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Varighet eksternfinansiering i HR-portalen
Hovedregelen ved Universitetet i Bergen er som kjent at stillinger knyttet til eksternt finansiert virksomhet med varighet mer enn to år, skal lyses ut som faste stillinger. Dette er
viktig for at UiB skal kunne rekruttere og beholde de beste medarbeiderne. Det vil også kunne sikre de ansatte bedre arbeidsvilkår etter utløpet av finansieringsperioden, og på
denne måten kan vi unngå oppsigelser som følge av bortfall av ekstern finansiering.
For å kunne lykkes i dette, trengs det langsiktig planlegging i bruken av personalressurser, noe som er et viktig lederansvar. Fakultetenes HR- og økonomimedarbeidere har etter
hvert utviklet hjelpemiddel for å holde oversikt over varigheten av ekstern finansiering. Det har imidlertid vært etterlyst bedre felles verktøy for dette, som kan brukes av alle
enheter ved UiB.
HR-avdelingen og Økonomiavdelingen har fått utviklet en tilpasning i lønns- og personalsystemet som gir mulighet for å registrere og vise varighet av ekstern finansiering.
En ny Tableau-rapport med navnet «Varighet eksternfinansiering» blir i slutten av oktober tilgjengelig for alle administrasjonssjefer og HR-konsulenter.
HR-medarbeiderne må først registrere og vedlikeholde opplysninger om finansiering, endringer og forlengelser i HR-portalen som datagrunnlag for rapporten.
Dette registreres på personnivå enten i skjemaet «Tilleggsopplysninger», eller under Tilleggsopplysninger i skjemaet «Administrasjon av arbeidsforhold».
Informasjonen er ikke koblet til arbeidsforhold(ene).
Det kan evt. registreres flere linjer med Varighet eksternfinansiering, f.eks.:





Ved delvis finansiering fra to forskjellige prosjekter.
Ifbm. at en person kan ha flere arbeidsforhold.
Ny finansiering er avklart lenger fram i tid.
…

I HR-portalen kan man deretter søke fram en person, og se informasjonen i arkfanen «Arbeidsforhold» under «TILLEGGSINFORMASJON».
Ifbm. registreringen kan det være behov for oversikt over hvem/hva som er registrert, og da kan man som en midlertidig løsning benytte en rapport i Innsikt.
Innsikt-rapporter kan ikke tilpasses spesielt for UiB, og den viser derfor litt kryptiske ledetekster o.a.
Informasjonen i Innsikt-rapporter blir vanligvis oppfrisket hver natt, så dagens endringer gjenspeiles ikke.
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Eksempel på registreringsbilde
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Visning i HR-portalen
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Eksempel på Innsikt rapporten
NB! Utvalgskriterier:




Type:
Kategori:
Navn:

1000 Stillingsinformasjon
1080 Varighet ved eksternfinansiering
1081 Eksternfinansiering prosjektnr og tidsrom

Utvalg vha. Fra/Til dato fungerer ikke så godt i denne rapporten.
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