
Fagutvalg for administrasjon, 
ledelse og kontorstøtte

Møte 3 - 2018, Gardermoen

23.11.2018



Agenda

1. Åpning av møtet, godkjenning av agenda, saker til eventuelt

2. Status aktiviteter siden møte den 22.10.2018

3. Gjennomgang av initiativer basert på målbilder

Lunsj kl.11:30-12:30

3. Gjennomgang av liste med initiativer basert på målbilder (forts.)

4. Forberedelse til informasjons- og diskusjonsmøte 18.desember vedrørende 
fellestjenester innenfor administrasjon og ledelse (link til invitasjon)

5. Eventuelt



Sak 1. Åpning av møtet, godkjenning av agenda, saker til 
eventuelt (muntlig v/Tor Holmen)



Sak 2. Status aktiviteter siden møte den 22.10.2018



Sak 3. Gjennomgang initiativer basert på målbilder



Målbilder Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

7

Utkast

03.01.2019

Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående 
administrative behov

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

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

Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte

M1

M1.1

M1.2

M1.3

M2

Administrative ansatte har nødvendig digital 
kompetanse til å utføre sine oppgaver effektivt

M3

• Sektoren vil samordne sin innsats i utvikling og forvaltning av løsninger for 
administrative behov, inkludert kontorstøtte

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

• Ledelsen trenger å se helheten på tvers av alle fagområdene: studie-, 
forsknings-, ledelses- og generisk administrasjon

• Det er et behov for fremtidsrettede virksomhetsstyringsverktøy

• Fokus på gjennomføring av tilstrekkelig god opplæring for ansatte i forbindelse 
med innføring av nye systemer

• Standardisering av arbeidsprosesser er et viktig ledd i gjennomføring av en 
felles systemportefølje for sektoren

• Brukerfokus og brukervennlige tjenester er viktig for sikre gevinstrealisering, 
og dette må ha tilstrekkelig fokus i alle tiltak som gjennomføres

• Ny teknologi gir store muligheter for å automatisere prosesser som i dag er 
manuelle

• Fremtidige tjenester skal legge til rette for digital samhandling, og være 
tilgjengelige på både PC, smarttelefon og nettbrett – uavhengig av 
om brukerne er på kontoret, på reise eller andre steder



Initiativoversikt administrasjon, ledelse og kontorstøtte

03.01.2019 Utkast 8

# Initiativ Målbilde (kode) Oppgave

A1 Nasjonal tjeneste økonomi, lønn og regnskap gjennom DFØ MA1 Økonomi

A2 Nasjonal tjeneste for felles sak/arkiv MA1 Sak/arkiv

A3 Nasjonal tjeneste for strategisk HR MA1 HR

A4 Nasjonalt program for heving av digital kompetanse hos administrative 
ansatte

MA3 Alle

A5 Nasjonal tjeneste for virksomhetsstyring MA2 Virksomhetsstyring

A6 Definere tjenestekatalog innen administrasjon, ledelse og kontorstøtte MA1 Alle

A7 Etablere nasjonale fellestjeneste for kontorstøtte MA1 Kontorstøtte

A8 Etablere nasjonal fellestjeneste for prosjektstyring MA1 Prosjektstyring

A9 Nasjonal tjeneste for strategisk innkjøp /anskaffelser MA1, MA2 Økonomi

A10? Skisser av prosesser? (ikke utarbeidet) MA1 Alle



Initiativ A1 – Nasjonal tjeneste for økonomi, lønn og 
regnskap gjennom DFØ

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• BOTT-institusjonene har inngått et forpliktende 
samarbeid for å etablere felles systemløsninger og 
standardiserte prosesser innen økonomi og lønn 
med DFØ som leverandør. Løsningen skal 
understøtte forretningsprosesser innen økonomi, 
lønn, budsjett, bestilling til betaling, fordring til 
innbetaling og prosjektøkonomi.

• Ved å etablere fellesløsninger i hele sektoren 
basert på ny og moderne teknologi innen disse 
prosesser er det stort potensiale for både 
kvalitative og kvantitative gevinster i sektoren. 
Målet er derfor at felles systemløsninger og 
standardiserte arbeidsprosesser som nå er 
planlagt innenfor BOTT-samarbeidet også skal 
innføres i øvrige institusjoner.

• Standardisering, forbedring og effektivisering av 
arbeidsprosesser, basert på utnyttelse av moderne 
teknologi

• Robusthet i forhold til å møte vekst i sektoren, 
både i forhold til antall studenter, antall forskere, 
økt samhandling, økte transaksjons- og 
informasjonsmengder

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje 
som løser tverrgående 
administrative behov 

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/E
aM1XwbUtxtCvVPvHmf-
zg0BCcxzgnZI7cTMaBVPSU6
cMg?e=7R0pHm

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EaM1XwbUtxtCvVPvHmf-zg0BCcxzgnZI7cTMaBVPSU6cMg?e=7R0pHm


Initiativ A2 – Nasjonal tjeneste for sak og arkiv

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Arkiv/dokumentasjonsbehandling er i rask faglig 
utvikling. En moderne løsning har en arkivkjerne 
heller enn et arkivsystem, og arkivering skjer direkte 
i fagsystemer, som integrert del av saksbehandling.

• Mer effektive arbeidsprosesser

• Mer nytte av arkivert materiale i arbeidsprosessene

• Bedre kvalitet på arkivering

• Bedre dokumentfangst

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje 
som løser tverrgående 
administrative behov

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/Ef
49wxaKrAxCiyETjQzEokAB3
pOZmEUn3LZ4qaxEYpbb8w
?e=sf4q9d

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/Ef49wxaKrAxCiyETjQzEokAB3pOZmEUn3LZ4qaxEYpbb8w?e=sf4q9d


Initiativ A3 – Nasjonal tjeneste for strategisk HR

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Virksomhetene har behov for bedre løsninger til å 
understøtte strategiske HR-prosesser. BOTT har 
etablert en egen HR gruppe som jobber med en 
konseptfase for strategisk HR.

• Følgende prosesser omfattes av 
analysen: Strategisk bemanningsplanlegging og 
ressursstyring, rekruttering, mottak og oppstart 
(onboarding), medarbeideroppfølgning, 
lønnsfastsetting og lønnsforhandling, 
arbeidsmiljøutvikling og HR-analyse

• Det vil være naturlig for øvrige virksomheter å få 
nærmere innsikt i innholdet og status i dette 
arbeidet, slik at man kan etablere en prosess for å 
realisere en fremtidig nasjonal fellestjeneste for alle 
virksomheter innen dette området.

• Standardisering, forbedring og effektivisering av 
arbeidsprosesser, basert på utnyttelse av moderne 
teknologi

• Robusthet i forhold til å møte vekst i sektoren, 
både i forhold til antall studenter, antall forskere, 
økt samhandling og økt informasjonsmengde

• Modernisering av HR funksjon og økt fokus på 
analyse og støtte til fagområdene (utdanning, 
forskning)

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje 
som løser tverrgående 
administrative behov 

https://unitdir.sharepoint.co
m/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/EV

DG94uMwApFuU1YC_GdQ-
MB0kBdBH3-
Wg5M_5JMrPh99g?e=7PmuJ
R

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EVDG94uMwApFuU1YC_GdQ-MB0kBdBH3-Wg5M_5JMrPh99g?e=7PmuJR


Initiativ A4 – Nasjonal program for heving av digital 
kompetanse

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Gevinstrealisering av digitale løsninger krever at 
brukerne ønsker og evner å ta dem i bruk, og 
bruker dem slik de er ment å brukes.

• Sektoren må fokusere mer på å gjennomføre 
opplæring for systemer.

• Digital kompetanse samt gode, pedagogiske 
innføringer i nye systemer senker terskelen og 
sikrer at systemene brukes optimalt.

• I dag er opplæring lagt til hver enkelt leverandør, 
eller institusjon. Format, innhold og tilgang 
til opplæringsmateriell varierer.

• Ved å få en felles tilnærming til opplæring blir det 
enklere og billigere å tilby opplæring til brukerne 
av god kvalitet

• Heving av digital kompetanse i sektorene MA3- Administrative
Ansatte har nødvendig
digital kompetanse til å
utføre
sine oppgaver effektivt

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/E
dF36fZPvNdEsOkps2nAoew
BUEIxx3JaNnKzF7S4iK_Ayw
?e=MPpD6B

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EdF36fZPvNdEsOkps2nAoewBUEIxx3JaNnKzF7S4iK_Ayw?e=MPpD6B


Initiativ A5 Etablere nasjonal tjeneste for 
virksomhetsstyring

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Ledelsen har i dag manglende systemstøtte for 
kontinuerlig oppfølgning av virksomheten mot 
definerte styringsindikatorer (kvalitative og 
kvantitative)

• Ledelsen har et behov for et fremtidsrettet 
virksomhetsstyringssystem som støtter digitale 
prosesser og hjelper lederen å se helheten på 
tvers av alle fagområder (studie-, forsknings-, 
ledelses- og generisk administrasjon).

• Gjøre ledelsen i stand til å værepådriver og 
katalysator for å følge opp og gjennomføre 
strategiske og finansielle målsetninger i hele 
virksomheten

• Å analysere og bygge opp styringsinformasjon 
(kvalitativ og kvantitativ) som støtter 
planprosessene og strategivalgenesom skal gjøres 
av virksomhetens ledelse

MA2- Ledelsen har god 
tilgang på informasjon
og beslutningsstøtte

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/E
QsJQYooizRPpK-
KCBwveiMBA0rOfyGdBTNO
WpKbSl8j-g?e=m3XJoQ

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EQsJQYooizRPpK-KCBwveiMBA0rOfyGdBTNOWpKbSl8j-g?e=m3XJoQ


Initiativ A6 - UH-sektorens tjenestekatalog for 
administrasjon, ledelse og kontorstøtte

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Tjenestetilbudet i sektoren er stort og uoversiktlig.
• Det er behov for en samlet strukturert oversikt over 

alle eksisterende tjenester som utgjør fagområdets 
portefølje. 

• Harmonisering og standardisering av portefølje

• Effektivisering og kvalitetsforbedring

• Virksomhetene får god oversikt som grunnlag for 
egen porteføljestyring

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje 
som løser tverrgående 
administrative behov

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/E
Y8qzV2jb_ZBtJzl77v86ngBU
sn9V9Fzu3JwyuL3w4K13A?
e=u2LUjP

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EY8qzV2jb_ZBtJzl77v86ngBUsn9V9Fzu3JwyuL3w4K13A?e=u2LUjP


KontorstøtteØkonomi og 
regnskap Lønn VirksomhetsstyringDokumentasjons-

forvaltning ProsjektstyringHR

Vedlegg A6 – Tjenestekatalog

15

Bildearkivet

EDD Kunst- og 
fotosamling

ePhorte
sak/arkivsystem

Public 360 
sak/arkivsystem

ARK/UiO

DSB-CIM Beredskap og 
HMS

Easycruit/ JobbNorge

Jobbnorge
rekrutteringssystem

MyNetworks
rekrutteringssystem

Sidegjøremål

Stoffkartotek og 
eksponeringsregister

Spk

Paga lønnsystem

SAP lønnssystem

UBW økonomi, 
regnskap

AdraMatch

Amesto

Autromaster

Complete Control

E-pay

Episerver

Filemaker

Google Analytics

Hotjar

Kuben

Microsoft Dynamics 
365

Oracle øk. og regnskap

SaS

Steamserve

Basware

Google Search Console

Google Tag Manager

Avantra KGV

Cognos
virksomhetsstyring

Corporator

Hypergene

Tableau
virksomhetsstyring

Styreportal: 
AdminControl

Maconomy
prosjektstyringsverktøy

MS Project

Oracle PA for BOA 
prosjekter

Atlassian Jira

Puzzlepart
Prosjektportalen i 

Sharepoint

Projectplace
prosjektadministrasjon

Alumnussystem

Microsoft PowerBI

Agenda X

Alreg

BergHansen

Creston Fusion RV

Digipost

DUO

Edialog24

Evalg

EventBrite

Facebook

Gaia

LinkedIn

Metafocus Digiforms

Office 365

Egencia Online

Google Adwords

ClickDimensions

Instagram

Camunda

Modulex

Questback, Qualtrics

RT

ServiceManager

SiteImprove

Skype for Business

Smugmug

Snapchat

Stanley Administration

Traka Nøkkeladmin

XPAND

Twitter

Administrasjon Ledelse Kontorstøtte

UBW Prosjekt

Prioritet 2

Prioritet 3

Prioritet 1

UBW lønn



Initiativ A7 – Nasjonal fellestjeneste for kontorstøtte

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Mange ulike systemer brukes av sektoren i dag

• Samme systemer brukes på ulike måter, er anskaffet 
hver for seg og forvaltes forskjellig

• Det er dårlige forutsetninger for felles praksis, 
stordriftsfordeler og høy felles brukerkompetanse

• Velfungerende kontorstøtte er en viktig forutsetning 
for andre initiativ.

• Felles systemportefølje og beste praksis

• Dette vil gi sektoren stordriftsfordeler, mer 
effektivt arbeid og bedre tilgang på relevant 
informasjon

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje 
som løser tverrgående 
administrative behov

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/E
bdbQpehzu9HkG0aUHGwu
KMBlYB2178EsXri2hRrSc6v
Xw?e=7IIK6K

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EbdbQpehzu9HkG0aUHGwuKMBlYB2178EsXri2hRrSc6vXw?e=7IIK6K


Initiativ A8 – Nasjonal fellestjeneste for prosjektstyring

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Virksomhetene har i varierende grad systemer for 
økonomistyring og økonomirapportering innen 
BOA-prosjekter. Initiativ A1 skal dekke dette behov 
i fremtiden

• Virksomhetene har ikke tilstrekkelig 
felles systemstøtte for prosjektstyring av alle typer 
prosjekter.

Felles nasjonal systemstøtte for planlegging og styring 
av prosjekter, i forhold til:

• Mobilisering (planlegging, ressursallokering)
• Fremdrift
• Kvalitet
• Økonomi
• Rapportering

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje som 
løser tverrgående 
administrative behov

https://unitdir.sharepoint.co
m/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/Edv
-
VXvAI3JCtSUoZFpxZooBPbLD
NqpIbcIvpLThyL7lRA?e=52MX
MC

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/Edv-VXvAI3JCtSUoZFpxZooBPbLDNqpIbcIvpLThyL7lRA?e=52MXMC


Initiativ A9 – Nasjonal tjeneste for strategisk innkjøp

Bakgrunn og behov
Mapping mot 

målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Innkjøp følger ikke en felles beste praksis

• Det er svært varierende kompetanse på innkjøp i 
sektoren

• Det er et udekket behov for felles innkjøp

• God felles forståelse og praksis på innkjøp

• Optimal utnyttelse av verktøy og kompetanse

• God styring og rapportering

• Avklaring av hva som bør være felles innkjøp på 
sektornivå og statlig nivå

• Godt samarbeid innenfor statlig sektor

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje 
som løser tverrgående 
administrative behov
MA2- Ledelsen har god 
tilgang på informasjon 
og beslutningsstøtte

https://unitdir.sharepoint.com
/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/Edv-
VXvAI3JCtSUoZFpxZooBPbLDN
qpIbcIvpLThyL7lRA?e=52MXM
C

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/Edv-VXvAI3JCtSUoZFpxZooBPbLDNqpIbcIvpLThyL7lRA?e=52MXMC


Sak 4. Forberedelse til informasjons- og diskusjonsmøte 
18. desember vedrørende fellestjenester innenfor 
administrasjon og ledelse



Sak 5. Eventuelt


