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Referat fra møte 1-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte 

Møte 1/2019  
Dato 7.1.2019  

Tid 12:00-14:00  

Sted Videomøte  

Medlemmer   

Tilstede Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) 

 Cecilie Ohm (UiB) Karianne Bergheim (HVL) 

 Kjetil Skog (UiB) Johannes Falk Paulsen (UiO) 

 Terje Thomassen (USN) Lars Petter Mathisrud (INN) 
 Roar Tobro (NTNU)  

Ikke tilstede Anita Eriksen (Nord universitet)  

Unit Tor Holmen  

Andre Eugenia Anderssen (PwC)  

 

Agenda- 
punkt 

Tema 

1 GODKJENNING AV REFERAT 23.11.2018 
• Fagutvalget ønsker kortere referater fra møtene, med tydelige 

beslutningspunkter.  

• Referatene skal være mer oppsummerende med tydelig skille mellom veivalg 
og beslutninger vs. saker Fagutvalget skal jobbe med videre. 

• Det skal ikke skilles mellom fysiske møter og videomøter. 

• Alle møter skal ha et referat som legges ut på unit.no etter godkjenning fra 
Fagutvalgsmøtet. 

 

Vedtak: Referatet fra 23.11.2018 endres iht kommentarene over 

 
2 ORIENTERING OM OG TILBAKEMELDINGER FRA INFORMASJONSMØTE 18.12.2018 

Tilbakemeldinger fra møtet 18.12.2018 

• Stort engasjement og ønske om rask realisering, selv om det ikke er 
kjerneaktivitet på institusjoner 

o Sektoren vil ikke vente til 2025 med å komme i gang, men vil starte 
allerede nå der det er mulig 

• Ønsker tidlig involvering og gode forberedelser: 
o Mange av virksomhetene er på DFØs løsninger i dag der det pågår 

utviklingsarbeid.  
o Ønsker om involvering i form av piloter for prosjektet/testing av 

tjenester 
o Øvrig involvering: Unit må ha en rolle i prosjektets styrings- og 

beslutningsgrupper 

o Utdypende og mer konkret veikart – DFØs ansvar 

• Sterk vilje til samarbeid mellom de 17 øvrige 
• Bruke eksisterende råd og utvalg i videre arbeid 
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Veien videre: 

• Cecilie og Johannes tar det videre med DFØ: Kan øvrige UH-institusjoner 
inkluderes tidligere i prosjektet? I hvilken grad svarer de på denne 
henvendelsen? 

3 HANDLINGSPLAN: INITIATIVBESKRIVELSER PER 07.01.2019 
Initiativ A1 Felles tjeneste økonomi, lønn og regnskap gjennom DFØ og A2 Felles 
tjeneste for saksbehandling og arkivering: 

• Oppdateres med tilgjengelig informasjon om gjennomføringsløpet 
 

Initiativ A3 Felles tjeneste for strategisk HR: 

• Anskaffelse av en løsning hvor man kan ta i bruk ulike moduler til ulike tider. 
Institusjoner er forskjellige når det kommer til oppfølging av ansatte 

• Ønske om at de øvrige 17 UH-institusjoner i større grad kan gå parallelt med i 
dette arbeidet 

• Konseptutredning fra BOTT er delt i fagutvalget og alle oppfordres til å gi 
tilbakemeldinger på utredningen.  

 
Frist for å gi tilbakemeldinger er 1. februar. Unit koordinerer og presenterer dem på 
neste møte i fagutvalget 08. februar. 
 
Initiativ A4 Felles program for heving av generell digital kompetanse: 

• Overskriften bør spisses ytterligere: initiativet fremstår som for generelt. 

• Det må gjøres ytterligere avgrensninger 
 

Initiativ A5 Felles tjeneste for virksomhetsstyring:  

• Endres fra virksomhetsstyring til ledelsesinformasjonssystem eller 
beslutningsstøtte? 

o Virksomhetsstyring er institusjonsspesifikk 
o Fagutvalget fokuserer på systemstøtte /tjenester som muliggjør 

innsamling av data og bruk av de som støtte til beslutninger fremfor 
styringsdimensjonen. 

• Hittil har man fokusert på toppen av pyramiden. Felles data og definisjoner er 
nødvendige for å bygge en robust og god løsning, en felles grunnmur. 

• Standardisering er viktig slik at institusjoner kan sammenlignes på tvers 

• Behov for videre arbeid med initiativet 
 

Initiativ A6 Felles tjenester for basis kontorstøtte og klientdrift: 

• Behov for ytterligere avgrensninger og spissing 

• Krevende område hvor det kreves mulighetsstudie for prioritering av hva som 
gir de beste gevinstene. Umiddelbare gevinster kan være Samordning av 
mindre tjenester kunne gitt sektoren store gevinster 
 

Initiativ A7 Felles tjeneste for faglig prosjektstyring: 

• Sektoren bruker primært prosjektveiviseren fra Difi. Det er utviklet Sharepoint-
løsninger som støtter prosessene i prosjektveiviseren. Flere benytter dette og 
benyttes i prosjekter allerede. Prosjektportalen fra Puzzle Parts er et eksempel. 

• Fagutvalget konkluderte med at dette ikke fortjener å være et eget initiativ 

• Det forslås å bake A7 inn i A6 
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Initiativ A8 – Felles tjeneste for strategisk innkjøp: 

• Behov for å avklare grenseoverganger ved hjelp av sektorens kompetanse 

• Det haster å samordne ulike eksisterende initiativ i sektoren for å komme med 
noe felles for hele sektoren 

4 VEIEN VIDERE 

• Neste møte i Fagutvalget finner sted 08.februar 2018 

• Unit jobber videre med initiativ og lager et forslag til strategiske valg basert 
på diskusjoner i fagutvalgsmøtene 

• Unit samler innspill til A3 fra institusjonene som deltar i fagutvalget og 
presenterer dem på neste møte 

 

 


