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Høringssvar vedr IHR-bilagslønn fra Helsam 

Vår vurdering av forslagene er at det trengs en avklaring av eierskap for bilagslønnsprosessene og 

standardisering av hvordan disse skal utføres. Erfaringene med personalrutineprosjektet tilsier at 

det er en god modell å opprette en forvaltningsorganisasjon som skal jobbe med standardisering og 

forbedring av prosessen. Vi vil klart fraråde at dette arbeidet legges inn som en del av 

forvaltningsorganisasjonen for fastlønn/personalrutiner. Etter vår oppfatning har denne gruppa 

svakt eierskap til bilagslønn pr i dag, og det legges heller ikke opp til at koblingen skal styrkes ved å 

legge ansvaret for bilagslønn til personalkonsulentene. Helsam vil derfor foreslå at det opprettes en 

separat prosjektorganisasjon og på sikt enforvaltningsorganisasjon for bilagslønn etter samme 

modell som personalrutineprosjektet.  

Det virker fornuftig å skille ut undervisning og sensur fra annen bilagslønn ettersom dette enklere 

kan kobles til eksisterende stillinger/prosesser, og ettersom dagens maler på dette området 

allerede har lagt til rette for forenklet saksbehandling. Rapporten er uklar på om standardisering 

og utvikling av maler også skal skje for øvrig bilagslønn parallelt med studierelatert bilagslønn eller 

om det skal komme i en senere fase. Vår vurdering er at det vil gi god gevinst å jobbe med maler og 

standardiseringer også for øvrig bilagslønn parallelt og at dette området ikke utsettes til en senere 

fase.    

For Helsams del har vi en velfungerende modell når det gjelder delegering av BDM, og det er 

vanskelig å se at vi ville tjene noe på ytterligere delegering. Dersom prosjektet ser behov for å jobbe 

videre med dette foreslår vi at man ser på de vurderingene som ble gjort ved instituttene på Medfak 

i forbindelse med omorganiseringen. Så vidt vi kan forstå er det verken formelle eller policymessig 

hindringer for å få godkjent delegering av BDM i ØPA, men det vil kreve lokale vurderinger blant 

grunnenheter og fakulteter for å finne egnet modell for slik delegering.  

 Forskningsrelatert/annen bilagslønn bør med fordel samles noe mer enn tilfellet er i dag, men 

vurderingen om at dette kan samles på 15-20 personer for hele UiO virker helt urealistisk. Sentralt 

i dette arbeidet vil være nærhet til forskere og økonomikonsulenter for å vurdere finansiering og få 

bekreftelser på utført arbeid. Nærhet til miljøene er også viktig for at bilagslønnskonsulenten kan 

sørge for nødvendig informasjon til IT-ansvarlige for brukertilgang og til lokaladministrasjonene 

for eventuell arbeidsplass, nøkler og adgangskort.  For Helsams del er det vanskelig å se for seg at 

dette arbeidet kan utføres av mindre enn én person på instituttet, på grunn av sårbarhet 
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fortrinnsvis to personer. Fagansvarlig enhet (personal)  bør ta ansvar for standardisering av 

arbeidsprosessen, men la fakultetene og grunnenhetene selv organisere arbeidet slik at det 

tilpasses lokale forhold. Arbeidet med standardisering av prosessen vil trolig bidra til at oppgavene 

i større grad sentraliseres på færre personer. 

Innføring av systemstøtte vil være avgjørende for å redusere ressursbruken på bilagslønn. 

Standardisering av prosesser, tydeligere eierskap, og en prosjektgruppe (på sikt også en 

forvaltningsorganisasjon)  kan sikkert bidra til å bedre kvaliteten på arbeidet og redusere antallet 

personer som involveres, men uten systemstøtte vil ressursbruken fortsatt være høy. Det virker 

likevel som en god idé at dette arbeidet prioriteres først etter at arbeidsprosessen og rollene er 

gjennomgått. Vi vil foreslå at  prosessen med å få slik systemstøtte inn på prioriteringslista for 

utvikling av  administrative IT-verktøy ettersom slike prosesser erfaringsmessige kan være svært 

langvarige.  
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