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Referat fra møte 1-2018 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte 

Møte 1/2018  
Dato 25.9.2018  

Tid 12.30 – 15.00  

Sted Radisson Park Inn Hotell, Gardermoen  
Medlemmer   

Tilstede Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) 

 Cecilie Ohm (UiB) Karianne Bergheim (HVL) 

 Kjetil Skog (UiB) Johannes Falk Paulsen (UiO) 

 Terje Thomassen (USN)  

Ikke tilstede Lars Petter Mathisrud (INN) Roar Tobro (NTNU) 

 Anita Eriksen (Nord universitet)  

Unit Tor Holmen  
 Olav Isak Sjøflot  

Andre Eugenia Anderssen (PwC)  

 

Agenda- 
punkt 

Tema 

1 INNLEDNING VED TOR HOLMEN 
Gjennomgang av gjennomføringsplan for handlingsplanen: 

• Fagutvalg er samarbeidsarena for utarbeidelse av handlingsplan for 
digitalisering i sektoren  

• Handlingsplanen skal inneholde målbilder, strategiske valg og initiativ  
• 31.12.2018 - Første utkast av handlingsplan skal ferdigstilles 
• 1.04.2019 - Handlingsplan godkjent av Digitaliseringsstyret og klar til 

styrebehandlinger 
 

Gjennomgang av utvalgte målbilder fra Digitaliseringsstrategien: 
• Dette er Fagutvalgets utgangspunkt for målbildene som skal inn i 

handlingsplanen 
• Disse målbildene vil spisses ytterligere 

 
Gjennomgang av strategiske valg: 

• Strategiske valg skal føre til oppnåelse av målbildene 
• Samling av alle UH-institusjoner på én felles systemportefølje er det viktigste 

strategiske valget: 
o BOTT jobber med å samle seg om én felles portefølje 
o Det tas utgangspunkt i BOTTs portefølje for øvrig UH 
o Andre institusjoner vil etterhvert slutte seg til BOTTs portefølje 

2 PROSJEKTET BOTT ØKONOMI OG LØNN VED JOHANNES FALK PAULSEN OG CECILIE OHM 

• BOTT Økonomi og lønn er et av mange prosjekter innen BOTT-samarbeid 

• Prosjektet omfatter 6 økonomiprosesser  

• BOTT har inngått samarbeid med DFØ: 
o Opprinnelig dekket ikke DFØ de prosessene BOTT ønsker  
o 104 gap mot de 6 prosessene identifisert, DFØ jobber med å dekke 

dem, bl.a. ved å tilgjengeliggjøre funksjonalitet DFØ har i dag 

• 2 områder var ikke dekket av DFØ: 
o Helelektronisk lønnsløsning: utvikles av UiO, staten kan ta den i bruk 
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o Modul for søknadshåndtering:  
▪ En anskaffelse. Dette skal BOTT pilotere, men det kan brukes av 

hele staten 

• Prosessen har ført til endring: Finansdepartementet åpnet for egenbetaling for 
løsninger 

• Brukerorientering har fått større fokus hos DFØ. 

• Tidslinja: 
o BOTT går inn for DFØs standardløsning 

▪ 2021 – 2 første BOTT-institusjoner skal over på løsningen  
▪ 2022 – 2 resterende BOTT-institusjoner over på løsningen 

o En god løsning for resten av sektoren  
o BOTT skal være en delservicekunde 
o Resten av sektoren: noen kan være helservicekunder, noen – 

delservicekunder 

• HR ble løftet ut: 
o DFØ var tydelig på at de ikke leverte det BOTT hadde behov for 
o DFØ trenger all sin kapasitet til å få på plass løsningen innen økonomi 

og lønn  

• Det etableres en lønnsstandard for BOTT som blir lik for alle 

• Prosjektet krever betydelig investering fra de fire BOTT-institusjonene 

• Cecilie Ohm og Johannes Falk Paulsen vil dele relevant informasjon om 
prosjektet med Fagutvalgets medlemmer 

• Ikke-BOTT institusjoner må vente på felles portefølje til etter 2022: Hvordan 
ivaretar man disse institusjonene i perioden?  
 

3 MÅLBILDER, STRATEGISKE VALG OG INITIATIV 
 

3.1 Målbildene 

• Målbildene må spisses ytterligere: 
o M5 er ikke et målbilde, men heller et designkriterium 
o Strategisk innkjøp er underlagt M2 
o Mesteparten av målbildene per dags dato er underlagt målbildet om én 

felles portefølje 

• Mangler målbilde om kompetanseheving og opplæring: 
o Sektoren må fokusere mer på å gjennomføre opplæring for systemer 
o I dag fokuseres det primært på systemer, men får ikke implementert 

dem godt nok i dag 
o Her kan sektoren samarbeide  

• Felles forvaltning for sektoren må etableres etter at man har fått på plass felles 
systemportefølje, dette er et viktig tiltak for gevinstrealiseringen. 

 

3.2 Ledelse og virksomhetssystemer: 

• Ledelsesstøtte og virksomhetsstyringssystemer: 
o Ikke bare datavarehus, men mer fremtidsrettede systemer 
o Viktig kilde: Samling 3. januar 2018: Hva er virksomhetsstyring? 

Arrangert av Roar Tobro ved NTNU. Følg opp i neste møte 

• Digitalisering av prosessene og tilgjengeliggjøring av tjenester er ledelsesansvar 
og -beslutning 
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• Fagutvalget er opptatt av å se helheten: studie-, forsknings-, ledelses- og 
generisk administrasjon 

o Ledelsen trenger å se helheten på tvers av alle fagområdene  
o God ledelse er motoren bak å knytte sammen alle fagområder 

• Vi må skille mellom analyseverktøyene vs. virksomhetsstyringsverktøyene 

• Ønsket om ekstern evaluering av eksisterende store tjenester som FS og Cristin 

3.3 Oversikt over eksisterende portefølje: 

• Fagutvalget må ha en oversikt over eksisterende portefølje: 
o Hva har vi? 
o Er det noe som mangler?  
o Hvordan skal disse dekkes?  
o Hva er BOTT-porteføljen, hva er øvrig UH sin portefølje?  

 

• Vi må koble oss på noen miljøer som kan vise oss hva som er mulighetsrommet. 

• Hvordan får vi input til Fagutvalget (FU)? 

• Hva er avgrensninger mot andre FU? 

3.4 Felles forståelse av begrep 
Vi bør begynne med å etablere et begrepsapparat som er lik for alle aktørene i sektoren 

• Hva er student/ansatt? 

• Hvordan definerer vi virksomhetsstyring? Hvilke verktøy hører til her? 

• Hvordan definerer vi kontorstøtte? Hva er dagens kontorstøtte? Hva trenger vi i 
fremtiden? 

o En løsning for sentral kjøring av e-post og kalender for alle institusjoner 
o Det man bruker hver dag og de andre systemer må integreres slik at 

man fanger opp alle dokumenter 
o Samhandling for hele sektoren – Sharepoint eller lignende 

3.5 Fra system - til prosesstenkning 

• Fagutvalget skal bygge kunnskap 

• Fagutvalget skal frikoble seg fra hvilke system vi skal ha for å unngå 
silotekningen. 

• Prosessrettet tilnærming: 
o Fagutvalget skal være mer visjonære ved å fokusere på neste 

generasjons løsninger for alle områder som er mer prosessrettet 
o Forutsetning: siloene er der og fungerer akkurat nå 

• Neste generasjons løsning er ikke nødvendigvis et system, men en ny form for 
organisering 

• Fagutvalget skal ikke sette strøm på gamle prosesser, men heller tenke nytt.  
o Tidlig innsats: hva kan vi gjøre annerledes for å slippe administrativt 

etterarbeid? 

• Det er viktig for oss at vi ser de store prosessene og gjør endringer tidlig slik at 
vi sparer mye tid 

3.6 Effektivisering og standardisering av prosesser 

• Potensielt initiativ: felles samling av beskrivelser av arbeidsprosesser 

• Vi bør ha en felles måte å gjøre ting på 

• Standardisering av metodikk: Hvordan kan man best jobbe med 
tjenesteutvikling? 

• Standardisering av maler 

3.7 Kontrollrutiner i administrative prosesser: Fra detaljstyring til vesentlighetsgrenser 
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• Hvilket nivå skal vi drive kontroll på? 

• Vi bør bevege oss fra å kontrollere beløp på kronenivå til vesentlighetsgrenser 

• Mer grunnleggende tillit i systemet, heller flere stikkprøver 

4 VEIEN VIDERE 

• Det opprettes et eget område for kunnskapsutveksling hvor viktige 
føringsdokumenter legges ut: 

o Digitaliseringsstrategi 
o Dokumentasjon på prosjektet BOTT Økonomi og Lønn 
o Framlegg og presentasjoner fra Hva er virksomhetsstyring? på NTNU 

Handelshøgskolen i Trondheim 03.01.2018 
o Relevante delstrategier og andre dokumenter 

• Fagutvalget utarbeider oversikt over porteføljen for å avklare hva FU skal jobbe 
med og for å kartlegge grensesnittet mot fagspesifikk administrasjon 

o Tor og Eugenia legger ut det de har av informasjon 
o Fagutvalgsmedlemmene kvalitetssikrer og supplerer dette  

• Det skal avholdes minst to møter høsten 2018: 
o Oktober 2018 – Videomøte 
o Primo november 2018 – Fysisk møte 
o Andre videomøter ved behov 

5 OPPSUMMERING 

• BOTT-prosjektet er viktig for Fagutvalget 

• Vi trenger oversikt over eksisterende portefølje 

• Fagutvalget er opptatt av å se ting på tvers: Ledere skal ha overordnet bilde 
med all relevant informasjon og trenger kobling mot fagspesifikk administrasjon 

• Behov for standardisering og samarbeid på tvers av institusjoner 

• Sektoren bør bevege seg fra system- til prosesstenkning: Neste 
generasjonsløsning er ikke nødvendigvis et system, men en ny form for 
organisering 

 

 


