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Vurdering av etablering av fellestjenester 

1. Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok 23.10.2012 knyttet til hovedområde Roller og ansvar: 

«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 
fellestjenesteenheten som leverandør og fakulteter/museer/UB(enhetene) og fagavdelinger som 
tjenestemottakere.  

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.» 

Arkiv vil utredes i eget IHR-prosjekt og er derfor tatt ut av denne utredningen. Innkjøp er et felt som 
er tett knyttet til regnskapstransaksjoner og er derfor tatt inn i utredningen. 

2. Innledning 

Arbeidsgruppen ble nedsatt den 14.11.2012. Fagforeningene ved UiO fikk informasjon om 
opprettelse og forespørsel om deltakelse i IDF-møte, men ingen responderte på forespørselen. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer: 
 Jenny Nornes (IHR-sekretariatet) - leder 
 Marianne Mancini (ØPA) 
 Tone Rogstadkjærnet (ØPA) 
 Jacob Landsvik (ØPA) 
 Elisabeth Kolstad (ØPA) 
 Inger Ann Faye (OPA) 

Trond Ryd (OPA) 
Mona Bratlie (MatNat) 
Jan-Børge Tjæder (HF) 
Leif Jensen (OD) 

 Jan Thorsen (IHR-sekretariatet) dokumentarist 
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Arbeidsgruppen har hatt 7 arbeidsmøter i perioden: 16.11, 28.11, 7.12, 13.12.2012, samt 14.1, 
25.1 og 1.2.2013.  

Gruppens medlemmer har fått arbeidsoppgaver mellom hvert møte. Dette for å sikre at alle blir 
hørt, og at de forslag og ideer som presenteres i møtene er forankret i egne organisasjoner. 

Grunnlag: 

Utredningen av en etablering av en sentral fellestjeneste legger UiOs styrevedtak datert 
23.10.2012 til grunn. Den vedtatte nærhetsmodellen er førende for de forslag som fremmes.  

I tråd med vedtaket bør en etablering av en slik fellestjeneste foregå i henhold til følgende føringer: 
o Brukeren er i fokus 
o Beslutninger skal fattes på lavest mulig effektive nivå 
o Gode standarder skal utarbeides i samhandling med brukere.  
o Disse standardene legges til grunn for distribuerte løsninger 
o Den totale kostnaden for den administrative støtten skal, når løsninger er innført og 

overgangskostnader er tatt ut, utgjøre en redusert andel av universitetets totale 
ressursbruk 

o For å kunne oppnå en effektiv desentralisert organisasjon er det en forutsetning at 
de definerte minimumskravene til arbeidsprosesser, prosedyrer og retningslinjer 
standardiseres og følges gjensidig forpliktende. De gjensidige forpliktelsene bør 
formaliseres i en samarbeidsavtale 
 

Fellestjenesten skal inneholde tjenester som skal støtte hele UiO og som ikke kan eller bør 
distribueres ut fordi oppgavene: 

o Har vesentlige stordriftsfordeler 
o Krever særlig kompetanse 
o Ikke krever nærhet til brukerne 

 

I arbeidet med utredningen av fellestjenesten fokuseres det på de to gjennomgående 
hovedprosesser:   

 

 Fra behov til betaling (innkjøp – fra behovet for varer og tjenester oppstår til betalingen er 
regnskapsført) 

 Fra arbeid til betaling (lønn – fra behov for tilsetting oppstår til den ansatte har fått utbetalt 
lønn) 
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Hovedprosessenes sammenheng som illustrert i skissen nedenfor: 
 

 

Modellen viser de to prosessene satt i en sammenheng med hele økonomiområdet på UiO. Lønnsområdet har til nå hatt fokus på 
lønnsutbetalingen og ikke så mye på regnskapsdelen. Innkjøp har hatt fokus på det innkjøpstekniske og ikke så mye på 
transaksjonskvalitet. Dette medfører en del ekstra arbeid, bl.annet er ompostering av lønn meget arbeidskrevende for mange. Ved 
etablering av gjennomgående prosesser, endret organisering og oppfølging vil transaksjonskvaliteten bedres.  

3. Dagens organisering 

De to hovedprosessene som illustreres under pkt 2 knytter sammen virksomhetsområdene til tre 
seksjoner som per i dag ikke er samorganisert;  

- Innkjøpseksjonen (IS), Regnskapseksjonen (RS) og Lønningsseksjonen (LS)  

Seksjonene har følgende antall årsverk pr 31.12.2012 

 Innkjøpsseksjonen – 19 årsverk 

 Regnskapsseksjonen – 29,5 årsverk 

 Lønningsseksjonen – 40,7 årsverk (inklusive 3 som jobber med systemer)  

 Systemseksjonen i ØPA– 7 årsverk 
 
Systemgruppenes organisering utredes av en egen arbeidsgruppe og vil ikke behandles videre i 
denne utredningen.   
 
De tre enhetene har i dag ansvaret for store driftsområder. For å illustrere volumene ved UiO: 

 UiO gjør innkjøp for omlag 1,8 milliarder NOK hvert år. Innkjøpsseksjonen forvalter 220 

rammeavtaler på vegne av UiO. 

 Regnskap, 104 500 inngående fakturaer, 12 500 utgående fakturaer, 6 000 manuelle bilag i 
hovedbok (234 000 linjer) 

 Lønn via SAP utbetaler 4,3 milliarder kroner pr. 31.12.2012, fordelt på 12 000 månedlige 
lønnsutbetalinger, 29 000 årlige manuelle lønnsutbetalinger og 30 000 årlige 
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bilagsutbetalinger (reise/utgiftsbilag). Årlig sendes det ut om lag 21 000 lønns- og 
trekkoppgaver 

 

3.1 Målsetting for fellestjenesten 

Hovedmålsettingen for etablering av en Fellestjeneste vil være å se sammenhengen mellom 
fagområdene og legge til rette for bedre samhandling og et enhetlig bruker fokus. I tillegg til økt 
formålseffektivitet vil økt kostnadseffektivitet muliggjøres i hele organisasjonen. Dobbeltarbeid 
fjernes ved å øke grad av standardisering og desentral datafangst. Tilbakemeldinger i prosjektet 
«Roller og ansvar» gir grunnlag for å gjennomgå kontrollrutinene ved hele UiO. Revisjonen av 
kontrollrutinene bør fokusere på hva som er «godt nok» innenfor lover og regler. 

Opprettelse av en fellesenhet vil medvirke til at: 

 Opplysningene registreres der hvor de oppstår - på lavest mulig effektive nivå og nærest 
mulig brukeren. Dette vil føre til: 

o Større eierskap til datagrunnlaget vil gi økt datakvalitet og følgelig minske behovet 
for avvikshåndtering og kontroll 

o Redusere antallet omposteringer og/eller feilutbetalinger 
o Redusere transaksjonskostnadene gjennom at kontrollen plasseres nærmest mulig 

brukeren 

 Kapasitetsstyring forenkles. Den totale ressursbruk reduseres gjennom desentral 
datafangst 

 Ved at prosessene inn mot innkjøp, lønnsutbetaling, regnskap ses i sammenheng kan 
disse optimaliseres helhetlig, og verdifull læring ivaretas 

 Økt fokus på virksomhetskritiske hovedprosesser  
o Arbeid til betaling (behov for arbeidskraft og refusjon til regnskap) 
o Behov til betaling (innkjøp til regnskap) 

 

En slik fellestjeneste vil ha gode gevinster for enhetene: 

 ved at driftsfunksjonene og -støtten sentralt fremstår samlet og ensartet, og samtidig 
ivaretar systemenes(Oracle/SAP) forskjellighet 

 ved å skape helhetlige løsninger med utgangspunkt i 
 brukernes behov 
 lover og regler 
 felles IT-systemer 

 ved å ha fokus på utvikling av felles rutiner på tvers av dagens avdelingsstruktur og 
fagdisipliner 

 ved å ha enhetlige team på tvers av fagdisipliner 

I dag skiller de tre enhetene seg fra hverandre i arbeidsmetodikk, og tilgjengelig systemstøtte. Kort 
oppsummert er dagens situasjon som følger: 

 Innkjøpsseksjonen har samlet mye av innkjøpsfaglig kompetanse sentralt og 
behovskompetanse desentralt. Den har jobbet mye med profesjonalisering, organisering og 
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arbeidsdeling med fakultetene de siste årene. Det er desentral datafangst gjennom 
innkjøpsmodulen i Basware. 

 Regnskapsseksjonen har mye desentral datafangst og har jobbet en del med prosessene 
og organisering av arbeidet. Det er imidlertid grunnlag for å se på hvordan kontroller 
gjennomføres. Det er arbeidsgruppens vurdering at UiO per i dag har for stor fokus på ad-
hoc og avvikskontroller, og for lite fokus på læring inklusive rutineforbedring og - 
oppfølging.  

 Lønningsseksjonen har i dag i liten grad desentral datafangst. HR-portalen gir noe 
datafangst, og prosjektet IHR-bilagslønn vil øke mulighetene for desentral datafangst. Det 
er erkjent et behov for å bedre datakvaliteten og omposteringer av lønn er 
ressurskrevende. Ved å bedre transaksjonskvaliteten vil transaksjonskostnadene 
reduseres. Prosessen fra arbeid til betaling må gjennomgås med dette i fokus. 

Det er et gjennomgående behov for å lage en matrise for hvordan kontroll skal fordeles mellom det 
sentrale og de desentrale nivåene. Suksesskriteria er at det fokuseres på hvordan man kan få en 
læringssløyfe i forbindelse med kontrollene. Ved etablering av læringssløyfer kan feilprosentene 
reduseres og unødig dobbeltarbeid unngås. 

3.2 Dagens organisering – utfordringer 

 På enhetene oppleves det som problematisk at samhandlingen mellom lønn og regnskap 
sentralt ikke fungerer godt.  

 Driftsforbedring nedprioriteres siden OPA og ØPA er store avdelinger med tunge 
driftsoppgaver og samtidig har tunge strategiske og styringsrelaterte oppgaver. 

 Det har vært vesentlige forandringer i rammebetingelser siden 2005: 
o Riksrevisjonen har hatt vesentlige merknader som har blitt fulgt opp 
o Innføring av totalkostnadsføring, aktivering og avskrivning. 
o Innføringen av SAP har bidratt til vesentlige forandringer i rammebetingelsene for 

driften. Funksjonaliteten har økt og omfanget av oppgaver. Eksempler er 
tidsregistrering, refusjoner, reisemodul, ferie- og fraværskvoter og sykelønnsmodul. 

3.3 Dagens organisering - fordeler  

 God organisatorisk sammenheng mellom styringsperspektiv og driftsperspektiv innen 
henholdsvis økonomi (virksomhetsstyring-økonomistyring-regnskap-innkjøp) og lønn og 
personal 

 Samling av fagkompetanse som gir robuste fagmiljøer 

4. Arbeidsdeling  

4.1 For innkjøp og regnskap 

Figuren under illustrerer arbeidsdelingen mellom enhetene og innkjøp og lønn samt hvilke 
systemer som støtter prosessene. Vi har her skilt mellom oppgaver som kan karakteriseres som 
forvaltning og sentral drift øverst i figuren og gjennomgående prosesser i sirkelen. Tallene knyttet 
til oppgavene viser antall årsverk som er knyttet til oppgaven. Kartleggingen er et øyeblikksbilde.  
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For de gjennomgående prosessene er det en grov vurdering av arbeidsdeling mellom nivåene. Vi 
ser her at med unntak av større anskaffelser og behov til betaling er det knyttet relativt få ressurser 
til de enkelte oppgavene på sentralt nivå. 

 

  

Oppgaver som her betegnes som forvaltning bør i all hovedsak ligge sentralt. Opplæring, og 
overordnet ansvar for kontrollregime, samt utvikling av felles prosesser og rutiner er to oppgaver 
der man kan vurdere ansvarsdelingen. Fellestjenesten bør ha en sentral rolle og ansvar i begge 
disse oppgavene. 

For oppgaver som er betegnet som gjennomgående prosesser må følgende oppgaver ligge 
sentralt: 

 Finansregnskap,  

 Epay,  

 Utstyrsregistrering,  

 Sentrale kontroller innen regnskap (avstemminger med mer). 

De øvrige oppgavene bør ligge sentralt. Hovedårsaken er at det er spesialiserte oppgaver. Dette 
gjelder særlig innkjøp, toll og merverdiavgift. For behov til betaling er begrunnelsen 
stordriftsfordeler der er oppgavene primært knyttes til mottak, skanning og verifisering av fakturaer. 
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4.2 For lønnsområdet 

Lønningsseksjonen har ingen kartlegging av hvilke ressurser lokale enheter bruker i dag på de 
ulike lønnsoppgavene. Det er derfor ikke mulig å lage en fordelingsoversikt over dagens sentrale- 
og desentrale ressursbruk slik som modellen i 4.1. 

 Lønningsseksjonen har rapportert inn sine oppgaver på et detaljert nivå. Med utvidet 
systemstøtte og kompetanseheving av lokale brukere, er det mulig å overføre 
lønnsoppgaver til enhetene. Oppgavene omfatter: 

o Registrering og kontroll mot regelverk og retningslinjer 

o Kontroll av data mot regelverk og retningslinjer 

o Godkjenne registrerte for utbetaling 

og gjøres innenfor følgende fire hovedområder: 

o Behandling av lønns- og personaldata (registrering av informasjon i SAP, validering 
av data mot regelverk og retningslinjer, og simulering av lønnsresultat på 
personnivå). Inkluderer også håndtering av avspasering, fravær og ferie. 

o Behandling av reisedata  

o Behandling av refusjonsberettiget fravær (utarbeide og følge opp refusjonskrav til 
NAV) 

o Behandling av ansattes alderspensjonering(registrering/innmelding og oppfølging 
mot SPK) 

Lønningsseksjonen bruker i dag ca 36,5 årsverk på disse oppgavene. Oppgavene henger i dag 
sammen med ulike interne bindinger, men kan trolig - med mindre tilpasninger - desentraliseres 
uavhengig av hverandre.  

En faseinndelt innføring er å anbefale i takt med utvidet systemstøtte og 
kompetanseheving/endring både sentralt og lokalt. 

5. Etablering av en fellestjeneste 

En etablering av en fellestjeneste med seksjoner fra OPA (lønningsseksjonen) og ØPA 
(regnskapsseksjonen og innkjøpsseksjonen) må nødvendigvis gjøres stegvis over tid.  
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5.1 Faseinndelt gjennomføring 

Det er arbeidsgruppens vurdering at etableringen av en Fellestjeneste bør foregå i tre faser før 
Nærhetsmodellen er totalt gjennomført innenfor hovedprosessene ‘Arbeid til betaling’ og ‘Behov til 
betaling’. Fasenes beskrives i hovedtrekk under: 

Fase 1 – Slå sammen LS, IS og RS organisatorisk og gjennomføre den interne 
organiseringen slik at de fremstår som en samlet organisasjon i forhold til enhetene 

 Det iverksettes umiddelbare endringer ved at det etableres en ny struktur der de tre 
seksjonene slås sammen organisatorisk i den form de er i og med den bemanning de har i 
dag. Fellestjenesten skal fremstå som en samlet organisasjon i sitt samarbeid med 
enhetene 

 Det etableres tverrgående miljøer for opplæring, kontroll og utvikling av rutiner 

 Det etableres et enhetlig servicesenter og websider 

Fase 2 – detaljert oppgave og funksjonsfordeling og etablering av prosessgrunnlag 

Felles for de tre områdene er: 

 Utvikle et helhetlig opplæringstilbud 

 Gjennomgå kontrollrutinene herunder å etablere fokus på læringssløyfer i 
kontrollrutinene.  

 Etablere samarbeidsavtaler og service erklæringer 

 Forenkle tilgangsstyring til systemene 

 Helhetlig grep for utvikling av transaksjonskvalitet 
 
Spesifikt for de tre områdene er det hensiktsmessig med følgende fokus:  

 Innkjøp  
o Arbeider videre med dagens prosessforbedringer herunder funksjons- og 

oppgavefordeling 

 Regnskap  
o Optimalisere dagens arbeidsprosesser i tråd med nærhetsmodellens føringer  
o Vurdere å etablere et kvalitetsprogram i som erstatter kontrollprogrammene 

 Lønnsområdet  
o Redesign av rutiner og prosesser  
o Systemutvikling for å muliggjøre distribuerte løsninger og desentral datafangst 
o Dra lærdom av og trekke ut gevinster fra prosjektet IHR-bilagslønn, som skal ha 

systemstøtte med brukerfokus slik at lønnsbilag registreres kun en gang, og på 
lavest mulig effektive nivå  

o Bygge opp forvaltningskompetanse 

 
For en vellykket gjennomføring og bærekraftige løsninger må organiseringen romme behov for 
videreutvikling av løsninger og etablering av grunnlag for en lærende organisasjon. Den totale 
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ressursbruken ved UiO vil gå ned. Etter at det er etablert en oversikt over hensiktsmessig 
oppgave- og funksjonsfordeling må følgende vurderes i arbeidet med desentralisering: 

 Personalmessige konsekvenser  

 Økonomiske konsekvenser av flytting av arbeidsoppgaver 

 Muliggjøre desentralisering ved enhetene 

En skisse til tversgående prosesser i organiseringen av de ulike fagområdene samlet vil kunne 
være: 

 

 

 

 

 

5.2 Roller, ansvar og myndighet 

Det må utarbeides beskrivelser som klart definerer roller, ansvar og myndighet for den sentrale 
fellesenheten, de sentrale avdelingene og primærenhetene lokalt. Eksempler på dette kan være: 

o Fellesenheten 

 Utføre tjenester overfor enhetene i henhold til samarbeidsavtale 

 Utføre driftsoppgaver som oppfyller kriteriene til sentral utførelse i henhold til 
nærhetsmodellen, for eksempel ved lønnskjøring, fraværsstatistikker, 
finansregnskap, remittering, systemoppgaver. 
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 Prosesseier 

 Ansvar for utvikling av UiOs standard for driftsrutiner/prosesser innen 
fagområdene. Standarder skal utvikles i tett samarbeid med enhetene slik at 
de dekker brukernes behov og utnytter systemene. Standarden etableres 
som en syntese der de ulike perspektivene i arbeidsprosessene tas inn. 
Sekundært etableres standarden som et kompromiss der 
kostnadseffektivitetshensyn prioriteres innenfor rammen ‘godt nok’ der det 
ikke er fagnære koblinger. 

 Være en aktiv pådriver for å eliminere ikke-verdiskapende momenter og 
aktiviteter slik at prosessene optimaliseres og samtidig sørge for løpende 
forbedringer ved at kvalitet, tidsbruk og kostnader ses i sammenheng 

 Ansvar for at eksterne krav inklusive kontroll integreres enklest mulig i de 

etablerte prosessene, ved for eksempel krav til regnskapet, gjennomføring 

av anskaffelser, korrekt lønnsutbetaling, korrekt rapportering. Utvikling av 

kontroll skal også skje i samarbeid med enhetene slik at den best mulig 

fanger opp både gjennomgripende og lokal risiko. Fleksibilitet skal ivaretas 

og læringssløyfer etableres. 

 Ansvar for et koordinert opplæringstilbud 

 Fagavdelingen 
 Fagavdelingens rolle vil beskrives i SA5-prosjektet. Arbeidsgruppen 

definerer derfor dette ut av utredningen, men det vil være naturlig å trekke 
inn i fase 2 i den foreslåtte faseinndelte gjennomføringen. 
 

 Primærenhetene (fakulteter, museer og bibliotek) og andre operative miljøer 

o Ansvar for tjenester til sluttbrukere på samtlige av den gjeldende enhetens 

administrative nivåer 

 Tjenester inklusiv beslutningsstøtte for ledere, prosjektledere, ansatte 

o Ansvar for 1. linje support til enhetenes brukere 

o Ansvar for transaksjonskvalitet 

o Ansvar for intern kontroll på samtlige av den gjeldende enhetens administrative 

nivåer 

o Bidra i utvikling og implementering av standarder i samarbeid med den sentrale 

fellesenheten 

5.3 Forutsetninger 

For en hensiktsmessig gjennomføring og for at målsettingene med IHR-prosjektet skal oppfylles 
ligger det noen forutsetninger til grunn: 

 Det følger med finansiering som konsekvens av desentralisering av arbeidsoppgaver. At 
det utløses økonomiske gevinster til fordel for primærvirksomheten ved effektivisering av 
arbeidsoppgaver 

 Systemene må tilpasses slik at desentral datafangst muliggjøres  
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 Desentralisert nivå tilpasses slik at den distribuerte og desentraliserte standarden kan 
møtes effektivt og kvalifisert.  

 Fellestjenesten skal preges av at service- og støttefokuset prioriteres.  

 Små enheter kan imøtekommes og få hjelp til oppgaveløsning på de felter der deres 
vurdering er at det ikke er hensiktsmessig at de har tilstrekkelig bemanning selv. Disse skal 
ikke betjenes av Fellestjenesten men ved å kobles til og inkorporeres i eksisterende 
operative miljøer. 

 Felles IKT-systemer forutsetter en standardisering av policy, prosesser, rutiner, roller 
alternativet er at enhetene etablerer sine egne strukturer. Det er arbeidsgruppens vurdering 
at sistnevnte er uforenlig med formåls- og kostnadseffektiv drift. 

 Det etableres gode, kortfattede samarbeidsavtaler der det etableres minimumskrav i forhold 
til standarden til både ‘kvalitet inn’ og ‘kvalitet ut’. Gjennom bedret samhandling vil 
prosesser og rutiner optimaliseres.  

 Arbeide for at man gjennom god samhandling mellom nivåene også bidrar til økt tillitt 

mellom dem. 

5.4 Gevinstrealisering 

Arbeidsgruppen foreslår at gevinstene ved etablering av en fellestjeneste kan ta utgangspunkt i 
følgende oppsummerte og målbare punkt: 

 

 Brukerfokuset er bedret 

 Arbeidsdelingen er tydelig 

 Økt standardisering har gitt bedre ressursutnyttelse 

 Det er allokert ressurser til primærvirksomheten 

 Transaksjonskvaliteten er bedret 

 Forvaltningen og driften er effektivisert 

 Grunnlaget for kontroll er bedret grunnet økt standardisering og riktig kompetanse  

 Bedret og effektiv driftsledelse 

5.5 Risiko ved etablering av Fellestjeneste med Lønn, regnskap og innkjøp 

 

 Svak driftsledelse 

 Organisatorisk avstand mellom henholdsvis regnskap og økonomi/virksomhetsstyring, 

og lønns og personalområdet, kan medføre til at områdene ikke utvikles i takt og 

dermed gir uhensiktsmessige løsninger ved enhetene og redusert styringsinformasjon. 

 Dersom ikke tilstrekkelig systemkompetanse organiseres innad i fellestjenesten vil det 

medføre reduserte evner til å tilpasse systemene etter nærhetsmodellen og brukernes 

behov. Det vil også gi økt risiko for at driftsfeil ikke rettes umiddelbart og evt. Redusert 

oppetid. 

 Løpende driftsoppgaver hindrer endring fordi det ikke er kapasitet til å utrede og foreta 
endringene 

 Innsparinger på det sentrale nivået kommer ikke primærvirksomheten til gode 
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 Speiler ikke nødvendigvis enhetenes organisering av tilsvarende driftsoppgaver 

 De ansatte får ikke tilstrekkelig opplæring i sammenhengene mellom lønn, regnskap og 
innkjøp. 

 Kan gi økt byråkratisering fordi det krever koordinering opp mot økonomistyring og 
personalområdet. 

 Det er en risiko for at lønns- og regnskapsfunksjonene krever så mye spisskompetanse 
at det fortsatt i en sammenslått avdeling vil være et skille mellom lønns- og 
regnskapsarbeidet. Den store transaksjonsmengden av lønns- og 
regnskapstransaksjoner og et komplisert regelverk på lønns- og regnskapsområdet 
legger opp til at ansatte blir dedikert til «spesialfunksjoner».  

 Med ulikt systemteknisk løsning(SAP og Oracle) øker utfordringen med å få god nok 
kompetanse til å kunne operere begge system. Dette vil gjelde for alle hovedfunksjoner 
som førstelinjetjeneste, registrering, kontroll og avstemming og systemtekniske 
oppgaver.  

5.6 Forutsetninger for å lykkes 

 

 Fellestjenesten må ha en organisasjonskultur der brukerperspektivet er en bærebjelke. 

 Enhetene bidrar til standardisering av prosesser og rutiner. 

 Roller og organisering av operative driftsfunksjoner må fylle minimumskrav til 
standardisering. 

 Primærvirksomheten blir tilført de økonomiske effektiviseringsgevinstene 

 Det må etableres en smidig samhandling mellom Fellestjenesten og øvrige 
sentraladministrative avdelinger 

 Systemene må utvikles for å kunne understøtte en desentral modell; sette fakultetene 
og enhetene i stand til å utføre oppgaven med tilfredsstillende IT-systemstøtte 

 Desentral datafangst forandrer forvaltningsoppgavene sentralt noe som vil kreve 
kompetanseutvikling og -endring 

 Ansvar for opplæring må tillegges Fellestjenesten i samråd med fakultetene 

 Etablering og utvikling av felles rutiner og standarder må tillegges Fellestjenesten i 
samråd med fakultetene 

 Lederstruktur i Fellestjenesten må gjennomgås  

 De gjennomgående hovedprosessene må gjennomgås med brukerperspektivet i fokus 
og med sikte på å legge registreringsarbeidet så langt ut i organisasjonen som det er 
praktisk mulig (nærhetsmodellen) for å ivareta effektivitet. 

o Hovedprosessene: 
o Fra behov til betaling 
o Fra arbeid til betaling 

 Maler, rutiner og standarder må videreutvikles i tråd med punktet over 

 Beslutningsstrukturen må gjennomgås og forankres.  

 Bedre samhandling mellom lønn, regnskap og innkjøp 

 Opplæring omfatter hele hovedprosesser 

 Forenkling av registreringsrutiner/prosesser 

 Økt brukervennlighet 

 Ansvarliggjøring av alle involverte i prosessene for å bevege seg fra kontroll til tillit 
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6. Oppsummering og anbefaling 

 

Arbeidsgruppen for Fellestjenester anbefaler at det etableres en fellestjeneste. Formålet med 
fellestjenesten er at sammenhengen mellom områdene lønn, regnskap og innkjøp bedres og bidrar 
til et enhetlig brukerfokus, noe som ikke ivaretas i dagens modell. Fellestjenesten skal møte 
kriteriene i Nærhetsmodellen og bidra til økt kostnadseffektivisering og optimalisering av rutiner 
med et særlig fokus på å kun registrere data én gang.  

Det bør i tillegg etableres gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom Fellestjenesten og 
enhetene. 


