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Status håndtering av økonomiske konsekvenser av ABEreformen og ADM2020
Bakgrunn
Fakultetsledelsen opprettet i mars 2019 en arbeidsgruppe som skulle utrede de økonomiske
konsekvensene av ABE-reformen og Adm2020, og foreslå prinsipper for håndtering av prosessen
på Helsefak. Mandat og føringer for denne arbeidsgruppen var skrevet på et tidspunkt hvor det var
en forståelse i organisasjonen om at bemanningsplanene var finansiert. Arbeidsgruppen fant
derimot at bemanningsplan på Helsefak var underfinansiert.
Arbeidsgruppen anså det ikke som mulig å lage prinsipper for implementering av ADM2020 med
utgangspunkt i en underfinansiert bemanningsplan som ikke representerer et varig nivå på antall
administrative ansatte. Leveranse fra arbeidsgruppen ble derfor en oversikt over de økonomiske
konsekvensene, kortsiktig håndtering av kutt og et forslag til hvordan det bør arbeides videre med
administrativ organisering og finansiering av administrative tjenester på Helsefak.1
Fordi det ikke var mulig å svare ut hele mandatet til arbeidsgruppen i dens virkeperiode ble det
vedtatt å videreføre arbeidsgruppen med enkelte justeringer på deltakere og et nytt mandat.
Mandat i sin helhet er vedlagt saken, og hovedmålene er gjengitt i punktene under.
1. Utrede en permanent løsning for de økonomiske konsekvensene av innfasing ADM2020.
2. Videreutvikle bemanningsplan slik at den inkluderer alle administrative ansatte
3. Utarbeide en finansieringsmodell av fellestjenestene på nivå 2. Modellen må gi rett
insentiv i hht. Prinsippene i adm2020 og understøtte strategien.
4. Foreslå en bærekraftig metodikk for håndtering av fremtidige ABE-kutt.
Status
I oktober kom statsbudsjettet som viser at ABE-kuttet videreføres i 2020. Universitetsledelsen har
fått signaler om at kuttet videreføres også i årene fremover. Fakultetsledelsen er i dialog med
universitetsledelsen om metodikk for håndtering av fremtidig ABE-kutt.
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Arbeidsgruppen har startet på arbeidet med punkt 1, 2 og 4 av mandatet. Det tas sikte på å levere
forslag til vedtak på disse punktene for FS i desember.
På grunn av omorganisering og høyt arbeidspress ser fakultetsledelsen at det ikke vil være mulig å
levere på punkt 3 av mandatet i løpet av 2019. Arbeidsgruppen må fortsette sitt arbeid i 2020 og
vil i FS desember foreslå ny fremdriftsplan for endelig leveranse.
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