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Status Intern handlingsrom (IHR) 

Universitetsstyret behandlet i møtet 23. oktober følgende IHR-rapporter: 

 Rapport fra plangruppen med beskrivelse av tre alternative organisasjonsmodeller for 

videreutvikling av universitetets struktur. 

 Rapport fra plangruppen med forslag til organisering og standardisering av universitetets 

lT-virksomhet. 

 Rapport fra plangruppen med forslag til nye arbeidsprosesser og organisering av arbeid 

med bilagslønn. 

 Rapport fra plangruppen med forslag til ny administrativ organisering av opptak til 

masterstudier ved UiO 

 Rapport fra plangruppen med forslag til godkjenning og innpassingsarbeid. 

 Rapport fra plangruppen med forslag til standardisering av de administrative prosessene 

knyttet til studentmobilitet. inn og utreisende studenter 

 

Se fremlegg (ePhorte 2012/7588) til universitetsstyret på denne nettsiden: 

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2012/10-23/ihr.pdf 

Fakultetsstyret behandlet i det ekstraordinære styremøtet 24. september fakultetets 

høringsuttalelser til fem av disse rapportene. 

Universitetsstyret fattet i møtet følgende vedtak: 

Roller og ansvar:  

1. Organiseringen av universitetets administrative tjenester skal følge en desentral modell 

som innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå (nærhetsmodell) som styrker 

primærvirksomheten. Det forutsettes etablert mekanismer som hindrer vekst i 

administrative årsverk totalt sett. IHR-målet om å oppnå en gevinst på 10 – 30 % målt i 

kroner og/eller kvalitet står fast.  

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2012/10-23/ihr.pdf
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2. I de tilfeller der det kan påvises stordriftsfordeler med gode effektiviseringsgevinster, eller 

der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges sentraliserte og/eller 

standardiserte løsninger.  

3. Universitetsdirektøren viderefører arbeidet med å detaljere organiseringen av UiOs 

administrative portefølje. I denne sammenheng arbeides det videre med ny organisering 

av SA 5 (FA, KA, OPA, STA og ØPA) og Teknisk avdeling. Som et ledd i dette arbeidet skal 

det gjennomføres en konsekvens- og risikoanalyse. Forslag til organisering av disse 

enhetene fremlegges til behandling i Universitetsstyret 05.02.13. Som en del av dette 

arbeidet skal det vurderes å etablere en egen enhet for tjenesteleveranser: 

a) Tjenesteleveranser som lønn, regnskap og arkiv skal vurderes skilt ut i en egen 

fellestjeneste underlagt universitetsdirektøren. I vurderingsgrunnlaget inngår 

forslag til avtaler om tjenesteleveranser mellom den nye enheten som leverandør 

og fakulteter/museer/UB og fagavdelinger som tjenestemottakere. Tilsvarende 

avtaler kan etableres også mellom USIT/TA og fakulteter/museer/UB og 

fagavdelinger. 

b) I det videre arbeidet med organisering av de administrative tjenestene skal det 

vurderes om også andre oppgaver bør legges inn under fellestjenesten eller 

overføres til fakultetene.  

4. Universitetsdirektøren legger frem en plan for å styrke UiOs strategiske kraft nasjonalt og 

internasjonalt. Et første forslag fremlegges for behandling i Universitetsstyret den 5. 

februar 2013  

5. Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i 

gjennomføringsarbeidet. Det lages en tids- og kommunikasjonsplan for dette arbeidet.  

IT-systemer:  

1. Organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet skal følge innstillingen fra 

plangruppen for administrative IT-tjenester. Følgende områder må imidlertid utredes 

nærmere: 

- Felles brukerstøttesenter 

- Normkravene til lokale IT-ledere og –tilsatte 

- Forholdet mellom USIT som tjenesteleverandør og USIT som premissgiver  

2. For å sikre god kommunikasjon mellom lokal-IT og USIT må alle fakulteter etablere en 

organisering av sin IT-virksomhet som sikrer ett formalisert kontaktpunkt inn mot USIT. 

Personen som ivaretar bindeleddet mellom fakultet og USIT må være oppdatert på 

fakultetets strategi og satsinger.  

3. Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter etablere 

en modell for prioritering og styring av IT-utviklingstiltak som ikke faller inn under 

kategorien administrativ IT  

4. Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter 

utarbeide forslag til: 

- Strategi for universitetets IT-virksomhet 
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- Arkitektur og integrasjonsrammeverk 

- Tjenestekatalog 

Det lages en fremdriftsplan for dette.  

5. Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter fremme 

forslag til Universitetsstyret om hvordan støtte til IT i undervisning og forskning skal 

organiseres ved UiO.  

6. Universitetsdirektøren gjennomfører tiltak for å bedre kommunikasjonen og legge til rette 

for bedre samhandling mellom USIT og den øvrige organisasjonen.  

7. Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i 

implementeringsarbeidet. Det utarbeides en tidsplan for dette arbeidet.  

Bilagslønn:  

1. Det gjennomføres standardisering av arbeidsprosesser, roller og ansvar slik det er 

foreslått i rapporten «Forslag til standardiseringstiltak og systemstøtte for å oppnå 

kvalitetsforbedring og ressurseffektivisering innenfor bilagslønn». 

Dette innebærer: 

- standardisere de overordnede arbeidsprosessene 

- utarbeide overordnede beskrivelser av roller og ansvar innenfor området 

- innføring av delegert ansvar for saksbehandlere for bilagslønn, herunder etablering av 

faglige nettverk 

- utvide dagens forvaltningsorganisasjon for fastlønn til også å omfatte bilagslønn 

- utrede konsekvensene av å gi begrenset BDM til utvalgte saksbehandlere for bilagslønn 

- gjennomføre kompetansehevende tiltak  

2. Det innføres systemstøtte for å oppnå: 

- at grunndata behandles bare en gang 

- tilretteleggelse for elektronisk saksflyt 

-  enklere tildeling og oppfølging av BDM  

3. Som et ledd i oppfølgingen av styrevedtaket skal effektene av tiltakene beregnes. Effektene 

måles i kroner og kvalitet  

4. Universitetsdirektøren gjennomfører vedtakene og rapporterer til universitetsstyret om 

fremdriften.  

Studier:  

1. Organiseringen av arbeidet skal som hovedprinsipp følge nærhetsmodellen.  

2. Arbeidsoppgaver som gir stordriftsfordeler skal samles ett sted som leverer tjenester til 

alle enheter.  

3. Oppgaver som krever særlig kompetanse koordineres sentralt.  

4. Det etableres et veikart for samlet koordinering og organisering av de tre feltene i tråd 

med de reviderte forslagene, herunder standardisering.  

5. Det igangsettes en pilot for masteropptaket med minst ett deltakerfakultet. Det er en 

forutsetning at piloten gjennomføres med en felles søknadsfrist for deltakende 



 4 

 

fakultet(er). Rektor gis fullmakt til å foreta de nødvendige regelendringer for å 

gjennomføre en slik pilot. Det forutsettes en evaluering av piloten før utrulling.  

6. Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i 

gjennomføringsarbeidet. Det utarbeides en tids- og kommunikasjonsplan for dette 

arbeidet. 

Protokollen fra universitetsstyremøtet er til orientering publisert på denne nettsiden: 

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2012/10-23/protokoll.xml 

 

 

Med hilsen 

 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

 

 
Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

22859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2012/10-23/protokoll.xml

