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2. Innledning 
Akademisk frihet og kollegialitet er to av Universitetet i Oslos hovedverdier. UiO skal være 

kvalitetssøkende i all sin virksomhet. Fagmiljøene skal etterstrebe de høyeste kvalitetsstandarder. 

Også administrasjonen og støttetjenestene skal være preget av denne kulturen, men samtidig drives 

effektivt. Dette innebærer et behov for kontinuerlig arbeid med å tilpasse våre administrative 

ressurser og arbeidsmåter slik at de på best mulig måte tjener UiOs faglige og strategiske mål for 

forskning, utdanning og formidling. Mest mulig av UiOs samlede ressurser skal brukes direkte på 

primærvirksomheten. Utvikling og ledelse av kunnskapsinstitusjoner som UiO krever en særlig god 

balanse mellom kollegiale prosesser og linjestyrt ledelse. Når denne balansen er til stede, fører det til 

en bra arbeidsplass hvor det er god utførelse i både administrasjon, forskning og utdanning. 

Prosjektet Internt handlingsrom må sees i lys av dette.  Prosjektet skal foreslå tiltak som bidrar til 

etablering av en sentraladministrasjon som kan møte dagens og fremtidens administrative 

utfordringer til det beste for primærvirksomheten.  Fagområdene skal sees i sammenheng og finne 

løsninger på tvers så langt det er mulig. Forslagene skal bidra til å oppnå de definerte IHR-målene: 

effektivitet, profesjonalitet og tydelige beslutningsstrukturer. Forslagene skal tilpasses de 

forutsetninger som legges i Nærhetsmodellen for organisering av universitetets samlede 

administrative funksjoner.   

Et godt og velfungerende universitet forutsetter at både ansatte og studenter trives og kjenner 

tilhørighet. Det vil derfor være nødvendig å styrke det kollegiale samarbeidet både med enhetene og 

innad i Sentraladministrasjonen. Kollegialt samarbeid er avgjørende for nyutvikling og forbedret 

kvalitet. Universitetet må utvikle en ledelsesstruktur og en organisasjon som legger til rette for både 

intern og ekstern samhandling slik at universitetet oppleves som en god arbeidsplass, og at 

universitetet møter sine eksterne brukere og samarbeidspartnere på en god måte. Administrasjonen 

og dens særegne kompetanse spiller en viktig rolle ved en kunnskapsinstitusjon som UiO. 

Det skal ikke etableres en bestiller-/utfører modell                    

Godt samarbeid er avgjørende for nyutvikling og forbedret kvalitet. Samarbeid på tvers forenkles 

gjennom en klart definert ansvars- og oppgavefordeling der myndighet og fullmakter beskrives i tråd 

med nærhetsmodellen. Driften skal være effektiv og samtidig forbedres løpende ved at kvalitet, og 

kostnader ses i sammenheng for UiO som helhet. Helhetsperspektivet ivaretas ved at kontroll og 

kvalitetssystemer integreres enklest mulig i rutinene. For å sikre kortest mulig avstand mellom bruker 

og støtteapparat, skal utvikling av rutiner skje i samarbeid med falkuteter,museer og andre enheter.  

I tråd med det som er beskrevet ovenfor, etableres det følgelig ikke en bestiller utfører-modell. Gjennom 

en tilpasning av organisasjonen vil UiO være godt skikket til å utføre arbeidet både effektivt og med 

høy kvalitet. 

Ikke dimensjonering av forslagene                   

I dokumentet foreslås organisasjonsstruktur og overordnede forslag til funksjons- og 

oppgavefordeling. Dimensjonering av funksjons- og oppgavefordeling vil først utarbeides i 

forbindelse med gjennomføringsplanen, herunder forslag til plan for omstilling og bemanning. 

Forslagene skal tilpasses de forutsetninger som legges for organisering av universitetets samlede 

administrative funksjoner.  Forslag til modell for forvaltning av standarder og opplæring foreslås 

utredet videre i tråd med de vedtak som fattes i saken. 
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Oppsummering av rapporten           

Plangruppens rapportutkast 2 er en videreutvikling av dokumentet «Utkast 1 Plangrupperapport for 

organisering av SA5». Førsteutkastet ble behandlet i utvidet plangruppe for SA5 14. februar 2013. 

Det foreliggende dokumentet er basert på førsteutkastet, men justert i tråd med oppsummeringen 

av diskusjonen i utvidet plangruppemøte. 

I rapporten fremmes det konkrete forslag til endringer i forhold til nåværende organisasjonsstruktur, 
mens noen områder krever videre utredning før endelig forslag kan utformes. 

Konkrete forslag til endring: 

- Dekanmøtet foreslås etablert som ledergruppe for rektor og universitetsdirektør. Strategiske 
prioriteringer forankres i denne gruppen. 

- Det etableres en enhet for lederstøtte rundt universitetsledelsen. Hovedoppgaven for 
enheten blir policyarbeid og koordinering av prosesser på tvers av de administrative 
fagområdene 

o I enhet for lederstøtte etableres det koordinerende grupper for 
 HR 
 Økonomi- og virksomhetsstyring 
 Prosess- og prosjektledelse 
 Studier og forskning 
 Kommunikasjon 
 Juridisk kompetanse etableres på tvers av koordineringsområdene 

o Sekretariatet for universitetsledelsen videreføres etter dagens ordning 
- Det etableres en avdeling for Administrativ støtte, som i stor grad overtar funksjoner fra OPA 

og ØPA. Avdelingen skal være en støtteenhet, uten instruksjonsmyndighet, med fokus på å 
støtte universitetets primærenheter. Innenfor avdelingen etableres det to servicegrupper: 

o Fellestjenesten – Økonomitjenester, lønn, regnskap, innkjøp, systemadministrasjon 
o Intern administrasjon – Arkiv-, økonomi-, kontor-, og personaldrift for SA5 (i 

samarbeid med USIT og Eiendomsavdelingen), samt enheter som ikke har operativ 
kapasitet på egen enhet) 

Områder som krever videre utredning: 

- Hensiktsmessig organisering av samhandlingen mellom funksjonene i FA, KA og STA 
o Herunder ivaretagelse av forsknings- og studieadministrasjon samt kommunikasjon, i 

enhet for lederstøtte. I interimfasen ivaretas funksjonene av fagdirektørene. 
o Det skal vurderes hva som er mest hensiktsmessige kontaktkanaler for interne og 

eksterne samarbeidspartnere 
- Hensiktsmessig ivaretagelse av funksjoner fra OPA som ikke tilfaller avdelingen for 

Administrativ støtte: 
o Oppgaver som i dag er sortert under personalseksjonen, som ikke inngår i enhet for 

lederstøtte eller Internadministrasjonen. I interimfasen ivaretas funksjonene av HR-
direktøren. 

o Bedriftshelsetjenesten(BHT). I interimfasen ivaretas funksjonen av HR-direktøren. 
o Arkivforvaltning. I interimfasen ivaretas funksjonen av HR-direktøren.  

- Hensiktsmessig ivaretagelse av funksjonene som i dag tilligger Seksjon for plan- og 
økonomisk styring (PØS), og detaljering i oppgavefordeling mellom Enhet for lederstøtte og 
Avdeling for administrativ støtte. 

- Endelig vurdering av forslagene på oppgaver som kan desentraliseres og/eller bortfalle fra 
SA5s portefølje 
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- Hvordan UiOs administrasjon skal jobbe med standarder, kontroll, kompetanseutvikling og 
kontinuerlig forbedring. 

3. Bakgrunn og mål med organisasjonsprosessen 

3.1.  Strategi2020  
 

I strategi 2020 heter det: 

«UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et 

nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon.» 

 

Videre heter det i Mål 4:  

«Universitetet i Oslo skal forvalte sine ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte 

kjerneaktivitetene.»  

 Universitetet i Oslo må øke evnen til å gjennomføre endringer i fagportefølje, 

undervisningsformer og administrative systemer. Videre skal UiO foreta en kritisk 

gjennomgang av intern ressursbruk. Fleksibilitet og økt evne til å gjennomføre endringer 

krever lederskap og evne til å omprioritere ressurser etter kjente kriterier som har 

legitimitet. 

 Administrative oppgaver skal ses mer i sammenheng, og kompetanse skal utnyttes bedre 

på tvers av enheter og nivåer. 

 Det skal også tas ut betydelige økonomiske gevinster ved å effektivisere driften gjennom 

IKT-baserte systemer og ved å forbedre og sikre rutinene for anskaffelser. 

 

I strategi 23 heter det:  

 

«Universitetet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon.» 

3.2. Mål for IHR-prosjektet 
Universitetsstyret har satt følgende mål for IHR-prosjektet: 

 Ved utgangen av 2013 skal det vises et positivt resultat med en innsparing på 10-30 % målt i 

kroner og/eller kvalitet.  

 UiO skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon og utnytte sin 

samlede kompetanse bedre gjennom å jobbe smartere.  

 Prosessen skal bidra til å avklare roller, fullmakter og ansvar mellom de tre administrative 

nivåene.  UiO skal skape en kultur for kontinuerlig forbedring 

 

2.3 Sentrale styrevedtak i IHR-sammenheng 
Universitetsstyret ga i møtet 22. juni 2010 universitetsdirektøren i oppdrag å utarbeide en plan som 

beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO. 

Styret ba spesielt om at arbeidsdelingen mellom organisasjonsnivåene og økt standardisering og 

spesialisering av administrative rutiner og roller vurderes nærmere.  

 



7/xx 
 

I dette arbeidet ble det opprettet en plangruppe for å utarbeide forslag til fordeling av roller og 

ansvar i UiOs administrasjon. Gruppen avsluttet sitt arbeid i oktober 2012. Som resultat av arbeidet 

vedtok universitetsstyret 23. oktober 2012: 

 

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.  

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 vurderings-grunnlaget inngår forslag 

til avtaler om tjenesteleveranser 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. 

Som resultat av vedtakspunkt 3 fremlegges det i dette notatet et forslag til overordnet organisering 

av SA5.  Teknisk avdeling la frem forslag til ny organisering for styret 5. februar 2013. På grunn av 

stort tidspress ble prosessen for SA5 utsatt til styrets møte 12. mars 2013. 

 

Strategi2020 og styrevedtakene, inkludert mål for IHR, har gitt føringer for innholdet i rapporten. 

 

Forslaget til ny organisering av SA5 innebærer en endring med følgende hovedkomponenter: 



8/xx 
 

 Etablering av en avdeling for lederstøtte  

 Etablering av en avdeling for service og støtte til hele UiO innenfor generell 

administrasjon(tidligere OPA og ØPA), inkludert intern administrasjon av SA5. 

 Forslag til videre utredning av områdene forsknings- og studieadministrasjon og 

kommunikasjon 

 Forslag til videre utredning av prosedyrer for standardisering, kontroll og 

kompetanseutvikling 

4. Mandat og organisering av prosjektet 
Mandatet og prosjektplanen har vært behandlet i Universitetsdirektørens ledergruppe, 

direktørnettverket, og i IDF-møte med tjenestemannsorganisasjonene. 

Plangruppens oppgave er i følge mandatet å: 

«(…) gjennomføre kartlegging, analyse, utvikling og forslag til tiltak for å etablere en 

sentraladministrasjon som kan møte dagens og fremtidens administrative utfordringer. 

Forslagene skal tilpasses de forutsetninger som legges for organisering av universitetets 

samlede administrative funksjoner. Universitetsstyrets vedtak 23.10.12 vil i denne 

sammenheng være førende for de løsninger som utvikles for SA5. Dessuten skal arbeidet 

tilpasses beslutningen om et varig samlet rammekutt for SA7 på 50 mill. kroner innen 

utgangen av 2014.» 

Universitetsdirektøren har vært eier av prosjektet. En plangruppe med representanter fra brukene 

ble etablert for å besvare mandatet. Gruppen ble ledet av IHR-direktør Ingar Pettersen. 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i hver av de fem berørte fagavdelingene, og en koordinerende 

arbeidsgruppe bestående av de fem fagdirektørene til å se på arbeidet på tvers. Prosjektleder Jenny 

Nornes har ledet arbeidsgruppen. Plangruppen og den koordinerende arbeidsgruppen utgjør 

sammen en utvidet plangruppe. 

Vedlegg 1 gjengir mandat og prosjektplan og prosjektorganiseringen i sin helhet. 

5.   Hvorfor skal vi ha en ny organisasjon? 
I rapporten fra plangruppen for Roller og ansvar beskrives 5 årsaker til en ineffektiv administrasjon 

og i rapporten identifiseres også sentrale utfordringer ved dagens administrasjon ved universitetet.  

De fem identifiserte årsakene er: 

 Ledelse er under utvikling: svakheter i ledelse og styring 

 Sammenblanding av drift og strategi 

 Det er ikke tatt stilling til konsekvensene av organisasjonens størrelse og heterogenitet 

 Det er lav og ulik forståelse for de enkeltes områder, sammenhenger og utfordringer i 

organisasjonen 

 Manglende tillit mellom nivåene, og fagavdelingene seg imellom  
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Årsakene kan være mer sammensatt enn det som fremkommer av rapporten, men de bidrar likevel 

til å skape en forståelse av hva slags organisatoriske utfordringer og behov for forbedringer UiOs 

administrasjon står overfor for å motvirke en ineffektiv administrasjon.  

I kartleggingen av nåsituasjonen i prosjektet Roller og ansvar ble det oppsummert at det i UiOs 

organisasjon er en opplevelse av uklare grenser i ansvars-, myndighets- og oppgavefordeling, spesielt 

mellom sentraladministrasjonen og fakultetsnivå, men også innad i Sentraladministrasjonen og i 

noen grad også innad på fakultetene. Tilsvarende funn gjøres i rapporten fra Enhet for internrevisjon 

(EiR rapport om roller og ansvar av XX dato). Likeledes at samspill mellom nivåene er lite utviklet, og 

at dette gjenspeiles blant annet i utstrakt rapportering og kontroll. Det hevdes at «fokus er på å gjøre 

ting riktig istedenfor på å gjøre de riktige tingene». 

Det er enighet blant respondentene i kartleggingen som ble gjort i sammenheng med prosjektet 

Roller og ansvar at UiO har et høyt kvalifisert administrativt apparat, men utfordringen er at 

administrasjonen ikke er planmessig tilpasset UiOs komplekse organisasjonsstruktur.  

I høringssvarene fra enhetene ble det etterspurt en gjennomgang av strukturen i SA, herunder å skille 

klart mellom drift og strategi. 

6. Nærhetsmodellen 
Som det er vist til tidligere, ble det i styremøtet 23. oktober 2012 fattet vedtak om at UiO som 

hovedregel skal følge nærhetsprinsippet i sin administrative organisering. 

Stordriftsfordelene i organisasjoner så store som UiO spises lett opp av innebygde ekspansjonskrefter. 

Det motvirkes best med at primærvirksomheten har direkte innflytelse på dimensjoneringen av 

tjenestene og at mest mulig av arbeidsoppgavene kan løses desentralt med distribuerte 

standardiserte løsninger.  

Behovet for skreddersøm er helt vesentlig for prestasjoner i verdensklasse. Det er derfor avgjørende 

at funksjons- og oppgavefordelingen ivaretar hvor vi kan være like og hvor vi må være ulike. Det er 

grunn til å arbeide ut fra en hypotese om at den fagnære administrasjonen som skal understøtte 

undervisning og forskning har større behov for ulikhet og tilpassing enn de helt generiske 

administrative funksjonene. Skreddersøm må veies opp mot kost/nytte.  

I en nærhetsmodell legges det til grunn at enhetene selv er de som best avveier hvor langt de ønsker 

å gå i å prioritere sine ressurser til skreddersøm. 

Nærhetsmodellen innebærer at ansvar og myndighet skal utøves så nær kjerneaktiviteten som mulig. 

Enhetene vil i større grad enn i dag kunne operere uten løpende sentraladministrativ oppfølging. Det 

grunnleggende premisset for modellen er at beslutning best fattes på lavest mulig effektive nivå. 

Modellen legger til grunn at universitetets heterogenitet er både en styrke og en nødvendighet, og 

det erkjennes at heterogeniteten best ivaretas gjennom lokalt ansvar. Samtidig vil områder med 

vesentlige stordriftsfordeler eller krav til særlig kompetanse fungere mest optimalt når disse er 

samlet. Nærhetsmodellen anerkjenner at lokal kontroll med forvaltning og drift er et viktig 

styringsverktøy samtidig som det forutsettes at det utvikles standardisering av oppgaver for å bedre 

mulighetene for effektivisering og for å samordne på tvers, oppnå mer rasjonelle rutiner og oppnå 

felles identitet på tvers av universitetets heterogene kulturer. 
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Flere enheter har meldt tilbake at man opplever det som grunnleggende uhensiktsmessig med 

instruksjonsmyndighet fra fagdirektørene overfor fakultetene. En tydeliggjøring av hva som er 

støttefunksjoner og hva som er ledelsesstøtte vil kunne bidra til økt gjennomsiktighet og ryddighet i 

relasjonen mellom det sentrale og det desentrale nivået. Mange enheter har påpekt, blant annet i 

høringsrunden som ledet frem til vedtaket om nærhetsmodellen, at det å skille ut tjenesteleveranser 

fra Sentraladministrasjonen i en egen enhet vil kunne gi positive effektiviseringsgevinster og øke 

kvaliteten på tjenestene. Flere mente også at dette også vil føre til en klarere arbeidsdeling mellom 

SA og enhetene. En forutsetning er at delegasjonsfullmaktene gjennomgås og revideres.  

En vellykket innføring av nærhetsmodellen forutsetter et økt fokus på ledelse, økt 

servicekompetanse hos støtteenhetene, men også etablering av standarder for å ha lavest mulig 

kostnader.  

En vesentlig suksessfaktor i økt brukerinvolvering og – orientering, er å skille drift og strategi. De 

strategiske premissene utvikles, koordineres og samordnes i samspill og overensstemmelse med 

fakultetene. Kjerneoppgavene settes i sammenheng slik at man i den internasjonale konkurransen får 

økt gjennomslagskraft. Som konsekvens bør driftsstøtten rendyrkes, og fokuset på driftsutvikling bør 

høynes.  

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  

 Desentralisert nivå tilpasses slik at den distribuerte og desentraliserte standarden kan møtes 

effektivt og kvalifisert.  

 Organisasjonen skal preges av at service- og støttefokuset prioriteres.  

 Små enheter kan imøtekommes og få hjelp til oppgaveløsning på administrative felt der deres 

vurdering er at det ikke er hensiktsmessig at de har tilstrekkelig bemanning selv.  

 Felles IKT-systemer forutsetter en standardisering av policy, prosesser, rutiner og roller. 

 Det etableres gode ansvars- og oppgavebeskrivelser for støtteenhetene. Gjennom bedret 

samhandling vil prosesser og rutiner optimaliseres.  

7. Hva skal kjennetegne den nye organisasjonen? 
Den nye organisasjonen bør kjennetegnes av: 

 Tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet. 

 Vi skal ha felles mål. 

 Organisasjonskulturen skal preges av at størrelse og mangfold er et gode. 

 Vi skal fremstå som samlet og koordinert. 

 Det skal gjøres et skille mellom drift og strategi. 

 Økt effektivitet og beslutningsstyrke. Vi skal legge til rette for en organisasjon som tar ansvar 

for UiO som helhet. 
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 Administrasjonen skal være brukerorientert og servicepreget. De administrative tjenestene 

skal tilpasses primærvirksomhetens behov. 

 Vi skal ha en god kultur for samhandling og arbeidet skal preges av god kommunikasjon. 

Samspill skal baseres på tillit fremfor kontroll. 

 Oppgaveløsningene skal holde god nok kvalitet. Den fagnære aktivitetens behov for kvalitet 

skal veie tungt. 

 Ensartet utøvelse av tjenestene der vi kan være like og fleksibilitet der vi må være ulike. 

Økt strategisk støtte for ledelsen ved å skille mellom drift og strategi 

Organisasjonsendringen skal styrke organisasjonens strategiske arbeid. Gjennom å definere hvilket 

behov UiO s ledelse har for strategisk støtte og organisere det strategiske arbeidet i SA5 etter dette 

behovet, vil ressursene samles og bidra til økt effektivitet på dette området.  

Endringene vil bidra til å nå Universitetsstyrets mål om at UiO skal styrke sin strategiske kraft.  

Klarere roller og ansvar 

Ved å skille organisatorisk mellom strategi på den ene siden og forvaltning og drift på den andre vil 

det bli klarere for enhetene hvilken rolle en medarbeider i SA har når den samhandler med enhetene. 

Når de strategiske oppgavene er definert og øvrige oppgaver er etablert som støttetjenester blir også 

de ulike medarbeidernes rolle klarere.  

Økt serviceinnstilling 

Oppmerksomheten flyttes ”fra kontroll til samarbeid”. Samarbeidet med brukerne skal bli mer 

dialogpreget. 

Mer samarbeid, mindre silotenkning 

SA5 skal tilby gode og forutsigbare tjenester. Det skal samarbeides på hensiktsmessige måter på 

tvers av tidligere avdelingsgrenser. Områder som krever samarbeid mellom medarbeidere med ulik 

kompetanse skal ses i sammenheng (for eksempel undervisningsplanlegging, universitetsrangeringer, 

studentrekruttering, kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere). 

Tilrettelegging for effektivisering 

Den nye organisasjonen legger bedre til rette for å ”jobbe smart”. Styrevedtak, til nå innenfor 

administrativ IT, studieområdet og bilagslønn, legger opp til at en oppgave skal utføres på lavest 

mulig effektive nivå samtidig som stordriftsfordeler utnyttes og spisskompetanse samles. Dette 

betinger gode standardiserte arbeidsprosesser, prosedyrer og retningslinjer.   

8. Organisasjonskultur 
«Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som 

utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene.» 

Henning Bang: ”Organisasjonskultur” 1995 

En god organisasjonskultur kjennetegnes av: 

1. At vi samarbeider over tradisjonelle faggrenser mot felles mål. 
2. At vi er lydhøre overfor nye tanker og ideer. 
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3. At vi omgås hverandre med verdighet og respekt og viser romslighet i forhold til 
menneskelige behov og reaksjonsmønstre. 

4. At vi har vilje og kraft til forandring. 
5. At vi gis innflytelse på egen arbeidssituasjon. 
6. At vi tar ansvar for oppgaver og resultater og får tilbakemelding på det vi presenterer. 
7. At vi øver kritikk og håndterer konflikter konstruktivt innen eget hus i en atmosfære 

av respekt, åpenhet og tillit. 
8. At vi viser respekt og lojalitet til styringssystemer og gitte beslutninger og 

retningslinjer. 
9. At vi er en del av et større fellesskap, og utnytter de muligheter dette gir. 

Det å endre en organisasjonskultur krever en langsiktig prosess.  Mens endringer i hierarkiske 

strukturer kan skje gjennom vedtak og omfordeling av funksjoner, oppgaver og stillinger, vil 

endringer i organisasjonskultur kreve kontinuerlige prosesser over en lengre tidsperiode.  

Denne rapporten peker på utfordringer knyttet til UiOs organisasjonskultur, men tar i hovedsak for 

seg forslag til løsninger på den organisatoriske oppbygningen og hvordan funksjoner og oppgaver bør 

fordeles mellom enhetene, sentrale støttetjenester, medarbeiderne og universitetets toppledelse. 

Arbeidet med forbedringer i organisasjonskulturen vil være en kontinuerlig prosess som bør startes 

opp sammen med gjennomføringen av organisasjonsendringene.  
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9. Forslag til organisatoriske løsninger 

9.1. Overordnet organisering  

 

Figur 1 Dagens organisering av UiO (kilde: http://www.uio.no/om/organisasjon/organisasjonskart/index.html) 

 Universitetet skal ledes i henhold til gjeldende vedtatte ledelsesstrukturer. Overordnet 

ledelsesstruktur med delt ledelse mellom rektor og universitetsdirektør ligger fast. Derunder er det 

etablert enhetlig ledelse. For å styrke den strategiske kraften og sørge for at UiO styres som en 

enhetlig organisasjon foreslås det at dekangruppens rolle styrkes. Dekangruppen bør fungere som en 

ledergruppe knyttet til rektor og universitetsdirektør. Prioriteringen av de strategiske prosessene bør 

utføres av rektorat og universitetsdirektør etter råd fra dekanmøtet. 

Forslag: Det foreslås at dekanmøtet etableres som ledergruppe knyttet til rektor og 
universitetsdirektør. Prioritering av strategiske prosesser bør utføres av rektorat og 
universitetsdirektør etter råd fra dekanmøtet. 
 

9.2. Forslag til organisering av de administrative tjenestene 
Forslaget til ny organisering av SA5 innebærer en strukturell endring med følgende 

hovedkomponenter(som skissert under): 

 En avdeling for lederstøtte, med koordinatorer for hver av de koordinerende gruppene. 
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 En avdeling for service og støtte til hele UiO innenfor generell administrasjon(tidligere 

OPA og ØPA), herunder administrasjonen av SA5 selv 

 Forslag til videre utredning av hvordan samhandlingen mellom feltene forsknings- og 

studieadministrasjon, så vel som kommunikasjon kan forbedres.  

 

Figur 2. Modell for fremtidig organisering av UiOs sentraladministrasjon. Stiplede bokser skal utredes videre. 

Den vedtatte nærhetsmodellen er førende for forslagene som fremmes. I tråd med denne modellen 

skal en endring av organisasjonen bidra til å oppnå følgende resultater: 

 Den strategiske kraften skal styrkes både internasjonalt og nasjonalt. 

 Tydeligere rolle-, ansvars- og myndighetsbeskrivelser. 

 Beslutninger skal fattes på lavest mulig effektive nivå. 

 Oppmerksomheten skal være rettet mot brukernes behov, og løsninger og standarder skal 

utarbeides i samarbeid med brukerne. Slik skal det legges til rette for gode løsninger lokalt og 

sentralt. 

 De administrative områdene ses gjennomgående og i sammenheng i organisasjonen for å 

oppnå helhetlig håndtering og ikke lukket innenfor de enkelte administrative områdene.  

 

Resultatene oppnås blant annet gjennom følgende tiltak: 

 For å kunne oppnå hensikten med nærhetsmodellen er det en forutsetning at kravene til 

arbeidsprosesser, prosedyrer og retningslinjer standardiseres, følges og er gjensidig 

forpliktende. Det foreslås etablert klare ansvars- og oppgavebeskrivelser.  

 Gjennom å etablere et tydeligere skille mellom det som gjelder strategisk arbeid, fastlegging 

av rammeverk og felles standarder sentralt i lederstøtten og det som er forvaltning og drift i 

støttefunksjonene vil det etableres en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling, samt 

klargjøring av roller, ansvar og myndighet. 
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 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.  

9.3. Lederstøtte 

I høringssvarene vedrørende forslag fra plangruppen for roller og ansvar ble det fra enkelte 
høringsinstanser etterlyst økt innsats rettet mot det strategiske arbeidet fra universitetsledelsens og 
fakultetsledelsens side og at det i denne sammenheng er viktig å skille mellom arbeid knyttet til 
strategi og drift. Det ble framhevet fra flere av høringsinstansene at et tydeligere skille mellom 
strategi og drift vil kunne gi en bedre avklaring på sentraladministrasjonens rolle. Samtidig frarådet 
flere høringsinstanser å etablere en egen enhet for strategiarbeid. Man så for seg en risiko for at en 
ny enhet for strategisk arbeid lett kunne fjerne seg fra der det daglige arbeidet skjer.  

Ledelsen av et universitet med 7200 ansatte og et budsjett på 6,7 milliarder kroner krever kapasitet 
til å legge planer og etablere policy for utvikling, forvaltning og drift. Samtidig må 
universitetsledelsen ha kapasitet til å ivareta sentrale funksjoner knyttet til å skape felles rammeverk, 
gjennomgående policy og retningslinjer, så vel som sammenhengende beslutningskjeder.  

I dagens organisasjon er det manglende kapasitet til å ivareta håndtering av strategiske spørsmål og å 
sikre god koordinering av disse. Det er primærvirksomheten, forskning og undervisning, som er 
utgangspunktet for strategi- og policyutviklingen. Et suksesskriterium for å få til dette vil være at 
mekanismer for samspill mellom universitetsledelsen og den daglige driften sikres.  Det foreslås at 
lederstøtten har følgende overordnede oppgaver: 

 Koordinert satsing både nasjonalt og internasjonalt 

 Fokus på strategisk utvikling og gjennomføring av vedtatte strategier 

 Sikring av god kommunikasjon mellom universitetsledelsen, de ulike fagområdene og 

enhetene på universitetet, spesielt rettet inn mot strategiske spørsmål.  

 Etablere rammeverk og avklare policy for oppgavene 

 Arbeid med kontinuerlig forbedring av UiOs organisasjon 

Lederstøtten foreslås etablert med to «hovedområder»: 

1) Koordinering og oppfølging av strategiske prosesser 
2) Universitetsledelsens sekretariat 

Størrelsen på den foreslåtte lederstøtten er ikke avklart i dette dokumentet og vil avhenge av en 
endelig funksjons- og oppgavefordeling mellom det som skal tilligge lederstøtten og det som skal 
legges inn under Avdeling for administrativ støtte.  

Ekspertise og ressurspersoner trekkes inn fra resten av organisasjonen ved behov i nettverk og på 
prosjektbasis. Integrering av prosjektkompetanse kan bidra til at prosjekter kan gjennomføres i logisk 
sammenheng uten at enheter eller enkeltpersoner blir overbelastet. Dette må ses i sammenheng 
med etablering av dekangruppen som en reell ledergruppe for universitetsledelsen. En slik 
organisering vil gagne og styrke UiO langsiktig, sikre samarbeid på tvers og ivareta UiO som en samlet 
organisasjon. For å sørge for at enheter og fakulteter blir trukket inn på en forsvarlig måte 
forutsettes det at man har godt planlagte frikjøpsordninger. 

Det er naturlig å se for seg at de sentrale rådgivende komiteene kan ivareta en slik nettverksfunksjon 
som blant annet å ivaretar UiOs policyspørsmål og følger opp strategien for UiO koordineres fra 
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lederstøttegruppa. Dette gjelder særlig Forskningskomiteen, Studiekomiteen, Arbeidsmiljøutvalget 
og Læringsmiljøutvalget.  

I tillegg til økt arbeid med samordning, oppfølging og koordinering av strategiske prosesser og 
etablering av policy bør universitetsledelsen ha et sekretariat som følger opp den daglige driften av 
toppledelsens aktiviteter. Universitetsledelsens sekretariat i dagens ordning foreslås videreført. 

9.3.1. Koordinering og oppfølging av strategiske prosesser 
Gruppen har ansvar for policyskapende tiltak, utvikling av strategier og prosessledelse av strategiske 

prosesser innenfor UiOs administrative portefølje herunder følgende koordinerende grupper: 

 HR 
 Økonomi- og virksomhetsstyring 
 Prosess- og prosjektledelse 
 Studier og forskning 
 Kommunikasjon 

 
 Juridisk kompetanse etableres på tvers av koordineringsområdene 

Hvert av områdene bemannes i henhold til en nærmere funksjons- og oppgavefordeling og hvert 

område forutsettes ledet av en ”koordinator” som rapporterer til universitetsdirektøren. 

Det forutsettes at det etableres en koordinatorfunksjon for hver av gruppene som ivaretar arbeidet 

på tvers sammen med prosesslederne.  

Felles for de koordinerende gruppene er at de har det overordnede fagadministrative ansvaret etter 

delegasjon fra universitetsdirektøren herunder: 

- Policyutvikling og overordnet regelverk og forskrifter  

- Rutiner for overordnet styring og oppfølging av forvaltning og drift 

- Koordinering av høringsuttalelser 

- Internasjonalisering 

- Deltagelse i nasjonale nettverk og styrer 

- Grunnlag for virksomhetsstyring herunder styringsindikatorer  

- Systemeierskap for administrative IT-systemer 

- Strategiske satsningsområder 

- Ledelse og koordinering av strategiske prosesser 

 

Forslag: Det foreslås etablert en enhet for lederstøtte med koordinatorer for hvert av 

hovedområdene i tråd med beskrivelsene under. Lederstøtten opptrer på vegne av 

universitetsledelsen etter direkte delegasjon. Delegasjonsfullmakter opprettes i forbindelse med 

gjennomføringen av organisasjonsendringen. Delegasjonsfullmaktene gjennomgås og revideres 

ved behov, og vurderes årlig. Koordinatorene rapporterer direkte til universitetsdirektøren.  

 

9.3.2. Universitetsledelsens sekretariat 

Universitetsledelsens sekretariat er en ren service- og støtteenhet rettet inn mot toppledelsen. 
Enheten består av fire personer som ivaretar stabsfunksjoner. I dette inngår oppfølging av ledelsens 
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faste møter, herunder styremøter og dekanmøter. Generell lederstøtte og oppfølging av mindre 
arrangementer, samt informasjon på web, e-post og forkontor. 

Forslag: Dagens ordning for universitetsledelsens sekretariat foreslås videreført. Det foreslås også 
videreført ordningen med at de ansatte i sekretariatet rapporterer til assisterende 
universitetsdirektør. 

 

9.3.3. HR 
Den koordinerende gruppen for HR har ansvar for strategiutvikling, rammeverk og policy knyttet til 

HR, organisasjonsutvikling og personaladministrasjon herunder følgende hovedområder: 

 Personalpolicy herunder rammeverk for personalpolitikk (charter and code).  

 Policyspørsmål knyttet til likestilling. 

 Ivaretagelse av arbeidsgiverrollen herunder personalreglement, samspill med 

arbeidstakernes organisasjoner, fortolkning av lov-, tariff- og avtaleverk, rammeverk for 

lønnsforhandlinger. 

 Rammeverk for kompetanse- og organisasjonsutvikling 

 Vanskelige personalsaker, som utgjør en kombinasjon av jus, arbeidsgiver- og 

personalpolitikk (policy)  

Innenfor området er den operative driften, myndigheten og ansvaret i all hovedsak delegert ut til 

enhetene. Enhetene har myndighet og bør ha god kompetanse til å håndtere løpende saker og 

spørsmålsstillinger. Forvaltning og utvikling av standardiserte personalrutiner ved UiO er 

gjennomarbeidet i personalrutineprosjektet. 

 

Forslag: Det foreslås etablert en koordinerende gruppe for HR. Det foreslås at den organisatoriske 

endringen etableres umiddelbart etter at detaljering av oppgave- og funksjonsdeling, samt 

utarbeidelse av fullmakter, er gjennomført. 

9.3.4. Virksomhets- og økonomistyring 
Det foreslås etablert en koordinerende gruppe med ansvar for virksomhets- og økonomistyring og 

utvikling av overordnede systemer. Hovedoppgavene vil være: 

 Økonomiske styringsprinsipper herunder koordinering og overordnet analyse. 

 Koordinering av policy for fordeling av ressurser/rammer.  

 Årsplan. 

 Årlig rapportering til KD. 

 Koordinering av indikatorer og virksomhetsrapporter. 

 Eierstyring. 

Innenfor området er den operative driften, myndigheten og ansvaret i all hovedsak delegert ut til 

enhetene med unntak av de sentraliserte funksjonene knyttet til regnskap og innkjøp som det 

redegjøres for i pkt XXX Etablering av Fellestjenesten. Enhetene har myndighet og kompetanse til å 

håndtere løpende saker og spørsmålsstillinger. Forvaltning og utvikling av standardiserte 

økonomirutiner er for flere av enhetene gjennomarbeidet i gjennomgangen av økonomifunksjonene. 

Dette arbeidet videreføres. 
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Forslag: Det foreslås etablert en koordinerende gruppe for virksomhets- og økonomistyring 

umiddelbart etter at detaljering av oppgave og funksjonsdeling, samt utarbeidelse av fullmakter er 

gjennomført. 

 

9.3.5. Kommunikasjon, forskning og studier 
I Strategi2020 og i arbeidet med roller og ansvar er det etterlyst tettere samhandling mellom 

universitetets kjerneaktiviteter, og administrasjonen av disse. 

Plangruppen har foreløpig ikke kommet frem til hvordan samhandlingen mellom disse områdene kan 

forbedres. Det er delte meninger i utvidet plangruppe om forbedringer på dette området best 

oppnås gjennom omstruktureringer eller om det bør skje gjennom andre tiltak. Plangruppen foreslår 

derfor at det utredes hvordan arbeidsformer, kommunikasjon og samhandling best ivaretas for 

feltene studie- og forskningsadministrasjon og kommunikasjon inkludert samfunnskontakt.  

Plangruppen mener at følgende forutsetninger bør legges til grunn ved etableringen av nye 

arbeidsformer: 

 Den vedtatte nærhetsmodellen skal ivaretas  

 Oppmerksomheten skal være rettet mot primærvirksomhetens og brukernes behov 

 Det skal etterstrebes arbeidsformer som sikrer effektivitet 

 Det må legges til rette for en klarere rolle- og ansvarsfordeling 

 Samarbeidsflater og -former skal etableres 

 

Det som fungerer bra skal beholdes dersom det svarer ut punktene over.  

Forslag: Det foreslås nærmere utredet hvordan man skal sikre gode arbeidsformer og bedre 

samhandling for områdene kommunikasjon, og forsknings- og studieadministrasjon. De(n) 

koordinerende gruppen(e) for kommunikasjon, og forskning og studier med tilhørende fullmakter 

etableres umiddelbart etter detaljering av oppgave og funksjonsdeling i KA, STA og FA er gjennomført. 

Ansvaret for sekretariatsfunksjonene for Studiekomité, Forskingskomité, LMU, informasjonsrådet og 

andre overordnede nettverk innenfor virksomhetsfeltene til KA, STA og FA skal ivaretas av 

lederstøtten. I overgangsfase skal fagdirektørene for de tre områdene ivareta 

koordineringsfunksjonen for områdene innenfor lederstøtten og rapportere til Universitetsdirektøren 

på lik linje med det som er beskrevet for koordinatorene innenfor HR og virksomhetsstyring/økonomi.  

 

9.3.6. Prosessledelse 

Et suksesskriterium for å få til gode prosesser innenfor strategiske satsningsområder er at det 
etableres mekanismer for samspill mellom universitetsledelsen og den daglige driften. Det vil finnes 
strategisk kompetanse på flere nivåer i UiOs organisasjon som vil trekkes inn ved behov i nettverk og 
på prosjektbasis. Integrering av prosjektkompetanse kan bidra til at prosjekter kan gjennomføres i 
logisk sammenheng. I enhet for lederstøtte vil det finnes kompetanse til å lede slike prosesser. 
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En slik organisering vil gagne og styrke UiO langsiktig, sikre samarbeid på tvers og ivareta UiO som en 
samlet organisasjon. For å sørge for at enheter og fakulteter blir trukket inn på en forsvarlig måte 
forutsettes det at man har godt planlagte frikjøpsordninger. 

Gjennom prosessledelse og samordning av strategiske prioriteringer skal aktiviteter ses i 

sammenheng.  

Oppgaver skal kvalitetssikres ut ifra overordnet strategi og konkrete initiativ, prosjekter og 

team(ad.hoc og varige) skal følges opp på tvers. Prosesslederne bør samlet ha sektor- og 

organisasjonskompetanse, utstrakt kjennskap til UiO som organisasjon samt prosess- og 

prosjektledelseskompetanse. De trenger ikke å inneha den dyptgående fagadministrative strategiske 

kompetansen selv, men henter den fra enheter og støttetjenester. Funksjonen har ansvar for å følge 

opp de gjennomgående prosessene som ikke naturlig faller innenfor noen av de andre koordinerende 

gruppene i lederstøtten eller som går på tvers av disse. 

For at ordningen med å hente inn strategiske ressurser fra enheter og støttetjenester skal fungere i 

praksis, er det avgjørende at prioriteringer, rammebetingelser for eksempel tidsbruk, arbeidsform, 

styringsform og retning etableres planmessig og i sammenheng med øvrige aktiviteter. De ressurser 

som tas inn må ha UiO som helhet for øye og ha høy og riktig sammensatt kompetanse. Ordningen 

forutsetter relativt selvstendige arbeidsformer som koordineres av prosesslederne. Det er 

avgjørende at resultatene som kommer ut av det strategiske prosessarbeidet oppleves som relevante 

for enhetene og bidrar til at UiO når målsetningene i Strategi2020, styrker den strategiske kraften 

både nasjonalt og internasjonalt samt bidrar til UiOs omdømmebygging. Dette kan sikres gjennom at 

dekangruppen involveres i prioriteringene. 

Forslag: Prosessledelsen etableres umiddelbart etter at arbeidsbeskrivelsen er detaljert og beskrivelse 

av fullmakter er gjennomført.  

 

9.4. Støttefunksjoner til hele UiOs organisasjon 
Ved å skille ut driftsfunksjoner uten strategisk ansvar, kan driftsstøtte rendyrkes og arbeidet med 

driftsutvikling høynes. Støttefunksjonen har ansvaret for forvaltning og drift innenfor sitt område i 

tråd med etablert policy. Støttefunksjonen vil fortsatt inneha strategisk kompetanse, og delta i de 

prosesser hvor det er behov for strategisk kompetanse.  

Gjennom etablering av administrative støttetjenester legges det til rette for å motarbeide uklarheten 

i myndighet og ansvar. En forutsetning for å lykkes er at det defineres  hvilke oppgaver som skal 

utføres, prosedyrer og retningslinjer og at standarder følges gjensidig forpliktende mellom 

støttefunksjonen og primærenhetene. De gjensidige forpliktelsene bør formaliseres i en klar ansvars- 

og oppgavefordeling for godt samspill basert på tillit framfor kontroll. I tråd med nærhetsmodellen 

kan eller bør oppgaver utføres sentralt av følgende grunner:  

 Har vesentlige stordriftsfordeler 

 Krever særlig kompetanse 

 Krever ikke nærhet til brukerne 
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Hovedmålsettingen vil være at arbeidsoppgavene i sentraladministrasjonen i større grad skal 
defineres som støttetjenester og de administrative områdene skal ses i tettere sammenheng. Slik vil 
det legges til rette for bedre samhandling, økt effektivitet og et enhetlig brukerfokus. Dobbeltarbeid 
fjernes ved å gjennomgå arbeidsprosessene helhetlig, øke graden av standardisering og ved 
desentral datafangst.  

I arbeidet med roller og ansvar er det skilt mellom generiske og virksomhetsspesifikke 
arbeidsoppgaver. Støttetjenestene er på bakgrunn av dette delt i to hovedfelter: 

 Virksomhetsspesifikk administrasjon: 

o Studie- og forskningsadministrasjonen  

o Kommunikasjon, herunder samfunnskontakt 

o Nåværende Studieavdelingen(STA), Forskningsadministrativ(FA) avdeling og 
Kommunikasjonsavdelingen(KA) ivaretar hovedsakelig disse feltene i dag. 

 Generisk administrasjon: 

o Økonomi, regnskap, innkjøp 

o Lønn, e-sak, bedriftshelsetjeneste, personal.  

o Økonomi- og planavdelingen(ØPA) og Organisasjons og personalavdelingen(OPA) 
ivaretar disse feltene i dag. 

Uavhengig av organisering skal støttefunksjonen ha som rolle å: 

- Ha ansvaret for forvaltning og drift innenfor sine arbeidsoppgaver i tråd med etablert policy. 

- Støtte enhetene i henhold til en klart definert ansvars- og oppgavefordeling. Oppgavene som 
utføres skal oppfylle kriteriene til sentral utførelse i nærhetsmodellen. 

- Ha ansvar for utvikling av UiOs standard for driftsrutiner. Disse utarbeides i tett samarbeid 
med enhetene slik at de dekker brukernes behov, utnytter systemene og godtgjør seg 
kompetanse. Ansvaret utføres i tråd med etablert policy besluttet av universitetsledelsen. 
Policy-grunnlaget utarbeides av ledelsesstøtten i tråd med føringene fra universitetsledelsen 
og dekanmøtet.   

- Ha ansvar for effektiv drift og samtidig å sørge for løpende forbedringer ved at kvalitet, 
tidsbruk og kostnader ses i sammenheng for UiO som helhet. 

- Ha ansvar for at eksterne krav inklusive kontroll og kvalitetssystemer integreres enklest mulig 
i rutinene. Utvikling av kontroll skal også skje i samarbeid med enhetene slik at den best 
mulig fanger opp både gjennomgripende og lokal risiko. I kontroller og kvalitetssystem skal 
det etableres mekanismer som sørger for feil, avvik og kvalitetssvikt ikke bare rettes opp der 
og da, men også bidrar til langsiktig læring(læringssløyfer). 

9.4.1. Studie, forskning og kommunikasjon 

STA, KA og FA ivaretar i dag den virksomhetsspesifikke driftsstøtten innenfor feltene studier, 
forskning, informasjons- og kommunikasjonstjenester.  
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Innenfor studieadministrasjon er det i delprosjekt IHR-studier identifisert syv støtteprosesskategorier, 
med 21 underprosesser: 

- Eksamen og kvalifikasjon 
- Eksterne relasjoner 
- Kvalitetssikring og forvaltning av studier 
- Opptak 
- Studentinformasjon og oppfølging 
- Studentmobilitet 
- Undervisningsstøtte og -administrasjon 

Innenfor forskningsadministrasjon er de sentraladministrative arbeidsoppgavene per i dag inndelt i 

følgende aktivitetsområder: 

- Strategi, lederstøtte og tverrgående aktiviteter 

- Eksternt samarbeid 

- Forskerutdanning 

- Eksternt finansiert virksomhet 

Kommunikasjonsavdelingen har følgende aktivitetsområder: 

- Bildearkiv 
- Designmanual og visuell profil 
- Grafiske tjenester 
- Sosiale medier 
- Pressearbeid og forskningsformidling 
- Arrangementer 
- Web 
- Samfunnskontakt 
- Sentralbordet 

Tradisjonelt har disse feltene blitt behandlet separat. For å nå opp i den internasjonale konkurransen, 
øke gjennomslagskraften og ivareta læring på tvers er det avgjørende å se disse kjerneoppgavene 
mer i sammenheng.  Det er viktig at det etableres løsninger som ivaretar og kobler disse tre 
områdene sammen. De eksisterende miljøene KA, FA og STA har per i dag vesentlige grenseflater 
som ikke ivaretas godt nok for å nå målsetningene i Strategi2020 og møte enhetenes behov.  

Det er høy kompetanse i avdelingene i dag. Det er grunnlag å gå ut fra at de tre nevnte avdelinger vil 
kunne dra lærdom av hverandre og oppnå mange nye positive effekter gjennom en tettere 
organisering og samhandling. Det hevdes i utredningen for Roller og ansvar at «fokus er på å gjøre 
ting riktig istedenfor på å gjøre de riktige tingene». En samordning og bedret koordinering av 
helhetlige løsninger vil kunne bidra til bedret ivaretagelse av primærenhetenes behov og samtidig 
gjøre ting godt nok med økt presisjon på prioritering og ressursbruk.  

Som tidligere nevnt har universitetsdirektøren bestemt at det på nåværende tidspunkt kun skal 
fremlegges en overordnet struktur for lederstøtte innenfor disse områdene. Organisering av 
virksomhetsspesifikke drifts- og forvaltningsoppgaver som i dag ivaretas av FA, KA og STA utredes 
videre umiddelbart etter behandling av universitetsstyret 12. mars 2013.  

Makt og statusforhold har negative konsekvenser i dagens organisering. Flere enheter har meldt 
tilbake at man opplever det som grunnleggende uhensiktsmessig med instruksjonsmyndighet fra 
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fagdirektørene overfor fakultetene. En tydeliggjøring av hva som er støttefunksjoner og hva som er 
styring og ledelsesstøtte vil kunne bidra vesentlig til økt gjennomsiktighet, ryddighet og økt tillit i 
relasjonen mellom det sentrale og det desentrale nivået. En forutsetning er at 
delegasjonsfullmaktene gjennomgås og revideres.  

Forslag: Det foreslås derfor at universitetsdirektøren utreder hva som er hensiktsmessig organisering 
av den sentrale studie- og forskningsadministrasjonen og kommunikasjonsavdelingens oppgaver 
umiddelbart etter styrebehandling 12. mars 2013.  

9.4.2. Administrativ støtte 

Samspill og koordinering på tvers av de nåværende fagadministrative områdene er avgjørende. 
Samtidig må ansvar og myndighet i forhold til faglig ansvar være avklart. Det foreslås at policy- og 
strategioppgaver ivaretas gjennom lederstøtten og at de nåværende funksjonene i fagavdelingene 
OPA og ØPA som ikke tilfaller enhet for lederstøtte, inngår i ny Avdeling for administrativ støtte.  

Støttetjenesten vil samarbeide med Lederstøtten og bidra med grunnlag for styringsinformasjon til 
de koordinerende gruppene. Avdelingen vil inneha strategisk kompetanse, og delta i de prosesser 
hvor det er behov for strategisk kompetanse. Avdelingen har ansvar for forvaltning og drift på sine 
områder, i tråd med etablert policy. En slik samling av den generiske administrasjonen vil ha gode 
gevinster for enhetene. Driftsfunksjonene og -støtten sentralt vil fremstå samlet og ensartet. 
Helhetlige løsninger etableres med utgangspunkt i brukernes behov, felles IT-systemer og lover og 
regler. Det etableres felles driftsrutiner på tvers av dagens avdelingsstruktur og fagdisipliner ved å ha 
enhetlige team på tvers av disse.  

I et kortsiktig perspektiv kunne en løsning være å flytte lønnsområdet fra OPA til ØPA. Imidlertid 
vurderes en slik løsning til at det er en kortsiktig, god løsning, men at i et langsiktig perspektiv vil det 
låse videre utvikling og organisering av de generiske støtteprosessene fordi organiseringen må 
ivareta en fleksibel organisering som går utover prosessene knyttet opp mot regnskap og innkjøp. 
 

Innenfor personal- og økonomiområdet er den operative myndighet og ansvar i all hovedsak delegert 

ut til enhetene. Enhetene har myndighet og god kompetanse til å håndtere løpende saker og 

spørsmålsstillinger. I tråd med nærhetsmodellen skal det i utgangspunktet ikke foregå 

personaladministrativ drift rettet ut mot enhetene på sentralt nivå.  

Det foreslås etablert to servicegrupper: 

 Fellestjenesten – Økonomitjenester, lønn, regnskap, innkjøp, systemadministrasjon 

 Intern administrasjon – Arkiv-, økonomi-, kontor-, og personaldrift for nåværende SA5 (i 
samarbeid med USIT og Eiendomsavdelingen), samt enheter som ikke har operativ kapasitet 
på egen enhet 

Begge enheter yter service i henhold til en klar oppgavebeskrivelse. Fellestjenesten retter seg til hele 
UiO. Intern administrasjon retter seg mot service innad i SA og til enheter som selv ikke har mulighet 
til å ivareta disse arbeidsoppgavene. 
Forslag: Det etableres en avdeling for service og støtte til hele UiO innenfor generell 

administrasjon(tidligere OPA og ØPA), herunder administrasjonen av SA selv.  
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Fellestjenesten 

Fellestjenesten har ansvar for utvikling av UiOs standard for driftsrutiner/prosesser innen områdene 
økonomitjenester, lønn, regnskap og innkjøp. Fellestjenesten skal utføre driftsoppgaver som 
oppfyller kriteriene til sentral utførelse i henhold til nærhetsmodellen. Standarder skal utvikles i tett 
samarbeid med enhetene slik at de dekker brukernes behov og utnytter systemene. Ansvaret utføres 
i tråd med etablert policy besluttet av universitetsledelsen. Fellestjenesten har ansvar for at eksterne 
krav inklusive kontroll integreres enklest mulig i de etablerte rutinene.  

Ved at prosesser og rutiner inn mot innkjøp, lønnsutbetaling og regnskap ses i sammenheng kan 
disse optimaliseres helhetlig, og verdifull læring ivaretas. Disse områdene har to virksomhetskritiske 
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) 

De to hovedprosessene knytter sammen virksomhetsområdene til eksisterende seksjoner som per i 
dag ikke er samorganisert: Innkjøpseksjonen (IS), Regnskapseksjonen (RS) og Systemseksjonen i ØPA 
og Lønningsseksjonen (LS) i ØPA. Seksjonene hadde følgende antall årsverk pr 31.12.2012: 
 

 Innkjøpsseksjonen – 19 årsverk 

 Regnskapsseksjonen – 29,5 årsverk 

 Lønningsseksjonen – 40,7 årsverk  

 Systemseksjonen – 7 årsverk 

Enhetene har i dag ansvaret for store driftsområder. For å illustrere volumene ved UiO: 

 UiO gjør innkjøp for ca 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 mrd kroner pr. 31.12.2012, fordelt på 12 000 månedlige 
lønnsutbetalinger, 29 000 årlige manuelle lønnsutbetalinger og 30 000 årlige 
bilagsutbetalinger (reise/utgiftsbilag). Årlig sendes det ut 21 000 lønns og trekkoppgaver. 

 
Samordning av disse enhetene vil i kombinasjon med implementering av Nærhetsmodellens 

prinsipper medvirke til at opplysningene registreres der hvor de oppstår - på lavest mulig effektive 

nivå og nærest mulig brukeren. Dette vil føre til et større eierskap til datagrunnlaget noe som vil gi 

økt datakvalitet og følgelig minske behovet for avvikshåndtering og kontroll. Antallet omposteringer 

og/eller feilutbetalinger vil kunne reduseres. Transaksjonskostnadene vil reduseres ved at kontrollen 

plasseres nærmest mulig brukeren. Kapasitetsstyring forenkles med konsekvens at den totale 

ressursbruken ved UiO ikke økes, men reduseres gjennom desentral datafangst. Det vises til vedlegg 

X - utredning utført av arbeidsgruppen for Fellestjenester. 

Applikasjonsforvaltningen av ØPAs systemer og OPAs SAP-HR organiseres samlet som en funksjon i 
fellestjenesten. Gjennom en slik organisering vil brukerfokuset i systemutviklingen styrkes. I tillegg er 
dette i tråd med veikart for administrative IT-systemer der prosess for anskaffelse av nytt felles ERP-
system (Enterprise Resource Planning) vil påbegynnes om to til tre år. Et nytt ERP-system vil støtte 
opp om flere virksomhetsområder som innkjøp, lønn, økonomi osv. Det vises til vedlegg XXX 
Utredning av organisatorisk plassering av systemgruppene i OPA og ØPA. 
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Forslag: Fellestjenesten etableres umiddelbart i tråd med arbeidsgruppenes forslag. Forslagene 
detaljeres og fullmakter beskrives. 

Internadministrasjon 

I gruppen for internadministrasjon ligger oppgaver som er nødvendig for å ivareta den daglige driften 

av SA. Gruppen arbeider tett med motsvarende felter i USIT og Eiendomsavdelingen. 

Internadministrasjonen kan også ivareta små enheter som ikke har operativ kapasitet på egen 

enhet(etter nærmere avtale). Gruppe for Internadministrasjon har arbeidsoppgaver innenfor arkiv-, 

økonomi-, kontor-, og personaldrift.  

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.  

Oppgavene tillagt internadministrasjonen trenger en viss mengde saker å håndtere for å oppnå 

stordriftsfordeler. En samling av denne interndriften vil føre til økt grad av profesjonalisering og 

standardisering, enhetlig praksis og frigjort tid for ledere og tilstrekkelig støtte til disse. Dagens 

organisering er fragmentert og fokus og kvalitet på de oppgavene som skal utføres vanskeliggjøres. 

Ved å samle de interne administrative driftsoppgavene sikres fleksibilitet og sårbarheten reduseres, 

særlig innenfor de arbeidsoppgaver som i dag ikke er organisert samlet. Det er viktig for de berørte 

medarbeiderne at de har et faglig fellesskap. En samordning vil medføre bedre fokus på 

driftsutvikling og medarbeideroppfølging.  Effektiv ressursutnyttelse og faglig samarbeid på tvers av 

SA5 muliggjøres gjennom en tett kobling opp mot motsvarende funksjoner i USIT og 

Eiendomsavdelingen. Brukernes behov for tjenester skal stå sentralt. Et sterkere miljø på det 

internadministrative området vil gi økt satsing på driftsutvikling og medarbeideroppfølging 

Internadministrasjon kan på de generiske administrative feltene utføre arbeidsoppgaver for 
eksisterende miljøer som ikke har tilstrekkelig bemanning og/eller kompetanse. Dette for å møte 
endret arbeidsfordeling som følge av nærhetsmodellen. Dette bør ikke være bestillingstjenester, men 
etableres som et langsiktig samarbeid i fellesskap med de enheter som ikke har mulighet til å ha 
kompetanse eller ressurser lokalt.  

Ressursbruk for en egen enhet for internadministrasjon vil være avhengig av hvordan 

sentraladministrasjonen for øvrig organiseres og hvor stor del av de desentrale enhetene som ønsker 

slik støtte. De ansatte i Internadministrasjonen rapporterer til administrativ leder. Nærmere faglig 

samarbeid med USIT og Eiendomsavdelingen gjennomgås i forbindelse med gjennomføringen. 

Forenklet oversikt over arbeidsoppgaver i Internadministrasjonen følger nedenfor. Det vises for øvrig 

til vedlegg X –utredningsnotat for Internadministrasjon. 

Forslag: Internadministrasjonen etableres umiddelbart etter at arbeidsbeskrivelsen er utarbeidet i 

detalj. Samarbeidsrelasjonene med USIT og Eiendomsavdelingen utredes og beskrives. For forslag til 

organisering av oppgavene til Internadministrasjonen vises det til vedlegg X – utredningsnotat for 

Internadministrasjon. 
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10. Oppsummering av forslag til organisering og tiltak 

 Det foreslås at Dekanmøtet (med dekaner, museumsdirektører og biblioteksdirektør)  
etableres som ledergruppe knyttet til rektor og universitetsdirektør. Prioritering av 
strategiske prosesser bør utføres av rektorat og universitetsdirektør etter råd fra 
dekanmøtet. 

 

 Det foreslås etablert en enhet for lederstøtte med koordinatorer for hvert av 

hovedområdene i tråd med beskrivelsene under. Lederstøtten opptrer på vegne av 

universitetsledelsen etter direkte delegasjon. Delegasjonsfullmakter opprettes i forbindelse 

med gjennomføringen av organisasjonsendringen. Delegasjonsfullmaktene gjennomgås og 

revideres ved behov, og vurderes årlig. Koordinatorene rapporterer til universitetsdirektøren.  

 

 Dagens ordning for universitetsledelsens sekretariat foreslås videreført. Det foreslås også 
videreført ordningen med at de ansatte i sekretariatet rapporterer til assisterende 
universitetsdirektør. 

 

 Det foreslås etablert en koordinerende gruppe for HR. Det foreslås at den organisatoriske 

endringen etableres umiddelbart etter at detaljering av oppgave- og funksjonsdeling, samt 

utarbeidelse av fullmakter, er gjennomført. 

 

 Det foreslås etablert en koordinerende gruppe for virksomhets- og økonomistyring 

umiddelbart etter at detaljering av oppgave og funksjonsdeling, samt utarbeidelse av 

fullmakter er gjennomført. 

 

 Det foreslås nærmere utredet hvordan man skal sikre gode arbeidsformer og bedre 

samhandling for områdene kommunikasjon, og forsknings- og studieadministrasjon. De(n) 

koordinerende gruppen(e) for kommunikasjon, og forskning og studier med tilhørende 

fullmakter etableres umiddelbart etter detaljering av oppgave og funksjonsdeling i KA, STA 

og FA er gjennomført. Ansvaret for sekretariatsfunksjonene for Studiekomité, 

Forskingskomité, LMU, informasjonsrådet og andre overordnede nettverk innenfor 

virksomhetsfeltene til KA, STA og FA skal ivaretas av lederstøtten. I overgangsfase skal 

fagdirektørene for de tre områdene ivareta koordineringsfunksjonen for områdene innenfor 

lederstøtten og rapportere til Universitetsdirektøren på lik linje med det som er beskrevet for 

koordinatorene innenfor HR og virksomhetsstyring/økonomi. 

 

 Prosessledelsen etableres umiddelbart etter at arbeidsbeskrivelsen er detaljert og 

beskrivelse av fullmakter er gjennomført.  

  

 Det foreslås derfor at universitetsdirektøren utreder hva som er hensiktsmessig organisering 
av den sentrale studie- og forskningsadministrasjonen og kommunikasjonsavdelingens 
oppgaver umiddelbart etter styrebehandling 12. mars 2013.  
 

 Det foreslås at det etableres en avdeling for service og støtte til hele UiO innenfor generell 

administrasjon(tidligere OPA og ØPA), herunder administrasjonen av SA selv.  
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 Det foreslås at Fellestjenesten etableres umiddelbart i tråd med arbeidsgruppenes forslag. 
Forslagene detaljeres og fullmakter beskrives. 
 

 Det foreslås at Internadministrasjonen etableres umiddelbart etter at arbeidsbeskrivelsen er 

detaljert. Samarbeidsrelasjonene med USIT og Eiendomsavdelingen utredes og beskrives. For 

forslag til organisering av oppgavene til Internadministrasjonen vises det til vedlegg X – 

utredningsnotat for Internadministrasjon. 

 

Følgende utredes videre: 

 Universitetsdirektøren utreder hva som er hensiktsmessig organisering av den sentrale 
studie- og forskningsadministrasjonen samt kommunikasjon.  

 Sortering og fordeling mellom fellestjenesten og lederstøtten av arbeidsoppgavene som i dag 
utføres av gruppen for Plan- og økonomisk styring(PØS). I interimfasen ivaretas funksjonen 
av Økonomidirektøren. 

 Organisatorisk plassering og organisering av kompetanseutvikling ses i sammenheng med 
utredningen av fremtidig organisering av studie- og forskningsadministrasjonen samt 
kommunikasjon. I interimfasen ivaretas funksjonen av HR-direktøren. 

 Organisatorisk plassering og organisering av mottak av utenlandske forskere ses i 
sammenheng med Eiendomsavdelingen og utredningen av fremtidig organisering av studie- 
og forskningsadministrasjonen samt kommunikasjon. I interimfasen ivaretas funksjonen av 
HR-direktøren. 

 Plassering av bedriftshelsetjenesten(BHT) vurderes av egen gruppe. I interimfasen ivaretas 
BHT av HR-direktøren. 

 E-sak vurderes i eget IHR-prosjekt. I interimfasen ivaretar HR-direktøren funksjonen. 

 

Ivaretagelse av kontinuerlig forbedring herunder kompetanseutvikling, kontroll og 

standarder 

Nærhetsmodellen forutsetter distribuerte løsninger med økt grad av standardisering. Det er 

hensiktsmessig å etablere et prosjekt som ivaretar hvordan UiO skal jobbe med standarder videre. 

Standardisering er tett knyttet opp mot opplæring, kompetanseutvikling og ivaretagelse av 

kontinuerlig forbedring. For at standardene skal være gode og baseres på tillit, er det avgjørende at 

nødvendig kontroll integreres enklest mulig i de etablerte rutinene. Følgende må ivaretas: 

Kontrollrutinene ved UiO må gjennomgås helhetlig og policy etableres. Et overordnet mål for 

overgang til nærhetsmodellen, er å redusere omfanget av kontroll i organisasjonen. Et utgangspunkt 

kan være 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, unødig 

dobbeltarbeid unngås og arbeidsrutinene/standarden revideres. Revisjonen av kontrollrutinene bør 

fokusere på hva som er «godt nok» innenfor lover og regler. 

Standardisering og minsket grad av kontroll henger tett sammen med kompetanseutvikling. Et 

prosjekt bør gjennomgå organiseringen av kompetanseutviklingen ved UiO. Det bør etableres 
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mekanismer og strukturer som ivaretar et koordinert opplæringstilbud i tråd med etablering av policy. 

Prosjektet ses i sammenheng med utredning av organisering av forsknings- og studieadministrasjon, 

og kommunikasjon. 
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Risiko og konsekvensanalyse (utkast per 18. februar 2013) 

 

 

I teksten nedenfor er hvert av de fremsatte forslagene i rapporten gjengitt. For hvert av forslagene er 
det satt opp positive og negative konsekvenser og hvilke tiltak som skal til for å håndtere de negative 
konsekvensene. 

Det foreslås at dekangruppen etableres som ledergruppe knyttet til rektor og 
universitetsdirektør. 

Konsekvenser: 

Vurdere positive konsekvenser:  
o Fører til helhetstenkning 
o Bedre forankring av beslutninger 
o Letter arbeidet med etablering og implementering av strategier  

Vurdere mulige negative konsekvenser: 
o Mer involvering krever mer ressurser til koordinering 
o Prosessene tar lenger tid før gjennomføring 
o Medfører mer arbeid for sentral ledelse og dekaner og deres støtteapparat 

Hvordan håndteres mulige negative konsekvenser: 
o Etablering av rutiner for samhandling  
o Etablering av årshjul for større gjentagende saker 
o Etablering av kanaler for god kommunikasjon  
o Sørge for gode prosesser med tilstrekkelig tid og ressurser i saksbehandlingen 

 

Det foreslås etablert en enhet for lederstøtte med koordinatorer for hvert av 

hovedområdene.  

Konsekvenser: 

Vurdere positive konsekvenser:  
o Arbeidet med strategi får høy prioritet 
o Ulike administrative områder ses i sammenheng 
o UiOs strategiske kraft økes 
o UiOs evne til å følge opp vedtak økes 
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o Ledelseskapasiteten styrkes 
o Fordeling av roller og ansvar klargjøres 

Vurdere mulige negative konsekvenser: 
o Det kan bli et gap mellom enheten og det som skjer på lavere nivå i organisasjonen 
o Det kan bli utfordrende å koordinere de ulike områdene 
o Høyt tidspress og uforutsigbar arbeidsbelastning 
o Krysspress mellom toppledelsen, støttetjenestene og enhetene 
o Risiko for dårlig kommunikasjonsflyt 

Hvordan håndteres negative konsekvenser: 
o Etablere gode kanaler for samhandling mellom gruppene, støttetjenesten og 

enhetene 
o Koordinatorene gis prosjekt- og prosesslederkompetanse 
o Gode kanaler for kommunikasjon etableres 

 

 

Dagens ordning for universitetsledelsens sekretariat foreslås videreført. Det 
foreslås også videreført ordningen med at de ansatte i sekretariatet rapporterer 
til assisterende universitetsdirektør.  

Konsekvenser: 

Vurdere positive konsekvenser:  
o Sikrer koordinering av ledelsens agenda  

Vurdere mulige negative konsekvenser: 
o Ingen 

 

Det foreslås etablert en koordinerende gruppe for HR.  
 

Vurdere positive konsekvenser:  
o Fører til helhetstenkning innenfor arbeidsområdet 
o Ivaretar det som er felles for hele UiO innenfor området 
o Kan bistå øvrig organisasjon med spesialkompetanse innenfor området 

 

Vurdere mulige negative konsekvenser: 
o Det kan bli et gap mellom enheten og det som skjer på lavere nivå i organisasjonen 
o Det kan bli utfordrende å koordinere de ulike områdene 
o Høyt tidspress og uforutsigbar arbeidsbelastning 
o Krysspress mellom toppledelsen, støttetjenestene og enhetene 
o Risiko for dårlig kommunikasjonsflyt 

Hvordan håndteres mulige negative konsekvenser: 
o Etablere gode kanaler for samhandling mellom gruppene, støttetjenesten og 

enhetene 
o Koordinator gis prosjekt- og prosesslederkompetanse 
o Gode kanaler for kommunikasjon etableres 
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Det foreslås etablert en koordinerende gruppe for virksomhets- og 

økonomistyring  

Vurdere positive konsekvenser:  
o Fører til helhetstenkning innenfor arbeidsområdet 
o Ivaretar det som er felles for hele UiO innenfor området 
o Kan bistå øvrig organisasjon med spesialkompetanse innenfor området 

 

Vurdere mulige negative konsekvenser: 
o Det kan bli et gap mellom enheten og det som skjer på lavere nivå i organisasjonen 
o Det kan bli utfordrende å koordinere de ulike områdene 
o Høyt tidspress og uforutsigbar arbeidsbelastning 
o Krysspress mellom toppledelsen, støttetjenestene og enhetene 
o Risiko for dårlig kommunikasjonsflyt 

Hvordan håndteres mulige negative konsekvenser: 
o Etablere gode kanaler for samhandling mellom gruppene, støttetjenesten og 

enhetene 
o Koordinator gis prosjekt- og prosesslederkompetanse 
o Gode kanaler for kommunikasjon etableres 

 

Prosessledelsen etableres umiddelbart etter at arbeidsbeskrivelsen er detaljert 

og beskrivelse av fullmakter er gjennomført.  

Vurdere positive konsekvenser:  
o Fører til helhetstenkning innenfor arbeidsområdet 
o Ivaretar det som er felles for hele UiO innenfor området 
o Kan bistå øvrig organisasjon med spesialkompetanse innenfor området 

 

Vurdere mulige negative konsekvenser: 
o Det kan bli et gap mellom enheten og det som skjer på lavere nivå i organisasjonen 
o Det kan bli utfordrende å koordinere de ulike områdene 
o Høyt tidspress og uforutsigbar arbeidsbelastning 
o Krysspress mellom toppledelsen, støttetjenestene og enhetene 
o Risiko for dårlig kommunikasjonsflyt 

Hvordan håndteres mulige negative konsekvenser: 
o Etablere gode kanaler for samhandling mellom gruppene, støttetjenesten og 

enhetene 
o Koordinator gis prosjekt- og prosesslederkompetanse 
o Gode kanaler for kommunikasjon etableres 

 

Det foreslås at det etableres en avdeling for service og støtte til hele UiO 

innenfor generell administrasjon(tidligere OPA og ØPA), herunder 

administrasjonen av SA selv.  
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Konsekvenser: 

Vurdere positive konsekvenser:  

o Økt brukerorientering gjennom økt tilgjengelighet for ansatte og ledere. 
o Arbeidsdelingen og ansvarsfordelingen tydeliggjøres 
o Økt standardisering gir bedre ressursutnyttelse 
o Ressurser allokeres til primærvirksomheten 
o Transaksjonskvaliteten bedres 
o Forvaltningen og driften effektiviseres 
o Grunnlagsdataene for kontrollene bedres grunnet økt standardisering og riktig 

kompetanse  
o Driftsledelsen bedres og effektiviseres 
o Arbeidsområdene defineres tydeligere.  
o Man oppnår autonomi innenfor definerte rammer på eget område.  
o Økt grad av profesjonalisering og standardisering 
o Gjeldende lover og regelverk overholdes godt nok 
o Kapasitetsstyring forbedres ved å sikre helhetlig og effektiv ressursutnyttelse på tvers av 

UiO 
o Driftsutvikling muliggjøres i større grad enn innen dagens organisering 
o Sikrer helhetlig og systematisk oppfølging av medarbeideres faglige og personlige 

utvikling samt sikre at ansatte har et faglig fellesskap. 

Vurdere mulige negative konsekvenser: 
o Ikke tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot driftsledelse 
o Organisatorisk avstand mellom policyutvikling og drift  
o Dersom ikke tilstrekkelig systemkompetanse organiseres innad i Avdeling for 

administrativ støtte 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. 

o Løpende driftsoppgaver kan hindre endring fordi det ikke er kapasitet til å utrede og 
foreta endringene 

o Innsparinger på det sentrale nivået kommer ikke primærvirksomheten til gode 
o Speiler ikke nødvendigvis enhetenes organisering av tilsvarende driftsoppgaver 
o De ansatte får ikke tilstrekkelig opplæring i sammenhengene innad i avdelingene. 
o Kan gi økt byråkratisering fordi det krever koordinering opp mot ledelsesstøtten. 
o Det er en risiko for at funksjonene krever så mye spisskompetanse at det fortsatt i en 

sammenslått avdeling vil være et skille mellom de ulike arbeidsoppgavene. Den store 
transaksjonsmengden og et komplisert regelverk legger opp til at ansatte blir dedikert til 
«spesialfunksjoner».  

o Leverer ikke godt nok, det opprettes nye skyggefunksjoner for å håndtere dette. Det 
oppstår «parallellorganisering» i organisasjonen. 

o Avlæring oppstår ikke og «gammel organisasjon» slår igjennom 
o Manglende ressurser 

 

Hvordan håndteres negative konsekvenser: 
o Motivere til en organisasjonskultur der brukerperspektivet står sentralt. 
o Enhetene må bidra til standardisering av prosesser og rutiner. 
o Roller og organisering av operative driftsfunksjoner må fylle minimumskrav til 

standardisering. 
o Primærvirksomheten blir tilført de økonomiske effektiviseringsgevinstene 
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o Det må etableres en smidig samhandling mellom Avdeling for administrativ støtte og 
Lederstøtten 

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

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

o Etablering og utvikling av felles rutiner og standarder må tillegges Avdeling for 
administrativ støtte i samråd med fakultetene 

o Lederstrukturen må gjennomgås  
o 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 Maler, rutiner og standarder må videreutvikles i tråd med punktet over 
o Beslutningsstrukturen må gjennomgås og forankres.  
o Opplæring omfatter hele hovedprosesser 
o Forenkling av registreringsrutiner/prosesser 
o Økt brukervennlighet 
o Ansvarliggjøring av alle involverte i prosessene for å bevege seg fra kontroll til tillit 
o Kanaler for god informasjon og tilbakemeldinger etableres 
o Sørger for gode prosesser med tilstrekkelig tid og ressurser 
 

Det foreslås at Fellestjenesten etableres umiddelbart i tråd med 
arbeidsgruppenes forslag.  

Konsekvenser: 

Vurdere positive konsekvenser:  
o Brukerfokuset bedres 
o Arbeidsdelingen og ansvarsfordelingen tydeliggjøres 
o Økt standardisering har gir bedret ressursutnyttelse 
o Ressurser allokeres til primærvirksomheten 
o Transaksjonskvaliteten bedres 
o Forvaltningen og driften effektiviseres 
o Grunnlaget for kontroll bedres grunnet økt standardisering og riktig kompetanse  
o Driftsledelsen bedres og effektiviseres 

 

Vurdere negative konsekvenser: 
o Ikke tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot driftsledelse 
o Organisatorisk avstand mellom henholdsvis regnskap og økonomi/virksomhetsstyring, og 

lønns og personalområdet, kan føre til at områdene ikke utvikles i takt og dermed gir 
uhensiktsmessige løsninger ved enhetene og redusert styringsinformasjon. 

o 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. 

o Løpende driftsoppgaver kan hindre endring fordi det ikke er kapasitet til å utrede og 
foreta endringene 

o Innsparinger på det sentrale nivået kommer ikke primærvirksomheten til gode 
o Speiler ikke nødvendigvis enhetenes organisering av tilsvarende driftsoppgaver 
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o De ansatte får ikke tilstrekkelig opplæring i sammenhengene mellom lønn, regnskap og 
innkjøp. 

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

o 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 på lønn og regnskap og et 
komplisert regelverk på dette området legger opp til at ansatte blir dedikert til 
«spesialfunksjoner».  

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

 

Hvordan håndteres negative konsekvenser: 
o Fellestjenesten må ha en organisasjonskultur der brukerperspektivet står sentralt. 
o Enhetene må bidra til standardisering av prosesser og rutiner. 
o Roller og organisering av operative driftsfunksjoner må fylle minimumskrav til 

standardisering. 
o Primærvirksomheten blir tilført de økonomiske effektiviseringsgevinstene 
o Det må etableres en smidig samhandling mellom Fellestjenesten og øvrige 

sentraladministrative avdelinger 
o Systemene må utvikles for å kunne understøtte en desentral modell: sette fakultetene og 

enhetene i stand til å utføre oppgaven med tilfredsstillende IT-systemstøtte 
o Desentral datafangst forandrer forvaltningsoppgavene sentralt noe som vil kreve 

kompetanseutvikling og -endring 
o Ansvar for opplæring må tillegges Fellestjenesten i samråd med fakultetene 
o Etablering og utvikling av felles rutiner og standarder må tillegges Fellestjenesten i 

samråd med fakultetene 
o Lederstruktur i Fellestjenesten må gjennomgås  
o 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 Maler, rutiner og standarder må videreutvikles i tråd med punktet over 
o Beslutningsstrukturen må gjennomgås og forankres.  
o Bedre samhandling mellom lønn, regnskap og innkjøp 
o Opplæring omfatter hele hovedprosesser 
o Forenkling av registreringsrutiner/prosesser 
o Økt brukervennlighet 
o Ansvarliggjøring av alle involverte i prosessene for å bevege seg fra kontroll til tillit 

 

 

Det foreslås at Internadministrasjonen etableres umiddelbart etter at 

arbeidsbeskrivelsen er detaljert.  

Konsekvenser: 

Vurdere positive konsekvenser:  
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o Brukerorientering gjennom økt tilgjengelighet for ansatte og ledere. 
o Tydelig definert ansvarsområde. Autonomi innenfor definerte rammer på eget område.  
o Økt grad av profesjonalisering og standardisering 
o Enhetlig praksis i SA 
o Frigjort tid for ledere og tilstrekkelig lederstøtte 
o Adekvat overholdelse av gjeldende lover og regelverk  
o Kapasitetsstyring forbedres ved å sikre helhetlig og effektiv ressursutnyttelse på tvers av 

nåværende SA5 
o Driftsutvikling av internadministrative støttetjenester muliggjøres i større grad enn innen 

dagens organisering 
o Sikrer helhetlig og systematisk oppfølging av medarbeideres faglige og personlige utvikling 

samt sikre at ansatte har et faglig fellesskap. 

Vurdere negative konsekvenser: 

o Leverer ikke godt nok, det opprettes nye skyggefunksjoner i fagavdelingene for å håndtere 
de internadministrative oppgavene. Det oppstår «parallell organisering» i avdelingene. 

o Isolert fra fagavdelingene, klarer ikke å gi gode nok tjenester fordi kjennskapen til 
fagavdelingene er for lav. 

o Avlæring oppstår ikke og «gammel organisasjon» slår igjennom 
o Manglende ressurser 
o Flere oppgaver på leder/ansatte i fagavdelingene fordi den ressursen de har i dag fjernes 

uten at alle småoppgaver forsvinner. 

Hvordan håndteres negative konsekvenser: 
o Samarbeid med motsvarende funksjoner i USIT og Eiendomsavdelingen sikres 
o Etablering av standardiserte rutiner 
o God opplæring 
o Kanaler for god informasjon og tilbakemeldinger etableres 
o Sørger for gode prosesser med tilstrekkelig tid og ressurser i saksbehandlingen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


