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Bilagslønn: forslag til standardiseringstiltak og innføring av systemstøtte – høringsinnspill fra IMBs 

administrasjon 

Rapporten inneholder etter vårt syn flere gode anbefalinger til hvordan bilagslønnsprosessen kan 

effektiviseres og forbedres. 

Vi vil likevel anbefale at tiltaksrekkefølgen vurderes endret. I rapporten deles tiltak i tre faser: 

standardisering av bilagslønnsprosesser på enhetene, standardisering av roller og ansvar på enhetene og 

innføring av standard elektronisk systemstøtte. Personal og økonomi ved IMB anbefaler økt fokus på å lette 

arbeidet med datainnsamling.  

Rapporten foreslår innføring av en standard elektronisk systemstøtte. Vi mener at arbeidet med 

datainnsamling bør løses med et system som gir den timelønnede en påloggingsmulighet og anledning til 

selv å registrere data. Deretter kan arbeidsleder kontrollere og etterregistrere øvrig data.  

I rapporten foreslås det at bilagsbehandlingen organiseres som to prosesser, hvor prosess 1 omfatter 

datainnsamling og saksbehandling, mens prosess 2 omfatter attestering og godkjenning. Vi savner en 

presisering av når og hvem som anviser. Vi leser videre at rapporten legger vekt på å redusere 

arbeidsmengden for leder med BDM. Vi ser derimot at den største arbeidsmengden ligger i datainnsamling, 

kontraktsoppsett og liknende, og anbefaler et økt fokus på dette.  

Videre etterlyser vi en bedre oversikt over gjeldende og framtidig avvikshåndtering. I rapporten oppgis det 

at Lønningsseksjonen returner eller korrigerer ca 10 % av mottatte bilag. Det er imidlertid ikke konkretisert 

hva avvikene består i. I dag har UiO kontrollprogrammet samt avviksrutiner knyttet til avslutting av 

dokumentflyt i ePhorte. Det er i dag uklart hvorvidt det er overlapp og dobbeltarbeid i UiOs avviksrutiner 

og hvorvidt kontrollene utføres i et større omfang enn nødvendig og/eller burde vært avviklet eller 

omorganisert. 

I rapporten gis det en forventing om en reduksjon av antall aktører i bilagslønnsprosessen på 80 % på 

bakgrunn av økt standardisering og innføring av systemstøtte. Vi etterlyser en nærmere konkretisering av 

dette. Ved innføringen av eksempelvis ePhorte ble det lovet inntil 20 % frigjort arbeidskapasitet for 
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personal. Personal ser at kvaliteten og kontrollen har økt betydelig etter innføringen av ePhorte, men at 

tidsinnsparingen er uteblitt pga økt mengde arkivering og kontroll. Rapportens løfte om 80 % 

ressursinnsparing synes på denne bakgrunn svært ambisiøs. 

Kostnadsberegning og kontering: Når man i dag leverer et bilag står kun bruttolønn til arbeidstaker påført. 

En systemløsning bør kunne beregne totalkostnad (lønn + alle sosiale kostnader) når man oppgir 

sats/lønnstrinn (evt. overtids-%) og antall timer. Den som bestiller arbeidet må sørge for at 

kostnadsbelastninger blir korrekte, dvs at man har korrekt kontering fra starten (art-sted-prosjekt-tiltak). En 

systemløsning må "kreve" kontering. 
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