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Bakgrunn 
 
Vedtak i Universitetsstyret 23. oktober 2012.  
 
Universitetsdirektøren viderefører arbeidet med å detaljere organiseringen av UiOs administrative 
portefølje. I denne sammenheng arbeides det videre med ny organisering av SA og Teknisk avdeling. 
Som en del av dette arbeidet skal organiseringen av det internadministrative arbeidet for SA5 
vurderes, herunder hvorvidt det er hensiktsmessig med en egen enhet for internadministrasjon (IAE).  
 
Med internadministrasjon menes oppgaver som ikke er rettet direkte mot avdelingenes fagoppgaver, 
men som er nødvendig for at virksomheten skal fungere. Dette arbeidet må ses i sammenheng med 
endret organisering i TA og USIT og det må vurderes hvorvidt noen av tjenestene IAE skal levere 
også kan omfatte TA og USIT, alternativt hvordan man kan sikre et samarbeid mellom IAE og 
tilsvarende enheter ved TA og USIT.  
 
Det er avholdt et seminar for ansatte i SA5 som har arbeidsoppgaver innenfor det 
internadministrative området samt ledere med et særskilt ansvar innenfor disse områdene. I tillegg 
har det vært gjennomført en samtale med assisterende universitetsdirektør for å kartlegge de behov 
universitetsledelsen har i forhold til internadministrativt arbeid. 

Målsetting 
 
I vurdering av opprettelsen av IAE skal brukerfokus ligge ufravikelig til grunn. Det må kunne 
sannsynliggjøres en positiv effekt for ansatte og ledere innenfor de internadministrative områdene. 

 Økt grad av produktivitet ved hjelp av samordning.  

 Økt profesjonalisering og økt grad av standardisering 

 Overholde gjeldende lover og regler godt nok 

 Frigjort tid for ledere 

 Enhetlig praksis og likebehandling i SA 

 
Dagens organisering  
 
Internadministrasjon i SA5 er i dag delvis organisert som felles tjenester (SA-økonomi, 
personalseksjonen i OPA og IT brukerstøtte fra USIT) og delvis håndtert av den enkelte fagavdeling.  
 
Kartleggingen viser at de fleste av de som i dag jobber med oppgaver innenfor internadministrasjon 
vurderer at opprettelse av en IAE vil kunne føre til bedre kvalitet på leveransene. Dagens 
organisering fører til fragmentering og det er vanskelig å få et felles fokus på de oppgavene som skal 
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utføres. Dagens organisering med fagavdelinger fører til tildels vanntette skott. Det er i de fleste 
avdelinger mekanismer for «skyggefunksjoner» fordi man ikke fullt ut får det man har behov for i de 
etablerte felles tjenestene. 
Eksempler på områder med forbedringspotensiale er innkjøp/bestillinger, billagslønn, mottak av 
nyansatte og besøkende, å hindre sårbarhet ved fravær og gjennomgående rutiner innenfor de 
internadministrative områdene. 
 
Økonomi 
SA-økonomi leverer tjenester til SA5 og USIT innenfor områdene økonomistyring, regnskap og 
prosjektstyring. For USIT leverer SA-økonomi i tillegg oppgaver innenfor personalområdet; 
bilagslønn, reiseregninger og refusjoner. 
 
Bestillinger/innkjøp håndteres i dag av rekvirenter/innkjøpere i fagavdelingene.  
 
Personal 
Personalseksjonen i OPA leverer tjenester til SA5 innenfor områdene rekruttering, 
lønnsadministrasjon, permisjoner, fratredelse og lokale lønnsforhandlinger. På grunn av manglende 
kapasitet har personalseksjonen ikke mulighet til å fungere som rådgivere på personalområdet 
generelt. Dette medfører at ledere i fagavdelingene bruker mye tid på å selv finne ut av regelverk, 
policy og rutiner på ulike områder. 
 
Billagslønn, reiseregninger, refusjoner og brukerstøtte på HR-portalen håndteres av fagavdelingene 
selv. Det brukes relativt mye ressurser på dette i fagavdelingene. Særlig KA og STA har mye 
billagslønn. Regelverket overholdes i varierende grad. Brukerstøtte på HR-portalen er tidkrevende og 
ansatte med superbrukeransvar melder fra om lav formell kompetanse på portalen. Ansatte med 
delvis permisjon eller delvis sykemelding får ofte problemer med informasjon om arbeidstid. Den 
enkelte ansatte, ledere og/eller superbrukere bruker mye tid for å finne ut av hva som er feil, 
feilmelding til SAP og endelig oppfølging mot den enkelte ansatte.   
 
IT 
USIT leverer i dag brukerstøtte til SA5; sette opp maskiner, installasjon av programvare, tilganger og 
generell problemløsning. 
 
Innkjøp av nytt utstyr og fordeling av innkjøpte maskiner ligger til fagavdelingene. Dette medfører at 
avdelingene er avhengig av at de har en ansatt som «kan en del om IT» og som kan bruke deler av sin 
stilling på dette. I enkelte avdelinger er det ledere som utfører dette. 
 
Arkiv 
Delarkiv for sentraladministrasjonen leverer i dag til SA5 dokumentfangst, brukerstøtte, 
innsynsbegjæringer, restanser,  
 
Delarkivet SA fungerer godt, men fagavdelingene påpeker at det ikke vil være kostnadseffektiv bruk 
av ePhorte før også universitetsledelsen tar dette i bruk. For å få til elektronisk saksbehandling og 
oppnå kostnadsoptimalisering  SA5 er dette nødvendig. 
 
Kontordrift 
Kontordrift håndteres av den enkelte fagavdeling. Det er ulikt hvorvidt fagavdelingene har en person 
dedikert til denne type oppgaver eller om det er ansatte som har dette som del av sin stilling. 
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Universitetsledelsen 
I tillegg til seminaret for ansatte i SA5 har det vært gjennomført samtale med assisterende 
universitetsdirektør angående universitetsledelsens behov for administrativ støtte. I dag er det tilsatt 3 
personer som driver med direkte lederstøtte. Universitetsledelsen har behov for ansatte som er 
dedikerte til disse oppgavene. Dette er det vanskelig å se for seg i en IAE. Det er likevel noen av de 
oppgavene som i dag utføres av ansatte hos universitetsledelsen som kan overføres en IAE; særlig 
oppgaver knyttet til bestillinger og det å fungere som en backup for forværelset til 
universitetsledelsen.  
 
Framtidig organisering 
Kartleggingen fagavdelingene har gjort som del av SA5-prosessen viser ikke det fulle bildet av hva 
fagavdelingene bruker på internadministrativt arbeid i dag, da mange av arbeidsoppgavene er lite 
synlige i arbeidshverdagen.. En IAE og ressursbruk vil være avhengig av hvordan SA5 for øvrig 
organiseres; eventuell egen enhet for fellestjenester og overførte oppgaver til fakultetene, men det er 
foretatt et estimert behov for framtidig bemanning. Estimatet vil måtte justeres avhengig av 
styrevedtak om fremtidig organisering og videre dimensjonering av SA5. Basert på nåværende 
volumer kan man se for seg følgende dimensjonering: 
 
Økonomi: 5-6 årsverk (inkluderer det fagavdelingene i dag bruker på innkjøp/bestilling og den 
tjeneste USIT mottar i dag ) 
Personal: 3-4 årsverk (inkluderer billagslønn og oppfølging av HR-portal).  
Arkiv: 5 årsverk (som dagens organisering) 
Kontorstøtte: 1-2 årsverk (herunder bidra inn mot ansatte i universitetsdirektørens stab som 
avlastning). 
 
En IAE legges under universitetsdirektøren med egen administrasjonsleder.  For områder hvor det er 
behov for faglig koordinering, kan man se for seg at en medarbeider får et særlig koordinerende 
ansvar for det gjeldende området.  

 
Suksesskriterier 

- Kunnskap om fag, kjennskap til avdelinger og tilgjengelighet for ansatte og ledere. 

- En enhet med tydelig definert ansvarsområde. Autonomi innenfor definerte rammer på eget 

område.  

- Brukerorientering: Brukernes behov for tjenester skal stå sentralt. Føle eierskap til hele 

sentraladministrasjonen. 

- Økt grad av profesjonalisering og standardisering 

- Enhetlig praksis i SA 

- Frigjort tid for ledere og tilstrekkelig lederstøtte 

- Adekvat overholdelse av gjeldende lover og regelverk  

- Samordning: Samle miljøer med liknende tjenester for å sikre robusthet og fleksibilitet, og 
redusere sårbarhet. Forbedre kapasitetsstyring ved å sikre helhetlig og effektiv 
ressursutnyttelse på tvers av SA5 

- Et sterkere fagmiljø på det internadministrative området, hvor driftsutvikling av 

internadministrative støttetjenester muliggjøres i større grad enn innen dagens organisering. 

- Medarbeiderutvikling: Sikre helhetlig og systematisk oppfølging av medarbeideres faglige og 

personlige utvikling samt sikre at ansatte har et faglig fellesskap 
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Risikoelementer 

- En IAE leverer ikke godt nok, det opprettes nye skyggefunksjoner i fagavdelingene for å 

håndtere de internadministrative oppgavene. , det oppstår «parallellorganisasjon» i 

fagavdelingene 

- Isolert fra fagavdelingene, klarer ikke å gi gode nok tjenester fordi kjennskapen til 

fagavdelingene er for lav. 

- «gammel organisasjon» slår igjennom 

- Manglende ressurser 

- Flere oppgaver på leder/ansatte i fagavdelingene fordi den ressursen de har i dag fjernes uten 

at alle småoppgaver forsvinner. 

Samordning/samhandling med TA og USIT 

Både TA og USIT er store fagavdelinger som har egne organisasjonsutviklingsprosesser parallelt med 
SA5-prosessen. Det vurderes derfor dithen at det ikke er hensiktsmessig og inkludere disse i en IAE 
på det nåværende tidspunkt.  
For å få til best mulig ressursutnyttelse på tvers av hele sentraladministrasjonen foreslås det i første 
omgang at ansatte innenfor de internadministrative områdene i TA og USIT inngår i samarbeid med 
IAE. Det bør være felles rutiner selv om det formelt ikke er samme enhet. 
 

 

 
  

Arkivdrift 

•dokumentfangst 

•brukerstøtte 

•innsynsbegjæringer 

•restanser  

Kontordrift 

•Mottak av besøkende 

•Mottak av nyansatte 

•Administrasjon av IT-
utstyr 

•Praktisk 
interninformasjon til 
SA 

•Være avlastere for 
universitetsledelsens 
sekretariat 

Personaldrift 

•rekruttering 

•lønnsadministrasjon 

•permisjoner 

•fratredelse 

•lokale 
lønnsforhandlinger 

 

Økonomidrift 

•økonomistyring 

•regnskap 

•prosjektstyring 

•bilagslønn 

•reiseregninger 

•refusjoner 
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Deltakere seminar SA5 Internadministrasjon 
 

1. Eirin Hov – OPA (forfall) 
2. Henrik Arnold Borge – OPA 
3. Irene Sandlie – OPA 
4. Kristin Kjølstad – OPA 
5. Maja Jenssen Malnes  - OPA 
6. Mohamed Merouani - OPA 
7. Sigrid Førland - OPA 
8. Tor-Audun Olsen - OPA 
9. Vilborg Halldis Isaksdottir – OPA 
 
10. Fredrik Emil Olsbu – ØPA 
11. Helene Jenssen Stockfleth - ØPA 
12. Marthe Berit Mørck - ØPA 
13. Lars Solheim - ØPA 
 
14. Guri Drottning Aarnes - FA 
15. Katrine Hjertner Faber – FA 

 
16. Bjørnar Sarnes - KA 
17. Lars Flønes Ravn - KA 
18. Monica Lihus Johansen – KA 

 
19. Hanna Ekeli - STA 
20. Margrethe Wielgosz – STA (forfall) 

 
21. Jenny Nornes – IHR 
22. Kent Grødem - IHT 

 
 

 


