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Agenda- 
punkt 

Tema 

1 AGENDA OG REFERAT GODKJENT  
Ingen saker til eventuelt 

2 STATUS AKTIVITETER V/TOR HOLMEN 

2.1  Plan21 overordnet  

• Denne typen møter avholdes i alle fagutvalgene denne og neste uke. 

• Basert på møtene skal det startes med prioritering av initiativene. 

• Foreløpige initiativer skal samles i handlingsplandokument, legges fram for 
Digitaliseringsstyret 28. januar 2019. 

• Utvalget har fysisk møte i februar, så går handlingsplanen til 
Digitaliseringsstyret i april. 

• Lansering av handlingsplanen av ministeren 4-5 juni 2019 
(digitaliseringskonferansen). 

 

2.2 BOTT-aktivitetene 

• Sak/arkiv: Konkurransegrunnlag under arbeid, skal ut i løpet av første kvartal 
2019. 

• Økonomi/ Lønn: Signering av BOTT/DFØ kontrakt signeres i nær framtid.  

• IntArk: nå sektorprosjekt, UiO er sentrale, arbeider med DFØ.  

• IAM: (nå Unit-prosjekt) hvor UiB er pilot. Ligger under fagutvalg IMD, Tor 
Holmen leder styringsgruppe, FKS-konsortiet er involvert. Arbeidet må kobles 
godt til fagutvalget for administrasjon og ledelse. 

3 GJENNOMGANG AV INITIATIVER BASERT PÅ MÅLBILER 

3.1 Generelle betraktninger innledningsvis 

Hva skal fagutvalget fokusere på, og hva er Units rolle? 

• Utvalget skal i samarbeid med Unit utarbeide en handlingsplan på fagområdet 

• Arbeidet skal sammen med de øvrige fagområdene resultere i en overordnet 
handlingsplan som reflekterer sektorens digitaliseringsstrategi.  

• Unit er sekretariat for arbeidet. 
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Hvordan skal man prioritere: 

• Fellestjenester vil prioriteres 

• Felles prosesser er nødvendig for å oppnå gode og effektive tjenester 

• Fagutvalget skal tenke på innovasjon og hvordan sikre utvikling. 

• Det er viktig å få helhetssyn på tvers av fagutvalgene og å unngå å henge fast i 
eksisterende løsninger 

• Målbilder dreier seg om kontinuerlig forbedring, ved optimalisering av drift bør 
man også sette av ressurser til innovasjon 

3.2  Gjennomgang av foreslåtte målbilder og initiativer v/Tor Holmen, jf. vedlegg. 

Sourcingstrategi 

• Fagutvalget må ta stilling til strategi for sourcing [ordne selv eller sette ut] 
o Bør det etableres felles tjenestekontor, og på hvilke områder? 
o Sannsynligvis kjøper vi alt for mye funksjonalitet “på tvers”, dekker 

samme behov på forskjellige måter. 
o Det er grunnlag for å samarbeide og ta ut besparelser og funksjonalitet 

på mange områder. Eksempel fra andre områder Canvas, Digital 
eksamen. 

• Ved økt samhandling kan kapabilitet bygges opp sektorvis, ikke bare ved hver 
virksomhet. 

• Mange krevende initiativer. Hvordan finner vi, og benytter miljøer som kan 
være drivkraften i arbeidet? 

Initiativ A1-A3: 

• Sak/arkiv.  I "saksbehandling" ligger det mer enn det som skal arkiveres.  Har 
sammenheng med digital plattform. Plattform for digitalisering - begrepet kan 
godt bli bedre definert og være lik på tvers av fagutvalgene 

• Strategisk HR, er i konseptfasen i BOTT.  BOTT har erkjent at de er ganske ulike, 
det er en del felles de går videre med. Det er rom innenfor regelverket til å 
være noe forskjellige.  På dette området trenger sektoren mer samarbeid. 

• A7 Kontorstøtte ligger i fagutvalg for administrasjon, ikke åpenbart at det 
hører til her, og ikke til IMD-utvalget. 

• A4 Heving av digital kompetanse 
o Er det en del av HR-porteføljen at man har et “LMS” for ansatte? Vi har 

et LOR (Learning Object Repository), ingen grunn til å lage et nytt for 
de ansatte. Hver leverandør har sitt opplæringsopplegg.   

o Behov for avklaring av hvilken opplæring som omfattes av initiativet.  
Kanskje kompetansehevnings-program for administrativt ansatte med 
egne pakker, jfr dekan-skolen. 

 
Oppsummering etter gjennomgangen: 

• Mange initiativer er åpenbare å jobbe videre med, og det er noen som må 
jobbes mer med, som Digital kompetanse og virksomhetsstyring. 

• Området forskningsprosjekter er krevende, og gjelder ikke bare dette 
fagutvalget. 

 Unit tar med problemstillingene til de andre fagområdene, og avklarer hva de tenker 
og gjør. 
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4 A5. VIRKSOMHETSSTYRING 
presentasjon av NTNUs løsning v/Roar Tobro  

• Bred forståelse av begrepet.  NTNUs virksomhetsstrategi på egen slide. 

• Fakta og innsikt – BEVISST. BEVISST Innsikt, Styring, RFM, Plan [RFM - 
rammefordelingsmodell] 

• Årshjul sentralt, på tvers av nivåer, og horisontalt mellom avdelinger. 

• Simuleringsmodell prøves ut av 4 institutter nå.  Det gir rolleutfordringer, rolle-
endring. 

• Stor utfordring er grunnstrukturen, med tilgangsstyring.  Venter på forbedret IAM. 

• Klassisk eksempel på hva vi ikke nødvendigvis skal gjøre felles.  Dette er definisjon 
av hva vi vil styre virksomhetene på. 

• Lag et begrenset initiativ for grunnstrukturen, ta opp learning analytics.  Bygg 
videre på det som er.  Fokus på sanntid og prediksjon, ikke ettertids analyse av 
statiske data. 

• Unit drifter i dag et datavarehus med 3 deler: Cristin-data, FS-data, økonomi for 
Bergen og Oslo.  JFr Star-prosjektet.  Hva med DBH og deres tilfang av data for hele 
sektoren.  

De aktivitetene som foregår på området må ses mer i sammenheng framover. 

5  EVENTUELT 

• Relasjon mellom fagutvalget og dagens prioriteringsråd. Unit har i 2018 
arbeidet primært med organisering av strategisk side av styringsmodellen hvor 
fagutvalget inngår. Prioriteringsråd er mer operativ og skal styre allerede 
etablerte tjenester. Det skal jobbes mer med i 2019. 

 

Prioriteringsrådet arbeider inntil videre med forvaltningen av den nåværende 

porteføljen. 

6 NESTE MØTE 
 7. januar. Da må det gjøres ferdig det som skal til digitaliseringsstyret.  Omfang mellom 
10 og 30 sider. 
 

 

 


