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Hei
Som kjent blir det jobbet på flere kanter med forbedringer i de administrative funksjonene ved UiT. Ref. særlig
avbyråkratisering‐ og effektiviseringsreformen, Adm2020‐prosjektet og kommende endringer i administrativ
organisering i 2017. Det jobbes også godt innenfor de enkelte fakulteter og avdelinger, med sikte på å få til en mest
mulig rasjonell oppgavefordeling, tjenestenivåer, arbeidsflyt, organisering og bruk av kompetansen.
Situasjonen per nå er at vi må finne riktig balanse mellom det å jobbe videre på de enkelte områder og enheter,
samtidig som vi må sørge for helhetstenking for institusjonen. I denne forbindelse ser universitetsdirektøren behov
for å ha god oversikt, og kunne ta et mer samlet grep om viktige utviklingsprosesser. I tillegg til det generelle
ansvaret som universitetsdirektøren har for administrasjonen, viser jeg til det brevet som ble sendt fakultetene i
november 2015 (vedlagt her), der det framgår at fakultetsinterne tiltak må samkjøres med arbeidet i Adm2020.
Konkret ber jeg om at fakulteter og avdelinger sørger for god informasjon om aktuelle prosesser ved egen enhet til
universitetsdirektøren (ved sekretariatet for Adm2020‐prosjektet), og at beslutning og iverksetting av endringer skal
avgjøres av universitetsdirektøren. To forbehold: endringer som kan anses som mindre vesentlige omfattes ikke, det
vil si at enheten kan og bør gjøre mindre justeringer i tjenesteportefølje eller fordeling av administrative oppgaver
innenfor egen enhet der det er hensiktsmessig. Det andre er at forslag til endringer som legges fram for
universitetsdirektøren skal være basert på gode prosesser ved enheten, og med en tilråding fra fakultets‐
/avdelingsledelsen.
Vennlig hilsen
Odd Arne Paulsen
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