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Mandat fagutvalgene

Formål
Fagutvalgene skal med sin faglige 
kompetanse og representasjon fra ulike 
institusjoner gi faglige råd som skal sikre 
en samordnet og effektiv realisering av 
digitaliseringsstrategien:

• Bidra til at sektoren har relevante, 
forankrede, forpliktende og realistiske 
digitaliseringsstrategier og mål

• Bidra til bedre måloppnåelse og raskere 
gevinstrealisering gjennom raskere 
utvikling og innføring av nye 
fellestjenester samt raskere realisering 
av endringer i eksisterende 
fellestjenester

• Bidra til bedre utnyttelse av ressurser 
og ny teknologi.

Oppgaver og ansvar
Fagutvalgenes medlemmer har et ansvar for å ivareta sektorens felles interesser i 
møtene. Faglige vurderinger og råd som grunnlag for behandlingen i Digitaliserings-
styret vil være en sentral oppgave.

Strategiprosess: 

• Være faglig rådgiver vedrørende fagområdet ved utarbeidelse og revisjon av 
digitaliseringsstrategier og handlingsplaner.

Porteføljestyring: 

• Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i porteføljen for området.

• Gi råd i forbindelse med prioritering og oppfølging av porteføljen.

Arkitekturstyring:

• Gi råd til utarbeidelse av målbilder, retningslinjer og løsningsvalg. 

• Bidra til å følge opp prinsipper, retningslinjer og målbilder.

Forvaltningsstyring: 

• Gi råd til tjenestestyrene ved behov.

Andre oppgaver: 

• Gi råd til sentrale nasjonale prosjekter.

• Informere om og forankre saker fra fagutvalget i egne virksomheter samt i andre 
sektororienterte fora hvor det er av interesse



Handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere 
utdanning (2019 – 2021)

Handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere 
utdanning (2019 – 2021)

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

• Første utkast av handlingsplaner skal 
ferdigstilles innen 31.12.2018

• 1.03.2019 - Handlingsplan godkjent av 
Digitaliseringsstyret og klar til 
styrebehandlinger

Målbilder

Strategiske valg

Initiativ



Gapet mellom nåværende og ønsket situasjon
Identifiser utfordringer som må løses for å gå fra “as is” til satte målbilder

Handlingsplan skal vise vei fra dagens situasjon til ønsket 
situasjon beskrevet i målbilder

Nåsituasjon
(“as is”)

Ønsket situasjon
(Målbilder)

Veien til den ønskede situasjonen:

Strategisk 
valg 1

Strategisk 
valg 2

Initiativ 1

Initiativ 2

Initiativ 3

Målbilde A

Målbilde B

Dagens 
utfordring 1

Dagens 
utfordring 2 

Kartlagte utfordringer Strategiske valg Initiativ

Prosjekt 1.1

Prosjekt 2.1

Prosjekt 1.2

Prosjekt 2.2

Prosjekt 3.1

Prosjekt 3.2

Prosjekt 3.3

Prosjekt

Skal inn i handlingsplandokumentet



Utvalgte målbilder for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte i Digitaliseringsstrategi

Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt er forbedret og effektivisert gjennom 
standardisering og digitalisering

Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative behov 
(budsjett, regnskap, lønn, innkjøp osv.)

Mulighetene for automatisering og selvbetjening er godt utnyttet slik at tjenestene 
framstår som enkle, effektive og brukervennlige

Alle tjenester, informasjon og kommunikasjon er så langt det er mulig digitalt tilgjengelige

Behov, brukervennlighet og brukeropplevelser er hovedkriteriene for realiseringen av nye 
løsninger

M1

M2

M3

M4

M5

Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte
M6



Det er etablert en felles 
systemportefølje som 

løser tverrgående 
administrative behov 

(budsjett, regnskap, lønn, 
innkjøp osv.)

Funksjonalitetsoverlapp:
Ulike tjenester med delvis 

overlapp 
i funksjonalitet/scope

hindrer gjennomgående 
digitalisering.

Det er stor variasjon 
innenfor enkelte 

funksjonsområder

Eksempel: Felles systemportefølje

Utfordringer ved 
nåsituasjon

Samle alle UH-
institusjoner på én felles 

systemportefølje

Strategiske valg

• Samordning av kultur på 
tvers av UH:
o Styrke samordningsvilje 

og –evne.
o Vi er én sektor

• Samordning av struktur 
på tvers av UH:
o Økonomimodell 

standardiseres
o Felles begrepsapparat

• Samordning av 
arbeidsprosesser på 
tvers av UH

• Standardisering av 
prosesser

• Automatisert 
arbeidsflyt

• Samordning av portefølje

Initiativ Målbilder jf. 
Digitaliseringsstrategi



Strategiske valg

Samle alle UH-institusjoner på én felles systemportefølje

Økt grad av automatisering av manuelle repetitive/ regelbaserte administrative oppgaver i 
UH-sektoren for å heve kvaliteten og effektivisere prosesser

Ledelsesinformasjon skal bedres gjennom optimal utnyttelse av data

Forbedre anskaffelsesprosesser for fellesløsninger med samordnede anskaffelser der det er 
hensiktsmessig 

SV1

SV2

SV4

SV3

?

SVX



Oppgave

• Hva er de viktigste initiativene innenfor fagutvalgets område som bør 
komme med i handlingsplanen og hvorfor det?


