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Tjenesterådet for
DATO modernisering
inkludert produktstrategi,
Tjenesterådet
for studieadministrasjon
studieadministrasjon tilrådde
tilrådde DATO
modernisering av
av FS,
FS, inkludert
produktstrategi,
finansieringsmodell og
og gjennomføringsstrategi,
gjennomføringsstrategi, basert
finansieringsmodell
basert på
på smidig
smidig kontinuerlig
kontinuerlig produktutvikling.
produktutvikling.
Digitaliseringsstyret vedtok
01.10.2021
Digitaliseringsstyret
vedtok O
1.10.2021 moderniseringen
moderniseringen ii tråd
tråd med
med det
det framlagte
framlagte planverket.
planverket. II
vedtaket
ba Digitaliseringsstyret
Digitaliseringsstyret om
om at
for kvalitetssikring,
og
vedtaket ba
at Sikt
Sikt kommer
kommer tilbake
tilbake med
med opplegg
opplegg for
kvalitetssikring, styring
styring og
rapportering for
moderniseringen.
rapportering
for moderniseringen.
Sikt
har bearbeidet
bearbeidet visjonen
visjonen ii FS
FS produktstrategi,
produktstrategi, og
har sammen
sammen FS
FS Tjenestegruppen
konkretisert
Sikt har
og har
Tjenestegruppen konkretisert
prosess for
målstyring, og
anbefalt mål
mål for
FS.
prosess
for målstyring,
og anbefalt
for FS.
FS modernisering
modernisering har
har som
som målbilde
målbilde et
et åpent,
åpent, standardisert
standardisert og
tilpasningsdyktig FS.
FS. Moderniseringen
FS
og tilpasningsdyktig
Moderniseringen
er en
en transformasjon
transformasjon og
innebærer at
at utviklingen
utviklingen ses
ses ii et
et helhetsperspektiv
helhetsperspektiv inkludert
inkludert vedlikehold
vedlikehold og
og
er
og innebærer
forbedringer av
forbedringer
av dagens
dagens løsninger.
løsninger.

Styringsmodellen som
visjon (se
over) som
Styringsmodellen
som er
er valgt
valgt er
er målstyring
målstyring med
med en
en visjon
(se over)
som har
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en langsiktig
langsiktig horisont
horisont på
på
5
omsettes til
3 -– 5
overordnede
5 -– 10
10 år.
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Visjonen omsettes
til overordnede
overordnede mål
mål som
som har
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en horisont
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på 3
5 år.
år. De
De overordnede
målene
operasjonaliseres årlig
året. Målstyringen
Målstyringen reviderer
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årlig til
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veikartsmål for
for det
det kommende
kommende året.
reviderer
overordnede
mål og
veikartsmål, realisering
realisering og
måloppnåelse løpende.
løpende. Mål
Mål og
aktiviteter kobles
overordnede mål
og veikartsmål,
og måloppnåelse
og aktiviteter
kobles
sammen med
med gevinster
som skal
skal realiseres
realiseres og
verdier som
som indikerer
indikerer måloppnåelse.
sammen
gevinster som
og verdier
måloppnåelse.
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Vurdering
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har arbeidet
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målstyringen, og
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de
FS
frem en
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for målstyringen,
og har
har revidert
overordnede
målene for
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for
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brukes for
vise måloppnåelse.
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2022. Veikartsmålene
for å
å vise

Fremdriften
følges av
Tjenestegruppe ved
oppfølging av
Fremdriften følges
av FS
FS Tjenestegruppe
ved kontinuerlig
kontinuerlig oppfølging
av indikatorer.
indikatorer. FS
FS
Tjenestegruppe vil
også gjøre
gjøre løpende
Endringer vil
Tjenestegruppe
vil også
løpende vurderinger
vurderinger av
av behov
behov for
for endinger.
endinger. Endringer
vil bli
bli meldt
meldt til
til
Tjenesteråd for
for Studieadministrasjon.
format på
Tjenesteråd
Studieadministrasjon. FS
FS Tjenestegruppen
Tjenestegruppen vil
vil ii 2022
2022 teste
teste ut
ut format
på rapportering.
rapportering.
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vedtak.
Tjenesterådet
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de overordnede
målene for
for moderniseringen
moderniseringen og
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og målstyringsmodellen
beskrevet ii vedlegget.
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Målstyring
Målstyring FS
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