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Presentation Notes
Velkommen hit til Holmenkollen Park!I dag skal vi starte på et viktig arbeid.Bakteppe:Mål 23 i Strategi 2020: Universitetet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon. Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (offentlig sektor skal fornyes, forenkles og forbedres)Digitaliseringsstrategi for UH-sektorenUiOs tildelingsbrev for 2017 hvor effektiviseringskuttet videreføres og det stilles krav til effektivisering.Det er ikke et spørsmål om vi skal fornye, forenkle og forbedre, men hvordan.Vi vet noe om hvordan fremtiden blir, hvilke ytre rammer UiO må forholde seg til. Vi må ikke se på disse tingene som en begrensning, men en mulighet til å skape UiOs administrasjon for fremtiden. Hvordan skal vi som administrasjon best støtte kjernevirksomheten i årene som kommer?



Styrets bestilling fra juni 2017

Universitetsstyret ber om å få seg fremlagt en sak om igangsetting 
av en prosess for å effektivisere administrative prosesser ved det 
enkelte fakultet og mellom fakultetene ved UiO. Prosessen skal:
• Ta utgangspunkt i erfaringene med Internt handlingsrom (IHR).
• Gjennomføres i nært samspill mellom administrasjonen sentralt, 

det enkelte fakultet og grunnenhetene.
• Klargjøre roller og ansvar for gjennomføring av foreslåtte tiltak.
• Bidra til å effektivisere administrative prosesser og styrke 

rammene for forskning og undervisning.



Forutsetninger for administrativ forbedring

• Endringene skal ivareta behov kjernevirksomheten har for 
administrativ støtte

• Riktig kvalitet på de administrative tjenestene er en 
forutsetning for forbedringsarbeidet



Forslag til mål for forbedringsarbeidet
UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative 
arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Dette 
skal skje gjennom å:  

– Utnytte mulighetene i nye og eksisterende systemer
– Standardisere og effektivisere arbeidsprosesser og tjenester
– Utvikle fellesløsninger som bidrar til effektiv drift og robuste 

administrative tjenester – på ulike nivåer og mellom enheter
– Utvikle brukerorienterte løsninger

UiO: Kunnskapsvirksomhet i endring –
administrasjon for en digital fremtid 



Organisering



Sentrale aktiviteter
Medvirkning og medbestemmelse
• Medbestemmelse og medvirkning sikres gjennom faste IDF-møter i henhold til hovedavtalen, 

medarbeiderinvolvering i prosjektene og gjennom referansegrupper. 

Gevinstrealisering
• Prosjektene vil både gi effektiviserings- og kvalitetsgevinster. 
• Prosjektmandat og prosjektbeskrivelser må inneholde oversikt over potensielle gevinster og 

forutsetninger for at disse skal kunne realiseres. 
• Mandat og prosjektbeskrivelser inneholde en mer detaljert beskrivelse av hvilke tiltak som er 

nødvendig for å realisere gevinstene og når de faktisk kan hentes ut.

Kommunikasjonsstrategi og plan
• Det utvikles så raskt som mulig en kommunikasjonsstrategi, interessentanalyse og 

kommunikasjonsplan for programmet og prosjektene. Strategi og planer skal bidra til at det 
kommuniseres konsistent og godt om de pågående og kommende endringene.



Prinsipper for den videre prosessen

• Medarbeidere på alle nivåer inviteres inn i arbeidet
• Prosjektene benytter tidligere utviklede analyser der dette er relevant
• Hvert prosjekt utvikler egne gevinstoversikter og gevinstrealiseringsplaner
• Det defineres klare og tydelige kriterier for hva som skal ligge til grunn for å 

prioritere prosjekter inn i programmet
• Forslag og initiativ avstemmes med total ressursbelastning i organisasjonen
• Utvikling av mandater og gjennomføring av prosjekter skjer i et samarbeid mellom 

fakulteter og sentralt nivå
• Fellesløsninger skal vurderes opp mot virksomhetsnære behov og spesialløsninger
• Alle prosjekter skal ta hensyn til brukernes opplevelse av tjenestene 
• Det etableres arenaer for å identifisere og dele beste praksis
• Det gjennomføres systematisk kompetanseutvikling i tråd med nye behov
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