
Vurdering av mulighet for felles 

fakultetsadministrasjon for MED og OD

Orienteringsmøter 12. og 13. des 2019 



Orientering om 

Vurdering av mulig felles fakultetsadministrasjon: 

Hva, hvorfor, hvordan, hvem, når

• Bakgrunn

• Prosess og fremdrift

• Arbeidsgruppe og styringsgruppe



Det er opprettet en nettside for å samle informasjon underveis i prosessen

På nettsiden vil dere finne

• dagens presentasjon – i tillegg til dokumenter og 

sammenfatninger som blir produsert videre i prosessen

• aktivitetsplan, der dere etter hvert vil finne datoer for 

møter/workshops der man som ansatt kan delta og gi innspill 

• annen relevant informasjon 

Nettsiden finner dere her: 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/vurdering-

felles-fakadm-med-od/

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/vurdering-felles-fakadm-med-od/


Vurdering av mulig felles fakultetsadministrasjon
- Hva og hvorfor?

Hva: 

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ønsker å utrede hvorvidt det vil være 

hensiktsmessig å etablere en felles fakultetsadministrasjon for Det medisinske fakultet 

(MED) og Det odontologiske fakultet (OD). Fakultetsstrukturen vil opprettholdes. 

Hvorfor: 

De to fakultetene OD og MED har en rekke fellesnevnere for sin primærvirksomhet, som gir 

fellestrekk i administrative problemstillinger og behov. Det ønskes derfor vurdert om en 

felles fakultetsadministrasjon vil kunne gi positive effekter for begge fakultetene – i form av: 

• Økt robusthet og styrket samlet kapasitet for å kunne tilpasse og utvikle tjenester i tråd med 

behovene i primærvirksomheten.  

• Å utløse synergier gjennom eksempelvis kompetansedeling, samhandling, utveksle 

erfaringer om «best practice».

• Redusert sårbarhet: små fagmiljøer kan inngå i større fagfellesskap.

• Å gi økt mulighet for kompetanseutvikling for ansatte i fakultetsadministrasjonen og utgjøre 

en attraktiv arbeidsplass



Dagens situasjon og kontekst preges også av: 

Strammere og mindre forutsigbare økonomiske ramme

Økende kompleksitet og ansvar delegert til institusjonene i 

sektoren 

Tydelige forventinger og krav til raskere tilpasninger og 

omstilling i sektoren



• Mandatet for prosjektet er utarbeidet i samråd med fakultetsledelsen 

hhv ved OD og MED, som støtter initiativet. 

• Det inngår ingen krav til innsparinger eller nedskjæringer i 

bestillingen til denne prosessen.

• Hvor skal en eventuell felles fakultetsadministrasjon «bo»? 

– Det er ikke satt betingelse om at en evnt felles fakultetsadministrasjon må 

samlokaliseres. 

– Fysisk plassering av ulike funksjoner i en evnt felles 

fakultetsadministrasjon bør vurderes opp mot hva som er mest 

hensiktsmessig for det som skal leveres/utføres, samt utifra fysiske 

rammebetingelser (lokalene som er til rådighet). 

– I løpet av prosessen inviteres det til å gi innspill til hva som vil være mest 

hensiktsmessige fysiske plassering for ulike funksjoner. 



- hvordan og når skal denne prosessen 

gjennomføres?

- hvem skal involveres? 
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Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte
Eventuelt
realisere

ProsjektstyringVirksomhetsleder
Linjeledelse

Virksomhetsleder
Linjeledelse

Under hvilke 
forutsetninger 
kan det evnt

fungere?

God idé! 
Fordi…

Dårlig idé! 
Fordi…

Ledere
Ansatte

Fakultet
Institutt

TillitsvalgteVerneombud

Våren 2020

Overordnet og tentativ prosess- og tidsplan 



Konsept
Planlegge

Des - Jan 

Gjennomføre

Jan - Mars

Avslutte

April - Mai

Eventuelt

realisere

ProsjektstyringVirksomhetsleder
Linjeledelse

Virksomhetsleder
Linjeledelse

Våren 2020

• Planlegge 

prosess for å 

innhente innspill

• Få innspill og 

synspunkter

• Forankre veivalg i 

styringsgruppe

• Sammenstille 

innspill

• Styringsgruppen 

anbefaler

• Prosjekteier vurderer 

anbefaling

• Forankring i styrer

• Drøfte, evnt forhandle 

• Evnt sikre plan for 

mottak/implementering

• Evnt overføre til linjen

Overordnet og tentativ prosess- og tidsplan 



«IDF» – hva er det? 

IDF = informasjon, drøfting, forhandling

«IDF-møter»: regelmessige møter mellom 
tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver ved UiO, for å sikre at 
tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelse ivaretas på en god 
måte og i henhold til Hovedavtalen i staten og Tilpasningsavtalen ved 
UiO. Hovedavtalen sier hva det skal informeres om, hva som skal 
drøftes, og hvilke saker organisasjonene har forhandlingsrett på.

Vernelinjen ved UiO er også representert i disse møtene. 

I denne prosessen skal vi på flere trinn informere, drøfte og eventuelt 
forhandle i IDF-møtene. 



Aktuelle hovedspørsmål i utredningen

• Hvilke styrker, svakheter, risikoer og muligheter vil en felles 
fakultetsadministrasjon for OD og MED kunne ha? 

• Under hvilke forutsetninger vil en felles fakultetsadministrasjon 
kunne fungere – og fungere godt? 

• Finnes det andre og bedre alternativer for å oppnå ønskede effekter 
enn en felles fakultetsadministrasjon? 



Styringsgruppe og arbeidsgruppe



Styringsgruppen skal 

• sikre gjennomføring av prosess i henhold til prosjektets 

mandat og tentativ tids- og prosessplan

• bakgrunn av innspill presentere for universitetsdirektøren sin 

anbefaling om en eventuell endret organisasjonsstruktur



Styringsgruppen består av: 

• Tove Kristin Karlsen, assisterende universitetsdirektør og 

leder av styringsgruppen

• Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet

• Unn-Hilde Grasmo-Wendler, fakultetsdirektør ved Det 

medisinske fakultet

• Irene Sandlie, personaldirektør



Arbeidsgruppens skal sørge for 

• å legge praktisk til rette for de ansattes medvirkning: planlegge, 

invitere til og gjennomføre ulike møter samt fasilitere

workshops/samlinger der ansatte kan gi innspill. 

• dokumentasjon: sammenstille innspill underveis fra AFs ansatte, 

lokale tillitsvalgte og vernelinje og legge dette frem for AFs 

ledergruppe og for styringsgruppen. 

• løpende informasjon om status for prosess, både via intern 

nettside og gjennom orientering i aktuelle fora. 



Arbeidsgruppen består av: 

• Maria Dana Hansen Nesteby, fakultetsadministrasjonen OD

• Rita Iren Olsen, fakultetsadministrasjonen MED

• Astrid Skiftesvik Bjørkeng, fakultetsadministrasjonen OD

• Linn Bævre, fakultetsadministrasjonen MED

• Berit Hernes Bakke, avdeling for personalstøtte LOS

• Representant for tillitsvalgte (avventer tillitsvalgtes oppnevning)

• Eva Helene Mjelde, prosjektleder

For spørsmål til arbeidsgruppen kan denne adressen brukes: 

arbeidsgruppen-prosjektod-med@admin.uio.no

mailto:arbeidsgruppen-prosjektod-med@admin.uio.no


Skisse interessentanalyse

EngasjerInformer

Involver Samarbeid
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Høy

Lav

Innflytelse
Interessentens mulighet til å påvirke om 

prosjektet blir en suksess

Lav Høy

Involver
Interessenter som i stor grad blir 
påvirket av prosjektet

Informer
Mindre sentrale interessenter som kan 
informeres passivt

Samarbeid
Interessenter med stor 
beslutningsmyndighet og som påvirkes av 
prosjektets resultat. Fokus på å sikre eierskap 
og forankring gjennom bred involvering og 
hyppig kontakt

Engasjer
Interessenter som ofte eier 
viktige innsatsfaktorer, men som i 
liten grad blir påvirket selv. Fokus 
bør være å sikre et positivt 
forhold til prosjektet

Tjenestemannsorganisasjonene
Verneombud 

Fakultetsledelse ved OD og MED
Berørte ansatte i fakultetsadm ved OD og MED
Berørte seksjonsledere/mellomledere ved OD og 
MED
Instituttledere og kontorsjefer OD
Øvrige ansatte: brukergrupper/tjenestebrukere
Studentene?

Fakultetsstyret
Dekanat
Instituttledere og kontorsjefer 
MED

Universitetsstyret
Aktuelle nettverksmøter og allmøter ved OD og MED 
Dekanmøtet
Direktørnettverket
Universitetsdirektørens ledergruppe


