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Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater)
•
•

Godkjenning av forslag til kunngjøringstekst. Stilling som direktør (forskningssjef SKO 1111) ved
UiO: Norden, datert 18. januar 2019
Revisjon av styrings- og administrasjonsreglementet for Det juridiske fakultet, datert 18. februar
2019

Øvrige saker

•
•
•
•
•

Det norske institutt i Athen – vider oppfølging og fremtidig drift
Orientering om mulig etablering av studieprogram i «Philosophy, Politics and Economy
(PPE)» ved UiO
Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 21. februar 2019
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 28. februar 2019 (ettersendes)

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Bente Hennie Strandh
seniorrådgiver
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UiO

Til:

2 Universitetet

Universitetsstyret

Dato:

18. januar

i Oslo

Notat

v/ rektor på fullmakt

2019

Saksnr..:

Godkjenning
SKO

1111) ved

av forslag
UiO:

til kunngjøringstekst.

Stilling

som

direktør

(forskningssjef

Norden

Vi Viser til møte i rektoratet

den 10. januar

2019 der ovennevnte

sak ble behandlet.

På bakgrunn av tilbakemeldinger
fra rektoratet, er leders ansvarsområder
noe mer presisert. Når
det .elder krav til ledererfaring
mv., var dette presisert som et krav under kvalifikasjoner.
Revidert
kunngjøringstekst
følger vedlagt.
Etter Hovedavtalen
pkt. 2.5.5 skal tillitsvalgte orienteres om den lønn en ledig stilling vil bli utlyst
med. De tillitsvalgte kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen.
Saken vil bli lagt frem for de
hovedtillitsvalgte
i et sentralt IDF—møte.

Forslag
til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt
(forskningssjef

forslaget

til kunngjøringstekst

for stilling som direktør

SKO 1111) ved UiO: Norden.

Med hilsen
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Saksbehandler:
Universitetsdirektøren
Postadr.:
Postboks

1072 Blindern,

Kontoradr.:

Lucy Smiths hus,

Problemveien

7, 9. et., 0313

Oslo

0316

Oslo

Telefon:
Telefaks:

22 85 63 01
22 85 44 42

postmottak@admin.ui0.no
www.uio.no
Org.nr.:
971 035 854
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Vedtak

Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til kunngjøringstekst
(forskningssjef
SKO 1111) ved UiO: Norden.

for stilling som direktør
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Direktør for UiO:Norden

(Forskningssjef

SKOllll)

Om stillingen:

Universitetet

i Oslo søker direktør

for den tverrfaglige

og med september 2019, med tilknytning
Direktøren
ledelse

rapporterer

UiO:Norden

sammen

ble opprettet

Universitetet

nordiske i en internasjonal
modellers

bærekraft,

forutsetninger;

UiO:Norden

med formål

og utfordringer.
— nåtidige

knyttet

satsingens

kunnskap

blant annet

så vel som tidligere

om Norden

og det

ny viten om nordiske

ved å studere

— på tvers av kultur-

historiske
og

utdanning

2019 vil det være 8 tverrfa

til nordiske

arbeider

modeller.

opp til 11 tverrfaglige

forskning og

og deltar i samarbeid i Norden og
Norden

in an ev/ovinq

world

- en nordisk

og formidling.

li e forsker

ru

er som er og har vært knyttet

med et vidt spenn av problemstillinger

Ved utgangen

grupper

virksomhet

av

i Oslo for å nå

og kvalitet, og satsingen omfatter formidling,

ReNEW— Reimoqininq

forskning,

gruppene

for utvikling

og —prosjekter. UiO:Norden et middel for Universitetet

blant annet gjennom

hub innenfor

UiO:Norden,

utgjør

frem til og med 2022, og er

på tvers og er en tilrettelegger

utdanning. Satsingen driver også utadrettet

Per ijanuar

Det humanistiske fakultet.

ny og relevant

Det gjøres

nye samarbeidsrelasjoner

forskningsmiljøer

internasjonalt,

fra

og ved å sammenligne andre land og regioner med den nordiske.

sine strategiske mål om økt tverrfaglighet

excellence

ansettes

leder.

driftsperiode

å fremme

Direktøren

Direktøren

eller global kontekst. Satsingen skal frembringe

dilemmaer

utvikler

fremragende

leder, dekanen.

med en administrativ

endringsprosesser

samfunnsområder;

øverste

i 2016 og har en vedtatt

i Oslo sin satsing

UiO:Norden.

til satsingens vertsfakultet,

til vertsfakultetets

og administrasjon

satsingen

av 2022, den vedtatte

være opprettet

og finansiert

til

og samfunnsutfordringer

driftsperioden

for satsingen,

vil

av UiO:Norden.

Ansvarsområder:
Direktøren

får blant

annet

ansvar

for:

-

Faglig ledelse

av den tverrfaglige

—

Strategisk utvikling av satsingen, inkludert å videreutvikle
og skape møteplasser

-

satsingen

på tvers av etablerte

UiO:Norden

og koordinere forskningsinitiativer

skillelinjer

Arrangere seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med forskergrupper,
og andre relevante samarbeidspartnere

—

Koordinere

og videreutvikle

-

Kontakt med myndigheter

satsingens

fagmiljøer

nasjonalt og internasjonalt
utdanningstilbud

og finansiører

Direktøren får ansvar for organisering av UiO:Nordens interne ressurser og skal i samarbeid med
forskere, deltagende enheter og satsingens administrative
beskrevet

i Programnotatet.

forskningstidens
Arbeidssted:

omfang

Direktøren

Oslo, Norge.

administrative

ressurser

oppfordres

vil være gjenstand
Direktøren

til å vie deler av arbeidstiden

til egen forskning,

for forhandlinger.

vil arbeide

og det forventes

leder utvikle satsingen slik det er

tett

med satsningens

en aktiv tilstedeværelse

vitenskapelige

og

ved UiO.

Kvalifikasjoner:
UiO:Norden

søker en dyktig

forskergrupper

nettverksbygger

på tvers av fagområder

og leder med evne til å koordinere

forskere

og

og enheter. Den som ansettes forventes å kunne utvikle
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satsningen

i en positiv

retning

og å kunne skape begeistring

for UiO:Norden

internt

ved UiO så vel

som ekstern.
Den som tilsettes

-

må ha:

Dokumentert

utdannelse på doktorgradsnivå

samfunnsvitenskap

(HUMSAM),

-

Dokumentert

—

Gode språkkunnskaper

—

Personlig

Følgende

egnethet

vil bli lagt vekt

Gode samarbeidsevner
Evne til strategisk

—

Kompetanse
Relevant

tematikk.

i minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk
for stillingen

på i vurderingen

—

med vekt på Nordenrelevant

innen forskning og høyere utdanning

og motivasjon

-

—

fortrinnsvis

solid ledererfaring

eller tilsvarende innenfor humaniora eller

tekning

av søkerne/kandidatene:

og planmessig

handling

innenfor

gitte

ressursrammer

Statens

pensjonskasse

innen økonomistyring

forskningserfaring

Vi tilbyr:

-

Lønnstrinn 80—88,avhengig av kvalifikasjoner

-

Et faglig stimulerende

-

God administrativ

—

Gode pensjons-,

—

Utmerkede fordels— og velferdsordninger

og dynamisk

arbeidsmiljø

støtte
forsikrings-

og lånemuligheter

gjennom

Søknaden skal inneholde:
-

Søknads—/motivasjonsbrev

-

CV (med oversikt

med beskrivelse

av søkers potensielle

bidrag til å utvikle

UiO:Norden
erfaring,

—

over utdanning,

ledererfaring

og andre

arbeidserfaring,
relevante

Oversikt over relevante vitenskapelige

undervisningserfaring,

administrativ

kvalifikasjoner)

publikasjoner

Til informasjon:
Det benyttes

intervjuer

kvalifikasjoner

i forhold

i tilsettingsprosessen.
til kunngjøringstekstens

Det er viktig
bredde

at søker beskriver

av kvalifikasjoner

og dokumenterer

gjennom

sine

konkrete

eksempler.
Merk at tilsetning

skjer med forbehold

om endringer

i arbeidsoppgavene

som arbeidsgiver

måtte

bestemme.
Med henvisning

til Offentleglova

søker har anmodet

§25 2. ledd kan opplysninger

om søker bli offentliggjort

selv om

om ikke å bli ført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale

for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene

til forskningsresultater

og tilsvarende.

UiO har et personalpolitisk

mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning

personer med minoritetsbakgrunn.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn

søke.

O-sak 5 - side 5 av 23
l

og rekruttere
oppfordres til å

Søknadsfrist:

17. mars 2019

Kontaktpersoner:
.

Påtroppende
Frode Helland,

o

Administrativ

styreleder:
tel. +47 22858676,

frode.helland@ibsen.uio.no

leder:

Mari Bergseth-Hasle, tel. +47 22858516/+47
'

45267706, mari.bergseth-hasltfuio-no

Personalkonsulent:
Julie Bårdsen

Tøllefsen,

tel. +47 22854033,

j.b.tollefsen@hf.uio.no

O-sak 5 - side 6 av 23

Til:

v/rektor

Universitetsstyret

på fullmakt

2019

Dato:

18. februar

Saksnr.:

2012/9418

Revisjon

av styrings-

for det juridiske

og administrasjonsreglementet

regler
Gjeldende
for fakulteter
Normalregler

av rektorpå

fra normalreglene
universitetsstyret

fakultet

§ 11 som lyder:
grunnlag av disse
rammen av normalreglene,

utformer sitt eget administrasjonsreglementpå
som i sin helhet ligger innenfor
Tilpasninger

«Fakultetsstyret
normalreglene.
godkjennes

Notat

i Oslo

Universitetet

UiOS

vegne.

universitetsstyrets

eller legger til vesentlige
selv.»

som

tilpasninger

Eventuelle

behandles

nye bestemmelser,

i innhold

og godkjennes

avviker

av

Bakgrunn
viser til notat av 14. januar 2019 (vedlegg nr. 1) fra Det juridiske fakultet
Universitetsdirektøren
for Det juridiske fakultet.
av revidert styrings— og administrasjonsreglement
godkjenning
Nærmere
Fakultetets
sentrale

om endringene
administrasjonsreglementet

reglement

gjennomgang
valgreglement

har blitt endret

har ikke vært revidert

siden 2011, og ettersom

flere

med en grundig

de siste syv årene, var det nødvendig

for fakulteter

Normalregler
av administrasjonsreglementet.
for UiO er lagt til grunn for revisjonen.

om

ved UiO og

fra 2011, men
en forenkling av reglementet
er gjennomgående
Det reviderte reglementet
mellom dekanen
fullmaktsstrukturer
av dekanatets sammensetning,
inneholder også presiseringer
som er
styret, råd og utvalg. De ulike avveiningene
og faste råd/ utvalg, samt studentrepresentasjon
(vedlegg nr. 3).
til fakultetsstyret
gjort, er utdypet i fremleggsnotatet
om kjønnsbalanse
stilte spørsmål til fakultetet knyttet til formuleringen
Avdeling for personalstøtte
og formuleringen
kapittel III § 8 første avsnitt, andre punktum)
i dekanatet (reglementets
(reglementets
er tatt i tilsettingsprosessen
om / plassering av ansvar for å påse at likestillingshensyn
kapittel VII § 23 fjerde avsnitt). Dette for å vurdere og klargjøre om endringene, slik de er
er i tråd med øvrig regelverk eller av
formulert i revidert styrings- og administrasjonsreglement,
prinsipiell karakter/ avvik som vil kreve behandling av saken i Universitetsstyret.
Det juridiske fakultetet har utdypet ovennevnte to punkter i eget notat av 15.2.2019 (vedlegg nr. 2).
ingen ytterligere
fra fakultetet, har Avdeling for personalstøtte
og presiseringene
Etter utdypningen
om å finne noen av begge kjønn ved
rundt krav til valgkomiteen
mht. klargjøringen
synspunkter
vurdering at et slikt krav vil samsvare
valg til dekanatet. Det er videre Avdeling for personalstøttes
om å sikre at
på andre områder. Når det gjelder utdypningen
godt til de kravene om kjønnsbalanse
Universitetsdirektøren
Postboks
Postadr.:
Kontoradr.:
Problemveien

1072 Blindern,

hus,
Lucy Smiths
7, 9. et., 0313 Oslo

0316

Oslo

Telefon:
Telefaks:

22 85 63 01
22 85 44 42

postmottakQadminui0.no
www.ui0.n0
971 035 854
Org.nr.:
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UiO :

vurdering
er det Avdeling for personalstøttes
er ivaretatt i tilsettingsprosessen,
likestillingshensyn
jf. vedlegg nr. 2,
at den foreslåtte endrede teksten i utdypende notat av 15.2.2019 er klargjørende,
siste avsnitt side 2.
14.12.2018 og

i fakultetsstyret

ble behandlet

Det reviderte styrings— og administrasjonsreglementet
ble enstemmig vedtatt.

anbefaler at rektor på fullmakt godkjenner revidert styrings— og
Universitetsdirektøren
for Det juridiske fakultetet med de endringene som også fremgår
administrasjonsreglement
utdypende notat av 15.2.2019 fra fakultetet.

av

til vedtak:
Forslag
for Det juridiske
på fullmakt revidert styrings— og administrasjonsreglement
godkjenner
Rektor
fra fakultetet.
15.2.2019
av
notat
fakultet med de endringene som også fremgår av utdypende

Med hilsen
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Arne Benjaminsen

/ .

universitetsdirektør

Irene Sandlie "
personaldirektør

Saksbehandler:
Vedlegg

Gina Berg/Avdeling

/

":7

for personalstøtte
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt revidert styrings— og administrasjonsreglement
for Det juridiske
fakultet med de endringene som også fremgår av utdypende notat av 15.2.2019 fra fakultetet.
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Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren

Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Orienteringssak

Møtesaksnr.:
Møtenr.:

3/2019

Møtedato:

12.03.19

Notatdato:

20.02.19

Arkivsaksnr.:
Saksbehandler:

S. Hullstein, LOS/EL

Det norske institutt i Athen – framtidig drift og mandat
Det Norske Institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie ble opprettet i 1989.
Instituttet har blitt drevet og finansiert av de fire norske universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og
Trondheim i fellesskap. Det administrative ansvaret ligger ved UiB.
I forbindelse med en evaluering av UiOs egen bruk av utenlandssentrene i 2013, framgikk at
bruken og aktivitetsnivået var begrenset. UiOs deltakelse ble likevel videreført.
I etterkant av nevnte evaluering har NTNU og UiT – Norges arktiske universitet foretatt
tilsvarende gjennomganger, men besluttet å tre ut av samarbeidet. UiB og UiO gjenstår derfor
alene med driftsansvar for senteret. På bakgrunn av den nye situasjonen nedsatte UiB og UiO et
utvalg som skulle se på senterets framtidige drift.
Rapporten av 07.03.18 kom med to alternative løsninger: 1) Instituttet videreføres med reviderte
statuetter med tydeligere definerte oppgaver i samsvar med UiOs og UiBs faglige strategier og
redusert budsjettramme. 2) Dersom dette ikke lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte
anbefales det at instituttet legges ned.
Rektoratet har vært i dialog med UiB om en beslutning. Det er enighet om at senteret skal
videreføres med tydeligere definerte oppgaver (arkeologisk infrastruktur) og redusert
budsjettramme. For å sikre en tydelig forankring og oppfølging av senteret, er det videre enighet
om at UiB overtar som eneeier av senteret. UiO vil betale brukeravgift for å sikre våre miljøer
tilgang til senterets tjenester. UiB vil følge opp senteret videre mot en ny driftsmodell.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Svein Hullstein
spesialrådgiver
Vedlegg: Notat av 11 .02.19 til HF og KHM
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Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren
Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Orienteringssak

Møtesaksnr.:
Møtenr.:

3/2019

Møtedato:

12. mars 2019

Notatdato:

26. februar 2019

Arkivsaksnr.:

2019/1527

Saksansvarlig:

Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon

Saksbehandler:

Jonny Roar Sundnes, Avdeling for studieadministrasjon

Orientering om mulig etablering av studieprogram i «Philosophy,
Politics and Economy (PPE)» ved UiO
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret
• Årshjul for etablering, endring og nedlegging av studietilbud
• Årlig styresak i juni om UiOs studieportefølje
Hovedproblemstillinger i saken
Universitetsstyret har tatt initiativ til at UiO vurderer å utvikle et tverrfaglig bachelorprogram i
filosofi, politikk og økonomi etter mønster av tilsvarende engelskspråklige program i utlandet. Det
har vært dialog med Det humanistiske fakultet (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
om muligheten for å etablere et slikt program ved UiO, og begge fakultetene er interessert.
«Philosophy, Politics and Economy» (PPE) var opprinnelig et interdisiplinært program som ble
etablert ved Universitetet i Oxford på 1920-tallet. Det skulle være et alternativ til «Classics» og var
ment som et mer arbeidslivstilpasset program for kandidater til byråkratiet. I dag tilbys PPEprogram av universiteter over hele verden.
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved HF koordinerer arbeidet
med å utarbeide et konkret forslag til studieprogram. Det er god dialog mellom IFIKK og Institutt
for statsvitenskap og Økonomisk institutt ved SV. De tre instituttene er enige om oppbygningen av
programmet og vil denne våren sende en formell søknad om etablering av programmet.
Dersom forslaget støttes også på fakultetsnivået, blir saken spilt inn til UiO-nivået innen 15. april
og lagt fram for universitetsstyret som del av porteføljesaken i juni.
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter
Dette er en del av vurderingen ved instituttene og fakultetene som skal bidra. Det må settes av
studieplasser til studieprogrammet.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Hanna Ekeli
avdelingsdirektør
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Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren
Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Orienteringssak

Møtesaksnr.:
Møtenr.:

3/2019

Møtedato:

12. mars 2019

Notatdato:

1. mars 2019

Arkivsaksnr.:
Saksbehandler:

Johannes Falk Paulsen

Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative
systemer
Det vises til tidligere orienteringssaker til universitetsstyrene der det er redegjort for samarbeidet
mellom de fire institusjonene (UiB, UiO, UiT og NTNU). Vi vil her orientere om status på BOTTsamarbeidet hvor fokuset vil være tre prosjekter:
•
•
•

Orientering om status for DFØ-prosess
Orientering om prosjekt: Saksbehandling og arkiv.
Orientering om forprosjekt BOTT/HR

Notat vil også gi en kort orientering om etableringen av UNIT (Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og samarbeidet mellom BOTT-institusjonene og
UNIT.
Orientering om status for DFØ-prosess
Det vises til styrets behandling i mai/juni 2018 der universitetsstyrene ga sin tilslutning til at det
inngås et samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om tjenesteleveranser innenfor
økonomiområdet inkludert lønn. Høsten 2018 har gjennomføring av prosjektet blitt planlagt, og
faseovergang fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen ble besluttet av prosjektstyret mellom
de fire universitetene og DFØ 16. januar 2019.
I planleggingsfasen har det ikke vært avdekket områder som endrer prosjektets rammer eller
forutsetninger. Dette betyr at prisestimatene som ble lagt frem for styrene i mai/juni 2018 fortsatt
er gjeldende. I planleggingsfasen er oppstartstidspunkt for den enkelte institusjon besluttet, der
UiO og UiB får oppstart 1. januar 2021 og UiT og NTNU 1. januar 2022.
Ved faseovergang fra planleggings- til gjennomføringsfasen ble prosjektets styringsdokument
besluttet. I styringsdokumentet er det videre arbeidet i prosjektet regulert. Faseovergangen
kvalitetssikres av en ekstern kvalitetssikrer.
Videre er det utarbeidet et eget planverk for hele prosjektperioden. Dette planverket følger
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sin standard metodikk for prosjekter og omfatter
følgende elementer:
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•
•
•
•

kvalitetsplan
gjennomføringsplan
avhengigheter og forutsetninger
prosjektplan inndelt i faser, usikkerhetsvurderinger og gevinstplan.

I tillegg er det utarbeidet en egen organisasjonsmodell for prosjektet, hvor ansvar og roller både
hos kunden (universitetene) og leverandøren (DFØ) er beskrevet.
Som utgangspunkt for prosjektet ligger standardisering av arbeidsprosesser innenfor økonomi- og
lønnsområdet i de fire BOTT-institusjonene. Standardiseringsarbeidet pågår samlet for de fire
institusjonene, uavhengig av oppstartstidspunkt. For å dekke universitetenes behov er det også
nødvendig at DFØ utvikler sine tjenester. Utviklingsarbeidet og standardiseringsarbeidet henger
tett sammen, da det som utvikles er områder der institusjonene også skal standardisere sine
arbeidsprosesser. Det er i planleggingsfasen lagt et tidsløp for utviklings- og
standardiseringsarbeidet.
Ved faseovergang 16. januar 2019 er prosjektet i rute. Det er et betydelig arbeid som skal gjøres
rundt standardisering av arbeidsprosesser ved de fire universitetene frem til oppstart i januar 2021
og 2022. Ressurspersoner fra de fire universitetene er allokert til arbeidet, og gjennom
styringsdokumentet er det etablert en beslutningsstruktur for å sikre prosjektets fremdrift.
Prosjekt: Saksbehandling og arkiv
Bakgrunn
Som del av BOTT-samarbeidet er det besluttet å starte arbeidet med å anskaffe felles
administrative løsninger for saksbehandling og arkiv. Per i dag har alle fire universitetene samme
teknologiske løsning der alderen på eksisterende avtaler krever ny anskaffelse. Det ble derfor
gjennomført først et forprosjekt og senere et planleggingsprosjekt.
Universitetsdirektørene vedtok på basis av dette oppstart av et hovedprosjekt fra 2017 med
målsetning å anskaffe nye løsninger for saksbehandling og arkiv og standardisere og digitalisere
saksprosesser for alle de fire universitetene. Formålet er å anskaffe en felles løsning som vil sørge
for betydelig bedret prosesstøtte for saksbehandlere og mer tilgjengelig og kvalitetssikret
informasjon i arkiv. Dette oppnås gjennom nye integrasjoner med fagsystemer og automatisert
arkivering i saksprosessene.
I arbeidet med å ta frem en løsning, legges det vekt på god prosesstøtte, selvbetjening, automasjon i
saksprosesser, automatisert arkivering, og økt brukervennlighet for brukerne. Saksbehandler og
leder vil få en helhetlig og digital arbeidsflate som er skreddersydd for den enkelte bruker ved at
relevant saksinformasjon hentes fra flere systemer inn i samme flate - også fra arkivkjernen. Målet
er at anskaffede løsninger i større grad skal gi brukervennlige digitale selvbetjeningsløsninger for
både studenter og ansatte.
Brukerne vil få prosesstøtte i løsningen gjennom predefinerte sjekkpunkter/ steg i saksprosessene.
Predefinerte sjekkpunkter gjør at alle følger gjeldende lovverk og samme rutine. Dette gir økt
standardisering, likebehandling og mindre behov for opplæring. Videre vil det gi bedre
overholdelse av lovkrav og bedret beslutningsstøtte. Med bedret systemstøtte vil saks- og
arkivprosesser gå raskere, ha bedre kvalitet, og være mer effektive for brukerne.
Omfang og videreføring
Anskaffelse og innføring av ny løsning for saksbehandling og arkiv er et omfattende prosjekt.
Løsningen skal tas i bruk i fire store organisasjoner, det fører til endrede arbeidsformer og nye
samarbeidsmåter, og innføring av en gjennomgripende teknologi som skal implementeres og
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integreres med et sett av fagsystemer. Prosjektet samarbeider med prosjektene BOTT/Økonomi og
lønn og BOTT/HR og øvrige fellesinitiativ i BOTT- og sektorregi.
Dagens sak-arkivløsning avvikles når nye løsninger for saksbehandling og arkivkjerne settes i
produksjon.
Foreløpige kostnadsanslag er: investering (engangskostnad) på 25 – 50 mill. kr og årlige
driftskostnader på 20 – 50 mill. kr for alle fire universitetene tilsammen.
I tillegg kommer interne kostnader blant annet knyttet til prosjektgjennomføring og
mottaksprosjekter i hver institusjon. Foreløpige estimater gir grunn til å tro at de interne
kostnadene blir i samme størrelsesorden som de eksterne.

Styrene vil få fremlagt saken før kontraktsignering.
Status
Prosjektet har kommet langt med anskaffelsesdokumentene og konkurranseutlysning forventes i 2.
kvartal 2019.
Det er avtalt med UNIT, at man skal anskaffe en sektorløsning hvor universitetene i BOTTsamarbeidet skal bane vei for senere utrulling av løsningen i resten av sektoren.
Prosjekt: BOTT/HR
Bakgrunn
I 2017 utarbeidet BOTT-samarbeidet et felles konkurransegrunnlag for systembehovene innen
lønn, økonomi og HR. Våren 2017 gikk BOTT-programmet i dialog med DFØ for å vurdere hvordan
deres løsninger tilfredsstiller konkurransegrunnlaget. I dialogen kom det fram at DFØ tilbyr
omtrent samme funksjonalitet som universitetene i dag har innenfor Lønn og økonomi, men at de
ikke tilbyr ønsket ny funksjonalitet på HR-området. Dette er heller ikke blant de områdene som
DFØ vil prioritere i sitt utviklingsarbeid frem mot 2020. Universitetsdirektørene i BOTT besluttet
derfor 28. mai 2018 å etablere et forprosjekt (konseptfase, i hht Difis prosjektmodell) kalt
BOTT/HR.
Konseptfasen skal sikre relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om det skal settes i gang
et anskaffelsesprosjekt, og gjøre et bevisst og gjennomtenkt valg av konsept. Arbeidsgruppen har
beskrevet alternative konsepter (løsninger) som svarer ut prioriterte behov, gjort en analyse av
potensielle gevinster og foretatt kost-nytte vurderinger.
Rapportens hovedkonklusjoner
Konseptutredning viser at det er potensielt store gevinster ved å innføre bedre
systemunderstøttelse av sentrale HR-prosesser og dermed sterke argumenter for å gå videre i dette
arbeidet. Gjennomgangen av utvalgte HR-områder viser at arbeidet i dag preges av fragmenterte og
manuelle prosesser, mangelfull systemunderstøttelse og utilstrekkelig dokumentasjon og
sporbarhet. Flere digitale verktøy vil kunne gi gevinster som:
•
•
•
•

effektivisering av arbeidsprosesser
bedre transparens og etterprøvbarhet
styrket datasikkerhet
bedre oversikt over kompetansebeholdningen
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•
•

bedre oppfølging av den enkelte og overholdelse av frister
økt kapasitet til medarbeiderutvikling.

På bakgrunn av konseptutredning har universitetsdirektørene besluttet å gi videre med prosjektet
til en planleggingsfase. Planleggingsfasen har som formål å sikre at BOTT-universitetene har en
god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en
betydelig investering.
Dette dreier seg bla. om å
•
•
•
•

etablere prosjektets organisering. Det bør utpekes en prosjektleder, prosjekteier,
styringsgruppe og gevinsteier(e)
utarbeide en overordnet plan for prosjektets gjennomføring. Det bør beskrives en
anskaffelsesfase og ulike implementeringsfaser
konkretisere hvilke prosesser det skal etableres systemstøtte for og rekkefølge for
implementering
utarbeide en gevinstrealiseringsplan, det vil si hva som må til for at forventede gevinstene
skal bli realisert.

Styrene vil blir orientert om videre fremdrift.
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UNIT, (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)
UNIT ble opprettet 1. januar 2018 gjennom en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av
UNINETT. Direktoratet, underlagt Kunnskapsdepartementet, skal blant annet forvalte felles IKTstrategi, informasjonsarkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. I henhold til
vedtektene skal direktoratet «bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for
forskning og høyere utdanning. Virksomheten har ansvaret for nasjonal samordning og har et
overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Virksomheten har myndighet til å treffe
beslutninger innenfor sine hovedområder, jf. § 4 1.»
KD har gjennom vedtektene gitt Unit i oppdrag å ivareta den taktiske og operasjonelle
forvaltningen av IKT og digitalisering. Unit skal iverksette og følge opp strategier og retningslinjer
som KD eller andre departementer har fastsatt samt følge opp initiativer fra institusjonene innen
høyere utdanning og forskning.
UNIT har etablert en styringsmodell for strategisk styring og porteføljestyring av felles prosjekter
og tjenester. Digitaliseringsstyret er øverste nivå i styringsmodellen og samler toppledere innen
høyere utdanning og forskning. Dette krever gode prosesser i forkant. Unit vil forberede sakene i
samråd med relevante råd og utvalg innen høyere utdanning og forskning. Digitaliseringsstyret har
en rådgivende funksjon overfor UNIT. Fagutvalg skal gi råd og faglige vurderinger som forenkler
arbeidet for digitaliseringsstyret.
Det er etablert områdespesifikke fagutvalg for
•
•
•
•
•
•

forskning
utdanning
administrasjon, ledelse og kontorstøtte
infrastruktur, mellomvare og data
arkitektur
informasjonssikkerhet

UNIT er sekretariat for både digitaliseringsstyret og fagutvalgene. Alle BOTT-institusjonene er
representert i digitaliseringsstyret:
•
•
•
•

Leder, Ida Munkeby, organisasjonsdirektør, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør, Universitetet i Bergen
Arne Benjaminsen, universitetsdirektør, Universitetet i Oslo.
Gøril Heitmann, assisterende universitetsdirektør, UiT- Norges arktiske universitet

Departementets overordnede digitaliseringsstrategi skal operasjonaliseres gjennom oppfølging av
delstrategiene på områdene forskning, utdanning, infrastruktur, administrative løsninger og
informasjonssikkerhet, og arbeidet skjer i fagutvalgene. Alle BOTT-institusjonene er representert i
alle fagutvalg. Delstrategiene skal følges opp i en prosess for kontinuerlig forbedring, og skal igjen
danne grunnlag for utarbeidelse av konkrete handlingsplaner. Det planlegges at første versjon av
handlingsplanen skal vedtas før sommeren. Det arbeides parallelt med en finansieringsmodell, for
å finansiere tiltakene som foreslås. Det er forventet at modellen vil inneholde et element hvor
institusjonene ville måtte bidra inn i finansieringen. Hvor stort dette elementet vil bli er ikke
avklart.
1

Vedtekter for UNIT: https://www.unit.no/units-vedtekter
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Fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte, har i sitt arbeid med handlingsplan for
UNIT, lagt til grunn at de løsninger som BOTT-samarbeidet tar frem innenfor områdene økonomi
og lønn, saksbehandling og arkiv og HR, på sikt vil bli sektorløsninger. Dette vil få betydning både
for styring og kostnader. BOTT-institusjonene har arbeidet tett med UNIT, og vil fortsette med det
for å sikre en hensiktsmessig håndtering som sikrer både at prosjektene ikke blir forsinket,
samtidig som vi deler hvordan vi arbeider med resten av sektoren. Vi har påbegynt en diskusjon
om en kostnadsdeling med resten av sektoren, gitt de investeringer som nå skjer i regi av BOTTinstitusjonene.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Johannes Falk Paulsen
underdirektør
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MØTEREFERAT
Møte: IDF-møte
Dato: 21.02.2019
Saksnr.: 2018/14547

Til stede:
Fra arbeidsgiversiden:
Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Svein Stølen, Kristel M. J. Skorge, Bente H. Strand, Birte Borgund
Koteng (referent)
Fra arbeidstakersiden:
Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Belinda E. Skjøstad (Forskerforbundet), Tina Næss
(Akademikerne), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), Marianne Midthus Østby (NTL), Natalia Zubillaga
(NTL), Asle Fredriksen (Parat), Hege Lynne (HVO)

Sak 1: Sakskart til universitetsstyret 13. mars – informasjon
Oppdatert versjon av tentativt sakskart ble delt ut. Universitetsdirektøren gikk gjennom sakskartet.
Personaldirektøren stilte spørsmål til fagforeningene om de ønsket å drøfte notatet tilknyttet sak om
midlertidighet i IDF, i tillegg til den planlagte diskusjonen i den partssammensatte arbeidsgruppen.
NTL, og Parat og Forskerforbundet ønsket at saken også drøftes i IDF. Arbeidsgiver vil komme tilbake
til saken i et senere IDF-møte.
Parat stilte spørsmål om styresak om utvendig rehabilitering av KHM. Rektor informerte kort om
saken. Arbeidsgiver informerte også om at saken vil legges frem til drøfting i IDF, 28. februar.
Sak 2: Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO – drøfting
Rektor oppsummerte hva som er gjort i utviklingen av forslaget til politikk for eksternfinansierte
sentre ved UiO, og hvilke endringer som er foretatt etter at saken var oppe til drøfting i IDF.
Hovedverneombudet viste til side 3, punkt om organisasjon og styring, og foreslo å inkludere et
punkt om at SFFene defineres som et eget verneområde, i tillegg til en refleksjon rundt HMS. Rektor
svarte at arbeidsgiver vil endre begrepsbruken «organisatorisk enhet», og at dersom et senter blir en
seksjon, så må vernetjenesten inkluderes.
Hovedverneombudet viste også til side 5, punkt om bygg og areal, og lurte på hvem som skal sørge
for at riktig verneombud blir inkludert når ombygging skal foregå før senteret er på plass. Rektor
noterte seg innspillet.
NTL informerte om at endringene som rektor viste til ikke er inkludert i sakspapirene som
fagforeningene har fått tilsendt, da de er de samme som sist. Rektor redegjorde for momenter som
kunne komme inn, men fagforeningene kan ikke drøfte med utgangspunkt i sakspapirer som ikke er
oppdatert. De ba derfor om at saken ble gjort om til informasjonssak, og at arbeidsgiver sender
notatet som universitetsstyret skal vedta til neste IDF. Det må komme klart frem hvem politikken skal
1
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gjelde for, og hvilken status politikken skal ha. De ville også ha avklart om politikken skal ha
tilbakevirkende kraft. Arbeidsgiver svarte at ingressen konkretiserer hvem politikken gjelder for, og
at politikken vil ha status som retningslinjer. Politikken vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
Akademikerne viste til side 4, punkt a), og foreslo å myke opp setningen for å åpne opp for
muligheten for at sentre alternativt kan ligge under et fakultet. Rektor svarte at «skal» vil endres til
«bør», men begrunner forslaget med at det erfaringsvis oppstår utfordringer der SFFer legges under
et fakultet.
Forskerforbundet støttet Akademikernes forslag om modifisering av side 4, punkt a), og presiserte at
alternative løsninger for organisering er at SFFer enten kan legges under et fakultet, eller at en
kombinert variant er mulig.
Parat ga tilbakemelding om at plassering av sentre skal skje i dialog med de som allerede er plassert
på tiltenkt lokasjon. Rektor svarte at når man skal lokalisere et senter, så må det gjøres i dialog med
ansatte på stedet. Dialogen er der i dag, men dialogen er ikke nødvendigvis god nok.
Universitetsdirektøren oppsummerte fagforeningenes innspill, og bekreftet at arbeidsgiver vil
tydeliggjøre notatet for å sikre lik forståelse. Saken vil deretter legges frem for beslutning i
universitetsstyret. 1. politikken har ikke tilbakevirkende kraft, den gjelder for nyetableringer. 2. Som
hovedregel skal sentre legges under et vertsinstitutt, men politikken skal ikke utelukke mulighet for
andre alternativer. 3. det må komme frem i notatet hvem politikken gjelder for, og begrepsbruken
«organisatorisk enhet» må tydeliggjøres med hensyn til opprettelse av eventuelt verneområde. 4.
etterliv: presisere at selv om senteret forsvinner når finansieringsperioden er over, så skal
kompetansen som er bygd opp videreføres.
Sak 3: Revisjon av saksbehandlingsregler for behandling av forskningsetiske saker – informasjon
Avdelingsdirektør for avdeling for forskningsadministrasjon orienterte om bakgrunnen for revisjonen
av saksbehandlingsregler for behandling av forskningsetiske saker, og hva som er blitt gjort i
revisjonsarbeidet.
Parat stilte spørsmål om status for saken ettersom den er utsatt til universitetsstyrets møte i mai.
Arbeidsgiver svarte at årsaken til at saken ble lagt frem i dag var at saken opprinnelig skulle opp i
universitetsstyrets møte i mars. Partene ble enige om å gjøre om saken til en informasjonssak.
Akademikerne registrerte at det eksisterer en egen rutine for innmelding for avvik, men de lurte på
om stipendiater også kan si fra gjennom sifra-systemet. Arbeidsgiver bekreftet dette, og svarte at det
ligger som et premiss.
Forskerforbundet ønsket å vite begrunnelsen for forslaget om å delegere ansvar for
saksbehandlingen til fakultetsnivå. De anså videre delegering fra fakultetsnivå som en utfordring. De
spurte også om hvor mange saker som er knyttet til forskningsetikk på nåværende tidspunkt.
Arbeidsgiver svarte at forslaget er begrunnet i tilfeller der for eksempel dekanen er syk, på reise eller
ikke har kapasitet til å gå inn i den forskningsetiske saken på tidspunktet hvor den oppstår.
NTL syntes det var nyttig å få med høringsinnspill fra enhetene, og kommentarene til disse. De
støttet Forskerforbundets innspill om delegering. Dette er saker som ligger på institusjonsnivå, og det
er kun rektor som kan delegere ansvar for behandling videre til dekan. I retningslinjene i dag foreslås
det at dekanene kan delegere videre. Dette er NTL uenig i. De oppfattet ikke at notatet beskrev hvem
det er foreslått å kunne delegeres videre til, og hvorfor/når. NTL ønsket at det i notatet presiseres at
dersom det oppstår problemer, med for eksempel habilitet, så skal ansvaret flyttes oppover i linjen,
2
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ikke nedover. NTL viste videre til Det juridiske fakultets innspill om forholdet mellom Forskningsetisk
utvalg og fakultetene, og mente at det ikke kommer tydelig frem at dekanen kan søke råd i utvalget.
De foreslo å endre begrepsbruken fra «overføre» til «rådføre».
Parat og Akademikerne var enige i NTLs synspunkt vedrørende habilitet. Arbeidsgiver bekreftet at de
har samme synspunkt.
Sak 4: Spilleregler mot trakassering ved UiO – informasjon
Personaldirektøren innledet og oppsummerte hva som er gjort i etterkant av at saken ble drøftet i
IDF. Hun opplyste om en mindre endring i etterkant av utsending av sakspapirer; det er inkludert at
det heller ikke skal trakasseres på bakgrunn av seksuell orientering.
Parat ga tilbakemelding om at det så ut som det var lagt ved to ulike versjoner av spillereglene i
sakspapirene, og lurte på hvilken versjon som var den gjeldende. Arbeidsgiver svarte at det er
versjonen som ligger sist i dokumentet som gjelder. Dette skal tydeliggjøres.
Forskerforbundet viste til punkt 2 i spillereglene, og ga uttrykk for at formuleringen kan misoppfattes
av ansatte og studenter, og potensielt føre til uklarhet omkring forventning til arbeidstakeres rolle i
konfliktsaker. De mente det kunne være en potensiell kilde til konflikt dersom ansatte sier fra i større
grad seg imellom. Hovedverneombudet støttet Forskerforbundets innspill, og ba om at punktet
tydeliggjøres. Universitetsdirektøren svarte at notatet må leses i sin rette sammenheng. Punktet vil
uansett åpne for skjønnsmessig tolkning. Personaldirektør la til at intensjonen er bevisstgjøring.
Trakassering kan utvikle seg over tid, derfor er budskapet at man skal være åpen for tilbakemelding
dersom man har en atferd som andre ikke setter pris på. Dermed håper man at noen alvorlige saker
hindres i å utvikle seg. Punktet er også ment å støtte opp om en god ytringskultur blant studenter og
ansatte.
Akademikerne foreslo å endre punkt 2 i spillereglene til: «vær oppmerksom på egen språkbruk og
atferd», på den måten flyttes fokuset til en selv. Forskerforbundet støttet forslaget. Arbeidsgiver
noterte seg dette.
Akademikerne stilte spørsmål om «varslinger 2018» inkluderte varslinger ved hele UiO, og mente at
det burde presiseres dersom det ikke gjør det. Arbeidsgiver svarte at det kun inkluderer saker som
har kommet inn til AP, men at AP har mottatt tall fra enhetene i tillegg, og kan dermed inkludere
disse.
Parat viste til sluttrapporten, og mal til introduksjonssamtale for nytilsatte. De kunne ikke huske å ha
sett presentasjonsmalen som det henvises til. Arbeidsgiver svarte at dette er et av flere pågående
arbeid knyttet til trakassering som AP skal jobbe videre med, og komme tilbake til ved en senere
anledning.
Eventuelt - informasjon:
1. status for mekling om personalreglement
NTL ønsket informasjon om sakens status. Personaldirektøren viste til tidligere gitt informasjon om
dialog med KD. KD har ikke svart per dags dato. Dersom det viser seg at UiO ikke har riktig
partsrepresentasjon, kan en løsning for å rekke fristen til sommeren være å sende saken direkte til
KMD. NTL og Parat ga tilbakemelding om at det er viktig å få avklart hvem som er parter ved UiO da
det også vil ha konsekvenser for andre forhandlinger.
2. arbeid med kompetanseutvikling, lønn og regnskap
3
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NTL viste til tidligere etterspørsel av plan for kompetanseutvikling, særlig ved lønn og regnskap som
følger av program for administrativ forbedring og digitalisering, og ønsket mer informasjon om dette
i neste IDF. Personaldirektøren svarte at det er påbegynt et planleggingsarbeid som må gjøres før det
kan legges en plan for kompetanseutvikling. Arbeidsgiver tok med seg NTLs etterspørsel om mer
informasjon.
Hovedverneombudet ga innspill om at arbeidsgiver bør informere de berørte ansatte.
Forskerforbundet har med hjemmel i Hovedavtalens § 11 bedt KD om at det opprettes en
omstillingsavtale for BOTT-prosjektet. Dette for å sikre de tillitsvalgtes medbestemmelse.
BOTT-prosjektet vil berøre arbeidssituasjonen til arbeidstakere i flere virksomheter, og resultatet vil
gi konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon. Arbeidsgiver noterte seg innspillet.
3. status for strategiprosessen
Rektor informerte om at det skal opprettes en nettside der alle kan spille inn på de samme områdene
som tankesmiene skal spille inn på frem til høringsfristen. I etterkant av høringsfrist vil det arrangeres
et informasjonsmøte, i tillegg til flere åpne arrangementer der alle er invitert. Resultatet av disse
tiltakene skal brukes som bakgrunn i skrivearbeidet.
Forskerforbundet etterspurte informasjon om strategiprosessen på engelsk. Rektor bekreftet at det
kommer.
NTL etterspurte en avklaring om tankesmienes rolle i strategiprosessen da dette fortsatt er uklart.
Rektor svarte at tankesmiene ikke har noen ytterligere oppgaver utover levering av sine rapporter
som del av forberedelsesarbeidet. Tankesmiene er initiert for å utfordre arbeidsgiver på dilemmaer
som UiO står ovenfor. Øvrige innspill som følger av prosessene nevnt ovenfor vil bli inkludert som del
av forberedelsesarbeidet parallelt med tankesmienes rapporter. Deretter vil totaliteten inkluderes i
skrivearbeidet.
Hovedverneombudet lurte på om den vil den nye strategien vil være egnet bruk i det daglige
arbeidet ved UiO. Rektor svarte bekreftende på at dette. Han viste til UCLA Berkeley’s strategi som
inspirasjon for UiOs strategiarbeid. Link: https://strategicplan.berkeley.edu/publications/
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