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Referat fra møte 2-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte 

Møte 2/2019  

Dato 08.02.2019  

Tid 09:00-15:00  

Sted 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) Anita Eriksen (Nord universitet) 

 Roar Tobro (NTNU)  
   

Ikke tilstede Lars Petter Mathisrud (INN)  
   

Unit Tor Holmen Eugenia Anderssen 

 Ole Martin Nodenes  

 

Agenda- 
punkt 

Tema 

1 GODKJENNING AV INNKALLING 
Ingen kommentarer 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

2 GODKJENNING AV REFERAT  
 Det nye referatet var oversiktlig, lettleselig og fint. 

Vedtak: Referatet er godkjent på e-post. 

3 DRØFTING AV HANDLINGSPLANEN FOR DIGITALISERING I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 

3.1 OPPDATERING OM DIGITALISERINGSSTYREMØTE 1-2019 28.01.2019 PÅ GARDERMOEN 
Tor Holmen (Unit) orienterer fra Digitaliseringsstyremøte 1-2019 28.01.2019 

 Digitaliseringsstyret var opptatt av initiativer innen området for administrasjon, 
ledelse og kontorstøtte. 
o Initiativ A1-A3 som knyttes til BOTT-aktiviteter er allerede prioritert 
o Digitaliseringsstyret ser på Heving av digital kompetanse (A4) og 

Beslutningsstøtte (A5) som svært viktige og bør settes i gang fort. 

 Etablering av fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM) ble vedtatt 

 Finansieringsmodell ble diskutert. Samme modell ble senere presentert i UHR-
utvalg. UHR stiller med en arbeidsgruppe fra sektoren. 
o Unit vil sende et brev 1.03.2019, før lokale budsjettprosesser. Man snakker om 

en sum på 150 MNOK fordelt over 1-2 år.  
o Digitaliseringsstyret er enig om at det er behov for denne modellen fordi det er 

behov for et løft i sektoren og kortere tid fra idé til realisering 

o Det er etterspurt detaljering av hva sektoren får for å investere disse midlene: 
behov, leveranser og gevinster, kapasitetsbehov og gjennomføringsansvar  

o Modellen er tiltenkt felles investeringer i IKT, drift og forvaltning holdes utenfor  
o Det er ikke realistisk å komme i gang med 35 initiativ, og fagutvalgene må 

prioritere  
 Fagutvalget synes det er viktig å signalisere hva ting koster. 
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3.2 HANDLINGSPLANGJENNOMGANG 

Tor orienterer om status, oppbygning og innhold i utkast handlingsplan  
Fagutvalgets kommentarer til handlingsplanutkast: 

 Utdanning: Transformasjon av undervisningsformer er en lang prosess. Kobling 

mellom målbilder for ledelsen i utdanning og administrasjon 

 Forskning: F1 er et initiativ som vil få betydning for administrasjonsområdet. 

 Informasjonssikkerhet: Program med årlig finansiering på 17,5 millioner over 5 år. 

Todelt; en operativ del bl.a. styrking av analyseverktøy, hvor Uninett i samarbeid 

med spesielt UiO og NTNU, har ansvaret for realiseringen.  Del 2 er oppbygging av 

den nye styringsmodellen for informasjonssikkerhet som Unit har fått ansvaret for. 

Det er viktig å skille disse områdene tydelig.  

Les mer om styringsmodellen her: https://www.unit.no/styringsmodell-

informasjonssikkerhet-i-hoyere-utdanning-og-forskning 

 IMD: Flere initiativ på administrasjon, ledelse og kontorstøtte er avhengige av 

rask igangsetting av og godt tempo på IMD3 og IMD1, og etter hvert IMD2. 

Disse initiativ på IMD må prioriteres høyest. Fagutvalget ønsker å sikre kontakt 

med dette fagområde  

Fagutvalget ønsker å synliggjøre hvordan man skal jobbe med tilgrensede områder  

3.3  DISKUSJON OM PRIORITERINGER OG STRATEGISKE VALG: 

Tor Holmen orienterer om første forslag til kriterier om prioritering av initiativ og 

balansering av portefølje. 

I første omgang er det forslått 4 kriterier for prioritering av initiativ:  

1. Myndighetspålagt 

2. Allerede eksternt finansiert initiativ 

3. Viktige initiativ for realisering av målbilder  

4. Initiativ som bygger opp under initiativ i pkt.3 

I tillegg må porteføljen balanseres mellom områder, standard fellestjenester og 

plattform, transformerende og optimaliserende initiativ.  

I tillegg skal følgende arkitekturprinsipper ivaretas 

 Dess nærmere administrative- og støtteprosesser så skal arkitekturen og 

løsningene være standardiserende fellestjenester.  

 Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser så skal arkitekturen og 

løsningene være fleksible muliggjørende plattformer. 

 Det er foreslått noen program/satsingsområder som omfatter de viktigste 

initiativene jf. de forslåtte kriterier. Hvert program knyttes til ett av eksisterende 

fagområder med unntak av arkitektur og omfatter tilgrensende initiativ fra andre 

områder. 

Kommentarer fra fagutvalget: 

 IMD er grunnmuren i hele digitaliseringsprosessen.  

 Informasjonssikkerhet og personvern er også svært viktig for alle områder.  

 Fagutvalget ønsker at DS vedtar tydelige prinsipper for prioritering av initiativ, 

noen forslag til prinsipper fra fagutvalget: 

o Tung og lett IT, felles vs lokalt+ balansen i opplevd risiko i hver 

virksomhet, behov vs ressurser og risiko, grunnmur vs kjernevirksomhet 

https://www.unit.no/styringsmodell-informasjonssikkerhet-i-hoyere-utdanning-og-forskning
https://www.unit.no/styringsmodell-informasjonssikkerhet-i-hoyere-utdanning-og-forskning
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 Roller må beskrives tydelig i handlingsplanene: Unit, institusjoner 

 Helhetlig tenkning fremfor silotenkning 

Tor Holmen spiller inn disse tanker og bekymringer til sekretariatet.  

Fagutvalget er fornøyd med involveringene i prosessen. 

 

4 INITIATIVOVERSIKTEN 

4.1 A1 - FELLES TJENESTE ØKONOMI, LØNN OG REGNSKAP GJENNOM DFØ 

A1 er i gang og må prioriteres. A1 skal gjøres felles jf. føringer fra KD 

4.2  A2 - FELLES TJENESTE FOR SAKSBEHANDLING OG ARKIVERING 

 A2 er i gang og må prioriteres. 

 Behov for å løse innkjøpsfaglige utfordringer med å få hele sektoren på 
eksisterende anskaffelse. Arbeidsgruppen tar et steg tilbake for å være 
omforent om målet for anskaffelse. 

 Hensikten er å anskaffe en god løsning som er brukervennlig på 
saksbehandlingssiden. Den skal tilbys til institusjonene, men det er 
institusjonen selv som skal beslutte hva og hvordan løsningene skal 
implementeres. 

4.3 A3 - FELLES TJENESTE FOR STRATEGISK HR 

 Fagutvalget ønsker å lese eksisterende utredning på området og komme med 
innspill. Anita Eriksen (Nord Universitet) spiller inn behovene til de mindre 
universitetene. 

 Initiativet bør komme samtidig for alle. Det er viktig at prosessen ikke dras ut i 
tid, man må holde farten. 

 Kjerne og moduler er potensiell løsning, hvor institusjoner selv tar i bruk 
moduler de har behov for. Det bør være mulig å få til tilpasninger til 
enkeltinstitusjoner etter deres behov og lokale prosesser. 

 Man vil unngå å lage en kontrakt som skal løse alle behov, men heller se på 
trappevis utvikling 

 Strategisk HR er svært omfattende og det er behov for faseinndeling slik at 
sektoren ikke binder seg for mye på for mange ting samtidig.  
o Kompetanseoversikt, -oppfølging og –planlegging samt kvalitetssystemer, 

merittering, akkreditering og den pedagogiske mappen trekkes frem som 
virksomhetskritiske, spesielt for mindre institusjoner og deres 
akkrediteringsprosesser. 

o Man bør prioritere områder med mange manuelle prosesser.  
o Lønnsforhandlinger er viktig for hele sektoren. DFØ er i gang med å se på et 

konkret forslag til modul. 

 Det er et behov for veikart for de viktigste tjenester i sektoren (både Unit og 
ikke-Unit, f.eks. arbeidslivsportal fra OsloMet), forslag til å lage det innen 
utgangen av 2019.  

 

4.4 A4 – FELLES PROGRAM FOR HEVING AV DIGITAL KOMPETANSE 

Felles heving av digital kompetanse: Foreslås flyttet til utdanning, der er behovet 

størst 

 



 
Unit – Direktoratet for IKT og  fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning  

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte  

 
 

4 
 

4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A5 – FELLESTJENESTE FOR BESLUTNINGSSTØTTE 

 Det er mye kompetanse og pågående diskusjoner i sektoren om behov rundt 
utvikling av datavarehus, integrasjonsarkitektur 

 Sektoren trenger en felles tjeneste / muliggjørende plattform for basal 
beslutningsstøtte som gir datagrunnlag for virksomhetsstyring og tilgang til 
data.  
o Det krever helhetlige fellesdefinisjoner for bl.a. styringsdata, felles KPI -er 

og arkitektur, masterdata og etablering av registreringspraksis, spesielt på 
det som rapporteres til KD. Ivareta mulighet til å drille ned data på 
individnivå for å kunne gi ledelsen på alle nivå mulighet til å ta gode 
beslutninger. 

 Institusjoner må kunne bruke data ulikt for lokale styringsformål, ha lokale 
indikatorer, ha ulike presentasjonslag og ulik grad av styring og bygge egne ting 
opp på plattformen 

 Behov for kompetansebygging hos institusjoner og samlet innsats  

 Kobling mot Cristin, DFØ mm 

 Bygging av datavarehus må skje i tråd med målbilder og være fremtidsrettet.  

 Avgrensning mot NSD må ivaretas 

 Behov for individbaserte data. 

 

4.6 A6 - FELLES TJENESTER FOR KONTORSTØTTE, PROSJEKTLEDELSE OG KLIENTDRIFT: 

 Sette i gang med ting raskt, endre på formuleringer. Smidig tilnærming 

 I første fase anbefaler Fagutvalget å prioritere å sette i gang mindre ting raskt 

og bruke smidig tilnærming som for eksempel et konsept for mikrotjenester i 

nasjonal kontekst som tillater små, raske og lette tilpasninger som vil gagne 

hele sektoren, quick wins, som for eksempel felles kalender, felles e-post, 

Skype, tilgjengeliggjøring av verktøy for prosjektledelse og samhandling  

 Fagutvalget foreslår å vente med endringer i klientdrift i første fase grunnet 

behov for prioriteringer og fordi det ikke er transformerende tiltak.  

Behov for å utrede i bredden på sikt: beste praktiske krypteringsverktøy, 
forskningsdata i Sharepoint. Det foreslås å etablere en Office 365- gruppe hvor 
telefoni og Skype er en del av pakken 

 

4.7 A7 – ORGANISERING AV FELLES INNKJØP 

 Felles innkjøp er viktig for å realisere initiativ på dette området. Det foreslås å løfte 

det opp fra initiativnivå til samme nivå som forvaltningsmodell og 

finansieringsmodell. 

 Unit oppfordres til å ta eierskap på vegne av sektoren og etablere et samarbeid 

med fagmiljøene i BOTT, resten av UH-sektoren samt Statens innkjøpssenter ved å 

o Bruke pågående samarbeid med mål om å samordne ressurser og 

kompetanse i sektoren.  

o Lage samarbeidsmodell som vil hjelpe sektoren å håndtere pågående og 

kommende prosjekter. 

 Det foreslås å sette ned en arbeidsgruppe som kan komme med et bakgrunnsnotat 

som utreder god organisering av innkjøp.  
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5 ORIENTERING OM STAR 
Ole Martin Nodenes fra Seksjon for dataanalyse og beslutningsstøtte i Unit orienterte 
om arbeidet med datavarehus for studiedata; STAR. 

Nodenes fokuserte på betydningen av å bli enige om felles datadefinisjoner, slik at man 
har en felles forståelse av hvilke (del)mengder man diskuterer. Gjennom STAR har 
superbrukerne fra institusjonene fått god forståelse for datagrunnlaget og har tatt 
eierskap til utvikling av egne rapporter. Med utgangspunkt i den nasjonale 
ekspertgruppen for STAR har det utviklet seg en sunn delingskultur, der institusjonene 
lager utkast til rapporter de har bruk for. Utkastene diskuteres og forbedres i 
ekspertgruppen, og deretter får man felles rapporter som er nyttige for alle. Som et 
eksempel på dette ble «studieprogramlederrapporten» vist. Rapporten har 
studieprogramledere som målgruppe. Dette er en målgruppe som ikke har tilgang til 
kildesystemene for rapporten. 

Fagutvalget tar innlegget til orientering. 

7 TOR ORIENTERER OM NY ORGANISERING AV UNIT 

Tatt til orientering 

8 VEIEN VIDERE 

06.mars 2018 – Felles Fagutvalgsmøte  

 

 


