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Flytterutiner ved Universitetet i Bergen 
   
 
1. Formål 
Disse rutinene skal: 
- klargjøre ansvarsfordeling mellom brukerenhet og EIA i flyttesaker  
- sikre god planlegging og gjennomføring av flytteprosessen 
- sikre standardisering av de oppgaver som skal planlegges og gjennomføres 
- sikre effektiv ressursbruk 
 
 
2. Ansvar 
a) Brukerenhetens ansvar 
Brukerenheten har selv overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av alle 
forberedelser i forbindelse med flyttingen. 
 

Flytteansvarlig 
Brukerenheten utpeker flytteansvarlig som skal ha dette ansvaret blant egne 
ansatte.  
 
Flytteansvarlig er brukernes kontaktpunkt i flyttesaken og har ansvar for all 
koordinering av ansatte og ev. studenter som skal flytte. Flytteansvarlig skal 
orientere alle som berøres av flyttingen om rutinene som skal følges, og har 
ansvar for all intern oppfølging av ansvarspunkt og informasjon til brukere. 
 
Flytteansvarlig skal representere enheten og er ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av alle forberedelser i forbindelse med flyttingen.  

 
 
b) Eiendomsavdelingens ansvar 
Eiendomsavdelingen skal bistå med koordinering knyttet til flyttesaken.  
   

Brukerkontakt 
Seksjon for arealforvaltning oppnevner brukerkontakt i saker hvor det er behov 
for å koordinere brukernes og andres interesser og oppgaver.  
 
Brukerkontakt er Eiendomsavdelingens kontaktperson i forhold til brukerenhet og 
andre med oppgaver i flytteprosessen. 
 
Brukerkontakt skal  

• informere brukere og flytteansvarlig 
• sende flytteskriv med rutinebeskrivelse 
• forestå koordinering i forhold til Transport- og parkseksjonen sin bistand i 

flyttesaken 
• forestå koordinering i forhold til prosjektleder for ombygging og/eller 

tilrettelegging i tilflyttingslokalene. 
• sørge for at annen nødvendig informasjon i forbindelse med flyttingen blir 

formidlet (f.eks. bruk av heis o.l. på flyttedagen) 
 
Ved større flyttinger kan det vurderes annen organisering av Eiendomsavdelingens 
bistand. I forbindelse med ombyggingsprosjekter kan f.eks. flyttingen tas inn som en del 
av prosjektet. 
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Transport- og parkseksjonen 
Transport- og parkseksjonen (TPS) skal i forbindelse med flyttinger: 

• bestille flyttetjenester 
• bistå brukerenheten med den praktiske gjennomføring av flyttingen 
• utføre mindre flyttingeoppdrag med egne ressurser 

 
 
3. Rutinebeskrivelse  - flytteansvarlig 
 
a) Sjekkpunkt, forberedelse til flyttingen 
Flytteansvarlig må avklare diverse spørsmål knyttet til lokalene det skal flyttes fra og 
lokalene det skal flyttes til. Viktige sjekkpunkt i forberedelsesfasen: 
 

Spørsmål Spesifikasjon 
  
Når er flyttingen planlagt gjennomført?  
  
Hvor skal det flyttes fra? 
(adresse, romnummer) 

 

  
Hvor skal det flyttes til?  
(adresse, romnummer) 

 

  
Hvor mange ansatte skal flytte?  
  
Berøres studentenes arbeidsplasser?  
Hvor mange? 

 

  
Skal utstyr fra studentarbeidsplasser flyttes?  
  
Skal møbler flyttes med?  
  
Skal møbler lagres annet sted?  
  
Skal møbler kastes?  
  
Hva skal flyttes av utstyr? 
Skal det flyttes utstyr eller kjemikalier som 
krever spesialbehandling? 

 

  
Hvor mye er det plass til i lokalene det flyttes 
inn i? 

 

  
 
b) Ansvarspunkt i forberedelsesfasen: 
Flytteansvarlig sitt ansvar vil bl.a. bestå i:  

• Samarbeide med brukerkontakt og Transport- og parkseksjonen, herunder: 
- gjennomføre befaring 
- holde forberedelsesmøte 
- avtale tidspunkt for flytting 

• Hovedansvar for organisering av nedpakking og oppakking 
• Påse at dette skjer etter vedtatte flytterutiner 
• Ansvarlig for å organisere anvising av riktig plassering av kolli i lokalene det skal 

flyttes til. 
• Skal påse at alt står ferdig pakket og klart når flyttebyrået kommer. 



 side 3 av 4 

 
 
 
   

c) Oppgaver knyttet til pakking: 
• Emballasje bestilles fra Transport- og parkseksjonen. 
• Merking skal utføres etter beskrivelse i flytterutiner. 
• Alt utstyr skal pakkes i kartonger og esker. 
• Større gjenstander og/eller teknisk/audiovisuelt utstyr som ikke egner seg for 

nedpakking unntas fra dette. 
• Møbler skal alltid tømmes for innhold. 
• Studentarbeidsplasser: studenter må selv ta med alt av private bøker og 

gjenstander. 
 
 
d) Viktige oppgavepunkt  
Flytteansvarlig har et særlig ansvar for å følge opp disse oppgavene: 
 

  
Møbler Møbler som skal flyttes merkes med romnr. og navn. 

 
Når ikke annet er avtalt skal alle skap og skuffer 
tømmes og låses. Bruker tar vare på nøkkelen.   
 

  
Kartonger Flyttekartonger skal tapes godt, også i bunnen. Husk at 

kartongene skal kunne løftes! Kartonger merkes tydelig 
med romnr. og navn. Kartonger skal plasseres slik at de 
ikke hindrer tilgang til møbler som skal flyttes. 
 

  
Telefon og 
datautstyr 

Skjerm og harddisk skilles og merkes. Løse ledninger, 
tastatur og mus pakkes i egne kartonger. Kartongene 
merkes DATA. Telefon kan legges i samme kartong. 
 
Eget skjema sendes til IT-avdeling i god tid i forbindelse 
med flytting av telefonoppkobling. 
 

  
AV-utstyr Demontering av AV–utstyr avtales særskilt med IT-

avdelingen. 
 

  
Kopimaskin Kopimaskin flyttes ikke sammen med annet utstyr. 

Brukerkontakt bestiller og gjør avtale om flytting med 
leverandør av maskinen. 
 

  
Avfall Brukermiljøet har ansvar for at boss, og ting som 

betraktes som boss, blir fjernet fra lokalene som 
fraflyttes. 
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e) Oppgaver på flyttedagen: 
På flyttedagen har flytteansvarlig ansvar for å påse at: 

• Alt skal stå ferdig pakket når flyttebyrået kommer. 
• Noen fra brukermiljøet skal være til stede både i lokalene det flyttes fra og i 

lokalene det flyttes til. Ved større flyttinger må brukermiljøet peke ut en ansvarlig 
representant både på fraflyttingsstedet og tilflyttingsstedet.   

• Flytteansvarlig er ansvarlig for anvisning av riktig plassering av kolli i de tilflyttede 
lokalene på flyttedag. 

 
 
 
4. Eiendomsavdelingens ansvar 
 
a) Brukerkontakt 
Brukerkontakt skal påse at flytteansvarlig ved brukerenheten følger opp det ansvar som 
ligger i flytteprosessen. Brukerkontakt skal sammen med Transport- og parkseksjonen 
delta i møte med flytteansvarlig før oppstart av planleggingen, og ellers delta eller 
innkalle til møte etter behov.    
 
Brukerkontakt skal etter flyttingen følge opp: 
 

I egne fraflyttede lokalene: 
• Låserutiner 
• Alarm 
• Påse at bygget er tømt og bare ev. avtalte ting/utstyr står igjen 
• Befaring for godkjenning av utflytting, rydding av lokalene for avfall og annet, 

jfr også internleieavtale.  
 

I fraflyttede leiearealer i tillegg disse punkt: 
• Utvask, se leiekontrakt 
• Reparasjon av skader, se leiekontrakt 
• Demontering av installasjoner 
• Måleravlesing og melding til nettleverandør 
• Si opp strømabonnement 
• Si opp ev. alarmavtaler  
• Sluttbefaring med huseier 
• Kontakte IT-avdelingen for demontering av kabling/utstyr 

 
I lokalene det skal flyttes til må det disse punkt følges opp:  

• Klargjøring av innflyttingslokaler 
• Data, telefon 
• Gardiner 
• Møblering 
• Byggvask (ved ombygging) 
• Bestille oppstart av ordinært renhold 

 
  
b) Transport- og parkseksjonen sitt ansvar: 
Transport- og parkseksjonens oppgaver og ansvar består i: 

1. Bistå brukerne i forbindelse med flyttingen 
2. Gjennomføre mindre flytteoppdrag med egne ressurser 
3. Bestille flytting etter rammeavtale med flyttebyrå 
4. Ha kontakt med flyttebyrået og ha ansvar for oppfølging av avtale med byrå 
5. Gjennomgang av lokalene med flyttebyrået  
6. Det budsjettmessige ansvaret for flyttinger ved UiB 


