området, eks. 
rekruttering, lønns- og personalpolitikk, seniorpolitikk  

 Utvikling og forvaltning av lov, avtaleverk og interne retningslinjer 

 Rekruttering 

 Medarbeider- og lederutvikling inkl. særskilt ansvar for kompetanseutvikling innen 
HR-området 

 Organisatorisk psykososialt arbeidsmiljø, inkl. arbeidsmiljøutvikling med kartlegginger 
og oppfølging 

 Bistand i omstillingsprosesser; gjennomføringsstøtte, juridisk rådgivning, lederstøtte, 
funksjons- og bemanningsplaner mm. 

 Likestilling 

 Juridisk rådgivning 
 
 

3.0 Gjennomføring av arbeidet 

Det er i perioden 8. april til 11. juni 2014 avholdt to arbeidsmøter med fakultetsdirektørene 

og et arbeidsmøte (WorkShop) med de utpekte ressurspersonene. I tillegg har det vært 

avholdt et møte mellom ADS og AP,  med deltagelse fra enhetene, for å diskutere målbilde 

og utviklingsområder for arbeidsfeltet lønn og lønnsnært personal.    

Deltagere: 
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o Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad (SV), fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen (TF) 

og Avdelingsdirektør Geir Arve Rogstad (NHM)   

o Ressurspersoner: Katrine Randin (IAKH), Mari Theodorsen (JUS), Frank Aasmund 

Sarnes (MN), Eva Helene Mjelde (Medisin), Elisabeth Olsen (Medisin), Knut Tore 

Stokke (Medisin), Anita Marie Hansen (UV), Aud-Jorunn Sandal  (SV), Ingeborg 

Knutzen Aas (KHM). 

o Fra Personalstøtte: Wenche Hanneborg, Roar Fikkan, Berit Hernes Bakke og Irene 

Sandlie   

o På fellesmøte mellom ADS og AP deltok følgende personer fra enhetene:  

fakultetsdirektør Benedicte Rudstad (JUS), personalkonsulent Elisabeth Olsen 

(Medisin) og  assisterende biblioteksdirektør Randi Rønningen.  

Fagforeningene har i perioden blitt informert gjennom felles informasjonsmøte 28.05.   

4.0 Gjennomgang av hovedprosesser 

 4.1 Prioriterte hovedprosesser   

Arbeidet tok utgangspunkt i kartlegging av oppgaver gjennomført gjennom IHR. 

Personalstøttes oppgaver ble systematisk gjennomgått og følgende hovedprosesser ble 

prioritert: 

 Personalforvaltning 

 Juridiske tjenester 

 Rekruttering 

 Lederutvikling og ledergruppeutvikling 

 HR-kompetansefaglig utvikling 

 Øvrig kompetanseutvikling 

Hver hovedprosess ble diskutert først med fakultetsdirektører og deretter ble konklusjoner 

presentert for ressursgruppen.  Konklusjoner i dette dokumentet er basert på en 

sammenfatning av alle synspunkter som har fremkommet i arbeidet.  

4.2 Personalforvaltning 

Enhetene ivaretar i dag all løpende personalforvaltning og nødvendig kompetanseutvikling 

på området mens personalstøtte yter rådgivning og innehar en spesialistfunksjon.  

Personalforvaltningsområdet skal i hovedsak videreføres som i dag. Herunder ligger 

Personalstøttes virksomhetsovergripende funksjon med utvikling av policy og retningslinjer 

for personalfeltet ved UiO. Gjennomgangen med fakulteter og ressursgrupper understreker 

betydningen av at personalstøtte innehar denne funksjonen. Det er et uttrykt ønske at 

personalstøtte skal være tydeligere på hvordan UiO fortolker lov og avtaleverk for å sikre at 

det praktiseres likt ved enhetene.   
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Enhetene presiserer også betydningen av at kompetanse og kapasitet opprettholdes på 

dette området.  

Det er enighet om en rutineendring knyttet til 2.3.4 hvor enhetene overtar ansvar for å 

skrive brevene til den ansatte. Rutinene er under utarbeidelse. De ressursmessige 

konsekvensene av endringen anses som svært små for enhetene. 

ARBEIDSDELING 

 Personalstøtte Enhetene Endring 

UiOs lønns- og 
personal-
politikk 

Ansvar for å utvikle UiOs felles lønns- 
og personalpolitikk 

Ansvar for 
gjennomføring og 
etterlevelse 

Uendret 

Lov og 
avtaleverk 

Utvikling, revidering og oppfølging av 
lov og avtaleverk 
Utvikling, revidering og oppfølging av 
forskrifter og reglementer 
Lovfortolkningsspørsmål 

Ansvar for 
gjennomføring og 
etterlevelse 

Uendret 

Tariffoppgjør Lokale lønnsforhandlinger etter HA 
pkt.2.3.3. og 2.3.4: Forberedelse, 
organisering, gjennomføring 

 Enhetene 
skriver selv 
brev om 
opprykk 

Valg Administrering av valg, valgstyret og 
rådgiving, sekretariatsfunksjon 

 Uendret 

Samarbeid med 
fagforeninger 

IDF-møter. Lede prosesser i henhold 
til hovedavtaleverket 

 Uendret 

Likestilling Utvikle, gjennomføre og følge opp 
likestillingsstrategi. 
Fordeling av sentrale 
likestillingsmidler. 
Kvalifiseringsstipend. Rådgivning og 
fortolkning  

Søker om midler og 
implementerer 
tiltak. Ansvar for 
gjennomføring og 
etterlevelse 

Uendret  

 

Videre utvikling av området: 

• Kompetanse og kapasitet på området opprettholdes   

• Personalstøtte tilrettelegger for kompetanseutvikling rettet mot fagspesialister 

 

4.3 Juridiske tjenester 

Juridiske tjenester skal tilbys fra Personalstøtte som i dag. Det er lite hensiktsmessig at 

enhetene bygger opp denne kompetansen lokalt og særlig gjelder dette små enheter. En 

sentral håndtering av vanskelige enkeltsaker sikrer også en enhetlig praksis på området.  
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Det har gjennom prosessen fremkommet et behov for noe økt kapasitet på området. Det har 

blant annet fremkommet et ønske om mere støtte på juridiske saker til den enkelte leder på 

enhetene. Samtidig er det et ønske at juristene i enda større grad dekker arbeidsfeltet 

omstilling.  

Personalstøtte opplever også en økning i antall saker som krever juridisk rådgivning. Dette 

gjelder både klassiske personalsaker, IA-saker og omstilling/overtallighets-saker. 

Personalstøtte ser behov for å komme tidligere inn i den del av sakene, både for å kunne 

levere bedre kvalitet og for å bidra til kompetanseheving på enhetene. 

ARBEIDSDELING 

 Personalstøtte Enhetene Endring 

Juridiske 
tjenester 

Yte bistand til enhetene i juridiske 
enkeltsaker 
Juridisk rådgivning til enhetene 
Opplæringsaktiviteter 

Etterspørre bistand 
ved behov 

Uendret 

 

Videre utvikling av området: 

• Øke kapasitet innen juridiske tjenester og øke kompetanse på omstilling 

4.4 Rekruttering 

Enhetene styrer selv egne rekrutteringsprosesser og vurderer behovet for bruk av bistand fra 

Personalstøtte i rekrutteringsprosesser som svært lavt. Unntak kan være topplederstillinger 

på enhetene. 

Det er imidlertid enighet om at det er behov for å øke kompetanse på dette området både 

hos ledere og HR-medarbeidere/personalkonsulenter. Det er et ønske at Personalstøtte tar 

et utvidet ansvar i forhold til å tilby kompetanseheving på rekrutteringsområdet. Videre er 

det fremkommet behov for å etablere policy og verktøy for gjennomføring av profesjonelle 

rekrutteringsprosesser.  

Ressursgruppen understreker behovet for utvikling av eksisterende eller nytt 

rekrutteringsverktøy slik at det i større grad ivaretar enhetenes behov. 

Dersom UiO ønsker å ta et større samfunnsansvar og ha en mere offensiv strategi innen 

praksisplasser og lærlinger er det nødvendig å tenke på nytt i forhold til organisering og 

administrasjon av ordningen.  
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ARBEIDSDELING 

 Personalstøtte   Enhetene Endring 

Retningslinjer og 
policy innen 
rekruttering 

Utvikler UiO-overgripende prosesser, 
retningslinjer og policy  

Deltar i 
arbeidsgrupper og 
høringer 

Uendret  

Rådgivnings-
tjenester 

Tilbyr rådgivning ved rekruttering.  Etterspør 
rådgivning ved 
behov 

  

Rekruttering - 
gjennomføring 

Innehar spesialkompetanse som kan 
støtte ved behov 

Enhetene 
gjennomfører 
rekruttering selv.  

Uendret  

Ekstern 
rekrutterings-
rådgivning og 
støtte   

Etablering og vedlikehold av 
rammeavtaler på 
rekrutteringstjenester. Rådgivning ved 
bruk av rekrutteringsfirma. 

Etterspør bistand 
ved behov. 
Etterspør direkte 
til ekstern 
leverandør eller 
etter rådføring 
med APS 

Uendret  

Easycruit Personalstøtte er systemeier, 
Internadministrasjon er superbruker.   

Bruker Arbeidsdeling 
mellom 
personalstøtte 
og intern-
administrasjon 

Tilsettingsutvalg Lede tilsettingsutvalget for t/a ansatte 
 
 
 
Sekretær for universitetsstyrets 
tilsettingsutvalg 

Prosessen for 
øvrig er delegert 
til enhetene 

Ledelse av 
tilsettingsutvalg 
for t/a ansatte 
flyttes til Intern 
administrasjon 
 
Uendret  

NAV 
praksisplasser 

- Håndteres av 
enheten som tar 
inn på praksisplass 

Uendret  

Lærlinger/ 
praktikanter 

Policy for inntak av læringer og 
praktikanter  

Håndterer all 
administrasjon 
rundt egne 
læringer og 
praktikanter 

Intern-
administrasjon 
henviser til 
aktuell enhet. 
Gjennomfører 
tilsetting av 
lærlinger, er 
kontaktperson 
mot 
Fagopplærings-
etaten, 
rapportering 
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dept. 

Administrasjon 
rundt 
rekruttering 

 Samordne 
eksterne 
utlysninger av 
ledige stillinger 
EURAXESS – legge 
ut engelske 
kunngjøringer 

Gjennomføres i 
dag av Intern-
Administrasjon 

 

Videre utvikling av området: 

• Styrke kompetanse innen rekruttering ved UiO 

• Enhetene har ansvar for kompetanseutvikling i egen enhet  

• Personalstøtte tilbyr kompetanseutvikling til enhetene (egenutviklet eller kjøpt) 

• Personalstøtte styrker arbeidet med retningslinjer og policy på området 

• Personalstøtte styrker egen rådgiverkompetansen innenfor rekruttering  

• Mulighet for å legge oppgaven med samordning av eksterne utlysninger av ledige 

stillinger EURAXESS (og legge ut engelske kunngjøringer) til enhetene skal vurderes 

4.5 Lederutvikling og ledergruppeutvikling 

Enhetene ytrer et ønske om en grunnleggende ramme og plattform for ledelse ved UiO. 

Denne bør være utgangspunkt for en grunnleggende lederopplæring. Den grunnleggende 

lederopplæring bør utvikles og prosjektledes fra Personalstøtte.   

Reetablering av ledergrupper ved utskifte av ledere er også et prioritert område. 

Lederutvikling og ledergruppeutvikling bør legges opp på en slik måte at det ivaretar den 

store utskiftingen av ledere ved UiO.  

Enhetene vil også ha behov for lokalt tilpassede programmer. Personalstøttes rolle vil her 

levere rådgivning på design og innkjøp av bistand til disse.  

Balansen mellom generiske og skreddersydde tilpassede program kan være utfordrende og 

om noe må prioriteres anbefaler enhetene at standard kurs prioriteres fremfor skreddersøm.  

 

ARBEIDSDELING 
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 Personalstøtte   Enhetene Endring 

Forventninger til 
ledelse overordnet 

Initiere/være pådrivere for 
utvikling av felles prinsipper for 
ledelse ved UiO: «Dette står vi for 
som ledere ved UiO»  

Deltar   Uendret  

Lederutvikling Utvikle og forvalte 
introduksjonskurs for nye ledere 
ved UiO , basis opplæring for 
ledere 

Bidrag i behovs-
kartlegging, 
deltagelse i utvikling 
og pilotering 

Uendret  

Skreddersydde 
lederprogram 

Yte støtte til å etablere 
skreddersydde opplegg for den 
enkelte enhet, rådgiving på 
design og hjelp til innkjøp 

Ansvar for egne 
skreddersydde 
lederutviklingsprogr
am. Innhenter 
støtte fra APS og 
eksterne ved behov  

Økt gjennom-
føringsansvar 
til enhetene. 
Mindre 
gjennom-
føringsbistand 
fra AP 

Ledergruppeutvikling Utvikle konsept for å sikre 
etablering, reetablering og 
utvikling av ledergrupper på 
enhetene. 
Bistå med innhenting av ekstern 
støtte  
Støtte til ledere som vil 
gjennomføre selv 

Initierer og 
gjennomfører 
ledergruppeutviklin
g i egne 
ledergrupper. 
Innhenter støtte 
ved behov 

Økt gjennom-
føringsansvar 
til enhetene. 
Mindre 
gjennom-
føringsbistand 
fra AP 

 

Videre utvikling av området:  

• Det er et ønske om en grunnleggende ramme/plattform for ledelse ved UiO 

• Enhetene etterspør et tilbud om lederutvikling for nye ledere. Tilbudet bør ha fokus 

på faktakunnskap ledere ved UiO har behov for. Et grunnleggende 

opplæringsopplegg for nye ledere anbefales å gjøres obligatorisk  

• Når enhetene selv initierer og utvikler egne lederprogram og ledergruppeutvikling  vil 

AP yte rådgivning og støtte  

• AP skal ha rolle som rådgiver heller enn gjennomfører av lederprogram og 

ledergruppeutvikling 

 

4.6 Kursportefølje og kompetanseutvikling generelt 

Det er enighet om at hovedansvaret for både HR-faglig og generisk kompetanseutvikling bør 

ligge i sentralt hos Personalstøtte.  

Det er viktig å ha en grunnleggende modell hvor alle fakultetene kan finne tilbud, men 

samtidig kunne tilby spesifikke opplæringsprogram for de enhetene som måtte ønske det. 
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Samtidig er det viktig å få til god samhandling og ha gode prosesser for å kartlegge behov.  

Enhetene ser behov for at kursporteføljen ved UiO ses under ett. I prosessen må man se på 

allerede etablerte tilbud og vurdere overføring til andre enheter. Tydelig ansvarsdeling 

mellom sentralt og lokalt nivå er nødvendig for å unngå utvikling av samme type kurs flere 

steder.  

 Personalstøtte   Enhetene Endring 

Medarbeider-
utvikling 

Utvikle og forvalte 
introduksjonsprogram nytilsatte 
Ferdighetskurs innenfor generiske 
emner (eksempel: Prosjektledelse, 
Møteledelse, tidsstyring og 
effektiv planlegging, 
kommunikasjons-ferdigheter) 

Bidra i 
behovskartlegging. 
Bidra med 
enhetsspesifikk 
opplæring 

Uendret 

Struktur og 
planlegging 

Se kursporteføljen under ett, sikre 
at det utvikles og vedlikeholdes 
kurs innenfor relevante 
fagområder 
 
Innhenting av behov gjennom 
dialogmøter og nettverk, 
prioritering av behov, etablering 
av «katalog» 
 
Koordinering av ulike tilbud, bruke 
ressurser som finnes på UiO 
 
Kommunikasjon av tilbudet 

Bidrar i 
behovskartleggingBi
drar med 
kompetanse.  

Uendret  

 

Videre utvikling av området: 

 Styrket planlegging og koordinering av total kursportefølje 

 

4.6 HR-kompetansefaglig utvikling 

Enhetene har ansvar for å utvikle kompetanse innen HR på egen enhet. Samtidig er det det 

et uttrykt ønske at hovedansvaret for utvikling og gjennomføring av HR-faglig 

kompetansetilbud ligger i sentralt.  Enhetene etterspør også styrket spisskompetanse hos 

Personalstøtte på ulike HR områder. 
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Videre utvikling av området: 

 Styrket spisskompetanse på Personalstøtte innen ulike HR-faglige felt 

 Styrke tilbudet innen HR-faglig opplæring for enhetene 

 

4.7 Oppsummering av utviklingsområder 

Utviklingsområder som er prioritert innenfor personalområdet er forankret i 

Strategi 2020 og Årsplan 2014-2016.  

Fra Strategi 2020 vil vi spesielt vise til følgende punkter:  

• «Universitetet i Oslo skal søke kvalitet i all sin virksomhet og styrke en kultur for kontinuerlig 

forbedring»  

• «Universitetet i Oslo skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings og 

støttefunksjonene ved å legge rette for kompetanseutvikling og attraktive karriereveier for 

teknisk-administrativt personale.» 

• «Økt fokus på kvalitet krever bedre ledelse på alle nivåer. Det er behov for videreutvikling av 

linjelederrollen, samt å øke bevisstheten om ledelse i forskningsgrupper og i nettverk på 

tvers.»  

Fra årsplan vil vi spesielt fremheve tiltak 17 under Mål 5: Målrettet 

kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre 

lederroller. 

Målene satt gjennom Strategi 2020 og operasjonaliseringen gjennom årsplan 2014-2016/2015-2017 

innebærer et behov for å opprettholde og styrke kompetanse og profesjonalitet innenfor blant annet 

rekruttering, lederutvikling kompetanseutvikling og karriereplanlegging. I tillegg løfter årsplan 2015-

2017 frem et økt omstillingsbehov ved institusjonen. Dette igjen innebærer en styrking av HR-

funksjon og en profesjonalisering av HR- arbeid sentralt og lokalt.  

ARBEIDSDELING 

 Personalstøtte   Enhetene Endring 

HR-faglig 
kompetanse-utvikling 
for 
personalkonsulenter 
og HR-konsulenter 

Personalstøtte tilbyr kurs basert 
på behov og legger til rette for 
gjennomføring 
Aktuelle områder: 

Omstilling, regelverk ved 
UiO 
Medarbeiderundersøkelse
, ARK-prosesser 
Rekruttering 
Konfliktløsning  

Gjennomføring av 
nødvendig 
opplæring 

Uendret 
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Arbeidet med å profesjonalisere HR vil kreve et tett og godt samarbeid mellom enhetene og 
Personalstøtte. Her vil felles HR-handlingsplaner være et viktig virkemiddel.  
Det vil også bli foretatt en ekstern evaluering av HR-handlingsplanen for vitenskapelig ansatte i 
2014 (jf. Charter og Code oppfølging). 
 
Hovedoppmerksomheten i arbeidet med nærhetsmodellen innenfor personalområdet har i stor grad 

dreid seg om forventningsavklaring, utviklingsområder og profesjonalisering av funksjonen. 

Resultatet er en klar og omforent retning for utvikling av sentral Personalstøtte.   

Oppsummerte utviklingsområder: 

 PERSONALFORVALTNING: Personalstøtte tilrettelegger for kompetanseutvikling 

rettet mot fagspesialister innen personalforvaltning 

 JURIDISKE TJENESTER: Personalstøtte øker kapasitet innen juridiske tjenester og øker 

kompetanse på omstilling 

 REKRUTTERING: Kompetanse innen rekruttering ved UiO styrkes og arbeidet med 

retningslinjer og policy på området styrkes. Enhetene har ansvar for 

kompetanseutvikling i egen enhet og personalstøtte tilbyr kompetanseutvikling. 

Mulighet for å legge oppgaven med samordning av eksterne utlysninger av ledige 

stillinger EURAXESS (og legge ut engelske kunngjøringer) til enhetene skal vurderes 

 LEDERUTVIKLING OG LEDERGRUPPEUTVIKLING: Enhetene etterspør en 

grunnleggende ramme/plattform for ledelse ved UiO og et tilbud om lederutvikling 

for nye ledere. Lederutvikling for nye ledere (grunnleggende) utvikles og 

prosjektledes fra Personalstøtte. Når enhetene selv initierer og utvikler egne 

lederprogram og ledergruppeutvikling vil AP yte rådgivning og støtte.  AP skal ha rolle 

som rådgiver heller enn gjennomfører av lederprogram og ledergruppeutvikling 

 

 KURSPORTEFØLJE OG KOMPETANSEUTVIKLING GENERELT: Enheten etterspør styrket 

planlegging og koordinering av total kursportefølje med utnyttelse av kompetanse og 

ressurser på tvers 

 HR-FAGLIG UTVIKLING: Personalstøtte styrker spisskompetanse innen ulike HR-

faglige felt og styrker tilbudet innen HR-faglig opplæring for enhetene 

Utviklingsområdene som fremkommer i dette dokumentet adresserer også 

forbedringspunktene som har fremkommet brukerundersøkelsen våren 2014.  

Det gjenstår noe detaljeringsarbeid som vil videreføres høsten 2014. Noen av de prioriterte 

utviklingsområdene er imidlertid allerede adressert og igangsatt. Noe ivaretas videre ved ny 

rekruttering til Personalstøtte høsten 2014.  
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5.0 Samhandling og nettverk 

Nedenfor er nettverkene Personalstøtte har ansvar for gjengitt i tabell. Tre nettverk 
anbefales videreført: Koordineringsgruppe for likestilling, personalrutineforvaltningen og PK-
nettverket. Formål og mandat for PK nettverket spisses.  
HR-nettverk for kontorsjefer og administrative ledere anbefales nedlagt og erstattet av et 
nettverk for HR-ledere. Begrunnelsen for dette er primært knyttet til et erkjent behov for 
profesjonalisering av HR-funksjon ved UiO. For å sikre en tilstrekkelig god forankring av 
utviklingsarbeidet knyttes dette opp mot et HR-ledernettverk som ledes fra utviklingsmiljøet 
i Personalstøtte. Samtidig vil dette understøtte intensjonene bak nærhetsmodellen og 
etterlevelse av en delegert personalfunksjon, hvor fakultetene selv og enhetene har ansvar 
for en operativ personal-/HR-funksjon. 
 
Se tabellen for detaljer. 
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Nettverk innenfor personalområdet – oversikt pr. 10.9.13 og foreslått endring fra høsten 2014  

Navn på 

nettverk 

Eier Mandat/ Formål Struktur Deltagere Fra høsten 2014 

Koordinerings-

gruppen for 

likestilling 

Pro-

rektor er 

leder 

Gruppens hovedoppgave er å bidra til 

strategiske diskusjoner og 

målutforming for likestilllings-arbeidet 

ved UiO. 

 5-6 planlagte 

årlige møter á 

2t   

 Agenda og 

møtereferat 

Representanter fra 

ledelsen ved 

fakultetene og 

museene, kjønns-

forskningsmiljøet, 

studentene og 

forsknings-administrativ 

avdeling. 

Består i samme form og med samme 

mandat. 

Personal-

rutine-

forvaltningen 

Personal-

direktør 

Irene 

Sandlie 

En arbeidsgruppe som utvikler maler, 

rutiner og verktøy som benyttes av 

personalkonsulentene.  

Arbeider etter prioriteringer gjort av 

Personalstøtte i dialog med enhetene 

 

 1 gang i 

måneden á 2-3 

timer. 

 Planlegges for 

et semester av 

gangen 

 Hyppighet 

tilpasses 

omfang av 

oppgaver 

Arbeidsgruppen består 

av 6 personer rekruttert 

fra PK-nettverket 

Ledes av en 

representant fra 

enhetene.  

Består i samme form og med samme 

mandat. 

Det presiseres at prioritering av 

gruppens arbeid skjer i dialog med 

enhetene 

PK nettverk Personal-

direktør 

Irene 

Nettverket ledes og styres fra 

personalstøtte. 

Arena for å informere om endringer i 

 4-6 møter i året 

á 2 timer  

 Antall møter 

Nettverket omfatter alle 

personalkonsulenter 

ved UiO. 

Nettverket spiller en viktig rolle i forhold 

til å utvikle enhetlig gjennomføring av 

etablert policy og retningslinjer.    
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Sandlie regelverk, avklaringer av policy, 

informasjon om verktøy  

Videre viktig arena for innhenting av 

innspill til personalfagområdets 

utvikling, nye rutiner, 

opplæringsbehov m.m 

 

 

tilpasses behov 

for opplæring 

og 

kommunikasjo

n med 

personalkonsul

entene 

 Agenda og 

referat. 

  Nettverket utvikles til å bli en 

forpliktende arena for informasjon og 

opplæring  

Utvikles til også å omfatte systematisk 

kollegaveiledning  

Møtehyppighet og struktur tilpasses 

behov. 

HR-nettverk for 

kontorsjefer og 

administrative 

ledere 

Personal-

direktør 

Irene 

Sandlie 

Nettverket har eksistert et par år og 

ble opprettet for å nå denne gruppen 

direkte i HR-sammenheng.. 

 5-6 møter i året 

á 2 timer  

 Agenda, 

møteplan og 

referat 

Kontorsjefer og 

administrative ledere 

Foreslås nedlagt og erstattes av møter 

ved behov   

(og et nytt HR-ledernettverkt – se 

under) 

NY: HR-leder 

nettverk 

Personal-

direktør 

Irene 

Sandlie 

En arena for dialog om utvikling av HR-

prosesser og profesjonalisering av HR 

som fagområde ved  UiO. 

 5-6 møter i året 

á 2 timer  

 Agenda, 

møteplan og 

referat 

HR-ledere NYTT: Et tydelig mandat og rolle utvikles 

før etablering. Viktig å se 

sammenhengen mellom dette nettverk 

og øvrige arenaer på ledelsesnivå. 
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Vedlegg 4 

Operasjonalisering av Nærhetsmodellen i 

Eiendomsavdelingen 

1.0 Innledning 
I forkant av omorganiseringen av Eiendomsavdelingen (EA) 1.1.14 ble det identifisert en rekke 
forbedringsområder som ny organisering og organisasjonsutvikling i EA tok sikte på å løse.  Disse er: 

 

• God kommunikasjon, samhandling og service  

EA’s organisasjon skal legge til rette for god kommunikasjon og samhandling med brukerne, slik 

at de opplever å få god service på alle tjenesteområder. Organiseringen skal også legge grunnlag 

for en effektiv og god samhandling med avdelingens samarbeidspartnere. 

• Kvalitet i all oppgaveløsning 

Organisasjonen må formes slik at den legger til rette for at både tjenestene til brukerne og de 

interne støttetjenestene kan utføres med best mulig kvalitet. Det innebærer bl.a. å legge til rette 

for effektiv bruk av systemer, bruk av riktig kompetanse på riktig sted og kontinuerlig læring som 

grunnlag for videre utvikling. 

Ensartet utøvelse av tjenestene og fleksibel ressursutnyttelse 

Avdelingen må organiseres slik at den legger til rette for enhetlig tjenesteyting til alle brukere, 

uavhengig av hvor de befinner seg. Det er viktig at stillingsressursene i avdelingen forvaltes på en 

slik måte at arbeidsmessige behov dekkes best mulig til enhver tid. 

• Tydelig rolle- og ansvarsfordeling  

Både innad i avdelingen og mot brukerne må roller og ansvar være tydelig definert, slik at alle vet 

hvem som gjør hva og bestemmer hva. Det innebærer også at det må være samsvar mellom 

ansvar og myndighet, slik at de som har et definert ansvar også har myndighet til å ivareta det.  

• Økt effektivitet og beslutningsstyrke 

Organisasjonen må formes slik at oppgavene kan utføres effektivt og uten unødig tids- eller 

ressursbruk. Det betyr også å legge til rette for god styring og ledelse, gjennom en tydelig og 

hensiktsmessig lederstruktur.  

• Felles mål og organisasjonskultur 

Den nye organisasjonsstrukturen skal bidra til å skape en felles organisasjonskultur i avdelingen, 

der medarbeiderne opplever å arbeide mot samme mål, og ha en felles identitet som gir 

samhørighet innad og en tydelig profil utad.  

2.0 Hovedprosesser 
Hovedprosessene i EA er forvaltning (F), drift (D), vedlikehold (V), utvikling (U) og service (S) av UiOs 
eiendomsmasse. 

• Forvaltning omfatter ledelse, planlegging, organisering og kontroll av det totale FDVU-
arbeidet. 
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• Drift omfatter de aktivitetene som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine 
tekniske installasjoner på et fastsatt funksjonsnivå. Drift omfatter aktiviteter som utføres 
med frekvenser som er kortere enn ett år. 

• Vedlikehold er aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske 
installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå. Vedlikehold omfatter aktiviteter som utføres med 
frekvenser som er lengre enn ett år. 

• Utvikling omfatter tiltak som er nødvendig for å opprettholde bygningens bruksmessige 
verdi over tid. Det vil si endringer som ikke er følge av slitasje, men endrede krav, enten 
lovmessige eller brukerdefinerte. 

• Service omfatter alle tjenester som ikke er byggrelaterte, men som støtter opp om 

kjernevirksomheten.  

For alle hovedprosessene er det grunnleggende for å nå UiOs mål at EA har en god dialog med 
brukerne. Dialogen med brukerne er hovedfokus for arbeidet med nærhetsmodellen. For EA 
innebærer alle hovedprosessene dialog med en lang rekke andre instanser, offentlige myndigheter, 
entreprenører og andre leverandører, andre enheter i LOS osv. Denne samhandlingen er ikke tatt 
med i arbeidet med nærhetsmodellen.  
 
Drift (og renhold) utføres i EA Drift- og vedlikehold. Vedlikeholdsaktiviteter kan utføres av ulike 
grupper i Drift- og vedlikehold eller Plan og prosjekt. Utviklingsaktiviteter utføres i Plan og prosjekt. 
Brukeren skal ikke måtte vurdere hvilken del av EA som kommer til å løse hans behov, og dialogen 
mellom EA og brukerne skal derfor ikke alltid knyttes til en av hovedprosessene over.  
 
Arbeidsgruppen har derfor valgt å se på samhandlings-grensesnittene mellom brukerne og EA. Vi har 
sett tre samhandlingsprosesser og ansvar i driftssaker: 

 Samhandling på strategisk nivå og lederkontakt (2.1) 

 Samhandling ved prosjektgjennomføring (2.2) 

 Samhandling knyttet til driftsoppgaver (2.3) 

 Ansvars- og oppgavefordeling knyttet driftsoppgaver og andre tjenester (2.4) 
 
Desentralisering vs sentralisering 
UiO har en sentralisert eiendomsavdeling. FDVU er spesialiserte områder som UiO er tjent med at er 
sentralisert. Gruppen har ikke diskutert videre langs denne aksen.  
 

2.1. Samhandling på strategisk nivå og lederkontakt  
Strategisk planlegging og lederkontakt gjennomføres i dag som dialogmøter to ganger årlig. 

Fakultetene, museene og Universitetsbiblioteket opplever disse møtene som tilfredsstillende, og 

gruppen prioriterer derfor ikke å arbeide mer med disse nå. 

 

2.2. Samhandling ved prosjektgjennomføring  
EA har foreløpig ikke sett på og evaluert samhandlingen med brukerne knyttet til 
prosjektgjennomføring. Dagens praksis varierer med den enkeltes prosjektleders og bruker 
mottakers prioriteringer. Gruppen skal beskrive god praksis for slik samhandling ved prosjekter.  
 
Dette arbeidet inngår i roller, ansvar og samhandlingsprosjektet (se under).  
 

2.3. Samhandling knyttet til driftsoppgaver 
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Driftssaker – den bredeste kontaktflaten mellom brukerne og EA er driftssaker av alle slag. EA har 
arbeidet med dette blant annet knyttet til omorganiseringen, den planlagte etableringen av 
Servicetorget Eiendom og FDVU-prosjektet. Praksisen for samhandling er ulik mellom de ulike 
områdene. Gruppen prioriterer å se på og beskrive god og enhetlig praksis for slik samhandling ved 
driftssaker. 
 
Dette arbeidet inngår i roller, ansvar og samhandlingsprosjektet (se under).  
 

2.4. Ansvars- og oppgavefordeling knyttet driftsoppgaver og andre 
tjenester 
Tjenesteytelser mellom EA og enhetene ved UiO er beskrevet i en ansvarsmatrise som ble etablert i 

2006. Ansvarsmatrisen beskriver ansvarsfordelingen mellom EA og enhetene. Både EA og enhetene 

har sett behovet for en revidering med ytterligere klargjøring av hvilke tjenester som skal leveres, og 

hvilke seksjoner i EA som er ansvarlig for de ulike tjenestene.  

Både enhetene og EA opplever stor grad av individuell tolkning av ansvarsmatrisen. Målet med 

revideringen av ansvarsmatrisen er å skape en leveranseavtale til brukerne som er tydelig, tilpasset 

dagens behov og standard, til rett nivå og innenfor dagens økonomiske rammer for internhusleie.  

 
Dette arbeidet inngår i roller, ansvar og samhandlingsprosjektet (se under). 

 

3.0 Utviklingsprosjekt: Roller, ansvar og samhandling mellom 

bruker og EA 

Forma l med arbeidet 
Formålet med arbeidet er å klargjøre og dokumentere roller, ansvar og samhandling mellom bruker 

og Eiendomsavdelingen knyttet til prosjektgjennomføring og driftsoppgaver ved bygningsmassen. 

Avklaringen skal medføre at brukerne opplever bedre oppfølging av innmeldte behov, tydelig 

tilbakemelding på status og fremdrift og transparente beslutningsprosesser på eiendomssaker.   

Organisering av arbeidet 

Arbeidet er delt i tre hovedområder:  

1. Samhandling ved prosjektgjennomføring 
2. Samhandling knyttet til driftsoppgaver  
3. Ansvars- og oppgavefordeling knyttet driftsoppgaver og andre tjenester  

 
Arbeidsgruppen legger til grunn inndelingen i EAs finansiering fordelt på internhusleie og bevilgning, 
og eiendomsdirektørens fullmakter til å disponere EAs budsjett.  
 
EAs kjerneteam består av underdirektørene i EA: Britt Amundsen Hoel (leder for teamet), Jan Erik 
Johansen og Åke Appelqvist.  
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Det settes ned tre team fra EA som skal arbeide med hvert sitt tema. Gruppene har en felles 
referansegruppe som består av: John Skogen (leder), Jarle Nygard, Karsten Aase-Nilsen, resten av 
medlemmene oppnevnes av direktørnettverket.  

Gruppe 1: Samhandling ved prosjektgjennomføring 

Arbeidet ledes av plan- og prosjektdirektør Jan Erik Johansen. Gruppen består også av 

eiendomsdirektøren oppnevner medlemmer fra EA, og direktørnettverket oppnevner 2 medlemmer 

fra fakultetene / museene. 

Gruppe 1 skal se på og evaluere samhandlingen med brukerne knyttet til prosjektgjennomføring. 

Gruppen skal utarbeide og dokumentere roller og ansvar for bruker og EA knyttet til samhandling ved 

prosjektgjennomføring. Gruppen skal sette opp prosesskart der samhandlingen beskrives. Gruppen 

skal foreslå hvordan ansvar, roller og samhandling kan forankres i begge organisasjonene slik at 

praksis ikke varierer med den enkeltes prosjektleders og/eller brukerrepresentants personlige 

prioriteringer.  

Gruppe 2: Samhandling knyttet til driftsoppgaver  

Arbeidet ledes av drifts- og vedlikeholdsdirektør Åke Appelqvist. Gruppen består også av 

eiendomsdirektøren oppnevner medlemmer fra EA, og direktørnettverket oppnevner 2 medlemmer 

fra fakultetene / museene. 

 

Den bredeste kontaktflaten mellom brukerne og EA er driftssaker av alle slag. EA har arbeidet en del 

med dette blant annet knyttet til omorganiseringen, den planlagte etableringen av Servicetorget og 

FDVU-prosjektet. Praksisen for samhandling er ulik mellom de ulike områdene. Gruppen skal se på og 

beskrive god og enhetlig praksis for slik samhandling ved driftssaker. Dette arbeidet vil ha grensesnitt 

mot arbeidet i gruppe 3 som vil ha fokus på ansvarsfordeling mellom bruker og EA, mens gruppe 2 

har fokus på kommunikasjonslinjer, møteplasser og informasjonsflyt.  

 

Områdenes roller og oppgaver. Gruppen skal se på og klarlegge roller og myndighet lokalt i 

områdene og sentralt hos EAs ledelse. Brukermiljøene opplever det som uklart hvilke beslutninger 

som tas og hvilken myndighet som ligger på hvilke nivåer i EA etter omorganiseringen. Det er også 

ønskelig å se på hvordan brukermiljøene kan utøve innflytelse på måten områdenes budsjetter 

disponeres på. Det er ulik oppfatning hos ulike brukermiljøer om hvordan en slik løsning bør være, 

gruppen bør diskutere dette.  

 

Brukernes roller og oppgaver. Gruppen skal se på og klarlegge myndighet hos brukermiljøene. For at 

EA skal kunne levere tjenester slik bruker dvs ledelsen hos fakultet, museum eller UB har prioritert 

det, er det viktig for EA å kjenne til hvem som har myndighet til å representere bruker i kontakten 

med EA. Fokus på linjevei kontra bekjentskapsvei. 

 

Gruppen skal utarbeide og dokumentere roller og ansvar for bruker og EA knyttet til samhandling ved 

driftssaker. Gruppen skal sette opp prosesskart der samhandlingen beskrives. Gruppen skal foreslå 

hvordan ansvar, roller og samhandling kan forankres i begge organisasjonen slik at praksis ikke 

varierer med den enkelte EA medarbeider og/eller brukerrepresentants personlige prioriteringer. 
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Gruppen vurderer om det er hensiktsmessig å sette opp ansvaret basert på Ansvarlig (A), Beslutter 

(B), Rådfører seg med(R), Informerer (I), Utfører (U) og Støtter (S) (ref DIFI). 

Gruppe 3: Ansvars- og oppgavefordeling knyttet driftsoppgaver og andre tjenester 

Arbeidet ledes av drifts- og vedlikeholdsdirektør Åke Appelqvist. Gruppen består også 

eiendomsdirektøren oppnevner medlemmer fra EA, og direktørnettverket oppnevner 2 medlemmer 

fra fakultetene / museene. 

 

Ansvarsmatrisen. Ansvarsmatrisen beskriver ansvarsfordelingen mellom bruker og EA og inngår som 

vedlegg i internhusleiekontrakten. Profesjonell eiendomsforvaltning deler gjerne 

eiendomsforvaltning opp i forvaltning (F), drift (D), vedlikehold (V), utvikling (U) og service (S). Se 

definisjon under Hovedprosesser. 

 

Gruppen skal se på policysiden av ansvarsmatrisen først, og deretter gå mer i detalj med mål og 

utarbeide en oppdatert ansvarsmatrise som kan legges frem til beslutning. 

 

Ulike enheter har ulike lokale forhold, og det skal vurderes på hvilken måte dette skal gjenspeile seg i 

ansvarsmatrisen. Fakultetene har et ønske om lokal tilpasning og fleksibilitet. Det trekkes også frem 

at samarbeidsformen kan avhenge av for eksempel behov, kvalitetene / tilstandsgraden for det 

aktuelle bygget. Det er ønskelig å diskutere om det skal være ulike samarbeidsformer innenfor ulike 

budsjettområder f eks prosjektmidler til satsinger diskuteres i dialogmøter, behov knyttet til 

driftsmidler behandles mer lokalt, brukerbehov mindre prosjekter har en tredje form for 

samhandling.  

 

EA leverer i dag både drift, vedlikehold og service til enhetene. EA har startet arbeidet med å 

kartlegge hvilke tjenester som faller inn under hver av begrepene drift, vedlikehold og service. 

Gruppen diskuterer prinsipper for hvert av de tre begrepene og på hvor ansvar og utførelse ligger for 

hver av dem. Det må 

sees hen til hva som 

ligger innenfor 

rammen av dagens 

internhusleie ordning, 

f eks dekkes ikke 

vedlikehold av 

internhusleien. UiO 

legger opp til en 

evaluering av dagens 

internhusleie ordning 

i 2015. Gruppen kan 

fremme momenter til 

dette arbeidet hvis 

den identifiserer 
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områder som bør vurderes nærmere.  

Den reviderte ansvarsmatrisen skal inneholde en tydelig rolle- og ansvarsfordeling både innad i 

avdelingen og mot brukerne. Det innebærer også at det må være samsvar mellom ansvar og 

myndighet, slik at de som har et definert ansvar også har myndighet til å ivareta dette ansvaret. EA 

har to roller i forhold til bygningsmassen, eiendomsforvalterrollen og huseierrollen. Arbeidet med 

ansvarsfordelingen må ta dette inn der det er relevant. Se figur.  

 

Gruppen skal utarbeide og dokumentere prinsipper og policy for ansvarfordeling mellom bruker og 

EA på overordnet nivå. Gruppen skal foreslå en oppdatert ansvarsmatrise som kan benyttes som 

vedlegg til internhusleiekontrakten. Gruppen skal foreslå hvordan prinsipper, policy og oppdatert 

ansvarsmatrise kan forankres i begge organisasjonen slik at praksis ikke varierer med den enkelte EA 

medarbeider og/eller brukerrepresentants personlige prioriteringer. Gruppen vurderer om det er 

hensiktsmessig å sette opp ansvaret basert på Ansvarlig (A), Beslutter (B), Rådfører seg med(R), 

Informerer (I), Utfører (U) og Støtter (S).  

 

 
Tidsplan for arbeidet 
Arbeidet starter opp 1.10.14 og skal avsluttes med en rapport til eiendomsdirektøren 19.12.14. 
 
Leveranser 
Det skal leveres en samlet rapport til eiendomsdirektøren 19.12.14. Dokumentet skal omfatte 

beskrivelser av roller, ansvar og samhandling slik det er detaljert i punktene over. Dokumentet skal 

også omfatte prosesskart for samhandlingen. Disse skal dokumenters på samme notasjon som EA for 

øvrig bruker for sine prosesser. Det skal også leveres utkast til oppdatert ansvarsmatrise.  
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4.0 Nettverk 
EA eier ingen nettverk. Gruppen mener at god samhandling mellom EA og fakultetene, museene og 
Universitetsbiblioteket kan finne en god form uten bruken av nettverk. 
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Vedlegg 5 
IT i nærhetsmodellen  

Notatet oppsummerer arbeidsgruppas kartlegging av hovedprosesser på IT-området og 

anbefaling av prioriterte endringsprosesser, utviklingsprosjekter og nettverk innenfor hver 

hovedprosess som USIT i samspill med fakulteter/muséer skal arbeide med for å iverksette 

nærhetsmodellen. 
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1: Innledning 
Arbeidsgruppa som har arbeidet med IT i nærhetsmodellen besto av følgende personer: 

 Fakultetsdirektør Bård Kjos, UV-fakultetet  

 Fungerende fakultetsdirektør Torbjørn Nordbø, HF-fakultetet  

 IT-koordinator Arnstein Orten, MN-fakultetet  

 Fakultetsdirektør Tove Langhaug, OD-fakultetet, oppgaven delegert til IT-leder 

Shanthan Navaratnam  

 IT-direktør Lars Oftedal, USIT  

Rådgiver Bjørn Ness, USIT har vært sekretær for gruppa. 

1.1: Gruppas mandat 

Gruppa skal utarbeide et dokument som beskriver hovedprosessene innenfor IT-området. For 

hver hovedprosess skal gruppa kartlegge prioriterte tiltak som USIT i samarbeid med andre 

LOS-avdelinger og fakulteter og andre enheter skal arbeide med som ledd i iverksettingen av 

nærhetsmodellen: 

 Endringer i hovedprosesser  

 Utviklingstiltak  

 Nettverk 

Målet er å beskrive hvordan samhandling, prioriteringer og beslutninger i grenseflaten 

mellom USIT og fakulteter, muséer og UB skal være. 

2: Hovedprosesser og beslutninger 
IT-tjenestene og IT-løsningene kan kategoriseres på følgende kategorier: 

1. IT-infrastruktur der blant annet følgende 

inngår:  

1. Nettverk  

2. Maskinressurser  

3. Lagring  

4. Integrasjon, mellomvare  

5. Applikasjoner, databaser, 

programmer, produkter  

2. Fellestjenester som omfatter tjenester 

alle brukergrupper benytter seg av i 

større eller mindre grad. I dette inngår 

blant annet:  

1. E-post, kalender og andre verktøy  

2. Web-tjenester  

3. Personlig lagring  

4. Programvare  

5. Arbeidsplassdrift  

3. Virksomhetsspesifikke tjenester som omfatter tre grupper av tjenester:  

1. Tjenester for forskning og formidling  

Figur 1: Oversikt over IT-tjenestene 
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2. Tjenester for utdanning, undervisning og studier  

3. Tjenester for administrativ virksomhet  

På alle områder leveres utviklings-, drifts- og støttetjenester av IT-organisasjonen. En samlet, 

systematisk oversikt av tjenestetilbudet er planlagt samlet i en tjenestekatalog. 

2.1: Hovedprosesser 

Arbeidsgruppa har identifisert følgende hovedprosesser knyttet til produksjonen av IT-

tjenester og IT-løsninger for universitetet: 

1. IT-støtte til forskning og formidling  

2. IT-støtte til utdanning, undervisning og studier  

3. IT-støtte til administrativ virksomhet  

4. Fellestjenester  

5. IT-infrastruktur  

2.2: Beslutningsprosesser 

Til grunn for utformingen av IT-tjenestene ligger beslutninger på flere nivåer: 

 På et overordnet nivå legges rammene 

for IT-virksomheten gjennom 

overordnete organers beslutninger 

knyttet til styring, organisering, 

prioritering og finansiering av 

virksomheten  

 På det neste nivået identifiseres 

brukerbehov, krav til brukeropplevelse 

med mer for å realisere de overordnete 

målene for virksomheten innenfor de 

rammene som er satt. Inkludert i dette 

ligger beslutninger knyttet til 

tjenestekvalitet, egenskaper ved 

tjenestene  

 På laveste nivå må det tas beslutninger 

og valg knyttet til utviklings-, drifts- og 

støtteoppgavene som må løses for at IT-

tjenestene skal imøtekomme 

brukerbehovene og for at den skal støtte 

opp om og bidra til universitetets mål  

På alle nivåer er det en forutsetning at relevante interessenter (brukere og brukergrupper) gis 

rimelig anledning til å involveres i premissgiving og utredningsarbeider som leder frem mot 

de ulike beslutningene, i tråd med de prinsipper som ligger til grunn for nærhetsmodellen. 

Figur 2: Beslutninger i IT-
virksomheten 
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3: Arbeidsgruppas anbefalinger 
Arbeidsgruppa har vurdert de seks hovedprosessene på IT-området og anbefaler at sju 

endringsprosesser, tre utviklingsprosjekter og to nettverk prioriteres i det videre arbeidet med 

IT i nærhetsmodellen. 

3.1: Hovedprosess: “IT-støtte til forskning og formidling” 

Et sentralt punkt i styrevedtaket om organisering og standardisering var organisering av IT-

støtte til forskning og utdanning. For å utrede IT-støtte til forskning er det oppnevnt en 

arbeidsgruppe: 

 IT-støtte til forskning ledet av professor og dekan ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet Morten Dæhlen  

Arbeidsgruppen skal levere sine anbefalinger 1. november 2014. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppa anbefaler at anbefalingene fra arbeidsgruppa og plan for oppfølging av dem 

legges fram for universitetsdirektøren innen 31. januar 2015 og at universitetsdirektøren 

bestemmer videre behandling. 

Når utredningen om “Lagring og deling av forskningsdata” er levert, må anbefalingene der 

innarbeides i oppfølgingen av arbeidsgruppas anbefalinger. 

3.2: Hovedprosess: “IT-støtte til utdanning, undervisning og studier” 

Et sentralt punkt i styrevedtaket om organisering og standardisering var organisering av IT-

støtte til forskning og utdanning. For å utrede IT-støtte til utdanning er det oppnevnt en 

arbeidsgruppe: 

 IT-støtte til utdanning ledet av professor Knut Mørken 

Arbeidsgruppen skal levere sine anbefalinger 1. november 2014. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppa anbefaler at anbefalingene fra arbeidsgruppa og plan for oppfølging av dem 

legges fram for universitetsdirektøren innen 31. januar 2015 og at universitetsdirektøren 

bestemmer videre behandling. 

3.3: Hovedprosess: “IT-støtte til administrativ virksomhet” 

3.3.1: Endringsprosess: “Administrativ IT” 

Etter at styret behandlet anbefalingen fra IHR-plangruppe for administrativ IT og besluttet 

framtidig organisering og innretting av arbeidet på dette området, ble det iverksatt tiltak for å 

følge opp dette. Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT ble konstituert våren 

2012 med Rådgivings- og sekretariatsfunksjon foreløpig lagt til IT-direktørens stab. I tråd 

med føringene i dette vedtaket, ble det i USIT 3.0 bestemt å etablere en Seksjon for 

administrative IT-tjenester med en Gruppe for forvaltning av administrative IT-tjenester og 

Gruppe for utvikling av administrative IT-tjeneste. 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/styring/arbeidsgrupper/it-i-utdanning-og-forskning/forskning/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/styring/arbeidsgrupper/it-i-utdanning-og-forskning/utdanning/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/administrativ-it/strategisk/
https://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/administrativ-it/sekretariat/index.html
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/admit/
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/admit/
http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/admit/fait/index.html
http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/admit/uait/index.html
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I forbindelse med organiseringen av LOS er forvaltningsansvaret flyttet til systemgrupper i 

fagavdelingene, noe som endret deler av grunnlaget for organiseringen av Seksjon for 

administrativ IT på USIT. 

Samtidig ble det etablert en rolle som strategisk systemeier i “Enhet for lederstøtte” i LOS, en 

rolle som er tillagt ansvar for flere av de koordinerings og samordningsoppgaver som ble 

tillagt IT-direktøren i anbefalingen og styrevedtaket om “Administrative IT-systemer”. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppa anbefaler at ansvars- og beslutningskartene og prinsippene for forvaltning og 

styring av administrativ IT slik dette ble nedfelt i styrevedtaket gjennomgås med sikte på å 

oppdatere dem i tråd med de endringer som organiseringen av LOS innebærer og at ansvaret 

for å gjennomføre dette legges hos Strategisk koordineringsgruppe, Rådgivings- og 

sekretariatsfunksjonen og strategisk systemeier. 

På bakgrunn av dette arbeidet må USIT vurdere behovet for endringer i egen organisasjon. 

3.3.2: Utviklingsprosjekt: “Digital eksamen og digitale vurderingsformer” 

Digital eksamen var en prioritert sak i IHR-plangruppe for studier. I universitetsstyrets vedtak 

i juni 2013 inngikk organisering av et prosjekt for digitalisering av arbeidsprosessene knyttet 

til eksamen. Parallelt med plangruppas arbeid på området ble det igangsatt piloter for digital 

eksamen ved tre fakulteter. I 2014 er disse pilotene videreført i digital eksamenprosjekter ved 

tre fakulteter, se “Notat om digital eksamen”. Ansvaret for organisering av universitetets 

satsing på digital eksamen og digitale vurderingsformer er lagt til Avdeling for fagstøtte. 

Anbefaling: 

Avdeling for fagstøtte utarbeider høsten 2014 utkast til mandat og plan for arbeidet med 

digital eksamen og digitale vurderingsformer. 

3.4: Hovedprosess: “Fellestjenester” 

3.4.1: Utviklingsprosjekt: “Standardisering av infrastruktur for og drift av sanntids- og AV-

tjenester” 

I universitetsstyrets vedtak om organisering og standardisering ble ansvaret for audiovisuelt 

utstyr i universitetets lokaler overført fra datidens Teknisk avdeling til IT-organisasjonen. 

Arbeidet på dette området henger nøye sammen med arbeidet med tjenesteområder for 

multimedia- og sanntidstjenester. Ved USIT er dette arbeidet organisert i Gruppe for 

sanntidstjenester i Seksjon for grunndrift, mens ansvaret for dette området ved fakulteter og 

andre enheter ligger hos lokal IT. 

Dette er et område i rask utvikling og det er artikulert vidtrekkende behov for gode tjenester 

og løsninger. Det er et område der potensialet for effektivisering gjennom standardisering er 

stort og der behovet for samarbeid og koordinering mellom ulike deler av IT-organisasjonen 

er vesentlig. 

Anbefaling: 

Gruppe for sanntidstjenester ved USIT og AV-faglig nettverk utarbeider plan for arbeid med 

infrastruktur, drift og tjenester på området og legger denne fram for IT-ledernettverket og for 

http://www.uio.no/om/organisasjon/los/el/
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/ledelse/beslutninger-og-oppdrag/digex.html
http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/gd/gfs/index.html
http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/gd/gfs/index.html
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Direktørnettverket. 

3.4.2: Nettverk: “AV-faglig nettverk” 

I forbindelse med overføringen av ansvaret for audiovisuelt utstyr til IT-organisasjonen ble 

AV-faglig råd nedlagt. I stedet er det foreslått å organisere at AV-faglig nettverk for å 

koordinere denne virksomheten, se utkast til mandat. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppen ser etablering av et AV-faglig nettverk som et viktig bidrag til å møte de 

store utfordringene knyttet til koordinering og samhandling på dette området og anbefaler 

etablering av dette nettverket som en prioritert oppgave høsten 2014. 

3.5: Hovedprosess: “Infrastruktur” 

3.5.1: Utviklingsprosjekt: “Integrasjons- og arkitekturrammeverk, tjenestekatalog” 

Etableringen av arkitektur- og integrasjonsrammeverk og tjenestekatalog er den sentrale delen 

av fase 3 av iverksetting av styrevedtaket om organisering og standardisering. Det er startet 

arbeid på begge områdene: 

 Gjennomført workshop for beslutningstakere 8. april 2014 og utviklere 10. april 2014, 

se “Oppsummering av workshop”  

 Gjennomført en preliminær kartlegging av IT-tjenestene og utarbeidet prinsipper for 

strukturering av IT-tjenestetilbudet, se “Kategorisering av IT-tjenestene”  

Arbeidet er presentert på møte i Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT (SKAIT) 

og et notat med anbefaling om videre arbeid på området skal behandles på møte i SKAIT 

primo september 2014. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppa foreslår at IT-direktøren organiserer dette arbeidet som et prosjekt med 

utgangspunkt i anbefalingen fra SKAIT om videre arbeid på området. 

3.6: Hovedprosess: “Rammebetingelser, organisering, styring” 

3.6.1: Endringsprosess: “Organisering og koordinering i IT-organisasjonen” 

I første fase av iverksettingen av universitetsstyrets vedtak om  “Organisering og 

standardisering av universitetets IT-virksomhet” var hovedsaken bedre organisering, 

koordinering, samarbeid og samhandling i IT-organisasjonen og ved enhetene. I dette arbeidet 

var følgende prosesser prioritert: 

 IT-organisering ved fakulteter og andre enheter, inkludert:  

 Rollen som IT-leder/-koordinator  

 Rollen som IT-tilsatte med støtte- og driftsoppgaver  

 IT-ledernettverk  

 Sentral IT (USIT) rolle  

 Samhandlings- og samarbeidsarenaer  

 Kommunikasjon, informasjon, dokumentasjon, opplæring  

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/gd/gfs/aktiviteter/av-standard/mandat-av-nettverk.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/resten/rammeverk/workshop/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/resten/rammeverk/workshop/oppsummering-av-workshop.html
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sst/stab/aktiviteter/tjenestekatalog/kategorisering/
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 Audiovisuelt utstyr i undervisningsrom og andre rom  

 Overføring av ansvar fra (datidens) Teknisk avdeling til IT-organisasjonen  

IT-ledernettverket behandles i pkt 4.1 i del 4 “Nettverk”, mens overføringen av ansvaret for 

audiovisuelt utstyr er behandlet i pkt 3.2 i del 3 “Utviklingsprosjekter” nedenfor. 

Anbefaling: 

Arbeidet med tiltak på dette området har pågått en stund og det er nå behov for å evaluere 

tiltakene. Gruppa anbefaler at det gjennomføres en møterunde med ledelsen ved fakulteter og 

andre enheter høsten 2014 der organisering og koordinering i IT-organisasjonen er et tema. 

3.6.2: Endringsprosess: “Beslutninger, prioriteringer og styring” 

Et hovedpunkt i IHR-plangruppas arbeid med administrativ IT og organisering og 

standardisering var brukermedvirkning og involvering i styring og prioritering på IT-området. 

Det ble beskrevet behov for å rydde i ansvars- og oppgavedeling i linja og i beslutnings-, 

planleggings- og prioriteringsprosesser med sikte på langt bedre forutsigbarhet, 

gjennomsiktighet og sporbarhet. 

Arbeidsgruppa arbeidet med dette som kanskje den viktigste hovedprosessen å arbeide med i 

høstsemesteret. Prosesser det må arbeides med omfatter blant annet: 

 Utarbeiding av årsplaner og prioritering av tiltak i disse  

 Beslutningsprosesser knyttet til større endringer og nye tjenester og løsninger  

 Behandling av brukerbehov og utviklingsønsker  

 Beslutningsprosess knyttet til standardisering, tekniske valg med mer  

 Prioritering av ressurser  

 Linjas ansvar og involvering av enheter og brukermiljøer  

Et område som trenger spesiell behandling er rammene for utvikling og drift av IT-tjenester i 

regi av fakulteter og andre enheter i de tilfeller der sentral IT ikke kan eller skal levere eller 

ikke har prioritere ressurser til å dekke. Det skal være samme rammebetingelser og krav for 

enhver utvikler og/eller drifter av IT-tjenester på universitetet enten dette er USIT eller annen 

enhet på universitetet eller det gjelder kjøp av utviklings- og/eller driftstjenester fra tredjepart. 

Dette omfatter forhold som eksempelvis forhold som sikkerhet, jus og personvern, arkitektur, 

integrasjon, brukeropplevelse med mer. Det eksisterer retningslinjer og rammer på en rekke 

områder, men dette er ikke systematisert og enkelt tilgjengelig og praktiseringen av dem kan 

variere. I dette ligger også en rydding i USITs oppgave som premissgiver og USIT som 

tjenesteyter. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppa anbefaler organisert en aktivitet med oppgave å gå gjennom beslutnings- og 

prioriteringsprosesser, og foreslå endringer og/eller konkretiseringer som sikrer at disse 

prosessene tydelig følger de prinsipper for involvering av fakulteter og museer som ligger 

implisitt i nærhetsmodellen. Dette settes også på sakslisten for møterunden med fakulteter og 

andre enheter høsten 2014. 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/nerhetsmodellen/anbefaling.html#4.1
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/nerhetsmodellen/anbefaling.html#3.2
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3.6.3: Endringsprosess: “Brukerundersøkelser, benchmarking” 

Ved siden av effektiv ressursbruk og frigjøring av ressurser på administrativ side for å styrke 

primærvirksomheten, var brukertilfredshet, brukeropplevelse og brukermedvirkning mye av 

bakgrunnen for og drivkraften i IHR-arbeidet og en vesentlig del av motivasjonen for 

nærhetsmodellen slik den ble nedfelt i vedtaket i universitetsstyret. 

Våren 2014 er det gjennomført en spørreundersøkelse om LOS sine tjenester og en 

benchmarking av IT på universitetet (Bencheit – Benchmarking Higher Education IT). USIT 

har i tillegg i lengre tid gjennomført målinger av brukertilfredshet med IT-tjenestene i form av 

SUIT – Spørreundersøkelse om IT. Siste gang skjedde dette våren 2013. 

For arbeidsgruppa er det viktig at resultatene fra både LOS-undersøkelsen og Bencheit 

analyseres med sikte på oppfølging i form av tiltak som fremmer brukertilfredshet og 

brukermedvirkning samtidig som ressursene utnyttes mest mulig effektivt. Gruppa ser også 

stor verdi i de brukerundersøkelser USIT har gjennomført det siste tiåret. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppa anbefaler: 

 IT-direktøren redegjør for resultatene av Bencheit og plan for oppfølging av denne på 

møte i Direktørnettverket tidlig i høstsemesteret  

 IT-direktøren utarbeider plan for oppfølging av LOS-undersøkelsen  

 IT-direktøren utarbeider opplegg med sikte på å gjennomføre “SUIT 2014” i løpet av 

høstsemesteret  

3.6.4: Nettverk: “IT-ledernettverket” 

IT-ledernettverket ble organisert våren 2011 og fikk nytt mandat godkjent av 

universitetsdirektøren høsten 2013. IT-ledernettverket består av IT-ledere/IT-koordinatorer 

ved fakultetene, muséene og Universitetsbiblioteket. Nettverket møtes månedlig. IT-

ledernettverket oppsummerer selv at de er på god vei til å finne sin form og gi samarbeidet 

formålstjenlig innhold og organisering. Nettverket ønsker selv å fortsette på dagens grunnlag. 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppen anbefaler at IT-ledernettverket videreføres. 

4: Utviklingsprosjekter USIT har ansvar for 
Arbeidsgruppa foreslår igangsatt tre utviklingsprosjekter: 

 Digital eksamen og digitale vurderingsformer 
o Ansvarlig fagavdeling: Avdeling for fagstøtte 

 Standardisering av infrastruktur for og drift av sanntids- og AV-tjenester  
o Ansvarlig fagavdeling: USIT 

 Integrasjons- og arkitekturrammeverk, tjenestekatalog  
o Ansvarlig fagavdeling: USIT 

5: Nettverk 
Arbeidsgruppa anbefaler videreføring av to nettverk på området: 

http://www.usit.uio.no/tjenester/til-uio/suit/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/it-ledernettverk/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/it-ledernettverk/om/mandat.html
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 IT-ledernettverket 

 AV-faglig nettverk 

 

Arbeidsgruppa har ikke vurdert behov for andre nettverk på området. 

5.1: IT-ledernettverket 

Ordningen med IT-leder/IT-koordinator ved fakulteter og andre enheter ble etablert som del 

av iverksettingen av punkt 2 i universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering 

av universitetets IT-virksomhet”: 

“For å sikre god kommunikasjon mellom lokal-IT og USIT må alle fakulteter etablere en 

organisering av sin IT-virksomhet som sikrer ett formalisert kontaktpunkt inn mot USIT. 

Personen som ivaretar bindeleddet mellom fakultetet og USIT må være oppdatert på 

fakultetets strategi og satsinger” 

IT-ledernettverket består av IT-lederne/IT-koordinatorene ved fakultetene, de to muséene og 

Universitetsbiblioteket og fikk gjeldende mandat godkjent på møte m/universitetsdirektøren 

15. oktober 2013 etter at utkast til mandat var behandlet i USITs ledelse, IT-ledernettverket 

og Direktørnettverket. Ansvar og oppgaver tillagt denne rollen er beskrevet i 

“Rollebeskrivelse: IT-koordinator/IT-leder”. IT-ledernettverket har eget nettsted. 

Om IT-ledernettverket 

 Navn: IT-ledernettverket 
 Eier: IT-direktøren 
 Formål/mandat:  

o Nettverket har mandat godkjent av universitetsdirektøren 15. oktober 2013 
 Nettverkets møter:  

o Månedlige møter på 2-3 timer i semesteret 
o IT-direktøren leder møtene, møtene har saksliste og det føres referat der det 

framgår hvem som har ansvar for oppfølging av sakene 
 Medlemmer:  

o IT-ledere/IT-koordinatorer ved fakultetene, muséene og 
Universitetsbiblioteket, samt IT-direktøren 

o IT-lederne/IT-koordinatorene er oppnevnt av og representerer sin enhet i IT-
ledernettverket og grad av møteplikt følger av dette 

 Deltakernes forpliktelser:  
o Fremme aktuelle IT-saker ved fakultetet til IT-ledernettverket 
o Rapportere fra IT-ledernettverket til fakultetets IT-tilsatte 

 UiO-fellesområde:  
o IT-ledernettverket har eget nettsted 

5.2 AV-faglig nettverk 

Gjennom universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-

virksomhet” ble følgende forslag fra IHR-arbeidsgruppe for administrativ IT vedtatt: 

“IT-organisasjonen overtar ansvar for innkjøp, forvaltning, drift, brukerstøtte og anvendelse 

knyttet til audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) ved universitetet.” 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/it-ledernettverk/om/mandat.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/beskrivelser/it-koordinator.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/it-ledernettverk/
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AV-faglig nettverk er under etablering. Utkast til mandat er diskutert i IT-ledernettverket og 

Direktørnettverket og deretter godkjent av universitetsdirektøren. Her blir målet med 

nettverket beskrevet: 

 Økt tilgjengelighet til AV-tjenester for primærvirksomheten 
 Fremme formålstjenlig utvikling av universitetets AV-løsninger 
 Sikre at AV bidrar til at universitetet når målene for sin virksomhet 
 Gi en mer helhetlig opplevelse av AV-tjenestene uavhengig av hvilken enhet som eier 

utstyret 
 Standardisering av utstyr, driftsregime og oppgavefordeling, som vil gjøre 

arbeidsdagen mer effektiv for personalet som arbeider med drift og støtte innen AV 

Om AV-faglig nettverk 

 Navn: AV-faglig nettverk 
 Eier: IT-direktøren 
 Formål/mandat:  

o Nettverket har mandat godkjent av universitetsdirektøren 11. juni 2014 
 Nettverkets møter:  

o Månedlige møter på 1-2 timer i semesteret 
o Gruppeleder for Gruppe for sanntidstjenester leder møtene, møtene har 

saksliste og det føres referat der det framgår hvem som har ansvar for 
oppfølging av sakene 

 Medlemmer:  
o AV-kontakter ved fakultetene, muséene og Universitetsbiblioteket 
o AV-kontaktene er oppnevnt av og representerer sin enhet i nettverket og grad 

av møteplikt følger av dette 
 Deltakernes forpliktelser:  

o Fremme aktuelle saker ved egen enhet til nettverket 
o Rapportere fra nettverket til enheten 

 UiO-fellesområde:  
o Nettverket vil bli etablert med eget nettsted 

 

 

Vedlegg: Bakgrunn, premisser og grunnlagsmateriale 

Bakgrunn og premisser 

Da IHR – Internt handlingsrom ble satt i gang våren 2011 hadde USIT og lokal IT allerede 

satt i gang arbeid med å gå gjennom organisering, arbeidsprosesser, ansvars- og 

oppgavedeling på IT-området. I prosjektet “Lokal-sentral” ble organisering, koordinering, 

samarbeid og samhandling i universitetets IT-organisasjon utredet og analysert. Parallelt 

hadde IT-direktøren satt i gang “USIT 2.0 – Organisasjonsutvikling av USIT”. På begge 

områdene var arbeidet kommet godt i gang da universitetsstyret vedtok å sette i gang IHR-

prosjektet i juni 2011 og begge ble på forskjellig vis faset inn som del av IHR-arbeidet. 

IHR-plangruppe for administrativ IT leverte sin anbefaling om “Administrative IT-systemer” 

ved årsskiftet 2011/12 og styrevedtaket i denne saken i januar 2012 var det første IHR-

http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/gd/gfs/aktiviteter/av-standard/mandat-av-nettverk.html
http://www.usit.uio.no/prosjekter/lokal-sentral/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/org-utv/usit-20/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/
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vedtaket. Plangruppa tok deretter opp i seg “Lokal-sentral”-prosjektet og bygde sin anbefaling 

om organisering og standardisering på diskusjonsrapporten “Organisering, koordinering og 

samhandling i UiOs IT-organisasjon” fra dette prosjektet. Anbefalingen ble overlevert 

universitetsdirektøren i juni 2012 og saken ble behandlet og besluttet på universitetsstyrets 

møte i oktober 2012. På begge områdene ble det iverksatt tiltak for å følge opp styrevedtakene. 

USIT 2.0 ble videreført som “USIT 3.0 – Organisering av USIT” våren 2012 med iverksetting 

av ny organisasjon fra 1. januar 2013. 

På grunnlag av dette ble det satt i gang tiltak for å iverksette vedtakene. Disse ble diskutert på 

møter med ledelsen ved fakulteter og enheter våren 2013 og oppsummert på møte med 

fakultetsdirektørene 24. juni 2013. Arbeidsgruppa ser ikke behov for å gjennomføre noen ny 

kartlegging og analyse av området. I stedet anbefaler gruppa å evaluere arbeidet som allerede 

er igangsatt på området: 

 Gjennomgå igangsatte tiltak, hvordan disse er iverksatt sentralt og lokalt og 

oppsummere erfaringer og lærdommer  

 Vurdere tiltakene i lys av vedtaket om nærhetsmodellen og organiseringen av LOS  

Arbeidsgruppa ser et klart behov for å avklare strategisk retning og rammer for universitetets 

IT-virksomhet slik det beskrives i styrevedtaket om organisering og standardisering. Gruppa 

anbefaler ikke å sette i gang arbeid med dette i år, men denne saken bør settes på planen for 

neste fase i arbeidet med iverksetting av nærhetsmodellen. 

Grunnlagsmateriale 

Utover universitetsstyrets vedtak av nærhetsmodellen og materiale om iverksetting av 

modellen presentert for Direktørnettverket, bygger gruppa på følgende materiale: 

 Administrative IT-systemer  

 Anbefalingen fra IHR-plangruppe for administrativ IT  

 Saksframlegg til universitetsstyrets møte 27. januar 2012  

 Universitetsstyrets vedtak 27. januar 2012  

 Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet  

 Anbefalingen fra IHR-plangruppe for administrativ IT  

 Saksframlegg til universitetsstyrets møte 23. oktober 2012  

 Universitetsstyrets vedtak 23. oktober 2012  

 IT-direktørens nettside om iverksetting av styrevedtaket og de tre fasene i dette 

arbeidet:  

1. Organisering og koordinering i IT-organisasjonen  

2. Styring og prioritering i IT-virksomheten  

3. Resten av tiltakene  

 IHR-plangruppe for administrativ IT  

 IT-direktørens oppsummering av plangruppas arbeid (innspill til sluttrapport 

om IHR-prosjektet til universitetsstyret)   

 USIT 3.0 – Organisering av USIT  

 Ny organisering av USIT (pdf), orienteringssak i Universitetsstyret 5. februar 

2013  

 Planverk  

https://www.usit.uio.no/prosjekter/lokal-sentral/rapporter/diskusjonsrapport/Diskusjonsrapport.pdf
https://www.usit.uio.no/prosjekter/lokal-sentral/rapporter/diskusjonsrapport/Diskusjonsrapport.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/moter/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/moter/fak-dir/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/moter/fak-dir/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/111213-notat.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/120127-administrativ-it-til-universitetsstyret.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/lokal-sentral-it/organisering-av-it-virksomheten.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/lokal-sentral-it/saksdokument-til-styret.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/styrevedtaket/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/styring/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/resten/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/oppsummering.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/org-utv/usit-30/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/org-utv/usit-30/om/om-ny-funksjons-og-bemanningsplan.pdf


    

  80 

 UiO: Strategi 2020  

 Årsplan for Universitetet i Oslo for 2014-16  

 Årsplan for USIT for 2014-16  

 Innspill fra USIT til årsplan for universitetet for 2015-17  

1. Forslag til strategiske satsinger  

2. Forslag til tiltak og milepæler 

http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/strategi/strategi2010_2020/
http://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2014/uio/uio-i-2014.pdf
http://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2014/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2015/uio/satsinger/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2015/uio/forslag/
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Vedlegg 6 

Hovedmandat: 

Overordnet mandat for operasjonalisering av nærhetsmodellen, 14. 

februar 2014 

Roller i prosessen 

Prosess-eier: Universitetsdirektøren 

Prosess-leder: OU-direktør, lederstøtte 

Delprosess-leder: Fakultetsdirektør fra Juridisk fakultet er delprosess-leder med spesialansvar 

for å sørge for god samhandling og koordinering mellom sentralt nivå og 

fakultetene/museene/UB. 

Avdelingsdirektørene: Avdelingsdirektørene har ansvar for å gjennomføre prosesser i egen 

avdeling og for å sikre god dialog ut mot enhetene. Avdelingsdirektørene utarbeider hvert sitt 

under-mandat som beskriver hver avdelings vurdering av hva som er de mest sentrale 

hovedprosesser og utviklingsområder, som de legger fram for fakultetene/museene/UB 

innledningsvis.  

 
Bakgrunn for mandatet 

Organisering av universitetets administrative tjenester skal følge en desentral modell som 

innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå. Med «nærhetsmodellen» som plattform blir 

brukerinteresser nå førende. I utforming av strategier, i drift og forvaltning legges det i ny 

organisering opp til større vekt på brukernes behov slik at tjenester får størst mulig relevans for 

primærvirksomheten. Etablering av rutiner, prosedyrer og rammer for leveranser o.l. skal skje i 

tett samspill mellom sentralt og lokalt nivå. Målet er - som en konsekvens av at enhetene er med 

i utviklingen - at administrasjonen møter faktiske behov og arbeider med oppgaver som er 

avstemt og avklart.  

 

Omfang og avgrensing 

Prosessens leveranser: 

• Beskrivelse av gjensidige forventninger til tjenesteytelser i nærhetsmodellen (sentrale 

arbeidsfelt i grensesnittet mellom sentrale avdelinger og enheter) 

• Beskrivelse av gjensidige forventninger til samarbeidsformer, saksgang og 

beslutningsprosesser 

• Langsiktig plan for forbedring av arbeidsprosesser i grensesnittet mellom alle avdelinger i LOS 

og enhetene. Herunder videreføring av sentralisering/desentralisering av oppgaver 
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• Forslag til hvordan endringsprosesser skal prioriteres, besluttes og gjennomføres i ny 

organisasjon 

• Beskrivelse av roller, ansvar og myndighet i ny org i forhold til policy, drift og forvaltning av 

lov og regelverk  

 

Beskrivelse av hvilke nettverk UiO skal ha i grenseflaten mellom LOS og 

fakultetene/museene/UB, og hvilke retningslinjer som gjelder for hvert av nettverkene. 

 
Planlegging og koordinering av prosessen 

Allerede avsatt tid til Direktørnettverket benyttes til oppsummeringer av gjennomgående 

temaer og problemstillinger, samt planlegging/koordineringen av «bilaterale» møter med 

avdelingene i perioden februar – juni 2014.  

Arbeidet baseres på innspill fra relevante faglige medarbeiderne i henholdsvis 
fakultetene og LOS. 
 
Leveranse 
Et dokument, som tar utgangspunkt i punktet over - «omfang og avgrensning», og som 
beskriver hvilke endringer i hovedprosesser og utviklingsprosjekter hver av 
støtteavdelingene i samspill med fakulteter/museer har prioritert for resten av 2014 og 
framover, og en beskrivelse av hvordan disse prosessene/prosjektene vil bli iverksatt 
med utgangspunkt i nærhetsmodellen. 
Dokumentet tar utgangspunkt i allerede kartlagt materiale (oppgaver, hovedprosesser 
og prosjekter/satsinger fra 2012/2013) og aktiviteter i Årsplan 2014-2017, samt 
innspill fra fakultetene/museene og universitetsledelsen og LOS.  
 
Sluttleveranse 1.7.2014 
Prosessens mål og ønskede gevinster 
Mål: Prosessen lykkes dersom LOS og fakultetene rapporterer at beslutninger i større grad fattes 

på lavest mulig effektive nivå, og at brukertilfredsheten er økt gjennom at brukernes interesser 

er tillagt tung vekt.  

Gevinster: Høyere kvalitet, bedre ressursbruk og enklere hverdag 
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Vedlegg 7 

Mandat: 

Avdeling for Administrativ støtte (ADS) 

Dato: 04.03.2014 

Skisse til mandat for Administrativ støttes arbeid med Nærhetsmodellen 

«Oppdraget» som del av SA5  

Vedlegg til styrebehandling mars 2013; 
- Økt grad av standardisering 

- Desentral datafangst 
- Helhetlige løsninger balanseres med utgpkt i;  

o Brukernes behov (nærhet lokalt) 
o Lover og regler (eksternt pålagt) 
o Felles IT-systemer og spesialkompetanse (stordrift sentralt) 

- Se hoved prosessene som helhetlig verdikjede; 
o Arbeid til Betaling (deles mellom Personalstøtte og ADS) 
o Behov til Betaling (eies av ADS) 
o Plan Budsjett Oppfølging (deles mellom LS,  ADS og FS) 

 

Hovedutviklingsområder 

1. Lønnsområdet ved UiO – flerårig utviklingsløp; 
– Digitalisert desentral lønnsfangst av oppdrag, timer og fastlønn 
– Standardisert organisering, roller, rutiner og kompetanse i 

lønningsfunksjonen lokalt og sentralt 
– Krever betydelig IT-utvikling, endring i måten å jobbe på og redesign av 

prosesser og rutiner 
2. Arkivområdet ved UiO – prioriteres ift kapasitet 

– Omfatter i dag 17 delarkiv med totalt 30 årsverk 
 

Andre forbedringsområder 

• Prosjektøkonomistyring (del av IHR-EFV); 
– Få effekt av flerårige prosjektrapporter og felles minimumsstandard 
– Ta ned ønsker/behov på «parkeringsplassen» 

• Revidere kontrollrutiner 
– Iht risikoanalyse og godt nok ift mål om «riktig første gang» 

• Digitalisere: Internhandel 
• Standardisere på tvers av ADS;   

– Rollebasert opplæring (i arbeid) 
– Enhetlig web og service 
– Kontroll og avstemming (påbegynt) 

 
Samhandlingsverktøy og –arenaer 

∆ Avtalt og dokumentert arbeidsdeling og leveranser 
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∆ Klargjøre roller og myndighet i ADS – eksperten, kontrolløren og konsulenten. 
 Fag nettverk – løpende dialog og gjensidig orientering. 
 Etablere endringsråd for beslutninger om prioritering av rutine- og systemutvikling. 
 Kontinuerlige forbedringer av driftsrutiner – etablere team tverrsammensatt over fag 

og nivå. 
 

  



    

85 
 

Vedlegg 8 

Avdeling for fagstøtte (AF) 
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Vedlegg 9 

Avdeling for personalstøtte (AP) 

Dato: 03.03.2014 

 

Oppdatert skisse til mandat for Personalstøttes arbeid med nærhetsmodellen 

 

I Bakgrunn og utgangspunkt 

Videre arbeid med gjennomføring av nærhetsmodellen må ta utgangspunkt i de føringer som er gitt. 

Føringene er konkretisert i følgende dokumentasjon: 

 Styrenotatet til styremøtet 17.06.2013, hvor avdeling for Personalstøttes rolle og 

ansvarsområdet er beskrevet på overordnet nivå. Personalstøtte får i oppdrag å utvikle 

personalfunksjonen ved UiO. 

 Personalstøttes funksjons- og bemanningsplan konkretiserer rollen og ambisjon 

 Resultatet av kartleggingsarbeidet som ble presentert for universitetsstyret mars 2013. Her 

beskrives Personalstøttes oppgaver innenfor HR-prosessen. 

 

 

II Oppfølging av nærhetsmodellen og utvikling av personalfunksjonen ved UiO 

Formål: 

Ansvarsområder og beslutningsmyndighet innenfor personalfeltet er i det alt vesentlige delegert ved 

UiO, slik at formelt sett er det allerede lagt til rette for en nærhetsmodell innenfor personalfeltet. I 

praksis er nærhetsmodellen langt på vei implementert. Arbeidet med gjennomføring av 

nærhetsmodellen vil i all hovedsak dreie seg om en forankring og forventningsavklaring om 

Personalstøttes rolle, ansvarsområder og ambisjonsnivå. En g gjennomgang av våre HR-

hovedprosesser vil resultere i noen utvalgte forbedringsområder og danne utgangspunktet for videre 

arbeid med utvikling av personalfeltet (HR) lokalt og sentralt.  Innen 01.07.2014 vil de viktigste 

forbedringsområdene være identifisert. Det skal i fortsettelsen av dette lages en plan for utvikling av 

personalfunksjonen ved UiO. Universitetsstyret har satt en frist på 2 år for dette arbeidet. 

Leveransen: 

Personalstøtte ser for seg en prosess med i hovedsak følgende hovedelementer: 

1. Forankring av Personalstøttes rolle, ansvarsområder og ambisjonsnivå 

2. Hva skal være våre leveranser 

Forankring av hva skal som være våre leveranser til enhetene med utgangspunkt i 

foreliggende kartleggingsmateriale om HR-prosessene: 
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i. Hvilke oppgaver/funksjoner /tjenester skal vi fortsette å levere og med hvilken 

kvalitet 

ii. Hvilke nye oppgaver/funksjoner/tjenester skal vi levere og med hvilken kvalitet 

iii. Hvilke oppgaver/funksjoner/tjenester skal enhetene selv levere 

iv. Hvilke oppgaver/funksjoner/tjenester skal vi ikke levere  

iv.1.1. Forholdet mellom strategisk personal (HR) og transaksjonsrettet (lønnsnært) 

personal/HR  

 

 

3. Hvordan skal vi samhandle  

i. Avklare samarbeidsformer,  arenaer for samarbeid og nettverk m.m. 

 

III  Hvordan gjennomføre prosessen 

 1-2 arbeidsmøter (WS) med fakultetsdirektørene og andre relevante aktører 

 Personalstøtte og utvalgte medarbeidere deltar 

 Viktig med involvering fra medarbeidere og ledere som har kunnskap om personalfeltet 

 Involvering av fagforeningene i prosessen 

 I perioden april-juni 2014? 

 Behov for koordinering med ADS 

 Behov for ressurser til tilrettelegging og fasilitering av prosess 
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Vedlegg 10 

Eiendomsavdelingen (EA) 

Dato: 03.03.2014 

Skisse til mandat for Eiendomsavdelingens arbeid med Nærhetsmodellen 

EA og hovedmandatets leveransekrav   

Leveransekrav Status EA Planlagte aktiviteter 
Beskrivelse av gjensidige 

forventninger til tjenesteytelser i 

nærhetsmodellen (sentrale 

arbeidsfelt i grensesnittet mellom 

sentrale avdelinger og enheter) 

 

Tjenesteytelser mellom EA og 
enheter, er i stor grad 
beskrevet i en nedfelt 
ansvarsmatrise. 

EA har igangsatt arbeid med revisjon av 
ansvarsmatrisen, i et nært samarbeid 
med fakulteter og enheter. Målsettingen 
er å avklare beslutningsnivå og 
grenseflater. 

Beskrivelse av gjensidige 

forventninger til 

samarbeidsformer, saksgang og 

beslutningsprosesser 

 

EA har etablerte dialogmøter 
med fakulteter, museer, og 
UB. 
I disse møtene drøftes 
prioriteringer og prosesser for 
beslutninger og tiltak 

EA har spesielt fokus på gjennomføring 
av prosjekter, og involvering av berørte 
interessenter. Gjennom egen 
prosjektlederskole, nytt prosjektverktøy 
og ny prosjekthåndbok, har EA et mål om 
betydelige bedre samhandling ved 
prosjektgjennomføring 

Langsiktig plan for forbedring av 

arbeidsprosesser i grensesnittet 

mellom alle avdelinger i LOS og 

enhetene. Herunder videreføring 

av sentralisering/desentralisering 

av oppgaver 

 

Det er mangelfulle rutiner i 
samarbeidsrelasjoner mellom 
EA og andre enheter i LOS. 

EA har ikke igangsatt egne prosesser når 
det gjelder LOS, men innser at 
samhandlingsmønsteret har et betydelig 
forbedringspotensial. Gjensidig prosess 
bør starte opp. 

Forslag til hvordan 

endringsprosesser skal 

prioriteres, besluttes og 

gjennomføres i ny organisasjon 

 

EA har gjennomført en OU 
prosess med stort innslag av 
medvirkning. 

Endringer kommer fortsatt til å 
forekomme. EA er i gang med egne 
strategiprosesser i egen organisasjon 
med bred involvering på alle nivåer 

Beskrivelse av roller, ansvar og 

myndighet i ny org i forhold til 

policy, drift og forvaltning av lov 

og regelverk  

 

Dette mener EA er ivaretatt i 
foreliggende funksjonsplan.  

Tydeliggjøring av roller, ansvar og 
myndighet skjer gjennom arbeidet som 
pågår med implementering av ny 
organisasjon 

Beskrivelse av hvilke nettverk 

UiO skal ha i grenseflaten 

mellom LOS og 

fakultetene/museene, og hvilke 

retningslinjer som gjelder for 

hvert av nettverkene." 

EA har etablert faste 
halvårlige dialogmøter med 
fakultetene, (men vil ikke 
kalle dette nettverk), mer en 
naturlig konsekvens av de 
oppgavene EA har ansvaret 
for 

EA har flere aktiviteter i gang for å 
tydeliggjøre grenseflater, men dette 
pågår i tett dialog med aktuelle parter. 

 

EAs vedtatte mål for bedre samhandling 

Arbeidet med nærhetsmodellen for EA innebærer bl. a. bedre samhandling mellom EA, fakulteter, 

museer. Kriteriene vedtatt som del av OU prosessen i EA presiserer dette slik: 
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• God kommunikasjon, samhandling og service  

EA’s organisasjon skal legge til rette for god kommunikasjon og samhandling med brukerne, slik at de 

opplever å få god service på alle tjenesteområder. Organiseringen skal også legge grunnlag for en effektiv 

og god samhandling med avdelingens samarbeidspartnere. 

• Kvalitet i all oppgaveløsning 

Organisasjonen må formes slik at den legger til rette for at både tjenestene til brukerne og de interne 

støttetjenestene kan utføres med best mulig kvalitet. Det innebærer bl.a. å legge til rette for effektiv bruk 

av systemer, bruk av riktig kompetanse på riktig sted og kontinuerlig læring som grunnlag for videre 

utvikling. 

• Ensartet utøvelse av tjenestene og fleksibel ressursutnyttelse 

Avdelingen må organiseres slik at den legger til rette for enhetlig tjenesteyting til alle brukere, uavhengig 

av hvor de befinner seg. Det er også viktig at de menneskelige ressursene kan benyttes fleksibelt, slik at en 

kan dekke behovene best mulig til enhver tid. 

• Tydelig rolle- og ansvarsfordeling  

Både innad i avdelingen og mot brukerne må roller og ansvar være tydelig definert, slik at alle vet hvem 

som gjør hva og bestemmer hva. Det innebærer også at det må være samsvar mellom ansvar og myndighet, 

slik at de som har et definert ansvar også har myndighet til å ivareta det.  

• Økt effektivitet og beslutningsstyrke 

Organisasjonen må formes slik at oppgavene kan utføres effektivt og uten unødig tids- eller ressursbruk. 

Det betyr også å legge til rette for god styring og ledelse, gjennom en tydelig og hensiktsmessig 

lederstruktur.  

• Felles mål og organisasjonskultur 

Den nye organisasjonsstrukturen skal bidra til å skape en felles organisasjonskultur i avdelingen, der 

medarbeiderne opplever å arbeide mot samme mål, og ha en felles identitet som gir samhørighet innad og 

en tydelig profil utad.  
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Vedlegg 11 

USIT 

Dato: 3.3.2014 

Bakgrunn 

Nærhetsmodellens prinsipper 

 Nærhetsmodellen bygger på at beslutninger skal fattes på lavest mulig effektive nivå, og 
brukerinteresser tillegges tung vekt 

 Organiseringen av de administrative tjenester skal følge en desentral modell som innebærer 
økt ansvar og myndighet på lokalt nivå.  

 Ved stordriftsfordeler, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges 
sentraliserte løsninger.  

 Økt grad av standardisering i administrative tjenester der en helhetlig vurdering tilsier dette. 

 Mindre kontroll og rapportering; Oppgavegjennomgangen skal ha som mål å unngå et 
kontrollregime, dominert av rapportering og revisjon 

Hva skal kjennetegne arbeidsmåten i nærhetsmodellen 

 Gjøre mer av det vi allerede gjør bra 

 Arbeidsdeling og samhandling mellom enhetene og LOS skal bygge på systematisk og åpen 
dialog for å avstemme forventninger, behov og servicegrad 

 Samhandle på tvers av fag, nivåer og enheter 

 Åpenhet i prosesser og prioriteringer 

Nærhetsmodellen og IT-organisasjonen 
Implementasjonen av nærhetsmodellen for IT-organisasjonen bygger på Universitetsstyrets 
behandling av tre saker: 

 Ny organisering av USIT, orientering til styret 5. februar 2013  

 Administrative IT-systemer, styrevedtak 27. januar 2012  

 Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet, styrevedtak 23. oktober 
2012 

IHR organisering og standardisering av IT ved UiO 
For IT-området er nærhetsmodellen beskrevet i universitetsstyrets vedtak av "Organisering 
og standardisering av universitetets IT-virksomhet" 23. oktober 2013: 

1. Bedre organisering og koordinering av fakultetenes og enhetenes IT-virksomhet, tydelig rolle- 
og ansvarsdeling mellom lokal og sentral IT 

2. En forutsigbar og gjennomsiktig prosess for beslutninger knyttet til standardisering og 
prioritering av tjenesteutvikling og oppfølging av brukerbehov 

3. Beskrive og dokumentere grunnlag, rammer og retningsvalg for universitetets IT-virksomhet 

Oversikt over IT-virksomheten 

De ulike delene av IT-virksomheten og hvordan de henger sammen er illustrert i figuren 
nedenfor. Her er grunnlaget for virksomheten samlet i “Infrastruktur”-boksen, mens 
tjenestene og ressursene er delt mellom de som alle benytter (“Fellestjenester (‘Basis IT’)) og 
tjenester som primært benyttes innenfor hovedområdene i universitetets virksomhet. 
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Tiltak på overordnet nivå: 

 Forskning og formidling:  
o Arbeidsgruppe nedsatt og i arbeid 

 Utdanning, undervisning og studier:  
o Arbeidsgruppe nedsatt og i arbeid 

 Administrative og tekniske tjenester:  
o Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT 

 Fellestjenester (“Basis IT”):  
o IT-ledernettverket og prosess for oppfølging av brukerbehov 

 Infrastruktur:  
o IT-ledernettverket og IT-direktørens ansvar 

Nærmere om tiltakene 

1: Organisering og koordinering 

Igangsatt arbeid på området: 

 IT-leder/-koordinator ved alle fakulteter og enheter 

 IT-ledernettverk 

 IT-tilsatte ved grunnenhetene 

 Veiledende stillingsbeskrivelser for rollene som:  
o IT-leder/-koordinator 
o IT-tilsatte med ansvar for støtte- og driftstjenester ved grunnenhet 

 Samarbeids- og samhandlingsarenaer 

 Opplæring, informasjon og dokumentasjon 

 Audiovisuelt utstyr i undervisningsrom og andre rom 

Dette settes i verk i samarbeid mellom USIT og fakulteter/enheter der målet er å utvikle en 
omforent forståelse av roller, ansvar og oppgaver knyttet til de ulike tiltakene på området. 
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 Gjennomføre møter m/ledelsen ved fakulteter og andre enheter der dette er et tema 

 Fellesmøte mellom IT-ledernettverket og fakultetsdirektørene for evaluering 

 Audiovisuelt nettverk opprettes for koordinering mellom enhetene og USIT 

2: Standardisering, prioritering og beslutninger 

Igangsatt arbeid på området: 

 Styrevedtaket om organisering og standardisering redegjør for krav til beslutningsprosess når 
det gjelder standardisering og tekniske valg på IT-området 

 Det er utarbeidet forslag til retningslinjer og rutiner for behandling av brukerbehov 

 Det er nedsatt to arbeidsgrupper med bred deltakelse fra fagmiljøene med oppdrag å foreslå 
organisering av IT-støtte til henholdsvis forskning og utdanning 

Tiltak: 

 Tiltak for en forutsigbar og gjennomsiktig beslutningsprosess diskuteres på møtene 
m/ledelsen ved fakulteter og andre enheter 

 Retningslinjer og rutiner for behandling av brukerbehov diskuteres på møtene m/ledelsen 
ved fakulteter og andre enheter 

3: Grunnlag, rammer og retningsvalg 

Igangsatt arbeid på området: 

 Strategi for universitetets IT-virksomhet (denne er satt på vent, i stedet arbeides det med 
forslag til IT-relaterte satsinger og tiltak i universitetets årsplan for 2015-17) 

 Revisjon av IT-sikkerhetshandbok for Universitetet i Oslo 

 Nytt IT-reglement 

 Arkitektur- og integrasjonsrammeverk 

 Tjenestekatalog 

Tiltak: 

 Arbeidet gjennomføres etter plan, resultatet legges fram for universitetsdirektøren, IT-
ledernettverket og fakultetsdirektørene 

 

Vedlegg: Bakgrunn, premisser og grunnlagsmateriale 

Bakgrunn og premisser 

Da IHR – Internt handlingsrom ble satt i gang våren 2011 hadde USIT og lokal IT allerede 

satt i gang arbeid med å gå gjennom organisering, arbeidsprosesser, ansvars- og 

oppgavedeling på IT-området. I prosjektet “Lokal-sentral” ble organisering, koordinering, 

samarbeid og samhandling i universitetets IT-organisasjon utredet og analysert. Parallelt 

hadde IT-direktøren satt i gang “USIT 2.0 – Organisasjonsutvikling av USIT”. På begge 

områdene var arbeidet kommet godt i gang da universitetsstyret vedtok å sette i gang IHR-

prosjektet i juni 2011 og begge ble på forskjellig vis faset inn som del av IHR-arbeidet. 

IHR-plangruppe for administrativ IT leverte sin anbefaling om “Administrative IT-systemer” 

ved årsskiftet 2011/12 og styrevedtaket i denne saken i januar 2012 var det første IHR-

vedtaket. Plangruppa tok deretter opp i seg “Lokal-sentral”-prosjektet og bygde sin anbefaling 

om organisering og standardisering på diskusjonsrapporten “Organisering, koordinering og 

samhandling i UiOs IT-organisasjon” fra dette prosjektet. Anbefalingen ble overlevert 

http://www.usit.uio.no/prosjekter/lokal-sentral/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/org-utv/usit-20/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/
https://www.usit.uio.no/prosjekter/lokal-sentral/rapporter/diskusjonsrapport/Diskusjonsrapport.pdf
https://www.usit.uio.no/prosjekter/lokal-sentral/rapporter/diskusjonsrapport/Diskusjonsrapport.pdf
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universitetsdirektøren i juni 2012 og saken ble behandlet og besluttet på universitetsstyrets 

møte i oktober 2012. På begge områdene ble det iverksatt tiltak for å følge opp styrevedtakene. 

USIT 2.0 ble videreført som “USIT 3.0 – Organisering av USIT” våren 2012 med iverksetting 

av ny organisasjon fra 1. januar 2013. 

På grunnlag av dette ble det satt i gang tiltak for å iverksette vedtakene. Disse ble diskutert på 

møter med ledelsen ved fakulteter og enheter våren 2013 og oppsummert på møte med 

fakultetsdirektørene 24. juni 2013. Arbeidsgruppa ser ikke behov for å gjennomføre noen ny 

kartlegging og analyse av området. I stedet anbefaler gruppa å evaluere arbeidet som allerede 

er igangsatt på området: 

 Gjennomgå igangsatte tiltak, hvordan disse er iverksatt sentralt og lokalt og 

oppsummere erfaringer og lærdommer  

 Vurdere tiltakene i lys av vedtaket om nærhetsmodellen og organiseringen av LOS  

Arbeidsgruppa ser et klart behov for å avklare strategisk retning og rammer for universitetets 

IT-virksomhet slik det beskrives i styrevedtaket om organisering og standardisering. Gruppa 

anbefaler ikke å sette i gang arbeid med dette i år, men denne saken bør settes på planen for 

neste fase i arbeidet med iverksetting av nærhetsmodellen. 

Grunnlagsmateriale 

Utover universitetsstyrets vedtak av nærhetsmodellen og materiale om iverksetting av 

modellen presentert for Direktørnettverket, bygger gruppa på følgende materiale: 

 Administrative IT-systemer  

 Anbefalingen fra IHR-plangruppe for administrativ IT  

 Saksframlegg til universitetsstyrets møte 27. januar 2012  

 Universitetsstyrets vedtak 27. januar 2012  

 Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet  

 Anbefalingen fra IHR-plangruppe for administrativ IT  

 Saksframlegg til universitetsstyrets møte 23. oktober 2012  

 Universitetsstyrets vedtak 23. oktober 2012  

 IT-direktørens nettside om iverksetting av styrevedtaket og de tre fasene i dette 

arbeidet:  

1. Organisering og koordinering i IT-organisasjonen  

2. Styring og prioritering i IT-virksomheten  

3. Resten av tiltakene  

 IHR-plangruppe for administrativ IT  

 IT-direktørens oppsummering av plangruppas arbeid (innspill til sluttrapport 

om IHR-prosjektet til universitetsstyret)   

 USIT 3.0 – Organisering av USIT  

 Ny organisering av USIT (pdf), orienteringssak i Universitetsstyret 5. februar 

2013  

 Planverk  

 UiO: Strategi 2020  

 Årsplan for Universitetet i Oslo for 2014-16  

 Årsplan for USIT for 2014-16  

 Innspill fra USIT til årsplan for universitetet for 2015-17  

1. Forslag til strategiske satsinger  

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/moter/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/moter/fak-dir/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/moter/fak-dir/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/111213-notat.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/120127-administrativ-it-til-universitetsstyret.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/administrative-it-systemer/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/lokal-sentral-it/organisering-av-it-virksomheten.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/lokal-sentral-it/saksdokument-til-styret.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/styrevedtaket/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/organisering/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/styring/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/resten/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/oppsummering.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/org-utv/usit-30/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/org-utv/usit-30/om/om-ny-funksjons-og-bemanningsplan.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/strategi/strategi2010_2020/
http://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2014/uio/uio-i-2014.pdf
http://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2014/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2015/uio/satsinger/index.html
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Vedlegg 12 

Kategorisering av samarbeidsarenaer 

Skjemaet – som er laget for å gi et diskusjonsgrunnlag - viser de samarbeidsarenaene som er 

nevnt i avdelingenes rapporter. I tillegg til disse arenaene, vil det være behov for både ad 

hoc og faste møter mellom LOS og enhetene for å involvere brukere i konkret 

oppgaveløsning. 

Arena Formål  Eier    Deltakere Møtefrekvens 

Nettverk Ulik betoning på 
informasjon, 
kompetansebygging, 
koordinering 

LOS-direktør Faste roller innen 
fagområdet 

Varierer 4-8 gg pr år 

Strategisk 
koordinatorgruppe 

Rådgivende  U-dir, men deltar 
ikke på møtene 

Lederrepresentanter 
fra LOS og fakulteter 

Månedlig (?) 

Direktørnettverket Rådgivende U-dir 
øvrige nettverk 
kan rapportere til 
dette nettverket 

Fakultetsdirektører, 
avdelingsdirektører 
museum og UB, 
samt LOS-direktører 

2 ganger pr. mnd  

Brukergruppe Systemvedlikehold 
og utvikling 

Lederrepresentant 
for systemeier. 
Faglig nettverk 
kan være 
rapporteringssted  

Faste oppgaver med 
systemet 

Varierer – 
mail/kommunikasjon 
på nettside  

Dialogmøte Avstemme 
forventninger og 
utveksle erfaringer 

LOS-direktør, evt 
delegert til 
seksjonssjef om 
servicetorg, RT-kø 
o.l. er en del av 
diskusjonen 

Ledere fra 
mottakere av ytelser 
møter ansvarlige for 
ytelsene. Kan skje 
bilateralt eller 
samlet med alle 
fakulteter 

1-2 gg pr. år 

Bestillingsmøte Konkretisere behov 
og diskutere ytelser 

Leder av enhet 
som utfører 
ytelsene 

Ledere og 
medarbeidere som 
er involvert i 
behovskartlegging 
og utførelse av 
ytelser 

Årlig – men mulig 
halvårlig avsjekk 
Bilateralt 

Summen av alle arenaer som bør brukes for å koordinere, utvikle og kvalitetssikre 

administrativt arbeid er nødvendigvis omfattende når brukerne skal medvirke og 

nærhetsmodellen etterleves i praksis – i en så stor og kompleks organisasjon som UiO er. 
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Vedlegg 13 

Samlet oversikt over nettverk mellom LOS og enhetene 
 

Enhet: Forslag til nettverk som videreføres Forslag til nye nettverk som etableres Nettverk som anbefales nedlagt 

ADS  Økonomiledernettverket 

 Innkjøpernettverk 

 Lønnscontrollerforum 

 Arkivledernettverket 

 

 Brukernettverk med fokus på 

kontinuerlig forbedringsarbeid  

 Vurdere å opprette et 

personalledernettverk  

 

 

AF  Informasjonsrådet (bytte navn) 

 Nettredaksjonen ved UiO 

 Studiewebnettverket 

 Informasjonskoordinatorgruppen 

 Nettverk for studentrekruttering 

 Studeistartsnettverket 

 Studieledernettverket 

 Forskningsadministrativt nettverk (FANE 

UiO) 

 FS-koordinatormøter 

 Timeplanleggings-koordinatormøter 

 Eksamensnettverket 

 Forum for forskerutdanning (FFF) 

 CRIStin-nettverket 

 Læringsmiljønettverket (heter nå Si fra 

nettverket)  

  Kvalitetsnettverket 

 Prosjektgruppen for opptak 
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Enhet: Forslag til nettverk som videreføres Forslag til nye nettverk som etableres Nettverk som anbefales nedlagt 

 Internasjonaliseringsnettverket 

 Godkjenningsgruppen 

 Masterkoordineringsnettverket 

 Eksamenskonsulentnettverket ikke enighet 

om konklusjon 

 Administrative studieledere 

(Flere av mandatene skal gjennomgås) 

AP  Koordineringsgruppe for likestilling 

 Personalrutineforvaltningen 

 PK-nettverket 

 HR-ledernettverk  HR-nettverk for kontorsjefer og 

administrative ledere (erstattes av 

møter ved behov) 

EA Har ikke nettverk - ikke behov for å opprette 

nettverk 

  

USIT  IT-ledernettverket 

 Vortex superbrukernettverk 

 

 AV-faglig nettverk  AV-faglig råd 

 

 

 


