
Erfaringer fra en omstillingsprosess

Fusjoner i universitets- og høgskolesektoren – case:

• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

• Høgskolen i Sør-Trøndelag

• Høgskolen i Gjøvik

• Høgskolen i Ålesund



Trondheim

Gjøvik

Ålesund
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Hva jeg skal snakke om…

• Erfaringer fra en fusjonsprosess

– Suksessfaktorer

– Det som kunne vært bedre
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Organisasjonen etter fusjonen

• 101 organisatoriske enheter («bokser») 

• Driftsinntekter: 7,98 milliarder kroner.

• Årsverk: 6733, hvorav 4053 i undervisning, forskning og 
formidling (39 % kvinner).

• Arealer: Eier og leier til sammen ca. 734 000 
kvadratmeter.

• 38 987 registrerte studenter

• 6 795 uteksaminert med avsluttet grad (2016)

• 347 avlagte doktorgrader (2016)
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Kontekst og bakgrunn

• Politiske føringer fra 

Kunnskapsdepartementet

– Forventning om reduksjon i antall institusjoner 

som tilbyr høyere utdanning i Norge, - og 

konsolidering av faglige miljøer

– Krav om avbyråkratisering ved reduksjon av 

antall administrativt tilsatte (for nye NTNU 10% 

over to år – tilsvarer ca. 140 årsverk, hvorav 

102 ble avviklet i 2016)
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Rasjonale (for fusjon)



Vi fusjonerer fordi…

…vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele 

bredden av virksomheten.

…vi sammen kan være en enda bedre partner for 

utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet, 

enn vi klarer hver for oss.

…det gir et mer enhetlig studietilbud, med mulighet 

for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans. 

…det gir større muligheter i konkurransen om 

forskningsmidler.

…det setter oss bedre i stand til å utvikle vår 

nasjonale rolle innen teknologisk og 

naturvitenskapelig forskning og utdanning.

…det øker mulighetene til å få gjennomført en 

helhetlig campusutvikling og styrker studiebyene 

Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
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Medvirkning og medbestemmelse

• Formell medbestemmelse (Hovedavtalen)

– Fusjon tema på alle ordinære IDF-møter – sentralt og ved 

fakultetene – ca. 1 gang/mnd. (ledelse og 

hovedtillitsvalgte samt hovedverneombud)

– Egne medbestemmelsesmøter i prosjektorganisasjonen 

(ukentlig)

– Kontaktmøter

• Uformell medvirkning

– Personalmøter i avdelinger og seksjoner, fakulteter og 

institutter

– Stor innsats for å gi oppdatert og korrekt informasjon

– Allmøter og debatt



• NTNU ønsker sikkerhet for ansatte i forbindelse med fusjonen. Ingen 

skal sies opp eller flyttes mellom byer, ifølge avtale som gjelder til 

31.juli 2017.

• Omstillingshåndbok viktig verktøy i omstillingen:

– Retningslinjer for innplassering

– Personalpolitiske virkemidler

– Kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser

– Oppfølging av risikovurderinger

Jobbsikkerhet
Stillings- og flyttegaranti til sommeren 2017 

Rektor Gunnar Bovim og de tillitsvalgte signerte avtalen 
13.november 2015. 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Omstillingsh%C3%A5ndboka+-+fusjon
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Klare regler og likeverdig behandling
Omstillingshåndbok



Hold deg orientert via 
Innsida og 
www.ntnu.no/fusjon

Informasjon og opplæring

http://www.ntnu.no/fusjon
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Fusjonskafeer

• En uformell møteplass for alle ansatte på NTNU,

• Dagsaktuell informasjon med tema som de ansatt 

både var opptatt av og berørt av

• Arena for dialog mellom ansatte og ledelsen, 

nøkkelpersoner i fusjonen, og møte mellom nye og 

gamle kollegaer

• I kantiner

• Streamet

• Rundt 120 deltakere, og ca. 1000 som så opptak
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Oversikt over fusjonskafeene



Nettmøter

• Gjennomført to 

nettmøter om 

omstillingsprosess

en

• Anonymitet

• Totalt over 500 

aktive brukere
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Opplæring
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Opplæringer for mange – også en måte å jobbe med kultur

Opplæring For hvem Hvordan Hvor mange Innhold

Praktisk omstilling Alle ansatte Dagskurs 460 • Lov- og regelverk knyttet til omstilling
• Omstilling og psykososialt arbeidsmiljø
• Medvirkningsordninger og rolleforståelse

Paga Alle ansatte Pagacafe, 
veiledere, kurs, 
3 videoer

300 • Lønns- og personalsystem
• Pagacafe for å svare ut spørsmål
• Introduksjonsvideoer

Innsida Alle ansatte Introduksjonsk
urs, 3 videoer

480 • Bli kjent med Innsida, NTNUs intranett
• Introduksjonsvideoer

ePhorte Saksbehandlere Kurs 210 • Saksbehandlersystem for ledere og lederstøtte

Regelverk Ledere, HR Kurs 100 • Opplæring i NTNUs lov og avtaleverk

Konflikthåndtering Ledere, HR,HMS, tv, 
vo

Kurs 60 • Dagskurs i konflikthåndtering og NTNUs regelverk knyttet til dette

Forberedelser til 
innplassering

Ledere, HR Kurs 210 • Første del av innplasseringsprosessen
• Oversikt over prosess, stillingsbeskrivelser og bemanningsplaner

Gjennomføring av 
innplassering

Ledere, HR Kurs 215 • Andre del av innplasseringsprosessen
• Oversikt over prosessen, innplassering i bemanningsplan og rett og 

plikt

Nettmøter Alle ansatte Anonymt 
nettmøte

700 • Spør personalsjefen om høstens innplasseringsprosess
• Nettmøte om innplasseringsprosessen
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Effektiv fusjonsorganisasjon

Rektor
Rektorat

Organisasjonsdirektør

Kommunikasjon

ORGANISASJONSPROSJEKTET
Prosjektleder

Sekretariat

Medvirkning

Faglig-
organisering

Administrativ 
organisering

IKT

HR 
Bemanning og 
arbeidsmiljø

Budsjett 2017 Lokalisering

Delprosjekter/-
prosesser

Delprosjekter/-
prosesser Delprosjekter/-

prosesser
Delprosjekter/-

prosesser
Delprosjekter/-

prosesser
Delprosjekter/-

prosesser
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• 10% effektivisering i administrasjonen 2017-2018 vil føre til at om lag 100 

ansatte ikke får plass i bemanningsplanene. Tilsvarer normal avgang på 

to år.

• De som berøres kan bli værende i sin gamle avdeling til 1.april 2017. 

• Skal letes aktivt etter alternative jobber. Får også tilbud om 

kompetanseutvikling. 

• Innplasseringsteam med personalmedarbeidere skal hjelpe til. 

• Flest mulig omplasseringer i 2016. Ingen uten oppgaver sommeren 2017. 

• Arbeidet ledes av personalsjefen.

«Innplasseringsteam» hjelper til i omstillingen
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Hastighet, innplasseringsprosessen varer i én 

måned

25. oktober

4. november 

20. november

Ny struktur

gjelder fra

1.1.2017

Rett og plikt

Annen passende stilling

Passende stilling

Brev om innplassering

sendes ut 1.desember
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Arbeidsmiljø på dagsorden 

1. Hvorfor
2. Når 
3. Hvordan

Arbeidsmiljø
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Arbeidsmiljø på dagsorden 
ved alle enheter våren 2016 

Hvorfor?

• Ledere og ansatte har et felles ansvar 
for utviklingen av arbeidsmiljøet. 

• Mange ansatte påvirkes av NTNUs omstillingsprosess. 
Ved å kartlegge utfordringene, kan vi ta grep der det er behov.

• Systematisk kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet er påkrevd etter 
Arbeidsmiljøloven og omtalt i NTNUs Omstillingshåndbok. 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Omstillingsh%C3%A5ndboka+-+fusjon
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Vi setter arbeidsmiljøet på dagsorden som et supplement til 
medvirkningsprosesser og personaloppfølging i omstillingsåret 2016

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Planlegging

KartleggingOppfølging

Oppfølging

Fakultetsstruktur vedtas
• Informasjon og medvirkning

Løpende 
personaloppfølging
• medarbeidersamtaler
• kartleggingssamtaler
• omstillingssamtaler
• stillingsinnplassering fra 2017

Instituttstruktur og administrativ 
organisering vedtas
• Informasjon og medvirkning

Arbeidsmiljø på dagsorden 
• Formøte leder og verneombud
• Møte på enheten: 

• Kartlegge utfordringer
• Vurdere behov for tiltak

• Hovedtrekk rapporteres 
overordnet leder og dokumenteres 
i ephorte 
(frist 15. juni)

Arbeidsmiljø oppfølging
• løpende oppfølging og justering 

av tiltak gjennom året på 
enheten

• oppfølging i lederlinja
• oppfølging av den enkelte



27

Hvordan ivareta et godt arbeidsmiljø 

i en tid preget av omstilling og 

usikkerhet

1. Kartlegging – spørsmål til gruppediskusjon

Hvordan påvirkes vårt arbeidsmiljø av endringsprosessene på NTNU? (eks. 
psykososialt/organisatorisk/faglig) 

• Hva er de viktigste mulighetene?

• Hva er de viktigste utfordringene?

2. Oppfølgingstiltak etter behov

Er eksisterende tiltak gode nok eller må nye tiltak iverksettes?

• Tiltak skal gjennomføres hvis utfordringen er alvorlig 

• Andre tiltak kan være ønsket av hensyn til arbeidsmiljø og virksomhet.
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Arbeidsmiljø på dagsorden - tiltaksrapport
Dato:…… Navn på enhet:………………………………………….
(Sendes overordnet leder og dokumenteres i ephorte innen 15. juni 2016)

Viktigste muligheter

Viktigste utfordringer

Tiltak å bevare/nye tiltak Ansvarlig Frist
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Risikostatus 

presentert for 

NTNUs styre 

26.10.2016

Risikovurdering



30

Følgeevaluering 
Fra den første NIFU- rapporten, 1 September 2016

• «Uansett valg av alternativer for den 
administrative organiseringen, vil en 
avgjørende suksessfaktor være tydelig og 
god ledelse. En omorganisering av hele den 
administrative virksomheten stiller store krav til 
lederes tilstedeværelse, gjennomføringsevne, 
endringskompetanse, og ikke minst evne til å 
motivere og ivareta de ansatte gjennom hele 
prosessen»

• «Noe av det mest belastende ved fusjoner 
generelt, er den usikkerhet som gjerne 
oppstår om fremtidig jobbsituasjon, 
arbeidsoppgaver og -betingelser. Prosessen 
rundt innplassering av administrativt ansatte er 
veldig viktig for det videre utfallet av 
fusjonsprosessen» 

• «Blant de fleste grupper av informanter vi 
intervjuet, fikk toppledelsen likevel gode 
tilbakemeldinger på sin måte å kommunisere 
mål og visjoner for det nye NTNU»
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Problemer

• Høy gjennomføringshastighet – ikke alle henger 

med

• Betydelig arbeidsbelastning

• Lederrollen kan forstås på ulikt vis (ledervakuum)

• For mye fokus på det verste

– Stillingsbank

– Overtallighet

• Noen forlater organisasjonen
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Problemer i etterkant

• Ikke alle fikk like spennende jobb etter fusjonen

• Mange ledere er omplassert

• Å få fire tidligere organisasjoner til å fungere som 

én

• Fjernledelse – forvirring omkring oppgaver og rolle
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Men likevel….




