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Høring – Bilagslønn: Forslag til standardiseringstiltak og innføring av systemstøtte 

Gjennomgang av bilagslønnsområdet er en del av IHR-prosjektet, og fakultetet har mottatt et forslag 
til høring i juni med høringsfrist 28.september.  

Bilagslønn omfatter lønn og vederlag til eksterne arbeids/oppdragstakere. Området kan deles i to 
kategorier; Undervisnings- og vurderingsrelatert bilagslønn og forskningsrelatert/annen bilagslønn. 
Den første kategorien omfatter i hovedsak time-og hjelpelærere, sensoroppdrag og bedømmelse 
knyttet til tilsettinger, opprykk og PhD, mens forskningsrelatert/ annen bilag omfatter vitenskapelig 
prosjektarbeid, samt diverse prosjekt, timearbeid og oppdrag knyttet til administrasjon. 

Refusjoner inngår også i bilagslønn, men blir ikke behandlet i denne høringen. 

Vi er spesielt bedt om å omtale følgende: 

1. Standardisering av arbeidsprosessene knyttet til bilag 
2. Standardisering av roller og ansvar ved å 

a. Innføre delegert ansvar for saksbehandlere for bilagslønn 
b. Definere nettverk av saksbehandlere tilknyttet bilagslønn som knyttes til fagområdet 

personal – herunder opprette et nytt nettverk av bilagslønnskonsulenter tilknyttet 
forskningsrelatert/annen bilag 

c. Utvide dagens forvaltningsorganisasjon for fastlønn til å omfatte bilagslønn 
d. Gi begrenset BDM til utvalgte saksbehandlere tilknyttet bilagslønn 

3. Innføre systemstøtte som tar sikte på at den enkelte saksbehandler kan 
a. Registrere grunndata bare en gang 
b. Ta i bruk elektronisk saksflyt 

Høringsdokumentet er svært omfattende og inneholder flere gode anbefalinger til hvordan 
bilagslønnsprosessen kan effektiviseres og forbedres. Vi vil imidlertid påpeke at en stor del av 
høringsdokumentet omhandler arbeidsprosesser hvor allerede mye er standardisert og går greit, og 
mindre om de prosesser som har større ufordringer. Vi savner en konkret analyse av dagens 
problemområder, som burde ligge til grunn for de forslag som fremmes. Vi hadde også ønsket at 
dokumentet var mer kundeorientert, altså mer på at de som utfører tjeneste for oss, får utbetalt 
riktig lønn til riktig tid.  

Vi vil i det følgende gi noen kommentarer under de enkelte punktene. 
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1. Standardisering av arbeidsprosessene 
Bilagsprosessen defineres som bestilling og inngåelse av kontrakt, oppfølging av timelister, 
attestering av utbetalinger, lønnsproduksjon og utbetaling arbeidstagere/oppdragstakere. I 
høringsdokumentet er det foreslått å organisere bilagsbehandlingen i to prosesser: 
Prosess 1 omfatter innhenting av personinformasjon og utforming av kontrakt og Prosess 2 omfatter 
attestering av utbetalinger der tilhørende timelister og fullførelse av oppdrag på forhånd er godkjent 
av en arbeidsleder. Prosess 2 er igjen delt i to delprosesser avhengig av om utbetalingsbilaget er i 
henhold til godkjent kontrakt eller ikke. Er det i henhold til godkjent kontrakt, er ny BDM ikke 
nødvendig. Fakultetet støtter dette forslaget, likeledes støttes forslaget om å legge 
konteringsinformasjonen inn på kontraktstidspunktet og å fjerne dobbelanvisning. 
 
Fakultetet støtter også ønsket om å flytte den økonomiske oversikt fra utbetalingstidspunktet til 
tidpunktet før kontraktsinngåelse, som god økonomistyring tilsier, men rapporten er lite konkret på 
dette punktet. Vi savner også litt nærmere beskrivelse av hvordan felles avviksrutiner skal utvikles. I 
dokumentet oppgis det at Lønningsseksjonen returnerer eller korrigerer ca 10 % av mottatte bilag. 
Det er imidlertid ikke konkretisert hva avvikene består i. 
 
2. Standardisering av roller og ansvar 

 
a. Innføre delegert ansvar for saksbehandlerne for bilagslønn 
Fakultetet støtter forslaget om at saksbehandlerne tilknyttet undervisning får delegert ansvar for 
sine eksterne oppdragstakere med rett til å utforme arbeidsavtaler og attestere utbetalinger knyttet 
til lønn. Vi tror at dette vil gi en bedre flyt i utbetalingsprosessen, samt at saksbehandlerne er de som 
har kontroll med at arbeidet er utført som bestilt, og reelt sett er de viktigste kontrollørene i kjeden. 

 
b. Definere nettverk av saksbehandlere tilknyttet bilagslønn som knyttes til fagområde personal – 

herunder opprette nytt nettverk av bilagslønnskonsulenter tilknyttet forskningsrelatert/annen 
bilagslønn 

Rapporten foreslår at det opprettes en ny konsulentrolle innenfor forskningsrelatert/annen 
bilagslønn, som skal spesialisere seg i å utforme kontrakter, følge opp om oppdraget er utført/ følge 
opp eventuelle godkjente timelister og følge opp utbetalinger i henhold til kontrakt. Det foreslås 
videre at denne rollen knyttes til personalområdet, i minimum 40 % stillinger. De enheter som har 
behov for mindre enn dette, kan knyttes til et visst antall bilagskonsulenter i 100 % stillinger sentralt i 
OPA eller på utvalgte fakulteter. Antall brukere vil bli kraftig redusert og vil inngå i et ”rendyrket” 
nettverk. 
 
Fakultetet er uenig i at det opprettes en ny konsulentrolle og at dette knyttes til et nyopprettet 
nettverk. Fakultetet mener at forskningsrelatert/annen bilagslønn muligens kan samles noe mer enn 
hva som er tilfellet 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. Fakultetet er redd en slik 
løsning ikke vil redusere arbeidet lokalt i fagmiljøene og føre til et nytt saksbehandlingsnivå, som ikke 
vil være i tråd med IHR-prosjektets målsetting. 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, klare rutiner, enkle 
retningslinjer og maler (som ikke etterspør flere opplysninger enn nødvendig for å foreta en 
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utbetaling) og godt elektronisk system, vil gjøre at saksbehandler kan utføre oppgaven, selv om det 
utgjør en liten andel av stillingen.  
 
c. Utvide dagens forvaltningsorganisasjon for fastlønn til å omfatte bilagslønn 
Vi støtter ikke at det opprettes en permanent forvaltningsorganisasjon for bilagslønn. Et alternativ er 
å opprette et nettverk/arbeidsgruppe med et tidsbegrenset mandat for standardisering og 
forbedring av bilagslønnsprosessen, og at oppfølgingen av billagslønnsområdet deretter legges i 
linjestrukturen. 

Hvis det skulle opprettes en forvaltningsorganisasjon for bilagslønn, fast eller tidsbegrenset, foreslår 
vi at man utvider den eksisterende forvaltningsorganisasjonen med en ny gruppe; 
bilagslønnsforvaltningsgruppen. Denne kan dra nytte av de samme referansegruppene som 
personalrutinegruppa for fastlønn har. Koordinator for fastlønn og koordinator for bilagslønnsgruppa 
bør ha et tett samarbeid, og gruppene kan også trekke på hverandre for spisskompetanse innen 
overlappende fagfelt og erfaringsutveksling. 

Det ser ut til at man ønsker at økonomikonsulentene i minst mulig grad skal ha befatning med 
bilagslønn. Vår bekymring er om man vil miste verdifull erfaring og kompetanse innen bilagslønn 
dersom man ikke tar med økonomikonsulenter i utviklingen av nye rutiner. I høringsrapporten 
fremstår det som om det eneste økonomikonsulenten gjør er å sette på en kontostreng på bilagene. 
Dette er vi enige i, da vår erfaring er at økonomikonsulentene også deltar mer aktivt, for eksempel 
rådgivning innen økonomireglementet, oppfølging av bilag med feil og kontakt med den som skal ha 
en utbetaling blant annet. Vi tror det er viktig å ha en plan for overføring av slik kompetanse. 

d. Gi begrenset BDM til utvalgte saksbehandlere tilknyttet bilagslønn 
Uansett valg av støttesystem, støttes forslaget om begrenset delegering av 
budsjettdisponeringsmyndighet, selv om vi ikke tror at dette grepet gir stor gevinst i forhold til 
bedret arbeidsflyt. Det er imidlertid viktig at det legges opp til lokale vurderinger i fakulteter og 
grunnenheter for å finne en egnet modell for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet.  

3. Innføring av støttesystem 
For maksimal effektivisering av prosessene rundt bilagslønn bør UiO bestille/utvikle et helelektronisk 
system der alt fra bestilling/laging av kontrakt, signering av denne, registrering av timeantall og 
utbetaling kan gjøres papirløst.   

Vi vil også anbefale økt fokus på å lette arbeidet med datainnsamling, hvor dette kan løses i et 
system som gir den timelønnede en påloggingsmulighet og anledning til selv å registrere data. 
Deretter kan arbeidsleder etterregistrere øvrige data. 

Ved UiO har det i den senere tid blitt innført flere systemer, og vi vil understreke viktigheten av at 
fremtidige system lar seg integrere i nåværende systemer. 

Andre bemerkninger 
I høringsdokumentet er det beskrevet at reduksjonen i antall ledd og aktører i bilagslønnsprosessen 
alene vil gi en innsparingseffekt ved at at 90 økonomer fjernes fra prosessen. Samtidig vil antall 
konsulenter reduseres fra 200 til 15-20 på forskningsrelatert/annen bilagslønn.  
 
Fakultetet tror ikke de foreslåtte forslagene helt vil fjerne økonomene fra prosessen, det vil uansett 
være behov for økonomers kompetanse i forhold til rådgivning i økonomireglementet, ved endringer 
i kontoplan osv. Som ovenfor nevnt tror vi heller ikke at 15-20 sentraliserte bilagskonsulenter vil 
kunne erstatte saksbehandlere plassert på fakultet/institutt/fagmiljø. 
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Vedlagt følger høringsdokumentet av 20.juni 2012. 

 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om 
Bilagslønn – Forslag til standardiseringstiltak og innføring av systemstøtte. 


