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Bakgrunn
Universitetsdirektøren igangsatt etter fusjonen på Tromsøya, et arbeid for å kartlegge den interne
oppgave- og arbeidsdelingen. Denne kartleggingen avdekket et behov for en mer gjennomgående
og strukturert prosess for et forbedringsarbeid ved UiT og i august 2012 arrangerte
universitetsdirektøren et oppstartsseminar for UiT sine forbedringsprosesser.
Denne orienteringssaken gir en beskrivelse om metodikk og status i arbeidet pr i dag.
Universitetsdirektøren tar sikte på å orientere styret en gang i semesteret om arbeidet.
Innledning

“Vi skal skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskapning i
nordområdene".
-

Fra UiTs strategi 2009-2013

Universitetet i Tromsø har for inneværende strategiperiode satt seg høye mål for aktiviteten. UiT
skal være en kunnskapsmotor i landsdelen, og ta et særlig ansvar for å utdanne kandidater med
gode og relevante kvalifikasjoner til sentrale yrker innen velferdssamfunnet, som helse og
omsorg, ingeniør, kultur og lærerutdanningene. For å komme i posisjon til å levere på egen
strategi er det sentralt å ha dyktige ansatte i en formålstjenlig organisasjon med god administrativ
kraft.

“Universitetet skal ha en tidsriktig. Profesjonell og effektiv administrasjon som støtter opp
under den faglige aktiviteten".
-

Fra UiTs strategi 2009-2013

For å bevege seg mot disse målene må det gjøres en kontinuerlig utvikling av de administrative
forvaltnings- og servicefunksjoner med sikte på å skape effektive og hensiktsmessige løsninger på
alle nivå i organisasjonen. Det gjøres allerede i dag godt utviklingsarbeid ved UiT, både
individuelt og i de enkelte enheter. Forbedringsprosessene tilbyr en styrking av rammene for slikt
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arbeid. Det bør være en viktig målsetting at UiT skal være en lærende organisasjon. Å jobbe med
kultur og metodikk for deling av problemstillinger, gode løsninger og effektiv kommunikasjon er
derfor et bærende element i arbeidet.
Forbedringsprosessene har i første omgang hatt fokus på nettopp de administrative tjenester ved
UiT. Den viktigste ressursen i administrasjonen er den enkelte ansattes engasjement og
kompetanse i et samspill med resten av organisasjonen. Universitetsdirektørens mål for
administrasjonen er kvalitet og effektivitet, samt å sikre et enhetlig og profesjonelt nivå på service
til våre eksterne og interne kunder. Skal administrasjonen utvikle seg videre i denne retningen
forutsetter det en standardisering av virksomhetsstyring, systemer, rutiner og tjenester.
Forbedringsprosessene ved UiT har naturlig i seg en langsiktighet hvor vi både skal identifisere
utfordringer innen ulike administrative områder, bruke tid på å finne de punkter hvor det er
potensiale for forbedring, komme frem med forslag til nye smidige løsninger og innarbeidet ny
praksis. Arbeidet med forbedringsprosesser er arbeid med kultur like så mye som arbeid med
konkrete administrative oppgaver. Ved universitetet skal det etableres en kollektiv tanke om at
“Slik gjør vi det ved UiT”.
Forbedringsprosessene inneholder en rekke konkrete verktøy og metoder som inneholder
elementer fra LEAN-metodikk. Mål, metoder, praktiske eksempler og status for arbeidet er
beskrevet videre i dette dokumentet.

Hovedmål for arbeidet
Hovedmålsettingen med arbeidet er å få mer tid til å gjøre de riktige tingene.
Et viktig prinsipp for å legge til rette for dette er å etablere smidige og forutsigbare arbeids- og
saksbehandlingsprosesser, likt tjenestenivå for kunder og høyere kvalitet på de administrative
tjenestene i en helhetlig og gjennomgående administrasjon.
Arbeidet skal baseres på UiTs kjerneverdier. Verdiene er rettesnorer for hvordan UiT skal fremstå
gjennom medarbeideres og lederes framferd.
Troverdighet
Akademisk frihet
Nærhet og åpenhet
Kreativitet
Engasjement
For hver enkelt prosess skal det settes konkrete og realistiske mål. Et tydelig målbilde setter
retning. Det er en forutsetning at det er mulig å evaluere og måle resultater av hver enkelt prosess.
Et eksempel på et slikt målbilde kan være:
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“Rett person til rett tid”



Rett person får vi gjennom en god betenkning, en god bedømmelse og et godt
intervju.



Rett tid er når vi lyser ut stillingen når fagmiljøet ønsker det og vi klarer å tilsette
på maksimum 120 dager.

-

Målbilde prosess EN – tilsetting av stipendiater ved Helsefak

Det er et bærende prinsipp i arbeidet med kontinuerlig forbedring, at nye implementerte løsninger
blir evaluert. På bakgrunn av evalueringene må det også gjøres adekvat oppfølging. Dersom det
for eksempel viser seg at de valgte løsninger ikke fungerer, så er det et kjennetegn ved
forbedringsprosesser at man revurderer og eventuelt forkaster. En ny valgt løsning skal kun
beholdes i den grad den er egnet til å føre organisasjonen i retning av de fastsatte målene.
Metodikk og organisering, herunder ressurser, roller og ansvar
Universitetsdirektøren har igangsatt arbeidet med forbedringsprosessene og de aktuelle metodene
basert på erfaringer fra et pilotprosjekt ved Helsefak. Fakultetet startet sitt arbeid med
forbedringsprosesser i desember 2010. I august 2012 arrangerte universitetsdirektøren et
oppstartsseminar for UiT sine forbedringsprosesser der alle enheter var invitert til å delta. Som en
del av programmet ble også alle deltakere invitert til å levere inn forslag på mulige områder å
starte forbedringsprosesser på. Det kom inn ca 50 forslag i form av beskrevne problemstillinger.
Disse forslagene har dannet utgangspunkt for å igangsette de prosesser som er beskrevet nedenfor
under punktet “status for arbeidet”.
Metodikk
For å lykkes med forbedringsprosessene over tid er det viktig at UiT finner et konsept som
fungerer lokalt. Metodene er delvis hentet og inspirert fra LEAN-metodikk, og delvis fra den
tidlige satsingen ved Helsefak. Det er imidlertid slik at det kun er elementer fra slike metoder som
nå er tatt i bruk og delvis implementert ved UiT. Figurene nedenfor illustrerer
forbedringskonseptet ved UiT slik det er tenkt i dag. Metodikken er kun helt kort beskrevet
nedenfor.
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Figur a

Figur b

Figur a viser konseptet skjematisk, mens figur b er satt opp i en matrise-variant som peker på at
det er to elementer som er “innsatspunkter”. VSA står for verdistrømsanalyse.
En verdistrømsanalyse er en end-to-end analyse av en prosess, for eksempel tilsetting av
stipendiater og/eller faste vitenskapelige stillinger. Målet med verdistrømsanalysen er på en
systematisk måte å kartlegge arbeidsflyt, funksjonalitet, kommunikasjon, flaskehalser og
delprosesser. Verdistrømsanalysen er altså et hjelpemiddel for å kartlegge nåsituasjonen for den
aktuelle prosessen (se vedlegg 3 for eksempel). Det neste steget er å sette opp et forslag til en ny
flyt hvor man så å si designer en drømmesituasjon der alle flaskehalser er fjernet sånn at man
sitter igjen med en strømlinjeformet prosess (vedlegg 3). Til slutt gjøres det en vurdering av
hvilke tiltak som er påkrevd for å kunne nå en mer effektiv prosessflyt. Ansvar for
implementering og kontinuerlig forbedring ligger til den aktuelle linja. Figur c viser
grunnprinsippene for denne delen av forbedringsarbeidet.
Figur c
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I arbeidet skal det legges vekt på å sikre standardisering av rutiner og tjenester og i større grad ta i
bruk de muligheter som ligger i dagens administrative systemer. Metoden fokuserer i stor grad på
arbeidsprosesser og arbeidsflyt, og ikke på organisering.
Utvikling av det andre hovedelementet i metodikken, forbedring i avdeling, er akkurat kommet i
gang og det vises kort til dette arbeidet under punktet “status for arbeidet”.
Ressurser
Arbeidsprosessen som er beskrevet ovenfor bygger på at medarbeidere som jobber med det
aktuelle feltet/området deltar aktiv i kartlegging av nåsituasjon, beskrive ønsket tilstand,
planlegge ny arbeidsflyt og i implementeringsarbeidet (fokusgruppe). Medbestemmelse og
innflytelse er flyttet lenger frem i prosessen og verdien av den enkelte medarbeiders kompetanse
og erfaring blir en vesentlig faktor.
For å kunne gjennomføre arbeidsprosesser etter denne metodikken kreves det at UiT bygger
intern kompetanse blant medarbeiderne. Frem til nå har denne kompetansen vært kjøpt inn fra
ekstern leverandør. Foreløpig har ca 30 ansatte vært gjennom opplæring som prosessveiledere. 10
av disse har også fått erfaring med å veilede de prosesser som er nevnt nedenfor under punktet
“status for arbeidet”. Det er viktig å fortsette jobben med å bygge denne kompetansen internt når
det etter hvert settes i gang nye prosesser. Målet er at UiT skal være selvforsynt med denne
kompetansen, slik at det ikke skal være nødvendig å kjøpe hjelp fra eksterne. For å imøtekomme
dette behovet er det foreslått at det utvikles to kurs som kan tilbys internt ved UiT: 1 tre-dagers
kurs for prosessveiledere, og 1 en-dags kurs for de fleste ansatte (kulturarbeid og
kompetansespredning).
En nøkkel for å lykkes med forbedringsprosessene er å sikre riktig og nok kompetanse til å kunne
veilede i det videre arbeidet, og at det settes av tilstrekkelig tid til arbeidet (lederansvar).
Organisering
Universitetsdirektøren har nedsatt en sentral arbeidsgruppe som har ansvar for å prioritere hvilke
områder/arbeidsprosesser som skal gjennomgås og når arbeidet innenfor det enkelte område skal
igangsettes. I tillegg har arbeidsgruppen ansvar for å godkjenne de enkelte fokusgrupper som
foreslås for de aktuelle prosesser, behandle forslag til ny flyt fra fokusgruppene og å gi råd til
universitetsdirektøren om endringsforslag og forslag til implementering.
I arbeidsgruppa sitter:
 Assisterende universitetsdirektør Britt Elin Steinveg
 Personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen
 Fakultetsdirektør Anne Aagaard
 Seniorrådgiver Kjetil Kvalsvik
 Seniorrådgiver Svein Are Tjeldnes
 Representant fra tillitsvalgte Arne Ketil Gjengedal
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Universitetsdirektøren

Arbeidsgruppe

Konseptgruppe

Dekanmøtet

Fakultetsdirektørmøtet

I tillegg til den sentrale arbeidsgruppen er det nedsatt en konseptgruppe som har ansvar for å drive
utvikling av metoder i forbedringsarbeidet, øke UiT sin kompetanse og erfaring innenfor slike
prosesser og drive opplæring/kurs. Konseptgruppa består av medarbeidere som har vært gjennom
opplæring som prosessveiledere.

Status for arbeidet - gjeldende tidsplan
Per 15. november 2013 er det startet 8 langsgående forbedringsprosesser ved UiT (3 gjennomført
ved Helsefak). I tillegg er det satt i gang en prosess med forbedring i avdeling (UTA) og et
prosjekt med innføring av kanban-tavler (ITA v/STAR). Prosjekt for innføring av kanban-tavler
ved ITA er nærmere beskrevet i vedlegg 2.
De tre prosessene som har vært kjørt på Helsefak er alle overlevert til respektiv linje, en rekke
tiltak er implementert og prosessene inne i en kontinuerlig forbedringsfase. For de prosessene som
omfatter hele universitetet er det kun prosessen med tilsetting som er overlevert til linja, og går
snart inn i en implementeringsfase.
De 8 langsgående forbedringsprosessene er helt kort beskrevet nedenfor:
Tilsetting i vitenskapelige stillinger
Målet med arbeidet er å forbedre tidsbruken på tilsetting i faste vitenskapelige stillinger Arbeidet
skal dra nytte av erfaringer med gjennomføring av tilsvarende prosess på Helsefak med tilsetting i
stipendiatstillinger. Videre er det en målsetning at når ny/forbedret arbeidsprosess på tilsetting i
vitenskapelig stillinger overføres linja, at også «nærliggende» tilsettingsprosesser som f.eks
teknisk/administrative stillinger, midlertidig tilsettinger, ol. inkluderes og blir en del av
forbedringsprosessen (overføringsverdi).
Fokusgruppa har ferdigstilt sitt arbeid, og har levert en rekke forslag til tiltak samt en ny skisse til
prosessflyt. POA jobber med å vurdere forslag til ny prosess samt de foreslåtte tiltak og ser for
seg å starte implementering høsten 2013.
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Ledelsesinformasjon på økonomiområdet
Arbeidet har som mål at regnskapssystemet (Agresso) kan levere god og tilpasset ledelsesinformasjon på alle nivåer i organisasjon. I dette ligger standardisering av regnskaps- og
rapporteringsrutiner slik at disse blir gjennomgående, konsistent og dekker behovene på ulike
nivåer i organisasjonen, og at de støtter opp under UiTs primære virksomhet. I arbeidet skal også
rutiner for budsjettering og økonomimodellen vurderes.
Foreldrepermisjon og foreldrepenger
Hensikten med arbeidet er å gjennomgå prosessen med søknad om foreldrepermisjon, behandling
av søknadene og innkreving av foreldrepenger fra NAV. Målet er å finne en mer hensiktsmessig
og effektiv fordeling av oppgavene mellom nivåene ved UiT, samt å gjøre prosessen enklere for
brukerne. POA v/seksjon for lønn sitter blant annet på datamateriale som viser at UiT i dag går
glipp av store summer i refusjon fra NAV. Målet er at prosessen skal føre til at slike økonomiske
tap skal unngås.
Fokusgruppa har foretatt verdistrømsanalyse og laget forslag til ny prosess. Medlemmene i
gruppa jobber nå med aktuelle problemstillinger og vil levere forslag til en rekke tiltak i løpet av
høsten 2013. Forventet implementering i løpet av vår 2014.
Forskermobilitet
Hensikten med arbeidet er å styrke servicefunksjonen for inn og utreisende mobilitet (ansatte,
phd-studenter og gjesteforskere). Erfaringer og tilbakemeldinger tilsier at UiT har mye å hente på
å forbedre og heve kvaliteten på servicefunksjoner rundt inn- og utreisende forskermobilitet.
Oppdraget går bl.a. ut på å beskrive funksjoner som skal inngå i førstelinjen og hvordan vi best og
mest effektivt kan organisere arbeidet. Videre er det ønskelig å vurdere hvorvidt et internasjonalt
kontor for forskermobilitet kan være en god løsning eller om servicefunksjoner heller bør legges i
linjen.
Fokusgruppa har foretatt verdistrømsanalyse og laget forslag til ny prosess. Medlemmene i
gruppa jobber nå med aktuelle problemstillinger og vil levere forslag til en rekke tiltak i løpet av
høsten 2013. Deler av fokusgruppa har også vært på besøk ved UiB for å se på erfaringene med et
servicesenter for forskermobilitet. Forventet implementering i løpet av vår 2014.
Studieplanarbeidet
Hensikten med arbeidet er å forbedre arbeidsflyten i studieplanarbeidet, herunder å tydeliggjøre
arbeidsdeling og roller i de ulike fasene (både nye studieplaner og revidering av planene). I
arbeidet skal fokus settes på arbeidsdeling og roller i studieplanarbeidet og se på mulige
forbedringer som gir mer effektive rutiner og bedre arbeidsflyt.
Prosessen avgrenses til å se på det faglige og administrative arbeidet med utarbeidelse av
studieplan, fra start til eventuelle merknader fra Universitetsstyret er innarbeidet i den endelige
studieplan. Dette betyr at det fagpolitiske arbeidet i forkant og det praktisk/tekniske arbeidet
tilknyttet publisering ikke er en del av denne prosessen. Rammefinansierte studier på bachelor og
masternivå (inkludert profesjonsstudier) er primærfokuset.
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Fokusgruppa har foretatt verdistrømsanalyse og laget forslag til ny prosess. Medlemmene i
gruppa jobber nå med aktuelle problemstillinger og vil levere forslag til en rekke tiltak i løpet av
høsten 2013. Forventet implementering i løpet av vår 2014.
Forbedring i avdeling
Prosessen som er igangsatt i UTA har som mål å bedre kommunikasjon og samhandling mellom
ansatte og seksjoner, sette fokus på operativ ledelse, føre til mer effektiv saksbehandling og bedre
utnyttelse av de samlede ressurser i avdelingen. Arbeidet er nylig startet og det er derfor for tidlig
å si noe om resultater. To av tre seksjoner har startet med jevnlige tavlemøter (dialog og
planlegging) 2-3 ganger i uken.
Prosjekter ved Helsefak
I tillegg til de prosessene som er beskrevet over har det vært gjennomført 3 større arbeid ved
Helsefak: 1) Tilsetting av stipendiater, 2) Eksamen og sensur og 3) Utbetaling av lønn til eksterne
undervisere mm.
Så langt viser evalueringer ved Helsefak at metodikken og arbeidsprosesser knyttet til metodikken
gir positive utslag både i forhold til ansattes arbeidshverdag og i forhold til grad av måloppnåelse.
I januar 2013 ble det gjort en undersøkelse blant alle administrativ tilsatte ved Helsefak angående
forbedringsprosessene. Et av hovedfunnene var at 52,4 % hadde opplevd en bedring i
arbeidshverdagen som en følge av forbedringsprosessene (47,6 % hadde ikke opplevd noen
endring). I tillegg uttalte ansatte at forbedringsprosessene var med på å gi den enkelte ansatte et
større helhetsbilde av prosessene ved UiT og at man ble mer bevisst sin egen rolle i arbeidet.
Fakultetsstyret ved Helsefak evaluerer prosjektet helhetlig i styremøte i november 2013.
I tilsettingsprosessen (stipendiater) var det et uttalt mål å redusere tidsbruken. Gjennomsnittstid
for tilsetting av stipendiater før oppstart av forbedringsprosessen var 207 dager, mens det per i
dag ligger på 165 dager. Som nevnt ovenfor er målet satt til 120 dager, så det er fortsatt arbeid
som må gjøres. Tilsettingsprosessen for stipendiater ved Helsefak er nå inne i en kontinuerlig
forbedringsfase, der man via jevnlige tavlemøter holder fokus på hva som fortsatt kan gjøres
bedre.
I prosessen som omhandler eksamen og sensur er målet satt til å levere all sensur innenfor fristen
på 3 uker, samt å redusere antall klager. Den grafiske oversikten nedenfor viser andelen sensur
levert innenfor/utenfor frist ved Helsefak i perioden før, frem til og etter forbedringsprosessen
(tiltak implementert høst 2012). Oversikten viser en foreløpig positiv utvikling.
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Når det gjelder prosessen med utbetaling av lønn til eksterne undervisere er det foreløpig ikke
hentet inn nytt tallmateriale (gjøres i løpet av november).

Fem viktige punkter fremover
For å lykkes med forbedringsarbeidet er det noen grunnleggende punkter som bør adresseres i det
videre arbeidet.


Forskning viser at de som lykkes med slike prosesser har tatt et klart standpunkt om å
arbeide helhetlig, langsiktig og kontinuerlig med forbedringsarbeid. Det kreves dermed
tydelige signaler fra (topp)ledelsen, som må etterspørre resultater og være gode forbilder.



Det kreves noen ressurser til arbeidet. De som skal ha opplæring som prosessveiledere,
må også få satt av tid til å jobbe grundig med de enkelte prosessene mens
verdistrømsanalysen pågår. Forbedrings-/utviklingsarbeid over tid må ikke utelukkende
være noe som kommer på toppen av alle andre driftsoppgaver.



Opplæring og kompetanse må få et visst fokus, både når det gjelder bredde og dybde. UiT
har behov for et tilstrekkelig antall prosessveiledere til enhver tid (i forhold til antall
prosesser som det er ønskelig å kjøre), samtidig som mange (de fleste) medarbeidere bør
få en innføring i hva systematisk forbedringsarbeid ved UiT er.



Ved implementering av en forbedringsprosess, og overlevering til administrativ linje er
det viktig at prosessveilederressursen fortsatt er tilgjengelig for veiledning og oppfølging.
Dersom denne ressursen slipper taket for tidlig er det fare for at arbeidet stopper opp.



Budskapet om forbedringsprosessene må nå ut til hele organisasjonen. Det må etableres
en sterk identitet om at kontinuerlig forbedring er “slik vi gjør det ved Universitetet i
Tromsø”.
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Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Svein Are Tjeldnes
Vedlegg:

1. Skjematisk fremstilling av verdistrømsanalyse (End to end)
2. Rapport fra innføring av tavlemøter ved ITA, seksjon for STAR
3. Eksempel på kartlegging av flyt (nåværende og ny) – Tilsetting av stipendiater
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Vedlegg 1: Skjematisk fremstilling av verdistrømsanalyse (End to end)
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Vedlegg 3: Eksempel på kartlegging av flyt (nåværende og ny) – Tilsetting av stipendiater

Kartlegging/verdistrømsanalyse
Tilsetting av stipendiater ved Helsefak – gammel prosess

Kartlegging/verdistrømsanalyse
Tilsetting av stipendiater ved Helsefak – ny prosess
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