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Sakstittel: Arbeidet med ny bemanningsplan for Administrasjonsseksjonen
Høsten 2009 ble det satt i gang en prosess for å gjennomgå Administrasjonsseksjonens oppgaver og
bemanning. Bakgrunnen for gjennomgangen var at seksjonen over lengre tid hadde vært avhengig av
midlertidig arbeidskraft for å utføre faste oppgaver. I henhold til gjeldende bemanningsplan fra 2007
har seksjonen 5 faste og i tillegg 2 midlertidige stillinger.
Gjennomgangen har resultert i utredningen Bemanning i Administrasjonsseksjonen fra 2010 og
framover, vedlegg 1. Alle seksjonens ansatte har vært involvert i utredningen gjennom innspill om
egne arbeidsoppgaver, diskusjoner av mål for og forventninger til seksjonen (seminar 10. og 11.
november), og diskusjon av utkast til utredning (seminar 21. januar).
Utredningen synliggjør at det i perioden 2005-2008/2009 har vært en sterk vekst i seksjonens gamle
kjerneoppgaver, samtidig som seksjonen i det samme tidsrommet har fått tilført mange nye
oppgaver, særlig gjennom innføring av nye administrative systemer og rutiner. Utredningen viser
videre at de fleste arbeidsoppgavene faktisk hører inn under seksjonens virkefelt, men at seksjonen
verken er tilstrekkelig eller hensiktsmessig bemannet for å utføre oppgavene.
Det er intet som tyder på at antall oppgaver eller oppgavenes omfang vil synke. Samtidig er det
foreslått at seksjonen skal tilføres enkelte nye oppgaver, som for eksempel byggansvar. På denne
bakgrunnen konkluderes det i utredningen med at seksjonen bør ha 8 faste og hele stillinger for å
opprettholde dagens aktivitetsnivå og i tillegg løse noen nye oppgaver. Flere av stillingene i
seksjonen er i dag delt mellom flere virkefelt, noe som er lite hensiktsmessig ettersom man møter
stadig skjerpede krav til kunnskap og spesialisering.
Utredningen anbefaler derfor at det lages en ny bemanningsplan med 8 faste stillinger, se utkast i
vedlegg 2. I dette arbeidet bør man tilstrede færrest mulig delte stillinger, men også samtidig
opprettholde en viss dobbeltdekning på de fleste områdene.
Fakultetet tar sikte på å gjennomføre drøfting med tjenestemannsorganisasjonene i løpet av mai. I
dag er det budsjettmessig dekning for 7 faste stillinger i seksjonen, men fakultetet ønsker å drøfte en
bemanningsplan med 8 stillinger og så jobbe videre for å få midler til den åttende stillingen
framover.
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Vedlegg:
1. Utredningen Bemanning i Administrasjonsseksjonen fra 2010 og framover
2. Utkast til ny bemanningsplan
3. Revidert fremdriftsplan
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