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Sammendrag og anbefalinger
Innledning
En gjennomgang av bilagslønnsområdet er en del av IHR-prosjektet. Mandatet1 for arbeidet ble
vedtatt av universitetsstyret den 18. oktober 2011. Arbeidet er organisert som en plangruppe
med et sekretariat.
Bilagslønn omfatter lønn og vederlag til eksterne arbeids/oppdragstagere. Området kan deles i
to kategorier. Disse er Undervisnings- og vurderingsrelatert bilagslønn og forskningsrelatert/
annen bilagslønn. Den første kategorien gjelder i hovedsak bruk av time og hjelpelærere,
sensoroppdrag og bedømmelser tilknyttet tilsetting, opprykk og ph.d., mens forskningsrelatert/
annen bilagslønn omfatter vitenskapelig prosjektarbeid samt diverse prosjekt-, timearbeid og
oppdrag tilknyttet administrasjon.
Refusjoner inngår også i området bilagslønn, men blir ikke behandlet i dette dokumentet.

Arbeidsmetodikk
De viktigste utfordringene er kartlagt på alle enheter. Videre er det gjort en detaljkartlegging
av arbeidsprosessene innen området med tilhørende ressursbruk på fire fakulteter. Disse er
MN, MED, HF og JUS.
Resultatene har underveis blitt sjekket ut med en gruppe av kontorsjefer. Fremdrift og
resultater har blitt fremstilt på kontorsjefsmøter i regi av OPA høsten 2011 og våren 2012.
Direktørnettverket har vært referansegruppe.
Under detaljkartleggingen ble to hovedprosesser innenfor undervisnings- og
vurderingsrelatert bilagslønn plukket ut og gjennomgått. Prosessen for timehjelpelærere og
opponenter ble kartlagt fra inngåelse av kontrakt frem til utbetaling til den eksterne ansatte.
De fire fakultetene utførte en kartlegging av ressursbruken ved egne enheter.
Det er foretatt kvantitative målinger av kvalitet i to omganger ved at antall bilag som ble
returnert eller korrigert av Lønningsseksjonen ble målt opp mot totalt antall bilag i perioden.
Dette ble gjort i to omganger, i november 2011 og i februar 2012.
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Anbefalinger
Plangruppen foreslår at det gjennomføres tiltak i tre faser:

Fase 1. Standardisering av bilagslønnsprosessen på enhetene
-

Utvikle, pilotere og innføre nye felles retningslinjer, nye maler og avviksrutiner.

Fase 2. Standardisering av roller og ansvar på enhetene
-

Innføre delegert ansvar for saksbehandlere tilknyttet bilagslønn

-

Forankre faglige nettverk sentralt

-

Utvide dagens forvaltningsorganisasjon for fast månedslønn til å omfatte bilagslønn
også.

-

Samarbeide med ØPA om å utarbeide og innføre nye retningslinjer for delegering av
BDM2 lenger ned i organisasjonen, til utvalgte operative ledere i arbeidsprosessen.

Fase 3. Innføre standard elektronisk systemstøtte
-

Utvikle, pilotere og innføre systemstøtte for bilagslønnsprosessen

Hensikten med tiltakene er å øke kvaliteten og redusere ressursbruken innenfor området
gjennom å fjerne overflødige ledd i prosessene, redusere dobbeltarbeid og heve den faglige
kompetansen til saksbehandlerne.
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Bakgrunn
Behov for eksterne arbeids-/oppdragstagere
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.

Typer bilagslønn
Bilagslønn omfatter lønn og vederlag til eksterne arbeids/oppdragstagere nevnt ovenfor.
Plangruppen velger å dele inn bilagslønn 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.
Reiseregninger er ikke en del av bilagslønn. Refusjoner hører i utgangspunktet med til bilagslønn,
men blir ikke behandlet i dette dokumentet fordi kravet til å oppbevare originale
papirkvitteringer fordrer fortsatt papirflyt. Imidlertid vil anvisning av reiseregninger og
refusjoner måtte ses i sammenheng med anvisning av utbetalinger tilknyttet bilagslønn.
Bilagslønn omfatter ca. 26000 papirbilag pr. år, og ressursforbruket er estimert til 23 årsverk
fordelt på ca. 450 personer.

Mandat
Fra mandatet siteres:
«Plangruppen skal utarbeide et forslag til tiltak for å sikre tilstrekkelig kvalitet og samtidig
redusere ressursbruken av området bilagslønn. Korrekt lønnsutbetaling til rett tid og
tilrettelegging slik at samme lønnsbilag ikke behandles flere ganger er de to sentrale
kvalitetskriteriene.
Omfanget av arbeidet avgrenses til områdene:
– Timelønnede (eksempler: hjelpelærere, sensorer, eksamensvakter)
– Honorarlønn (eksempler: gjesteforelesere, styrearbeid, enkeltprosjekter)
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Plangruppen vurderer selv om refusjoner skal inngå i arbeidet. Månedsbasert avlønning og
godtgjørelser til selvstendig næringsdrivende skal ikke inngå i gruppens arbeid.
Som et ledd i arbeidet skal en standardisering av arbeidsprosessene vurderes. Dette gjelder hele
verdikjeden fra kontraktsinngåelse til utbetaling. Både premisser, roller, ansvar, systemløsning
og rutiner skal inngå i denne vurderingen.
Første fase av plangruppens arbeid konsentreres om løsninger for to fakulteter. Før utrulling av
løsninger på hele universitetet, skal det gjennomføres en pilotering.»

Mandatet til prosjektet er gjengitt i sin helhet på IHR-prosjektets nettsted3.

Organisering av prosjektet
Plangruppen for IHR Bilagslønn er ledet av Johannes Falk Paulsen, OPA. Den ble opprettet i
september 2011 med ni representanter. I tillegg til de fakultet som har størst volum av
bilagslønn (MED, HF, MN, JUS) var USIT, IHR sekretariatet, tjenestemannsorganisasjonene og
studentparlamentet representerte.
Prosjektet har operert i faser hvor ulike personer og enheter har vært involvert i
prosjektarbeidet. I alle fasene og prosjektgrupper har man ivaretatt bredde- og
spesialistkompetanse, samt kompetanse på forvaltning, lovverk og systemer.

Arbeidsmetodikk
Fra opprettelse av prosjektet høsten 2011 og frem til vinterferien, våren 2012, benyttet
prosjektet tiden til å kartlegge dagens utfordringer på samtlige enheter. I tillegg har prosjektet
gjennomført kartlegging av ulike prosesser samt en detaljert kartlegging av ressursbruk på fire
enheter: MN, MED, HF og JUS.

Resultatene har underveis blitt sjekket ut med en gruppe av kontorsjefer . Fremdrift og
resultater har blitt lagt fram på kontorsjefsmøter i regi av OPA høsten 2011 og våren 2012.
Arbeidet ble lagt fram for direktørnettverket høsten 2011.
Plangruppen opprettet en arbeidsgruppe med deltagere fra alle fakultet, muséer og enheter i
sentraladministrasjonen. Gruppen besto av både ledere og saksbehandlere involvert i
bilagslønns- prosessen. Deltagerne fikk i oppdrag å kartlegge alle typer bilagslønn samt alle
problemer de opplevde rundt bilagslønn.
To hovedprosesser innenfor undervisnings- og vurderingsrelatert bilagslønn ble plukket ut og
gjennomgått. Prosessen for timehjelpelærere og opponenter ble kartlagt fra inngåelse av
kontrakt frem til utbetaling til den eksterne ansatte. Til denne oppgaven ble arbeidsgruppen
omorganisert slik at den besto av deltagere fra de fakultetene med størst volum av bilagslønn,
MN, MED, JUS, SV, UV og HF.
3
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De fire fakultetene som er representert i plangruppen MN, HF, MED og JUS ble bedt om å
kartlegge ressursbruk ved egne enheter.
Måling av kvalitet ble foretatt i Lønningsseksjonen i to runder, én i november 2011 og én i
februar 2012. Antall bilag som ble returnert eller korrigert av Lønningsseksjonen ble målt opp
mot totalt antall bilag i perioden.

Nåsituasjon
Bilagsvolum, ressursbruk og kvalitet
Til sammen utgjør det totale bilagsvolumet tilknyttet lønn og godtgjørelser til eksterne arbeids/oppdragstagere i underkant av 26000 bilag i året i 2011. Refusjoner utgjør godt over 5000 bilag,
ref. vedlegg 1.
Undervisnings- og vurderingsrelatert bilagslønn utgjør det største volumet av bilagslønn med 54
%. Forskningsrelatert/ annen bilagslønn utgjør 46 %, ref. vedlegg 2.
Kartleggingen av prosessene for bilagslønn viser at det er veldig mange personer involvert i små
stillingsprosenter innenfor et bredt spekter fagområder ref. vedlegg 3. Ved hele UiO vil dette gi
et estimat på ca. 23 årsverk fordelt på ca. 450 personer ref. vedlegg 4.
Kvaliteten på dagens bilag er ikke god nok. Lønningsseksjonen returnerer eller retter ca 10 % av
de bilagene som den mottar fra enhetene.

Sentralt eierskap og retningslinjer
Dagens situasjon er preget av uklart eierskap og forankring av de forskjellige arbeidsprosessene.
Noen av de som i dag utfører arbeidet har gitt uttrykk for frustrasjon, og det antas at dette
henger sammen med uklare ansvarsforhold og upresise retningslinjer for arbeidet.
I dag er ansvaret for bilagslønnsprosessen i hovedsak plassert i OPA ved Lønningsseksjonen,
mens denne seksjonen bare utfører det siste leddet i en lengre prosess som omfatter
ressursplanlegging, kontraktsoppfølging og avlønning av eksterne arbeids-/oppdragstagere. De
øvrige leddene utføres på fakultets- og instituttnivået.
For å unngå forsinket lønnsutbetaling forsøker Lønningsseksjonen å rette bilag med feil uten at
de sendes tilbake til de enhetene som sitter med grunnlagsdataene. Dette innebærer nok en
feilkilde.
Den lokale tolkning av regelverket er ikke alltid presis nok, og sentrale retningslinjer har ikke
vært godt utviklet og dokumentert. For eksempel har et uklart juridisk skille mellom
arbeidstagere/oppdragstagere ført til forvirring i hele organisasjonen om hvordan lønnsbilagene
skal behandles. Det er utarbeidet sentrale maler, men disse er mangelfulle. Det fins lokale
varianter som ikke blir oppdatert som følge av endringer i lov- og avtaleverket for sektoren.
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Dagens bilagslønnsprosess på enhetene
Arbeidsprosessen varierer fra enhet til enhet, men enkelte trekk er utbredt. Til eksempelvis er
den økonomiske oversikten og kontroll ikke alltid god nok. Så lenge prosessene ikke er
standardiserte er det ikke mulig å presentere en enkel framstilling av nåsituasjonen. Generelle
tekk ved arbeidsprosessene er imidlertid skissert i Figur 1 (nåsituasjonen):

Det gjøres nå regelmessig dobbeltarbeid ved at kontorsjefene først anviser
utbetalingsinformasjonen i standardkontraktene og deretter anviser pånytt for hvert enkelt
utbetalingsbilag.
I dag finnes det ikke klare rutiner for avvik tilknyttet inngåelse av kontrakter, eller for utbetaling
av beløp som ikke svarer til inngått avtale.
Mangel på avviksrutiner medfører at eventuelle avvik fanges opp i siste øyeblikk, dvs. like i
forkant av en utbetaling. Representanter i prosjektgruppen og plangruppen melder om at man i
dag ikke har god nok oversikt til å fange opp alle avvik. Dette kan medføre unødvendig mange
ompostering av utbetalinger med tilhørende ekstra arbeid.
Kontraktsinngåelse og avsjekk av timer mot kontrakt/oppdragsutførelse utføres av en
saksbehandler – for eksempel en studie-/eksamenskonsulent. Dette fungerer godt. Innholdet i
dagens attesteringsrolle tilknyttet utbetaling er derimot uklar og omfatter i de fleste tilfeller kun
Rapport fra plangruppen for bilagslønn

Side 6

kontroll av kontostreng. Denne oppgaven utføres gjerne av en økonomikonsulent. Denne
fordelingen av oppgaver medfører ofte ekstra runder frem og tilbake mellom saksbehandlere og
gir hverken god nok oversikt over prosessen eller tilstrekkelig ansvarliggjøring av
saksbehandlerne.
Enkelte arbeidsforhold blir altfor sent rapportert til det administrative apparatet, slik at
timearbeid startes opp uten en formell kontrakt. Alt arbeid som skal utføres ved UiO skal være
forankret i en arbeidsavtale. Denne skal være inngått før arbeidet starter. I de tilfellene der
timearbeid likevel startes før arbeidsavtalen er opprettet kreves det gjennomgående mye
ressurser for å kartlegge, dokumentere hvilket arbeid som er blitt utført og deretter foreta en
korrekt avlønning av arbeidet. I noen tilfeller er det heller ikke tilstrekkelige midler til å dekke
utført arbeid. Dette skyldes at ikke alle kostnader, for eksempel arbeidsgiveravgift, tas med når
man budsjetterer antall timer som skal avlønnes.
Innenfor undervisnings-/ vurderingsrelatert bilagslønn har det vært forvirring med hensyn til
hvordan vekting av timer skal innrapporteres til Lønningsseksjonen. Dette er en stor feilkilde
tilknyttet videre registrering i lønnssystemet og innrapportering av timer til Statens
Pensjonskasse (SPK).
Innenfor undervisnings-/ vurderingsrelatert bilagslønn lønner UiO timelærere m.m., sensorer,
eksamensvakter samt bedømmelseskomité-medlemmer. Disse gruppene betjenes av
henholdsvis studie/eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter og personalkonsulenter. Dette
er faglige nettverk med en klar faglig profil.
Innenfor forskningsrelatert/annen bilagslønn lønner UiO mange ulike typer arbeids/oppdragstagere, for eksempel vitenskapelige assistenter, PC-stue-vakter og butikkansatte
tilknyttet museene. Her finner vi ikke noe formelt faglig nettverk, ref. vedlegg 5. Størrelsen på de
faglige nettverkene for undervisnings-/ vurderingsrelatert bilagslønn stammer fra estimatene i
vedlegg 4.
I dag er det manglende kompetanse tilknyttet kontraktsskriving innen forskningsrelatert/annen
bilagslønn. En kontrakt for en ekstern ansatt i et forskningsprosjekt kan i prinsippet utformes av
en personalkonsulent, en studiekonsulent, en forskningskonsulent, en økonomikonsulent eller
en kontorsjef.
Det er rundt 200 saksbehandlere som i dag utformer kontrakter.
I dag fins det ikke en overordnet struktur for sentral/ desentral faglig koordinering og oppfølging
av de mange saksbehandlerne som inngår i behandlingen av bilagslønn. Det er heller ikke lagt til
rette for tilpasset opplæring og brukerstøtte, og disse forholdene har ført til faglig usikkerhet hos
saksbehandlerne.
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Systemstøtte
Innenfor bilagslønnsprosessen
Papirbasert prosess
Bilagslønnsprosessen er i dag en papirbasert prosess. Dette gjør det krevende å skaffe oversikt
over behandlingen av enkeltbilag. Mye tid og ressurser blir brukt til å frakte og søke opp
papirbilag. Noen bilag må sendes på nytt fordi de ikke kommer frem.

For øvrig er det få muligheter for å måle hvor kvalitetsproblemer oppstår som skyldes feil,
misforståelser, uklare rutiner eller rutinesvikt grunnet manglende kompetanse.
Arkivering
I dag følger UiO ikke regelverket for arkivering av kontrakter tilknyttet bilagslønn. Dette krever at
kontrakter arkiveres i UiOs sak- og arkivsystem. Kontrakter blir nå oppbevart som regnskapsbilag
sentralt ved Lønningsseksjonen.

Utenfor bilagslønnsprosessen
I løpet av prosjektet har plangruppen avdekket at det er behov for standard systemstøtte
innenfor aktivitetsplanlegging, ressursplanlegging og oppfølging både innenfor undervisnings-/
vurderingsrelatert bilagslønn og forskningsrelatert/annen bilagslønn. Per i dag fins det ikke
systemstøtte for dette området.
Aktivitetsplanlegging, ressursplanlegging/budsjettering er ikke definert som en del av
bilagslønnsprosessen. Behovet for å tilby systemstøtte for disse aktivitetene er derfor ikke
vurdert.
For å dekke behovet for undervisningsplanlegging har SV, JUS og UV utviklet et eget system,
AURA. AURA har funksjonalitet knyttet til undervisningsplanlegging og undervisningsregnskap.
Dette inkluderer også ansatte på månedslønn. Arbeidsgruppen har innhentet informasjon fra
ressurspersoner tilknyttet AURA. Behovet for systemstøtte tilknyttet undervisningsplanlegging
og undervisningsregnskap er åpenbart. Arbeidsgruppen har gitt innspill om behov for
systemstøtte til universitetsdirektøren.

Forslag til løsning
Sentralt eierskap og utvikling av premisser
Plangruppen foreslår at fokus endres fra selve sluttproduktet (lønnsutbetaling) til overordnet
personaloppfølging av eksterne arbeids- og oppdragstagere. Personalseksjonen i OPA blir nå
formell prosesseier for hele bilagslønnsprosessen. Denne starter med at kontrakten inngås på
enheten og avsluttes med at lønn/godtgjørelse utbetales.
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Videre tar OPA og ØPA sikte på å utvikle premisser tilknyttet begrenset delegering av BDM. Et
slikt eierskap omfatter tolking av regelverket tilknyttet fagområdet og en formidling av de
muligheter og begrensninger dette gir til organisasjonen.
Videre blir STA og FA viktige samarbeidspartnere med tanke på å gi tilgang til sine nettverk av
saksbehandlere.
Prosjektet har utarbeidet et notat for å avklare den juridiske skillelinjen mellom timeansatt og
oppdragstager, ref. vedlegg 6. På bakgrunn av dette notatet er OPA i ferd med å lage
retningslinjer for enhetene for å kunne vurdere om en person er ansatt ved UiO eller ikke og
hvilke rettigheter som gjelder. Oppdragstagere har for eksempel ikke rett til feriepenger.
Ledelsen i ØPA og OPA anbefales at det utvikles ulike kategorier av BDM’er4 med tilpasset
opplæring. En begrenset BDM kan for eksempel være avgrenset i beløp og tid eksempelvis for et
utvalgt undervisningsområde eller forskningsprosjekt.

Endrede arbeidsprosesser
Bilagslønnsprosessen begynner ved bestilling og inngåelse av kontrakt, oppfølging av timelister,
attestering av utbetaling(er) samt lønnsproduksjon og utbetaling til
arbeidstagerne/oppdragstagerne, ref. Figur 2 målbilde. Merk at ressursplanlegging er ikke tatt
med i bilagslønnsprosessen.

4
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Vi foreslår at bilagsbehandlingen organiseres som to prosesser:
Prosess 1 omfatter innhenting av personinformasjon og utformingen av kontrakt. Utforming av
kontrakt krever kompetanse knyttet til ansettelse og avlønning, for eksempel stillingskode,
lønnstrinn og hjemmel for midlertidighet. Kontrakten går til BDM for godkjenning, før den
sendes til den eksterne arbeids-/oppdragstager for signering, og så arkiveres den.
Prosess 2 omfatter attestering av utbetalinger der tilhørende timelister og fullførelse av oppdrag
er på forhånd godkjent av en arbeidsleder. Utbetalingsbilag arkiveres som regnskapsbilag.
Definisjonen for attestering vil bli utarbeidet i samarbeid med ØPA.
Prosess 2 kan deles inn i to delprosesser:
Prosess 2a – Utbetalingsbilaget skal ikke godkjennes på nytt av BDM fordi utbetalingsbilaget er i
henhold til godkjent kontrakt. Utbetalingen attesteres og arkiveres.
Prosess 2b – Utbetalingsbilaget godkjennes på nytt av BDM fordi utbetalingsbilaget avviker fra
tidligere godkjent kontraktsvilkår, eller kontraktsvilkårene gir kun en ramme for stillingsprosent
eller antall timer.
Dagens prosesser innenfor undervisnings/vurderingsrelatert bilagslønn er i hovedsak
forutsigbare - behovet for time/hjelpelærere/sensorer er relativt stabilt og godt planlagt, og
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retningslinjer for ansettelse og avlønning er godt definert. Det kreves ikke bred kompetanse for å
fylle denne funksjonelle rollen beskrevet for prosess 1 og 2.
Prosesser som retter seg mot arbeidstagere/oppdragstagere innenfor forskningsrelatert/ annen
bilagslønn er derimot ikke alltid like forutsigbare. Her fins det et bredt spekter av ulike eksterne
prosjektdeltagere med mange stillingskoder og krav til avlønning. Her kreves det bred
kompetanse for å kunne utføre den funksjonelle rollen beskrevet for prosess 1 og 2.

Tiltak for bedre økonomisk oversikt
Fjerne dobbel anvisning
Plangruppen foreslår å legge konteringsinformasjon inn som en del av kontraktene, og tar sikte
på at BDM kun skal anvise på nytt de utbetalingene som avviker fra tidligere godkjent kontrakt.
Dette forutsetter en bedre definisjon og forankring av attestasjonsrollen som nevnt i neste
avsnitt.

Endre tidspunkt for økonomisk kontroll
I kapittelet for nåsituasjon har plangruppen nevnt at avvik først fanges opp ved utbetaling. Vi
ønsker å flytte fokus for økonomisk oversikt fra utbetalingstidspunktet til tidspunktet før
kontraktsinngåelse. Gode rutiner for aktivitets- og ressursplanlegging er en forutsetning for
dette, og disse rutinene ligger forøvrig utenfor prosjektets mandat.

Definere felles avviksrutiner
Prosjektet tar sikte på å utvikle felles avviksrutiner for inngåelse av ad hoc kontrakter basert på
løsningene skissert ovenfor. Dette gjøres ved å legge inn konteringsinformasjon i kontrakten,
utvide attestasjonsbegrepet av utbetalingene til å dekke sjekk av innhold og kontering, og at
avvikene håndteres ved kontraktsinngåelse fremfor ved utbetalingstidspunktet. I tillegg tar vi
sikte på å innføre delegert ansvar for en saksbehandler som dekker hele prosessen, se kapittel
4.3.1.

Endring i roller og ansvar på enhetene
Delegert ansvar innføres hos saksbehandlere
Etter plangruppens oppfatning er det viktig at den administrative oppfølgingen av de eksterne
arbeids/oppdragstagerne blir så smidig som mulig. Prosessen er forutsigbar med gode
retningslinjer, noe som stiller et begrenset krav til kompetanse innenfor utforming av kontrakt
og attestasjon av utbetalinger.
Plangruppen foreslår at lokale saksbehandlere tilnyttet undervisning får et delegert ansvar for
sine eksterne arbeids/oppdragstagere med rett til å utforme arbeidsavtale og attestere
utbetalinger tilknyttet lønn og vederlag. Med andre ord foreslår vi at attestasjonsoppgaven for
bilagslønn overføres fra økonomikonsulentene til studiekonsulenter, eksamenskonsulenter og
forskningskonsulenter.
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Videre foreslår plangruppen at samme tankegang om delegert ansvar innføres for
forskningsrelatert/annen bilagslønn.

Nytt faglig nettverk
Innenfor forskningsrelatert/annen bilagslønn utformer omlag 200 saksbehandlere kontrakter,
og denne oppgaven utgjør vanligvis en meget liten stillingsprosent for hver enkelt
saksbehandler. Tidligere har plangruppen påpekt at det kreves bred personalfaglig kompetanse,
blant annet på grunn av de mange stillingskoder og lønnstrinn. Høye krav til kompetanse i
stillinger der arbeidsområdet utgjør en liten del av oppgavene til den enkelte er ingen god
løsning. Dette gir unødvendig tung administrasjon samt begrenset mulighet for faglig utvikling.
Et formelt faglig nettverk som er forankret sentralt vil kunne legge forholdene til rette for
tilpasset opplæring, faglig robusthet samt større motivasjon og trygghet for den enkelte
saksbehandler. Fast definerte saksbehandlere vil være klart definert og tilgjengelig for enhetene
med riktig kompetanse.
Det er viktig at det fins et nettverk for hver av de ulike gruppene timeansatte/oppdragstagere,
og at hvert faglig nettverk kun betjener sine egne grupper timeansatte/oppdragstagere. På
denne måten kan kravet til opplæring og brukerstøtte spisses.

Ny rolle som bilagslønns-konsulent
Plangruppen foreslår at det opprettes en egen konsulentrolle innenfor forskningsrelatert/annen
bilagslønn heretter kalt ”bilagsrolle” som spesialiserer seg i å utforme kontrakter, følge opp om
oppdraget er utført/ følge opp eventuelle godkjente timelister og følge opp utbetalinger i
henhold til kontrakt. Der utbetalingsbilaget avviker fra tidligere godkjent kontrakt, må BDM
godkjenne dette.
Plangruppen foreslår at bilagsrollen knyttes til personalområdet. Tanken er ikke å pålegge
personalkonsulentene nye arbeidsoppgaver, men snarere å foreta et ombytte av
arbeidsoppgaver slik at medarbeidere kan spesialisere seg innenfor bilagslønn.
En saksbehandler innenfor bilagslønnsområdet bør arbeide minimum 40 % med bilagslønn for å
sikre faglig dyktighet og utvikling. Fakulteter og sentrale administrative enheter med behov som
er mindre enn dette, kan knyttes til et visst antall bilagskonsulenter i 100 % stilling som sitter
sentralt i OPA eller på utvalgte fakultet.
Det er vanskelig å foreslå konkret hvordan en slik løsning kan se ut før det er høstet mer erfaring
i å estimere ressursbehovet tilknyttet nye rutiner/systemstøtte. Videre bør en slik løsning
eventuelt ses i sammenheng med andre IHR-prosjekter.

Nettverk for bilagslønnskonsulenter
Opprettelse av et nytt fagnettverk vil kunne gi bedre oversikt og kontroll over
kontraktsinngåelser innenfor forskningsrelatert/annen bilagslønn, og antall brukere som
utformer kontrakter vil bli redusert kraftig, til ca. 15-20 totalt for hele UiO. Videre oppnår vi en
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rendyrking av samtlige faglige nettverk, noe som gjør det lettere å spisse informasjon og
opplæring. Økonomikonsulenter, forskningskonsulenter, administrative ledere og andre
saksbehandlere vil bli frigjort fra å utforme kontrakter. Dette vil imidlertid kun utgjøre noen få
stillingsprosenter for hver saksbehandler.

Konsekvenser av delegert ansvar for saksbehandlere
Plangruppen foreslår en sammenheng mellom organisatoriske og funksjonelle roller som angitt i
vedlegg 7.
Ved å innføre delegert ansvar for bilagslønnsprosessen på saksbehandlernivå, vil man kunne
oppnå bedre oversikt og kontroll over prosessen og dermed tilby bedre servicenivå mot arbeids/oppdragstagere. I tillegg vil man kunne fjerne leddet som omfatter attestering av
utbetalingsbilag som utføres av ca. 90 økonomikonsulenter i dag.

Begrenset delegering av BDM
I dag har instituttledere og kontorsjefer personalansvar og BDM, mens en stor del av arbeidet
tilknyttet eksterne arbeids/oppdragstagere ledes av operative ledere lenger ned i
organisasjonen.
Operative ledere som studieledere og prosjektkoordinatorer har i dag ansvaret for å planlegge
og gjennomføre sine semestre/prosjekter, men uten tilhørende BDM.
Selv etter at man har ryddet opp i dagens prosess med tilhørende rutiner, roller og ansvar kan
dagens BDM, dvs. instituttleder/kontorsjef være en mulig flaskehals sett i lys av det store
bilagsvolumet.
Plangruppen foreslår derfor at begrenset BDM delegeres til utvalgte saksbehandlere.
De kontorsjefene som har god økonomisk oversikt kan delegere BDM myndighet til utvalgte
saksbehandlere. Rollebetegnelsen på den aktuelle lederen kan variere fra fakultet til fakultet,
disse omtales eksempelvis som studieledere/prosjektkoordinatorer.
Målet er å samle ansvar for kontraktsinngåelse, arbeidsledelse og økonomisk oppfølging hos
samme rolle. Dette vil gi personene i rollen den nødvendige oversikt og myndighet.
Det løpende oppfølgingsansvaret for instituttleder/kontorsjef vil da reduseres til å følge opp
saksbehandlere med begrenset BDM i stedet for å følge opp detaljerte forespørsler om økonomi.

Utvide sentral/desentral forvaltningsorganisasjon for fast månedslønn til å
omfatte også bilagslønn
Forslag til forvaltningsorganisasjon er vist i vedlegg 8. Denne forvaltningsorganisasjonen
benyttes i dag for fast månedslønn. Det foreslås at representanter for bilagslønn vil inngå i
dagens forvaltningsorganisasjon for fast månedslønnede slik at endelig forvaltningsorganisasjon
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dekker personaloppfølging av alle arbeids- og oppdragstagere ved UiO, både interne og
eksterne.
Forvaltningsorganisasjonen oppdaterer maler, rutiner m.m. samt utvikler informasjon og
opplæring tilknyttet standard elektronisk arbeidsflyt for fast månedslønnede. I denne
forvaltningsorganisasjonen inngår i dag de faglige nettverkene for personal, arkiv og BDM’ere
samt lønn. OPA er premiss-, prosess- og systemeier. Videre består personalforvaltningsgruppen
av 5 personalkonsulenter og en arkivar.
Personalforvaltningsgruppen ledes av en koordinator (en personalkonsulent fra
personalnettverket) som lønnes i en 40 % stilling av OPA. Denne stillingsprosenten antas å synke
noe etter hvert som alle utestående rutiner utvikles ferdig. Rollen er et viktig virkemiddel for å
oppnå god koordinering.
De største to utfordringene er å sikre en god faglig koordinering sentralt (mellom personal, arkiv
og lønn) samt sikre en god dialog mellom OPA og enhetene. Dette løses ved at:



Premisseierne i OPA samarbeider om å oppdatere nye retningslinjer for oppdateringer,
personalforvaltningsgruppen samler opp innspill fra brukermiljøene og utarbeider sine
forslag til oppdateringer.



Premisseierne og koordinatoren for personalforvaltningsgruppen møtes regelmessig for
å bli enig om nye oppdateringer av maler og rutiner. Oppdateringene blir kommunisert
elektronisk til alle saksbehandlere, og i mange tilfeller blir disse også gjennomgått på
nettverksmøter. I tillegg blir det arrangert egne kurs for å gå igjennom oppdateringene i
detalj om man ser behovet for det.

Erfaringer fra dagens forvaltningsorganisasjon er:



God sentral/ desentral koordinering engasjerer brukerne i å foreslå forbedringer og
oppleve resultatene av egne forslag (kontinuerlig forbedring).



Løsninger oppdateres på en koordinert og lett tilgjengelig måte for alle brukermiljøene.



Oppdateringer fanges bedre opp når de kommuniseres samlet for alle fagområder til
faste tider, for eksempel en eller to ganger i semesteret og hvor alle saksbehandlere får
informasjonen direkte. Det er vanskelig å fange opp oppdateringer som kommuniseres
kun på nettet, mange ulike steder og på forskjellig tidspunkt.



Godt faglig samarbeid sentralt med tett oppfølging av desentrale nettverk gir godt faglig
samarbeid på enhetene.



Standard maler og rutiner for fast månedslønnede favner 90-95 % av enhetenes lokale
behov.
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Sentralt eierskap til faglige nettverk (målbilde)
Det bør vurderes om det faglige nettverk forankres formelt hos sine respektive faglige
miljøer i sentraladministrasjonen. I første omgang betyr dette at hver fagseksjon, dvs. STA,
FA og ØPA, oppretter en kontaktperson for disse nettverkene som besørger en oversikt
(helst e-postliste) over fagområdets desentrale saksbehandlere.
Sentral rolle (målbilde)
Det bør vurderes om dagens sentrale/ desentrale forvaltningsorganisasjon for
månedslønnede utvides til å omfatte også bilagslønn.
Når det gjelder bilagslønn har OPA et ansvar som omfatter:
1. Premisseierskap:
Ansvar for å utvikle sentrale retningslinjer som gir en klar forståelse av muligheter og
begrensninger innenfor lov- og avtaleverket. Disse retningslinjene er gjerne knyttet til
en bestemt gruppe mottagere av leveransene.
2. Prosesseierskap
Ansvar for å utvikle styringsprinsipper med tilhørende maler og rutiner for å oppnå
oversikt og kontroll samt stille krav til resultat som muliggjør måling av kvalitet.
3. Ansvar for organisasjonsutvikling
Ansvar for å utvikle retningslinjer for standardiserte roller og ansvar i organisasjonen
for å sikre vertikal og horisontal koordinering, dvs. bygge opp en
forvaltningsorganisasjon som besørger kontinuerlig forbedring av løsningene.
Forvaltningsorganisasjonen skal utgjøre et godt støtteapparat for prosessens brukere
og mottagere av prosessens sluttprodukt.
4. Systemeierskap
Ansvar for å utarbeide krav til eventuell systemstøtte for prosessen og forvalte
systemleveranser. Systemstøtte legger grunnlaget for effektiv måling og oppfølging
av kvalitet samt utgjør et godt verktøy for organisasjonsutvikling.
5. Ansvar for kompetanseutvikling
Utarbeide et informasjons- og opplæringsopplegg som sikrer en kulturell utvikling
som reflekterer definerte krav til kvalitet.
6. Nettverkseierskap
Ansvar for å følge opp faglige nettverk for personalkonsulenter, administrative ledere
og etter hvert nye nettverk som kommer til i forbindelse med dette prosjektet.
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Med tanke på tverrfaglig samarbeid om bilagslønn, er rollen til hver av fagavdelingene i
sentraladministrasjonen OPA, ØPA, STA og FA beskrevet i forhold til disse 6 punktene, ref.
vedlegg 9.
Sentral/desentral koordinering (målbilde)
Personalforvaltningsgruppen vil kunne utvides med en koordinator for bilagslønn. Denne
koordinatoren vil koordinere representantene for de ulike faglige nettverkene tilknyttet
bilagslønn – studie/eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter og bilagslønnskonsulenter.
Koordinatoren for bilagslønn vil ha ansvar for utvikling av egne rutiner, maler og
opplæringsopplegg tilknyttet saksbehandlere for bilagslønn. Koordinatoren for bilagslønn vil
møte i personalforvaltningsgruppen etter behov.
Koordinatoren for personalforvaltningen vil besørge utsendelse av felles informasjon til alle
aktører tilknyttet personaloppfølging relatert til både fast månedslønn og bilagslønn. Målet er å
sikre at all informasjon er samkjørt og likt tilgjengelig for alle.
Deltagelse i personalforvaltningsgruppen (og eventuelt deltagelse i møter med premisseierne) er
viktig for å sikre felles forståelse av retningslinjer og å oppnå godt samarbeid om
personaloppfølging av alle UiO sine interne og eksterne ansatte samt eksterne oppdragstagere.
Det er viktig at nøkkelpersoner angitt i forvaltningsorganisasjonen plukkes ut for å være med i
implementeringsprosjektet, slik at de er med på å utvikle løsningene (framtidsforslag) og får
eierskap til disse. På denne måten vil prosjektorganisasjonen kunne gå over i en
forvaltningsorganisasjon på en smidig måte.

Forslag til systemstøtte
Kravene til økt kvalitet og til reduksjon av ressursbruk er ikke mulig å møte uten god IT-støtte.
OPA har i denne sammenheng søkt om midler fra den sentrale IS-porteføljen for utvikling av
administrative støttesystem.

Funksjonelle krav
En egen arbeidsgruppe har fått ansvaret for å definere funksjonelle krav til systemløsning og i
tillegg se på muligheter rundt desentral datafangst. Det ble lagt føringer om å gjenbruke
opplysninger som allerede er registrert i UiOs to autoritative kildesystemer for
personopplysninger, SAPUiO og FS.
Arbeidsgruppen har kommet frem til følgende forslag til detaljerte elektroniske delprosesser:
første kontakt med kandidat, registrering av personopplysninger, registrering og
godkjenning av kontraktsvilkår(elektronisk signatur), aksept av kontraktsvilkår (elektronisk
signatur), arkivering, tidsregistrering og godkjenning av utbetalingsgrunnlag (med tilhørende
utbetaling), ref. vedlegg 10.

Rapport fra plangruppen for bilagslønn

Side 16

Resultatet av arbeidet er fremlagt i et overordnet forslag til elektronisk system sammen med en
mer detaljert kravspesifikasjon.
Anbefalingene fra arbeidsgruppen er at man velger en distribuert prosesstøtte med
utgangspunkt i mest mulig gjenbruk av eksisterende løsninger. Der hvor det ikke finnes noe å
gjenbruke, anbefaler arbeidsgruppen å tenke fremtidig gjenbruk i de løsningene som utvikles
eller anskaffes.

Konkret foreslås det en eller flere webbaserte applikasjoner for registrering av personinfo og
aksept av kontrakt. Disse må kunne utveksle data med SAPUiO og eksportere kontrakter til
UiOs saks-arkivsystem. Det foreslås en vesentlig utvidet bruk av HR-portalen til desentral
datafangst.
Desentral datafangst kombinert med lønnssystemet SAP kan utvikles for å sikre:

1. Automatisk innhenting av elektronisk informasjon fra ansatte eller eksisterende UiOsystemer

2. Elektronisk utforming og arkivering av kontrakt
3. Elektronisk signatur for ansatt og UiO
4. Elektronisk arbeidsflyt for utbetaling av godkjente utbetalinger
Arbeidet med å utvikle en kravspesifikasjon for systemstøtte innenfor dette området er i
gang i regi av plangruppen.
Arkivsystem
Kontrakter og utbetalingsbilag opprettes i utgangspunktet i SAP. Kontrakter overføres
elektronisk til sak- og arkivsystemet (ePhorte) for arkivering. Utbetalingsbilag arkiveres i SAP
i henhold til krav til oppbevaring av regnskapsbilag.
UiOs sak- og arkivsystem, ePhorte har mulighet for elektronisk flyt av dokumenter. Man kan ikke
foreta beregninger i eller overføre rådata ut av systemet. Systemet omfatter kun dokumenter.
ePhorte kan tas i bruk for å dekke:

1. Elektroniske dokumentmaler som oppdateres sentralt. Benyttes i dag til kontrakter
tilknyttet fast månedslønn.

2. Elektronisk utforming og arkivering av kontrakter. UiOs sak-arkivsystem benyttes i dag til
å opprette personalmapper og legge inn kontrakter tilknyttet fast månedslønn.
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3. Elektronisk dokumentflyt fra enhetene til manuell, sentral registrering i SAP (med andre
ord dobbeltregistrering). Benyttes i dag til å oversende elektroniske lønnsbestillinger
tilknyttet fast månedslønn.
Skal UiO bruke ePhorte som skissert ovenfor, må 15-20 bilagslønnskonsulenter læres opp i dette
verktøyet. Dette vil medføre økt behov for lokal skanning av dokumenter.
Innskanningsvolumet er estimert til ca. 400-500 kontrakter i snitt pr. fakultet hvert semester,
og skanning av eventuelle timelister kommer i tillegg. I tillegg vil dette medføre merarbeid
for arkivansatte med journalføring av hvert enkelt produsert bilag.

Plangruppen anbefaler derfor at disse problemstillingene løses ved at det utvikles
systemstøtte for dette området som en del av arbeidet med innføring av desentral
datafangst. Dersom dette alternativet ikke velges, kan imidlertid ePhorte løse oppgaven,
med de ulemper som er angitt tidligere.
Å fortsette som før med papirflyt (ingen systemstøtte) ser plangruppen ikke som en
bærekraftig løsning.
Systemstøtte utenfor bilagslønnsprosessen
Behovet for å dekke standard systemstøtte for aktivitets-, ressursplanlegging og
budsjetteringsprosessen for undervisnings/vurderingsrelatert bilagslønn er videreformidlet til
Plangruppen for administrativ IT. Dette behovet gjelder for øvrig også forskningsrelatert/annen
bilagslønn.
En prosjektgruppe har kartlagt AURA sine ønsker om elektronisk overføring av data fra AURA til
et eventuelt nytt system for desentral datafangst. Om dette er mulig med dagens AURA-løsning
er ikke brakt på det rene.

Oppsummering av standardiseringstiltak og mulige effekter
Standardiseringstiltak
For å øke kvaliteten og redusere ressursbruken foreslår IHR bilagslønnsprosjektet i dette
dokumentet tre standardiseringstiltak; standardisering av bilagslønnsprosessen, standardisering
av roller og ansvar samt innføring av standard systemstøtte.
Standardisering av bilagslønnsprosessen
Standardisering av prosessen vil kunne rydde opp i dagens uklare retningslinjer, rutiner og maler.
Dette er den første forutsetningen for å bygge en felles plattform for å øke kvaliteten og
redusere ressursbruken tilknyttet bilagslønn ved hele UiO. Dersom man ikke også standardiserer
roller og bygger opp en effektiv forvaltningsorganisasjon, vil implementeringsprosjektet kun
være i stand til å levere en engangs-opprydding, og løsningene vil kunne foreldes over tid.
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Standardisering av roller og ansvar
Når roller og ansvar er klart definert og faglige nettverk er rendyrket og forankret sentralt i UiO,
kan forholdene ligge til rette for å bygge opp en forvaltningsorganisasjon som kan utvikle
løsningene over tid. Dette vil kunne øke kvalitet og redusere ressursbruk i takt med
organisasjonens læringsprosess. Imidlertid vil mangel på systemstøtte medføre begrensede
muligheter for oversikt og kontroll, ikke minst med tanke på målbar kvalitetsoppfølging.
Standard systemstøtte
Standardisering av bilagslønnsprosessen samt standardisering av roller og ansvar er
forutsetninger for å kunne innføre standard systemstøtte. Innføringen av standard systemstøtte
vil bidra til at oversikt over alle bilag og redusere dobbeltarbeid ved at data registreres bare én
gang. Videre kan funksjonelle roller og ansvar sikres gjennom en felles tilgangsstruktur.
Standard systemstøtte bidrar også til å øke kvaliteten over tid.

Anbefalt systemstøtte
Plangruppen anbefaler å utvikle et nytt system for desentral datafangst. Hvis ikke denne
løsningen velges, vil et alternativ være at dagens sak-arkivsystem brukes til arkivering av
kontrakter samt til elektronisk dokumentflyt. Det er slik det gjøres for fast månedslønn.
Konsekvensen av det siste alternativet vil imidlertid være økt ressursbruk på arkivsiden. I tillegg
vil gjenbruk av data bli vanskeligere enn dersom desentral datafangst til FS og SAP gjennomføres.
Vi antar for øvrig at dagens papirløsning uten systemstøtte ikke vil utgjøre en aktuell løsning i
fremtiden.
Standardiseringstiltakene for bilagslønnsprosessen, roller og ansvar og innføring av systemstøtte
bygger på hverandre og bidrar til stadig større mulighet for å øke kvalitet og redusere
ressursbruk over tid. Tiltakene vil også kunne bidra til et høyere servicenivå mot eksterne
arbeids-/oppdragstagere.
Prosjektet går nå i gang med å oppdatere retningslinjer, maler og rutiner tilknyttet
standardisering av bilagslønnsprosessen.
Anbefaler rekkefølge innenfor bilagslønnsområdet
Siden eksisterende faglige nettverk og en god tradisjon for ressursplanlegging er på plass i
tilknytning til undervisnings-/vurderingsrelatert bilagslønn, vil plangruppen anbefale at
implementeringsprosjektet tar tak i dette området først. De løsningene som utvikles og de
erfaringene som gjøres kan deretter overføres til forskningsrelatert/annen bilagslønn.

Mulige effekter
Standardisering av bilagslønnsprosessen og roller og ansvar vil legge forholdene til rette for:


Reduksjon av antall ledd og aktører i bilagslønnsprosessen



Bedre samarbeid vertikalt og horisontalt ved UiO



Større trygghet og forutsigbarhet
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Bedre oversikt, kontroll og kvalitet i alle ledd i prosessen



Høyere servicenivå mot eksterne arbeids-/oppdragstagere, særlig fordi det blir
mindre avvik

Reduksjon av antall ledd og aktører i bilagslønnsprosessen vil alene gi en innsparingseffekt ved at
90 økonomikonsulenter fjernes fra prosessen. Samtidig reduseres antall konsulenter fra 200 til
15-20 på forskningsrelatert/annen bilagslønn.
Innføring av standard systemstøtte vil legge forholdene til rette for:



Bedre oversikt, kontroll og kvalitet i alle ledd i prosessen



Høyere servicenivå mot eksterne arbeids-/oppdragstagere



Reduksjon av ressursbruk tilknyttet dobbeltarbeid



Raskere utbetaling av lønn og vederlag



Redusert transport, skanning og kopiering av papir

Innføring av systemstøtte vil gi forutsigbar elektronisk arbeidsflyt med færre feilkilder og
med mulighet for strukturert oppfølging av målbar kvalitet.

Fremdrift
Vi foreslår å innføre standardiseringstiltak i tre faser.

Standardisering av bilagslønnsprosessen – fase 1
Plangruppen foreslår å utvikle og pilotere:



Ny retningslinje for juridisk skillelinje mellom eksterne arbeids-/oppdragstagere



Felles maler og rutiner, for eksempel mer spesialiserte kontrakter



Felles rutiner for avvikshåndtering



En foreløpig forvaltningsorganisasjon der representantene for undervisnings/vurderingsrelatert bilagslønn er representert.

Ved å innføre felles avviksrutiner vil den økonomiske kontrollen forbedres. Det vil imidlertid
være krevende å få til dette uten bedre systemstøtte for ressursplanlegging og oppfølgning.
Innenfor forskningsrelatert/annen bilagslønn vil liten kompetanse, minimal faglig utvikling og
motivasjon hos saksbehandlerne fortsatt være en utfordring. Opplæring og vedlikehold av
kompetansen til 200 aktører vil være ressurskrevende.
Utfordringer tilknyttet papirbilag – mangelfull oversikt og kontroll og ingen mulighet for måling
og oppfølging av kvalitet - vil for øvrig være det samme som i dag.
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Manglende forvaltningsorganisasjon vil kunne medføre at oppryddingen av dagens
retningslinjer, maler og rutiner blir en engangs opprydding.

Standardisering av roller og ansvar - fase 2
Plangruppen foreslår her å bygge videre på fase 1:
For undervisnings-/vurderingsrelatert bilagslønn


Innføring av delegert ansvar for saksbehandlere – studie-/eksamenskonsulenter og
forskningskonsulenter. Overføring av attestasjon fra økonomikonsulentene til disse
saksbehandlerne.



Ny retningslinje for delegering av BDM til utvalgte operative ledere



Foreløpig forvaltningsorganisasjon

For forskningsrelatert/annen bilagslønn


Anbefaler ingen endring uten systemstøtte. Årsaken til dette er at økt transport av
papirbilag til noen mer sentrale konsulenter vil kunne medføre mindre oversikt og
flere forsinkelser



Foreløpig forvaltningsorganisasjon

Ulempene tilknyttet forskningsrelatert/annen bilagslønn vil være de samme. Utfordringer
tilknyttet papirbilag vil være det samme som for fase 1.

Innføring av standard systemstøtte – fase 3
Plangruppen foreslår her å bygge videre på fase 2:
For forskningsrelatert/annen bilagslønn


Innføring av ny rolle, bilagslønnskonsulent som knyttes til personalområdet og et
faglig nettverk av 15-20 bilagslønnskonsulenter som skal ha delegert ansvar for
kontraktsinngåelse og attestasjon av utbetalinger



Ny retningslinje for delegering av BDM til utvalgte operative ledere for
forskningsprosjekter og administrative prosjekter



En fullverdig forvaltingsorganisasjon
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Vedlegg 1. Overordnet volumoversikt 2011

*Estimater

Beskrivelse

Antall
lønnsbilag

Antall
refusjoner

4 enheter
med stort
volum

14653

970

SUM UiO

25838

5637

Vedlegg 2. Fakultetsvis volumoversikt 2011
FAKULTET

UNDERVISNING

ANNET

TOTAL

MN

3001

1406

4407

HF

1968

1528

3496

JUS

3192

561

3753

MED

1201

1796

2997

TOTALT (MN,MED, HF, JUS)

9362

5291

14653

SV

2061

1298

3359

UV

1371

757

2128

OD

122

299

421

TF

117

141

258

ANDRE ENHETER

864

4155

5019

TOTALT UIO

(54%)

13897

(46%)

11941

(100%)

25838

Vedlegg 3. Oversikt over faglige nettverk
Kartlagte antall personer for MN, MED, HF og JUS
samt estimerte antall for hele UiO

Type bilag

Total
Saksbehandlere

Undervisning

Total
Saksbehandlere

Annet

Funksjon
Studie

Funksjon
Personal

Funksjon
Forskning

Funksjon
Økonomi

BDM

Funksjon
annet

Total

80

17

12

38

47

5

199

7

16

27

42

43

15

150

Total

87

33

39

80

90

20

349

Minus Antall gjentagende
navn

-7

-8

-4

-32

-39

-5

-95

Total

80

25

35

48

51

15

254

141

44

62

85

90

26

448

Estimert på hele
UiO

Vedlegg 4. Overordnet volumoversikt 2011 (med årsverk)
Lønnsbilag
Antall bilag

Personer

Årsverk

4 enheter
med stort
volum

14653

254

13

SUM UiO

25838

448*

23*

Refusjoner

4 enheter
med stort
volum

SUM UiO

*Estimater

Antall bilag

Antall
personer

Årsverk

132

Av disse arbeider
følgende antall
personer med
lønnsbilag i tillegg
121

970

5637

767*

703*

29*

5

Vedlegg 5 . Organisering av saksbehandlere (nåsituasjon)
Kategorier av arbeids-/oppdragstagere knyttet opp mot faglige nettverk
Kategori

Eierskap
/ faglig
nettverk

Gruppering av
timeansatte/oppdragstagere

Nettverk av saksbehandlere

Estimerte antall
saksbehandlere

Forutsigbart

Kompetanse

Volum

Undervisning

STA

Timelærere m.m., sensorer

Studie/eksamenskonsulenter

175*

Ja

Spiss

Stor

Undervisning

STA

Eksamensvakter

Eksamenskonsulenter

175*

Ja

Spiss

Middels

Undervisning

FA

Bedømmelseskomitéemedlemmer og opponenter
(PhD)

Forskningskonsulenter

ca. 15-20

Ja

Spiss

Liten

Undervisning

OPA

Bedømmelseskommitéemedlemmer/sakkyndige
(tilsetting, opprykk)

Personalkonsulenter

54

Ja

Spiss

Liten

Ikke
undervisning

FA

Eksterne og interne
vitenskapelige prosjekter

•Prosjektkoordinatorer
•Personalkonsulenter
•Økonomikonsulenter
•Kontorsjefer
•Forskningskonsulenter
•Studiekonsulenter

Nei

Bred

Middels

Ikke
undervisning

OPA

Vanlig bilagslønn
•Administrative prosjekter
•Styre,råd og utvalg,
•PC-stuer, butikk, vaktordninger
•Annet

•Prosjektkoordinatorer
•Personalkonsulenter
•Økonomikonsulenter
•Kontorsjefer
•Økonomikonsulenter
•Forskningskonsulenter
•Studiekonsulenter

Nei

Bred

Middels

* 175 er fordelt mellom studie og eksamen

Ca. 200
saksbehandlere
i dag**

Ca. 200
saksbehandlere
i dag**

** 200 er fordelt mellom forskning og administrasjon
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Retningslinjer for å skille mellom eksterne arbeids- og
oppdragstagere
1.

Bakgrunn

Undervisningsinstitusjoner er avhengig av å utveksle tjenester tilknyttet sensur og annet
vurderingsarbeid. Videre innhenter man ofte eksterne forelesere m.m. for å tilfredsstille
kompetansekravet innenfor et fagområde. UiO vil således til enhver tid ha en betydelig persongruppe
som mottar vederlag for å utføre arbeid, uten å være ansatt ved UiO.
Ved UiO har man hatt en praksis knyttet til å skille mellom ulike typer persongrupper, uten at man har
alltid hatt en bevisst og gjennomtenkt grunnlag på hvorfor man har benyttet de ulike grupperingene og
hvilken betydning dette har. Særlig uklart har dette vært knyttet til personer som har blitt omtalt som
timelønnede, bilagslønnede og/eller honorarlønnende. Disse retningslinjene har til hensikt å klargjøre
dette.
De personene som ikke er ansatt ved UiO, kan enten utføre arbeidet for UiO som ledd i sin
næringsvirksomhet, eller som eksterne oppdragstagere. Man står m.a.o. overfor tre potensielle
tilknytningsformer til UiO:
- Ekstern arbeidstager som er ansatt ved UiO
- Ekstern oppdragstager som ikke er ansatt ved UiO
- Næringsdrivende
Skillet mellom disse tre tilknytningsformene har betydning for beregning av skatt og trygd for disse
personene. Arbeidsmiljøloven og ferieloven derimot, opererer ikke med en slik tredeling. I relasjon til
disse to lovene er det bare to grupper; de som er ansatt ved UiO og de som ikke er ansatt ved UiO.
Ovenstående innebærer at når UiO skal vurdere statusen til en tilknyttet medarbeider må det foretas to
vurderinger. Først må man vurdere om vedkommende er ansatt eller ikke ved UiO, i relasjon til
arbeidsmiljøloven og ferieloven. Hvis medarbeideren er ansatt ved UiO, nyter vedkommende godt av
vernereglene i disse to lovene.
Deretter må UiO vurdere hvordan vedkommende skal behandles i henhold til skatte- og trygdereglene.
I denne vurderingen er det som nevnt tre kategorier.
Vi vil understreke at grensedragningen mellom de ulike kategoriene kan reise kompliserte rettslige
spørsmål. Disse retningslinjene er kun ment å gi en oversikt over disse spørsmålene. I enkelttilfeller
kan det oppstå tvil, og det kan være nødvendig å konsultere juridisk ekspertise.
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Hovedformålet med disse retningslinjene er å skille mellom de som er ansatt ved UiO i relasjon til
arbeidsmiljøloven og ferieloven og de som ikke er ansatt ved UiO i relasjon til disse to lovene. For
sammenhengens skyld omtaler vi likevel også kort det skatte- og trygderettslige skillet mellom de tre
ovennevnte persongruppene.
For sammenhengens skyld nevner vi at en ekstern medarbeider også kan være innleid fra en annen
arbeidsgiver, til UiO. Denne tilknytningsformen omtales imidlertid ikke i disse retningslinjene.

2.

Skillet mellom ansatte eksterne arbeidstagere og ikke ansatte eksterne
oppdragstagere ved UiO i henhold til arbeidsmiljølov/ferielov

2.1

Hvem regnes som ansatt ved UiO?

Vurderingen av om en person er ansatt ved UiO eller ikke beror på en samlet vurdering av hvilken
tilknytning vedkommende har til UiO. Følgende momenter vil være sentrale i denne vurderingen:
- Plikter arbeidstakeren å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon, eller kan vedkommende
bruke medhjelpere for egen regning? Dersom det kan benyttes medhjelper, trekker dette i
retning av at vedkommende ikke er ansatt.
- Har UiO risikoen for arbeidsresultatet, eller ligger denne risikoen hos arbeidstakeren? Hvis
arbeidstakeren har risikoen, trekker dette i retning av at vedkommende ikke er ansatt.
- Har UiO adgang til å føre tilsyn med arbeidet og gi instrukser om hvordan dette skal utføres?
Dersom UiO har slik kontroll/instruksjonsmyndighet, trekker dette i retning av at vedkommende
er ansatt.
- Er det avtalt oppsigelsesfrist for arbeidsforholdet og periodisk vederlag? Dette trekker i så fall i
retning av at vedkommende er ansatt.
- Stiller UiO til rådighet lokaler og utstyr? Dette trekker i så fall i retning av et ansettelsesforhold.
- Har tilknytningsforholdet mellom UiO og vedkommende en noenlunde stabil karakter og en viss
varighet? Dette tilsier i så fall et ansettelsesforhold.
- Står arbeidstakeren fritt til å ta arbeid for flere, eller arbeider vedkommende stort sett for UiO?
Hvis vedkommende stort sett arbeider for UiO, tilsier det et ansettelsesforhold
Vurderingen av om en person er ansatt ved UiO beror på en helhetsvurdering av de momentene som
fremgår ovenfor. Ingen av momentene vil i seg selv være avgjørende ved vurderingen, og også andre
momenter kan tenkes å være relevant ved vurderingen.
I et konkret tilfelle vil momentene også kunne trekke i ulik retning. Eksempelvis vil en ekstern
timelærer i stor grad være underlagt UiOs instruksjonsmyndighet, han vil måtte stille sin personlige
arbeidskraft til disposisjon og lokalene som han underviser fra vil være stilt til rådighet av UiO. Alt
dette trekker i retning av at han er ansatt. På den annen side vil undervisningen i noen tilfeller være en
enkeltstående ”gjesteopptreden”, han vil normalt stå fritt til å ta oppdrag for flere
undervisningsinstitusjoner og normalt er det ikke avtalt noen oppsigelsesfrist for oppdraget. Disse
momentene trekker i retning av at det ikke foreligger et ansettelsesforhold.
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Ovenstående innebærer at en timelærer kan tenkes å havne i den ene eller andre kategori, avhengig av
om han underviser for UiO på relativt permanent basis eller om det dreier seg om et enkeltstående
oppdrag.
Når det gjelder sensorer, opponenter ved disputaser, innledere til konferanser og lignende oppgaver,
fremstår det som klarere at disse ikke er arbeidstakere. I disse tilfellene kan UiO i svært liten grad
instruere vedkommende om arbeidsutførelsen, store deler av oppgaven vil bli utført andre steder enn i
UiOs lokaler og oppgavene vil ofte være enkeltoppdrag. Det er derfor vanskelig å se for seg tilfeller
hvor personer som utelukkende utfører denne typen oppgaver for UiO vil kunne bli ansett som
arbeidstakere i relasjon til arbeidsmiljølov/ferielov.
Vi har med utgangspunkt i ovenstående kriterier gjennomgått de vitenskapelige arbeidsoppgavene
hvor UiO ofte benytter eksterne, og har forsøkt å kategorisere dem som hhv ansatt/ikke ansatt i
relasjon til arbeidsmiljølov/ferielov. Tabellen må leses som en redegjørelse for normaltilfellene.
Unntak kan forekomme.
Mørkegrønt område markerer kjernevirksomheten.
Kriterie

Beskrivelse

Timelærer/

Bedømmelse av

Bedømmelse av

hjelpelærer /

eksamen,

tilsetting, opprykk

veiledere

(Sensor)

eller PHD,

Styre/råd

Innleder til en
konferanse

inkluderer også
opponenter
Er dette et

Utgjør arbeidet et

Som

Som hovedregel

enkeltstående

enkeltstående

hovedregel ja

ja

Ja

Ja

Ja

oppdrag?

oppdrag?

Har UiO

Kan UiO bestemme

Som

Nei

Nei

Nei

Nei

styringsrett/

hvor og når arbeidet

hovedregel ja

ansvar for

skal utføres, eventuelt

resultatet av

følge opp hvordan det

arbeidet?

blir gjort?

Hva er

Er dette noe som går

Som

omfanget av

over lengre tid og/eller

hovedregel ja

Nei

Nei

Nei

Nei

arbeidet?

med en viss

Nei

Nei

Nei

regelmessighet for
arbeidstageren?
Lokale

Arbeidsgiveren stiller

Ja,

Nei, selve

til rådighet arbeidsrom,

undervisnings-

arbeidet skjer

maskiner, redskap

lokaler

ofte utenfor

m.m.
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Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Vil ofte være

Normalt ikke

Ikke ansatt

Ikke ansatt

Ikke ansatt

ansatt

ansatt

arbeidstaker

2.2.

Betydningen av om man er ansatt ved UiO eller ikke

Med enkelte marginale unntak, som ikke behandles her, er det bare de ansatt ved UiO som er beskyttet
av arbeidsmiljøloven og ferieloven. Eksempelvis er det bare de ansatte som har rett til ferie etter
ferieloven og feriepenger av det vederlag de mottar.

3.

Den skatte- og trygderettslige kategoriseringen av tilknytningsforhold

3.1

Innledning

Som nevnt opererer skattemyndighetene og trygdemyndighetene med følgende tredeling av et
arbeidsrettslig tilknytningsforhold.
-

Ekstern arbeidstager som er ansatt ved UiO
Ekstern oppdragstager som ikke er ansatt ved UiO
Næringsdrivende

Hvilken kategori tilknytningsforholdet tilhører vil ha betydning for vedkommendes skatte- og
trygderettslige stiling.
3.2

Nærmere om grensedragningen

Grensen mellom på den ene siden de som er ansatt ved UiO og på den andre siden de
næringsdrivende/eksterne oppdragtagerne trekkes i stor grad på samme måten som den arbeidsrettslige
grensen mellom dem som er ansatt ved UiO og dem som ikke er ansatt ved UiO. En person som etter
arbeidsmiljøloven ikke klassifiseres som ansatt ved UiO vil m.a.o i skattemessig og trygdemessig
forstand normalt være enten ekstern oppdragstager eller næringsdrivende.
I enkelte tilfeller kan imidlertid den arbeidsrettslige klassifiseringen avvike fra den skattemessige. Det
kan derfor oppstå situasjoner hvor en person i henhold til arbeidsmiljøloven ikke er ansatt ved UiO,
men der skattemyndighetene likevel behandler ham som ansatt ved UiO. Dette tilhører imidlertid
unntakstilfellene, og vi går derfor ikke nærmere inn på dette her.
Det som skiller de næringsdrivende fra de eksterne oppdragstagerne er først og fremst at de eksterne
oppdragstagerne utfører sine oppdrag mer sporadisk enn de næringsdrivende og at arbeidet har et langt
mer beskjedent omfang. Oppdragene vil typisk være en ren bigeskjeft til det som er vedkommendes
egentlige stilling. Grensedragningen mellom disse to gruppene er nærmere omtalt i UiOs ”Rutine for
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vurdering av utbetaling til selvstendig næringsdrivende” og vi viser til denne retningslinjen for mer
informasjon.
3.3

Betydningen av å skille mellom de tre tilknytningsformene

3.3.1 Skillets skattemessige betydning
Skattemessig går skillet i hovedsak mellom de næringsdrivende og de to øvrige gruppene.
Skattemessig behandles m.a.o. ansatte ved UiO og de eksterne oppdragstagerne for alle praktiske
formål på samme måte. For de næringsdrivende derimot, gjelder andre regler.
3.3.3 Den trygderettslige betydningen av skillet
Trygdemessig behandles de eksterne oppdragstagerne i noen sammenhenger likt med de ansatte ved
UiO og i andre sammenhenger likt med de næringsdrivende. For nærmere om dette se tabell under.

4.

Oversikt over virkningen av å være ansatt ekstern arbeidstager ved
UiO/ikke ansatt ekstern oppdragstager

Nedenfor har vi gitt en oversikt over de viktigste konsekvensene av om en person er ansatt ved UiO
eller er en ekstern oppdragstager. Reglene for næringsdrivende behandles ikke her. For disses
vedkommende viser vi til ”Rutine for vurdering av utbetaling til selvstendig næringsdrivende”. Vi
understreker at tabellen gir oversikt over hovedreglene, og at det kan forekomme nyanser/unntak.
Bestemmelse

Eksterne
omfatter

arbeidstagere,
vikarer

Eksterne oppdragstagere

og

engasjementer
Rett til sykepenger

100% dekning opptil 6 x

Ingen dekning første 16 dager.

grunnbeløpet fra NAV.

100% dekning fra 17. dag. Kan

Dekning over 6 G iht UiOs

tegne tilleggstrygd

interne regler.
Arbeidsmiljøloven

Omfattes av lovene

Faller som hovedregel utenfor

Arbeidstvistloven

lovene. Har eksempelvis ikke rett

Ferieloven

til feriepenger.

Lønnsgarantiloven
Permitteringslønnsloven
Yrkesskadeforsikringsloven
Folketrygdlovens bestemmelser
om særfordeler ved yrkesskade

Omfattes av lovene

Faller utenfor loven med mindre
det er tegnet frivillig
yrkesskadetrygd
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Omfattes av loven

Omfattes av loven

Trygdeavgift til folketrygden

Mellomsats (7,8%)

Mellomsats (7,8%)

Arbeidsgiveravgift

Beregnes og betales av

Beregnes og betales av

til folketrygden

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver

Skatt

Arbeidsgiver trekker og
betaler forskuddstrekk

Arbeidsgiver trekker og betaler
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om dagpenger ved arbeidsledighet

5.

forskuddstrekk

Pensjon

All inntekt, enten den skriver seg fra arbeid som ansatt ved UiO, arbeid som ekstern oppdragstager
eller som næringsdrivende, vil være såkalt pensjonsgivende inntekt i folketrygden og vil gi opptjening
av pensjonsrettigheter i folketrygden.
Derimot er det bare dem som er ansatt ved UiO som er medlemmer i UiOs kollektive pensjonsordning
(Statens Pensjonskasse). Oppdrag som utføres av person som ikke er ansatt ved UiO vil dermed ikke
være pensjonsgivende i Statens Pensjonskasse. Det skal derfor ikke betales pensjonsinnskudd av slik
inntekt.

6.

Arkivering

Oppdragsavtalen behandles som et regnskapsbilag og oppbevares. Regnskapsbilag blir ikke journalført
eller overført til riksarkivet.
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Vedlegg 7. Organisering av saksbehandlere (framtidsforslag)
Oversikt over organisatoriske roller og funksjonelle roller

Faglig nettverk som eies av STA

Faglig nettverk som eies av FA
Faglig nettverk som eies av OPA, sentralisert rolle/personalområdet

Funksjonell rolle
(Prosess 1)

Funksjonell rolle
(Prosess 2)

Kategori

Faglige
nettverk

Gruppering av timeansatte/
oppdragstagere

Organisatorisk rolle

Utarbeidelse av
juridisk kontrakt

Attestasjon av
utbetaling i henhold
til kontrakt

Undervisning

STA

Timelærere m.m., sensorer

Studiekonsulent

Studiekonsulent

Studiekonsulent

Eksamenskonsulent

Eksamenskonsulent

Forskningskonsulent

Forskningskonsulent

Personalkonsulent

Personalkonsulent

(antall samme som i dag)

Undervisning

STA

Eksamensvakter

Eksamenskonsulent
(antall samme som i dag)

Undervisning

Undervisning

FA

OPA

Bedømmelseskomitémedlemmer/ opponenter
(PHD)

Forskningskonsulent

Bedømmelses-kommitéemedlemmer
(tilsetting, opprykk)

Personalkonsulent

(antall samme som i dag)

(antall samme som i dag)

Ikke
undervisning

FA

Vitenskapelige prosjekter

Bilagslønns-konsulent
(10-15)

Bilagslønns-konsulent
(10-15)

Bilagslønns-konsulent
(10-15)

Ikke
undervisning

OPA

•Administrative prosjekter
•Styre, råd, utvalg
•PC-stuer, butikk,
vaktordninger
•annet

Bilagslønns-konsulent
(10-15)

Bilagslønns-konsulent
(10-15)

Bilagslønns-konsulent
(10-15)

Vedlegg 8. Forslag til forvaltningsorganisasjon (framtidsforslag)
HR forvaltningsleder
Rapportering
Samarbeid
Eierskap

HR direktør

Premisseiere
ØPA
Representant

STA
Representant

Premisseier personal
Premisseier lønn
Premisseier, arkiv

FA
Representant

………

Sentrale
premisseiere
Koordinator, personal

Personalforvaltningsgruppen

Brukere på
enhetene

(Månedslønn og bilagslønn)

Koordinator bilagslønn

*Noen på
operativt
nivå

BDM’er*
som
anvisere

BDM’er

2 Representanter
for studie/eksamens
Konsulentene (Aura
ikke Aura)

Studiekonsulenter

Representant for
forskningskonsulenter/
prosjektkoordinatorer

Forskningskonsulenter

Representant
for bilagslønnskonsulentene

Bilagslønnskonsulenter

Nettverk av saksbehandlere for bilagslønn

Representanter fra
Personal

PK
nettverket

Gruppeleder
bilagslønn
Referanse
gruppe arkiv

Arkivarer

Lønnskoordinatorene
Lønnsmedarbeidere

Vedlegg 9. Sentrale roller- OPA, ØPA, STA, FA (framtidsforslag)
OPA

ØPA

STA

FA

Premisseierskap

Premisseier for de juridiske retningslinjer Premisseier for budsjettering,
tilknyttet arbeidsforholdet mellom
anvisning og regnskapsførsel
universitet og timeansatte/oppdragstagere gitt av økonomireglementet
samt arkivering

Premisseier for
ressursplanlegging av eksterne
timeansatte/ oppdragstagere
tilknyttet undervisning

Prosesseierskap

Prosesseier for behandling av bilagslønn,
der kravet til kvalitet er rett lønn til rett
tid
Organisasjonsutvikler for
arbeidsgiveransvaret tilknyttet
timeansatte/ oppdragstagere.

Intet tilknyttet bilagslønn

Intet tilknyttet bilagslønn

Premisseier for
ressursplanlegging av eksterne
timeansatte/ oppdragstagere
tilknyttet opponenter og
forskningsprosjekter
Intet tilknyttet bilagslønn

Organisasjonsutvikler for
ansvar knyttet til anvisning
(BDM rollen)

Intet tilknyttet bilagslønn

Intet tilknyttet bilagslønn

Systemeier for arkivsystem, HR systemet
SAP samt eventuelle tilleggssystemer
som utvikles for å håndtere bilagslønn.

Systemeier for Oracle med
hensyn til regnskapsførsel og
økonomisk rapportering

Systemeier av FS med hensyn til Systemeier for system som
planlegging av ressurser tilknyttet benyttes til ressursplanlegging?
undervisning
Systemeier for system som
benyttes til ressursplanlegging?
Kompetanseleverandør tilknyttet Kompetanseleverandør tilknyttet
planlegging av ressurser tilknyttet planlegging av ressurser tilknyttet
undervisning
opponenter og eksterne deltagere
i forskningsprosjekter

Organisasjonsutvikling
Systemeierskap

Kompetanseutvikling

Kompetanseleverandør til hele
organisasjonen hva gjelder
administrative rutiner tilknyttet
bilagslønn

Kompetanseleverandør
tilknyttet budsjettering,
anvisning, regnskapsførsel og
innkjøp.

Faglige nettverk

Eier av tre nettverk –
personalkonsulenter, arkivansvarlige og
administrative ledere (kontorsjefer).

Oversikt over anvisere (BDM). Eier av to nettverk – studie- og
eksamenskonsulenter
I fremtiden: ulike BDM
kategorier

I fremtiden: nettverk av operasjonelle
ledere

Eier av to nettverk
forskningskonsulenter som
håndterer opponenter, og
forskningskonsulenter tilknyttet
vitenskaplige prosjekter

Vedlegg 10. Elektronisk prosessoversikt

