
Studieadministrasjon 
 

ved 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativt utviklingsarbeid 
– tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell 

 

 

Innstilling til Styringsgruppen 

Fase 2 

 

fra 

Undergruppe for studieadministrasjon 

 

17. juni 2005 
 

 

 



Administrativt utviklingsarbeid – tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell 

Innstilling til Styringsgruppen - Fase 2 – fra Undergruppe for studieadministrasjon 

 

Side 2 av 18  

 

 

 

INNHOLD 

 

 

1. Innledning ............................................................................................................................ 4 

2. Mandat og oppdrag .............................................................................................................. 5 

2.1 Undergruppe for studieadministrasjon .......................................................................... 5 

2.2 Styringsgruppens respons på innstillingen fra fase 1 .................................................... 5 

2.3 Oppdraget i fase 2 .......................................................................................................... 6 

3. Gruppens sammensetning og arbeidsform ........................................................................... 7 

4. Kompetanseutvikling ........................................................................................................... 8 

5. Servicenivå .......................................................................................................................... 8 

6. Spesielle forhold/tiltak ......................................................................................................... 9 

6.1 Informasjonssenter ......................................................................................................... 9 

6.2 Rutineverksted ............................................................................................................... 9 

6.3 Vurdere organisering av eksamensadministrativt arbeid ............................................. 10 

6.4 Kartlegging av årsverk ................................................................................................. 11 

6.5 Gjennomgang av ”Fokusområder i det videre arbeid” ................................................ 12 

6.6 Gjennomgang av ”Organisering av den samlede administrasjonen” .......................... 17 

 

Vedlegg: Notat om etablering av et informasjonssenter 
http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/infosenternotat170605.pdf  

 

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/infosenternotat170605.pdf


Administrativt utviklingsarbeid – tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell 

Innstilling til Styringsgruppen - Fase 2 – fra Undergruppe for studieadministrasjon 

 

Side 3 av 18  

 

Som ledd i det pågående administrative utviklingsarbeidet ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, for å tilpasse den samlede administrasjonen til den nye 

instituttledermodellen, leverer med dette Undergruppe for Studieadministrasjon sin andre 

delinnstilling til Styringsgruppen. 
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1. Innledning 
I fase 1 av det administrative utviklingsarbeidet ved Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet har undergruppen for studieadministrasjon hatt en grundig og detaljert kartlegging 

av alle studieadministrative arbeidsområder
1
. Gruppen formulerte overordnete målsetninger 

for arbeidet, identifiserte og spesifiserte arbeidsoppgavene, og tilordnet hver av oppgavene 

et ansvarlig nivå (UA – Fakultetssekretariat – Institutt/program). Kartleggingen fra fase 1 er 

en omfattende beskrivelse av dagens situasjon og peker samtidig på områder som har endret 

seg de siste årene pga endrete rammebetingelser, områder som er under utvikling og 

områder som ønskes utviklet videre. 

 

I fase 2 har undergruppen tatt for seg hovedrapporten fra styringsgruppen til fase 1 og har 

utarbeidet en tiltaksliste som går nærmere inn på fokusområder og forslag til 

organiseringsmodeller som er beskrevet i rapporten (side 12 og side 17).  

 

Ledetråden i arbeidet i fase 2 og grunnideen bak de foreslåtte tiltakene var den overordnete 

målsetningen som ble formulert i innstillingen i fase 1: 

 

Den samlede studieadministrasjonen ved fakultetet skal på en profesjonell måte legge 

til rette for rekruttering til og utvikling av fakultetets utdanningstilbud. 

Studieadministrasjonen skal legge forholdene til rette for at studentene ved fakultetet 

får gode arbeidsforhold innenfor et attraktivt og relevant utdanningstilbud. 

Studieadministrasjonen skal yte god service til studenter og ansatte, initiere og bidra 

til et systematisk utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljø, undervisning og 

studieadministrasjon, samt bidra med innspill til og innsikt i den offentlige debatt 

rundt utdanningspolitiske spørsmål, med vekt på realfag.  

 

Undergruppen for studieadministrasjon ønsker spesielt å fremme følgende fire forslag til 

tiltak: 

 Informasjonssenter (side 9 og notat om etablering av et informasjonssenter) 

 Rutineverksted (side 9) 

 Vurdere organisering av eksamensadministrativt arbeid (side 10) 

 Kartlegging av årsverk (side 11) 

 

 

                                                 
1
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/index.htm  

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/index.htm
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2. Mandat og oppdrag 
Styringsgruppen vedtok 5. oktober 2004

2
 følgende mandat for undergruppen i Studie-

administrasjon (fase 1):  

 

2.1 Undergruppe for studieadministrasjon  

For overordnet mandat for arbeidet vises til Styringsgruppens mandat. Se også Fellesmandat 

for alle undergruppene. 

 

Studiegruppens mandat er å:  

 

 Kartlegge dagens oppgaver, rutiner og utfordringer innen studieadministrasjon  

 Definere ønsket servicenivå  

 Komme med forslag til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling 

mellom institutter og fakultetsnivået når det gjelder studieadministrasjon  

 

Målsettingen er at vi i større grad skal se på den samlede administrasjonens muligheter 

til å bidra til at fakultetet oppnår sine mål, altså institutt-fakultet sett under ett.  

 

Forholdet til Utdanningsavdelingen vil måtte være sentralt i gruppens arbeid. God 

kommunikasjon mot Utdanningsavdelingen er derfor viktig. Gruppen må også vurdere 

hvorvidt det er hensiktsmessig å trekke studenter inn i enkelte faser av arbeidet.  

Det skal i prosessen legges vekt på den overordnede målsetning om fullstendig 

saksbehandling på et nivå.  

 

Undergruppen for studieadministrasjon leverte sin innstilling
1
 fra fase 1 med anbefalinger, 

rutinebeskrivelser og ansvarsfordeling 21. januar 2005 til Styringsgruppen.  

 

 

2.2 Styringsgruppens respons på innstillingen fra fase 1 

Etter en gjennomgang av innstillingene fra undergruppene trakk styringsgruppen sine 

konklusjoner og ga direkte respons til anbefalingene i skrivet til undergruppene 

”Administrativ utviklingsarbeid ved MN-fakultetet – status”
3
 (datert 16.02.2005). 

Styringsgruppens konklusjoner og kommentarer er viktige innspill for undergruppens arbeid 

i fase 2.  

 

Utdrag fra styringsgruppens konklusjoner: 

De innleverte rapportene danner et godt underlagsmaterial for den videre prosessen. 

Undergruppene har foretatt en grundig gjennomgang av de eksisterende oppgaver og 

rutiner innen de enkelte oppgavefelt, men både hva gjelder kvantifisering av 

arbeidsomfang og vurdering av nødvendige kompetansekrav gjenstår et stort arbeid. 

 

Styringsgruppens individuelle respons til undergruppens konklusjoner/anbefalinger i 

innstillingen fra fase 1: 

 Styringsgruppen ser det som svært positivt at undergruppen har lagt ned et så 

omfattende arbeid med å nedfelle skriftlige rutinebeskrivelser, og er glad for at 

gruppen ønsker å fullføre dette arbeidet. 

                                                 
2
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/ref051004.pdf  

3
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/undergr_oppf.pdf  

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/ref051004.pdf
http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/undergr_oppf.pdf
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 Arbeidet med å utrede mulighetene for å opprette et felles Informasjonssenter faller 

naturlig inn under fase to, og vil bli fulgt opp når endelig plan for denne skal 

utformes. Det samme gjelder vurdering av mulighetene for samfinansiering av 

stillinger på tvers av instituttgrensene. 

 Klargjøring av kompetansekrav er også en viktig målsetning i fase to, og gruppens 

rapport er overlevert Kontor for organisasjons- og personalutvikling som innspill 

til videreutvikling av Studieveilederprogrammet for på den måten å bidra til å sikre 

videre forbedring av kompetanseutviklingstiltakene. I denne forbindelse er det også 

påpekt behov for eget tilbud til studieledere. 

 Innspillet om opprettelse av felles oversettingstjeneste ved UiB vil bli 

videreformidlet til universitetsdirektøren. 

 

 

2.3 Oppdraget i fase 2 

Undergruppene skal være høringsinstans og viktige bidragsytere for styringsgruppen. 

 

Utdrag fra fellesmandat for alle undergruppene: 

I neste fase (første kvartal 2005) skal gruppene arbeide videre med valgt modell, 

foreslå konkret organisering og tiltak for tilrettelegging for implementering, og 

utarbeide konkrete rutinebeskrivelser innen saksområdet. I fase to vil det også være 

ønsket at det utarbeides forslag til konkrete planer for kartlegging av kompetansenivå 

og utarbeidelse av kompetanseutviklingsprogram ved fakultetet.  

 

Det konkrete oppdraget undergruppen skal forholde seg til i fase 2 ble presentert på allmøtet 

den 4. april og presisert på følgende måte: 

 

Undergruppene er gitt følgende oppdrag av Styringsgruppen: 

 Gruppene skal gjennomgå materialet med hovedfokus på eget saksfelt, og komme 

med konkrete forslag for å sikre optimal organisering og kvalitet på tjenestene som 

skal ytes. 

 Forslagene kan være endrings-, presiserings- eller forbedringsforslag innenfor en 

eller flere av de skisserte modeller for mulig organisering.  

 Forslagene kan også inneholde konkrete, frittstående kvalitetshevingsforslag, og 

kan inneholde alternative organiseringsmodeller.  

 Ansvarlig og tidsfrist for gjennomføring bør følge alle forslag. 

 Frist for innlevering av de samlede forslag er 17. juni 2005. 

 

Undergruppene har fått følgende dokumentasjon
4
: 

 Innstillingene og rapportene fra undergruppene fra fase 1 

 Hovedrapporten fra fase 1 (kartlegging del 2) som drøfter styrker og svakheter ved 

dagens organisering og ulike mulige organisasjonsmodeller. 

 Vedlegg til hovedrapporten, blant annet: 

o Resultatene fra spørreundersøkelsen blant alle administrativt ansatte 

(vedlegg 1) 

o Lederundersøkelsen – lokale forhold (vedlegg 2) 

o Samling av kommentarer fra ansatte og ledere mottatt i løpet av prosessen 

(vedlegg 4) 

 

                                                 
4
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/index.htm  

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/index.htm
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3. Gruppens sammensetning og arbeidsform 
 

Gruppen har bestått av: 

 Studiesjef Elisabeth Müller Lysebo, leder, fakultetssekretariatet 

 Seniorkonsulent Ingrid W. Solhøy, medlem og sekretær i fase 2, 

fakultetssekretariatet 

 Konsulent Bjørn Bleie, fakultetets felles studentekspedisjon 

 Førstekonsulent Lars Jordanger, Matematisk institutt 

 Seniorkonsulent Eli N. Høie, Institutt for biologi 

 Førstekonsulent Anne-Lin Brobakke, Geofysisk institutt 

 

Gruppen ble i fase 2 utvidet med Førstekonsulent Anne-Lin Brobakke, Geofysisk institutt.  

 

Gruppen har hatt 5 møter. Gruppen hadde også et møte med undergruppen for 

personaladministrasjon for å diskutere forslaget om opprettelse av et informasjonssenter og 

for å svare på spørsmål rundt bemanning av senteret. I fase 2 så gruppen det ikke som 

nødvendig å involvere Utdanningsavdelingen eller å trekke studenter inn i arbeidet. I 

avslutningsfasen har gruppen kommunisert på e-post. 

 

Undergruppen har allerede i fase 1 konkretisert arbeidsfordelingen mellom 

Utdanningsavdelingen, fakultetssekretariatet og institutt/studieprogram for alle 

arbeidsområder. I fase 2 har gruppen konsentrert seg hovedsakelig om to områder: 

 

Fokusområder i det videre arbeidet  
(Kap 7 i styringsgruppens rapport) 

 

For hvert av underpunktene har gruppen beskrevet den nåværende situasjonen i den 

samlede studieadministrasjonen ved fakultetet, har skissert forslag til mindre og større 

tiltak til forbedring og utvikling, og har fordelt ansvar og satt tidsfrist for alle tiltakene. 

 

Organisering av den samlede administrasjonen  
(Kap 8 i styringsgruppens rapport) 

 

Gruppen har diskutert og blitt enig om kommentarer og anbefalinger til 

styringsgruppens forslag til organisering av den samlede administrasjonen. 

 

Videre har gruppen fått noen innspill til tabellvedlegget for rutinebeskrivelser og 

ansvarsfordeling fra innstillingen til fase 1. Innspillene er blitt innarbeidet i tabellen. 

Gruppen har også spesifisert enkelte utarbeidede forslag fra fase 1, blant annet er det vedlagt 

et notat om etablering av et informasjonssenter. 
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4. Kompetanseutvikling 
Kompetansebehov og kompetansekrav for studieadministrativt personale ble kartlagt i 

startfasen av kompetansehevingsprogrammet for studieveiledere ved UiB i 2003. De fleste 

av fakultetets studieveiledere er aktivt med i kompetansehevingsprogrammet og benytter seg 

i varierende grad av kurstilbudet. Undergruppen mener at kompetanseutvikling for 

studieadministrativt personale blir fulgt opp og godt ivaretatt fra sentralt hold og har derfor 

ikke formulert konkrete kompetansebehov for de forskjellige arbeidsområdene. 

 

Kontor for organisasjons- og personalutvikling som har det overordnete ansvar for 

gjennomføringen av Studieveilederprogrammet, har fått gruppens rapport fra fase 1 som 

innspill til videreutvikling av programmet. Som en oppfølging av gruppens innspill er det 

allerede initiert et eget tilbud for studieledere ved fakultetene, og studielederne har allerede 

hatt kollegagruppemøter. 

 

I den elektroniske spørreundersøkelsen blant alle administrativt ansatte ved fakultetet (Adm. 

utviklingsarbeid MN-fakultetet, rapport fase 2, vedlegg 4
5
) kom det frem at stort arbeids- og 

tidspress i mange tilfeller hindrer de ansatte i å benytte seg av kurstilbudet og andre 

kompetansehevingstiltak. Det er derfor ønskelig at det i fremtiden legges bedre til rette for å 

kunne ta planmessig kompetanseheving. En god vikarordning kan være en mulig løsning og 

et viktig insitament for kompetanseutvikling. Den enkelte ansatte burde få belønning for 

aktiv og planmessig kompetanseutvikling gjennom lønnsforhandlinger og personlig 

opprykk. 

 

 

5. Servicenivå 
Gruppen har i fase 1 i hovedsak drøftet servicenivå på generelt nivå. Gruppen mener at for å 

yte god service overfor studenter og ansatte er det viktig med gode 

kvalitetssikringsprosedyrer, god informasjonsflyt mellom nivåene, god og relevant 

opplæring, lett tilgjengelig informasjon på intranett og i Studentportalen, og robuste 

systemer som reduserer sårbarheten ved fravær. Servicenivået for de enkelte 

studieadministrative arbeidsområder vil bli drøftet i forbindelse med det videre arbeidet med 

rutineprosjektet og på rutineverkstedet i høst 2005 (se pkt 6.2 Rutineverksted). Målet er et 

generelt høyere og jevnere servicenivå for flest mulig studenter. 

 
 

                                                 
5
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/vedlegg4pr040505.pdf  

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/vedlegg4pr040505.pdf
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6. Spesielle forhold/tiltak 
Gruppen kom i sitt arbeid i fase 1 fram til en rekke forslag til tiltak. I innstillingen ble det 

spesielt fremhevet følgende fire forslag:  

 

 Etablering av et informasjonssenter ved fakultetet 

 Klargjøring av kompetansekrav og sikre kompetanseutvikling (og belønning) 

 Det bør åpnes for at flere institutter kan gå sammen om finansiering av 

studieadministrative stillinger ved behov 

 Det bør opprettes en sentral felles oversettelsestjeneste ved UiB 

 

I fase 2 har gruppen ved gjennomgang av fokusområder og forslag til organisering av 

administrasjonen (rapport – kartlegging del 2
6
) diskutert en del nye mindre og større tiltak 

som den mener vil være formålstjenelig og realistisk å gjennomføre (se pkt 6.5 

Gjennomgang av ”Fokusområder i det videre arbeid”).  

 

Gruppen ønsker spesielt å fremme følgende fire forslag til tiltak: 

6.1 Informasjonssenter 

6.2 Rutineverksted 

6.3 Vurdere organisering av eksamensadministrativt arbeid 

6.4 Kartlegging av årsverk 

 

 

6.1 Informasjonssenter 

Det er lagt ved et notat om etablering av et informasjonssenter. I notatet gjøres det rede for 

fordelene med et informasjonssenter når det gjelder økt servicenivå for studentene og for de 

ansatte ved instituttene, samt kompetanseheving og bedre arbeidsforhold for den 

studieadministrative staben. Det er ønskelig at informasjonssenteret åpnes januar 2006. 

Informasjonssenteret vil ha en positiv effekt på flere av fokusområdene i kapittel 7 i 

styringsgruppens rapport fra fase 1: 

 

7.2 Avklart og hensiktsmessig arbeidsdeling 

7.3 Samarbeid 

7.4 Sårbarhet 

7.5 Informasjon 

7.6 Internt utviklingsarbeid 

7.7 Kompetanseheving 

 

 

6.2 Rutineverksted 

Studieseksjonen ved fakultetet har siden november 2004 jobbet kontinuerlig med skriftlige 

rutinebeskrivelser for definerte arbeidsområder og -oppgaver. Målet er å ha alle 

rutinebeskrivelser med tilhørende kokebøker og maler ferdige innen 1. november 2005. I 

tillegg er det utarbeidet en studentkalender med alle viktige frister for studentene og det skal 

utarbeides en studieadministrativ kalender som beskriver de viktigste arbeidsoppgaver med 

tilhørende frister gjennom kalenderåret. I fase 1 har gruppen detaljert beskrevet alle 

arbeidsområder for studieadministrasjonen og har definert ansvarsfordeling mellom nivåene. 

Dette arbeidet var et godt utgangspunkt for rutineprosjektet.  

                                                 
6
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/Rapporten_endelig.pdf  

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/Rapporten_endelig.pdf
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Etter fristen for rutinebeskrivelser ønsker studieseksjonen å arrangere et 2-dagers 

arbeidsseminar for alle studieadministrativt ansatte ved fakultet, hvor man går gjennom 

rutinene i felleskap. I arbeidsgrupper skal man gå gjennom og kvalitetssikre de foreslåtte 

rutinebeskrivelsene, slik at rutinene blir enklest mulig, praktisk gjennomførbare og 

fornuftige. Det er også viktig å skape en felles forståelse for rutinene. For instituttene skal 

rutineverkstedet være utgangspunktet for å komme i gang med instituttinterne rutiner. Etter 

at rutineverkstedet har funnet sted skal rutinebeskrivelser, kokebøker og maler gjøres 

tilgjengelig på intranett. Planen er å gjennomføre et heldags rutineverksted en gang i året for 

å sikre at rutinebeskrivelsene er oppdatert og utfyllende til enhver tid.  

 

Et regelmessig rutineverksted vil dekke flere av fokusområdene i kapittel 7 i 

styringsgruppens rapport fra fase 1: 

 

7.1 Felles nedskrevne rutiner 

7.2 Avklart og hensiktsmessig arbeidsdeling 

7.3 Samarbeid 

7.4 Sårbarhet 

7.5 Informasjon 

7.6 Internt utviklingsarbeid 

7.7 Kompetanseheving 

 

Rutineverkstedet vil være med på å sørge for høy kvalitet på det studieadministrative 

arbeidet, for godt samarbeid og informasjonsutveksling mellom studieveilederne og ikke 

minst for god kompetanseoppbygging hos nytilsatte. 

 

 

6.3 Vurdere organisering av eksamensadministrativt arbeid 

Eksamensarbeid er et sårbart område. Det er bare én person på fakultetssekretariatet som har 

full kompetanse på området. På instituttene er det vanligvis også bare én person som har 

eksamensadministrasjon som sin oppgave. Dette fører til et stort arbeidspress og et stort 

ansvar for den enkelte, spesielt i eksamensperioder. Det kan raskt oppstå problemer ved 

fravær, noe som kan medføre store konsekvenser for studenter og ansatte. Sårbarheten bør 

derfor reduseres.  

 

Spørsmålet er hvordan eksamensarbeidet kan organiseres bedre og hvordan pålitelige 

backup-løsninger kan sikres. Gruppen har diskutert noen løsningsforslag men mener saken 

bør utredes av en arbeidsgruppe med kompetanse på feltet. Det vil også være nyttig at en i 

dette arbeidet har en bedre oversikt over fordelingen av tidsbruk i ulike studieadministrative 

saksfelt (se pkt 6.4 Kartlegging av årsverk). Det foreslås derfor at utredningen av 

eksamensadministrasjon gjennomføres våren 2007 etter at kartleggingen av årsverk i 

studieadministrative stillinger foreligger. 

 
Forslag som har vært luftet i arbeidsgruppen: A) Eksamensadministrasjon kan organiseres i 

en eksamensgruppe nesten på samme måte som et informasjonssenter med én fast stilling og 

en vaktordning hvor instituttene bidrar med personalressurser. B) Lage en virtuell 

eksamensenhet, dvs et intranett-basert forum hvor alle ansatte med eksamensadministrasjon 

som ansvarsområde skal delta. Et slikt forum kan brukes som informasjonskanal, kalender, 

diskusjonsforum og backup.  
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En ny og bedre organisering av eksamensarbeid vil ha positiv innvirkning på følgende 

fokusområder: 

 

7.1 Felles nedskrevne rutiner 

7.2 Avklart og hensiktsmessig arbeidsdeling 

7.3 Samarbeid 

7.4 Sårbarhet 

7.6 Internt utviklingsarbeid 

7.7 Kompetanseheving 

 

 

6.4 Kartlegging av årsverk 

Gruppen foreslår at det gjennomføres en kartlegging av tidsbruk for ulike arbeidsoppgaver i 

studieadministrative stillinger på instituttene og ved sekretariatet. Denne kartleggingen vil 

være en viktig dokumentasjon for å utrede andre tiltak som for eksempel mulighet for 

samarbeid i en eksamensgruppe eller samfinansierte administrative stillinger. Gruppen ser 

det imidlertid som lite gunstig å gjennomføre en slik kartlegging nå midt i en 

omstillingsfase. Det foreslås derfor å ta sikte på denne undersøkelsen våren 2007 etter at 

rutinene er på plass og utprøvd, og infosenteret har fungert i ett år. Kartleggingen kan da 

være del av en første evaluering av den nye organiseringen av fakultetets samlede 

administrasjon og en evaluering av infosenteret. 

 

Kartlegging av tidsbruk for studieadministrative oppgaver vil ha betydning for følgende 

fokusområder: 

 

7.2 Avklart og hensiktsmessig arbeidsdeling 

7.3 Samarbeid 

7.4 Sårbarhet 

7.6 Internt utviklingsarbeid 

7.7 Kompetanseheving 

7.8 Administrative karriereveier 
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6.5 Gjennomgang av ”Fokusområder i det videre arbeid” 

Kap 7 i Rapport - Kartlegging del 2 – Gjennomgang og utvikling av de samlede funksjoner ved fakultetet 

 

Fokusområde Nåværende situasjon Forslag til tiltak Ansvar Når skal det gjøres 

7.1 Felles nedskrevne 

rutiner 
 Vi har ansvarsfordelingen for 

alle rutiner på plass  

(se innstilling til 

styringsgruppen fra 21. jan. 

2005) 

 Rutinene på sekretariatet er 

nesten fullstendig beskrevet 

med referanser. 

- Legge rutinebeskrivelser på 

intranett 

 

- Lage kokebøker og maler og 

legge på intranett 

 

- Lage oversikt ”Hvem gjør 

hva” og legge på intranett 

 

- Oppdatere skjemaer og lage 

en oversikt over alle 

tilgjengelige skjemaer på 

intranett 

 

- Arrangere regelmessig 

rutineverksted
7
 en gang pr år 

 

 

- Relevante deler av rutinene 

gjøres tilgjengelig for 

studentene via 

serviceerklæringen og 

studentkalenderen.  

- Fakultetets studieseksjon 

- Instituttene 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

- Instituttene 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

- 1. november 2005 

- Innen påske 2006 

 

- 1. november 2005 

 

 

- 15. september 2005 

- Innen påske 2006 

 

- 1. november 2005 

 

 

 

 

- Første gang ca uke 45 

(etter fristen for 

rutinebeskrivelser) 

 

- Etter rutineverkstedet 

 

 

                                                 
7
 Rutineverksted: Heldags arbeidsseminar for alle studieadministrativt ansatte ved fakultetet, hvor man går gjennom, endrer og oppdaterer rutinene.  



Administrativt utviklingsarbeid – tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell 

Innstilling til Styringsgruppen - Fase 2 – fra Undergruppe for studieadministrasjon 

 

Side 13 av 18  

7.2 Avklart og 

hensiktmessig 

arbeidsdeling 

 Denne delen er ferdig. Det 

gjenstår noe justering og 

kontinuerlig revidering (se 

innstilling til styringsgruppen 

fra 21. jan. 2005) 

- Justering og revidering av 

arbeidsdelingen tas opp på 

rutineverkstedet 

 

- Eksamensarbeid: Vurdere 

organisering av 

eksamensadministrativt 

arbeid, se også 7.3 

 

- Kartlegging av tidsbruk for 

ulike arbeidsoppgaver i 

studieadministrative stillinger 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

- På rutineverkstedet 

uke 45 

 

 

- V2007 

 

 

 

- V2007 etter at 

rutinene er på plass 

og utprøvd, og 

infosenteret har 

fungert i ett år 

7.3 Samarbeid  Studielunsj holdes ca en gang 

pr mnd for 

studieadministrativt 

personale ved MN-

instituttene og sekretariat 

 Kollegagrupper på tvers av 

fakultetene møtes ca tre 

ganger pr semester 

 Ad hoc-grupper blir etablert 

på tvers av instituttene/fak 

 Mailing list MN-institutter 

for distribusjon av 

administrativ informasjon 

 Formalisert samarbeid har vi 

ikke så lenge vi ikke har et 

infosenter 

- Inkludere instituttets 

studiekonsulenter mer i 

komitéarbeid hvor dette er 

hensiktsmessig 

 

- Etablering av 

informasjonssenter
8
  

 

 

 

 

- Vurdere organisering av 

eksamensadministrativt 

arbeid. Kartlegging av 

ressursbruk for 

eksamensarbeid. Se også 7.2 

 

- Vurdering av samfinansierte 

studieadministrative stillinger 

eller delt/felles ekspertise hvor 

dette er hensiktmessig 

- Fakultetets studieseksjon, 

men også instituttene 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

setter i gang et slikt arbeid.  

 

 

 

 

- Instituttledelsen 

- Fortløpende 

 

 

 

 

- Ideelt sett 1.1.2006, 

men skal i alle fall 

være åpnet i god tid 

før semesterstarten 

H2006 

 

- Våren 2007 

 

 

 

 

 

- Ved behov 

                                                 
8
 Informasjonssenter: Felles informasjons- og veiledningssenter, se vedlagte notat 
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7.4 Sårbarhet  Studieadministrasjonen på 

instituttene er meget sårbar. 

Delvis også på 

fakultetssekretariatet. Ved 

sykdom, ferie eller reise blir 

mange funksjoner ikke 

ivaretatt.  

 Pga av semesterlengde og 

frister midt på sommeren er 3 

ukers sammenhengende ferie 

vanskelig å få til eller i noen 

tilfeller ikke mulig. 

 Ved nytilsetting og vikarbruk 

trengs det tid til 

kompetanseoppbygging.  

- Infosenter: Henvendelser går 

ikke til personer men til 

funksjoner 

 

- Samfinansierte/delte stillinger 

mellom institutter vil motvirke 

noe av sårbarheten 

 

- Finne backup-løsninger på 

alle nivå og alle saksfelt som 

går inn i rutinebeskrivelser. 

Etablering av infosenteret kan 

dekke noen backup-behov.  

 

- Rutinebeskrivelser 

- Fakultetets studieseksjon 

(se vedlegg om infosenter) 

 

 

- Delte stillinger, se 7.3 

 

 

 

- Hver enkelt enhet 

 

 

 

 

 

- Det er hver enkelt 

administrativt ansatt sitt 

ansvar å ha beskrivelser på 

sine arbeidsoppgaver, 

rutiner og systemer 

gjennomsiktig og 

tilgjengelig for kollegaer. 

- V2006 

 

 

 

- Ved behov 

 

 

 

- Så snart som mulig, 

men senest 

31.12.2005 

 

 

 

- Fortløpende 

7.5 Informasjon Informasjonsflyt mellom 

studieseksjonen ved MN og 

instituttene gjennom: 

 

 Studielunsj ca en gang pr 

mnd for studieadministrativt 

personale ved MN-

instituttene og sekretariat 

 Mailing list MN-institutter 

for administrativ informasjon 

 Instituttenes nyhetsbrev 

 Internett og intranett 

(meldingstjeneste) 

 Spesielle informasjonsmøter 

ved behov 

- Internett og intranett 

(meldingstjeneste) må tas mer 

i bruk 

 

- Infosenter vil heve kvaliteten 

på informasjonen vi gir og 

dekke behov for regelmessig 

informasjon mellom 

studiekonsulenter gjennom 

ukentlige møter. Ved 

opprettelse av infosenteret kan 

studielunsjen legges ned. 

 

- Studieadministrativ 

årskalender 

- Alle 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

- Fortløpende 

 

 

 

- Se 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1. november 2005 
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 Ulike oversiktsbrev fra MN 

til instituttene om spesielle 

gjøremål med frister 

 Nytt fra studieveileder 

 Sakslister og protokoller fra 

Studiestyret, 

Forskerutdanningsutvalg og 

fakultetsstyre 

 

- Rutineverksted 

 

- Sørge for regularitet i 

informasjon fra 

studieadministrasjonen til 

førstelinjetjenesten som ikke 

inngår i infosenter  

 

- Kvalitetssikring og 

oppdatering av mailing list 

MN-institutter 

 

 

 

- Lage en nettside: 

”Informasjon til deg som er 

nytilsatt” for alle 

stillingskategorier med en 

sjekkliste. Referanse oppgis i 

tilsettingsbrevet. 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

 

 

- Kontorsjefer har ansvar for 

å melde til fakultetet om 

nytilsatte med 

studieadministrative 

oppgaver 

 

- Fakultetets personalseksjon 

 

- En gang i året, se 7.1 

 

- Fortløpende 

 

 

 

 

 

- Ved behov 

 

 

 

 

 

- Forslag: 31.12.2005 

7.6 Internt 

utviklingsarbeid 
 Vi har valgt å kommentere det som går på utvikling og kompetanseheving samlet under 7.7 

7.7 Kompetanseheving  De fleste av fakultetets 

studiekonsulenter er aktivt 

med i universitetets 

kompetansehevingsprogram 

for studieadministrativt 

personale og benytter seg av 

kurstilbudet. 

 Kompetansehevingsprogram 

for studieledere 

 Kompetansegivende studium: 

”Veiledning for 

studieveiledere” 15 sp 

 Coach-kurs 

- Det må legges til rette for å 

kunne ta planmessig 

kompetanseheving da det først 

og fremst er et tidsspørsmål. 

Én løsning hadde vært en 

vikarordning. 

 

- Mentor- eller fadderordning 

for nytilsatte i 

studieadministrative stillinger. 

 

- Infosenter er et bra tiltak for 

rask kompetanseheving for 

- Fakultetsledelsen 

- Instituttsledelsen 

 

 

 

 

 

- Fakultetssekretariatet 

- Instituttledelsen 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

- Ved behov 

 

 

 

 

 

 

- Ved behov 

 

 

 

- Se 7.3 
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 Program for 

førstelinjetjeneste 

 Universitetets kurstilbud 

(datakurs, språk, 

saksbehandling og lignende) 

 Fakultetets og UiBs 

studieseminarer 

 Nasjonale 

studieveilederseminarer 

 Medarbeidersamtale 

nytilsatte. 

 

- Rutinebeskrivelser og 

rutineverksted 

 

- Rutineverksted kombineres 

med jevnlige 

studieadministrative 

temaseminarer 

 

- Studieadministrativ 

årskalender 

 

- Belønning for 

kompetanseheving 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

 

 

- Fakultetets studieseksjon 

 

 

- Fakultetsledelsen 

- Instituttledelsen 

 

 

- 1. november 2005, og 

én gang i året, se 7.1 

 

- Én gang i året, se 7.1 

 

 

 

 

- 1. november 2005 

 

 

- Ved behov 

7.8 Administrative 

karriereveier 
 Arbeidsgruppen mener at det 

bør ses i sammenheng med 

alle nivåer på universitetet 

 Vi er ikke gode nok på dette 

men vi ser en bedring. For 

eksempel har i dag alle 

institutter minst én 

studiekonsulent 

(1.konsulent). 

 MN har flere trinn på 

karriereveien for 

studieadministrativt 

personale: 1.sekretær, 

konsulent, 1.konsulent, 

seniorkonsulent, 

seksjonsleder, rådgiver, 

studiesjef 

- Belønning for 

kompetanseheving 

(lønnsforhandlinger og 

personlig opprykk) 

 

- Det er viktig å beholde 

kompetanse innenfor 

saksfeltet for å sikre 

kvalitetsutvikling 

 

- Rokkering eller flytting av 

arbeidsoppgaver etter 

kompetanseheving 

 

- Hospiteringsordning kan tas i 

bruk ved ønske og behov 

- Fakultetsledelsen 

- Instituttledelsen 

 

 

 

- Fakultetsledelsen 

- Instituttledelsen 

 

 

 

- Fakultetsledelsen 

- Fakultetets studieseksjon 

- Instituttledelsen 

 

- Fakultetets studieseksjon 

Instituttledelsen 

- Ved behov 

 

 

 

 

- Fortløpende 

 

 

 

 

- Etter behov 

 

 

 

- Etter behov 
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6.6 Gjennomgang av ”Organisering av den samlede administrasjonen” 

Kap 8 i Rapport - Kartlegging del 2 – Gjennomgang og utvikling av de samlede funksjoner ved fakultetet 

 

Innspill og forslag til organisering Gruppens kommentarer og anbefalinger 

8.1 Opprettelse av felles informasjonssenter for 

studiesaker 

Se vedlagt notat 

8.2 Arbeidsdelingen mellom fakultet og institutt må 

vurderes saksfelt for saksfelt 

Gruppen har hatt en grundig og detaljert gjennomgang av arbeidsdelingen i fase 1 (se appendiks til 

innstillingen) og det jobbes videre med det i rutineprosjektet. 

8.3 Fakultetssekretariatet kan fungere som 

kompetansesenter/serviceenhet innen arbeidsfelt som 

ikke er tilstrekkelig dekket på instituttene 

Instituttene er serviceenhet for søkere, studenter og instituttansatte. Fakultetet er kompetansesenter og 

serviceenhet for administrasjonen på instituttene og for sentraladministrasjonen. 

Dette gir føringer på hva og i hvilket omfang instituttene og fakultetet kan bidra med for å redusere 

sårbarheten, avhengig av saksfelt, kompetanse og størrelsen av enheten. 

 

Hvorvidt fakultetssekretariatet fungerer som kompetansesenter/serviceenhet for instituttene kommer 

frem i gjennomgangen av arbeidsoppgaver og arbeidsdeling i appendiks til innstillingen i fase 1. 

 

Eksempler hvor studieseksjonen ved fakultetssekretariatet fungerer som 

kompetansesenter/serviceenhet for instituttene: 

- Koordinering av oppgaver gjennom studieåret 

- Eksamensadministrasjon 

- Godkjenning av utenlandsk utdanning (innpassingsarkiv) 

- FS-administrasjon 

- Informasjonsmateriell 

- Internasjonalisering (politikk og strategi) 

- PhD-administrasjon (med arkiv) 

- Utdanningspolitikk og –strategi 

- Førstesemester - organisering 

 

Fakultetssekretariatet kan bistå med opplæring av nyansatte ved instituttene.  

 

Fakultetssekretariatet bistår med besvarelse av en del telefonhenvendelser og veiledning 

(studieveileder@mnfa.uib.no , advice@mnfa.uib.no, veiledertelefonen 555 83030). 

 

Det er imidlertid en svakhet at studieseksjonen ved fakultetet kjenner lite til den daglige driften på 

instituttene. Dette kan bli bedre gjennom tettere samarbeid mellom institutt og fakultetssekretariat på 

informasjonssenteret. 

mailto:studieveileder@mnfa.uib.no
mailto:advice@mnfa.uib.no
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8.4 Samarbeid på tvers av institutter bør formaliseres, 

for å minske sårbarhet og gi rom for oppbygging av 

nødvendig spesialkompetanse 

Se også 7.4 og 8.3 

 

Instituttlederne og kontorsjefer er nøkkelpersoner for å få et slikt arbeid i gang. 

 

Alle institutter (ledelsen) må sørge for backup-løsninger for administrative oppgaver enten internt på 

instituttet eller gjennom avtaler med andre institutter. 

 

Instituttlederne har nå råderett over de samlete personalressurser. Det kan være en hindring for 

forpliktende samarbeid utover instituttgrenser. 

8.5 Samarbeid, for eksempel ved husvise 

fellesekspedisjoner, kan medføre betydelige 

rasjonaliseringsgevinster innen tidkrevende tjenester 

som post og nøkkelhåndtering 

Studentekspedisjonen inngår som skrankefunksjon i informasjonssenteret. Skranketjeneste bør ses i 

sammenheng med en resepsjon ved evt. stenging av Realfagbygget. Organisering og 

betjening av en resepsjon og sammenslåing av øvrige ekspedisjonstjenester ser gruppen ikke som 

sitt mandat. 

8.6 Kjøp av tjenester utenfra er et mulig alternativ Studieadministrasjon krever en spesialkompetanse som ikke kan dekkes av tilfeldige eksterne 

medarbeidere (f. eks. Manpower). Det er bedre å engasjere studenter som kjenner systemet og kan 

brukes til enkle ad hoc oppgaver. HF-infosenteret har for eksempel studenter som ringevikarer som 

stiller opp etter behov og som etter hvert har opparbeidet en viss kompetanse. 

 

 

 


