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Agenda for fagutvalgsmøte 2-2019

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av referat fra møtet 07.01.2019(ref. e-post)

3. Siste versjon av Utkast Handlingsplan for høyere utdanning og forskning

4. Orientering om STAR

5. Initiativ for administrasjon, ledelse og kontorstøtte

6. Strategisk HR – Tilbakemelding på konseptutredning

7. Strategiske valg til diskusjon

8. Veien videre



1. GODKJENNING AV INNKALLING



2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 
07.01.2019



3. SISTE VERSJON AV UTKAST 
HANDLINGSPLAN FOR HØYERE 
UTDANNING OG FORSKNING



Siste versjon av utkast til Handlingsplanen

• Utkast handlingsplan for høyere utdanning og forskning: 
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/01/Sak%2004%20-
%20Vedlegg%2004A%20Utkast%20handlingsplan%20for%20digitalisering%20i
%20h%C3%B8yere%20utdanning%20og%20forskning.pdf

• Beskrivelse av initiativ: 
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/01/Sak%2004%20-
%20Vedlegg%2004B%20Beskrivelse%20av%20initiativ_0.pdf

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/01/Sak%2004%20-%20Vedlegg%2004A%20Utkast%20handlingsplan%20for%20digitalisering%20i%20h%C3%B8yere%20utdanning%20og%20forskning.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/01/Sak%2004%20-%20Vedlegg%2004B%20Beskrivelse%20av%20initiativ_0.pdf


4. ORIENTERING OM STAR



5. INITIATIV FOR ADMINISTRASJON, LEDELSE OG 
KONTORSTØTTE



Målbilder Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

MA1

MA 1.1

MA1.2

MA1.3

MA2

MA3

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

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



# Initiativ
Aktiviteter Gevinst-

type
Ansvar

Målbilde
(kode)2019 2020 2021 2022-2025

A1 Felles tjeneste økonomi, lønn og regnskap gjennom 
DFØ. Løsningen skal understøtte forretningsprosesser innen 
økonomi, lønn, budsjett, bestil l ing til betaling, fordring til  
innbetaling og prosjektøkonomi.

Utvikling av tjenester
Etablering av veikart 

for UH-sektoren

Etablering av tjenester 
BOTT

Forberedelser øvrige

Etablering av 
tjenester BOTT. 

Forberedelser øvrige. 
Innføring 1. pulje 

BOTT

2022: Innføring 2. 
pulje BOTT

Fra 2023-2024: 
Innføring øvrige 

puljevis

O BOTT, Unit MA1

A2 Felles tjeneste for saksbehandling og arkivering.
Arkivering skal gjøres fra fagsystemer mot en arkivkjerne, som 
integrert del av saksbehandling.

Kravutarbeidelse, 
anbudsforespørsel, 

konkurranse, ti ldeling

Etablering av 
tjenesten

Første institusjoner tar 
tjenester i  bruk

Andre institusjoner tar 
tjenesten i bruk

O BOTT, Unit MA1

A3 Felles tjeneste for strategisk HR.
Løsningen skal omfatte bemanningsplanlegging, rekruttering, 
mottak og oppstart, medarbeideroppfølgning, lønnsforhandling, 
arbeidsmiljøutvikling og HR-analyse

Forprosjekt: plan for 
videre arbeid. Anbud.

Anskaffelse.
Etablering av 

tjenesten

Utrulling av tjenesten Tjenesten forvaltes O BOTT, Unit MA1

A4 Felles program for heving av digital kompetanse hos ansatte, i  
samarbeid med andre fagområder

Under avklaring Under avklaring Under avklaring Under avklaring O Unit MA3, MU4, 
MF5

A5 Felles tjeneste for beslutningsstøtte for ledere på alle nivåer, 
basert på informasjon fra forskning, utdanning og administrasjon

Under avklaring Under avklaring Under avklaring Under avklaring T Unit MA2

A6 Felles tjenester for kontorstøtte, prosjektledelse og klientdrift 
med effektive felles arbeidsmåter og høy 
felles brukerkompetanse, effektiv samhandling på tvers av 
fagområdene og stordriftsfordeler.

Mulighetsstudie: 
Avklaring av hva som 
skal gjøres felles og 

hvordan

Forprosjekt: plan for 
videre arbeid

Anskaffelse Utrulling og 
forvaltning av 

tjenester

O Unit, BOTT? MA1

A7 Organisering av felles innkjøp. Felles anskaffelses- og 
kompetansesenter

Forprosjekt/
Analyse

Prosjekt Innføring/ utrulling Gevinstrealisering O Unit MA1, MA3

Initiativoversikt Administrasjon, ledelse og kontorstøtte
til Handlingsplan



Initiativ A1 – Felles tjeneste økonomi, lønn og regnskap 
gjennom DFØ

Bakgrunn og behov
Målbilder

som støttes
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.

• Det er stort potensiale for både kvalitative og 
kvantitative gevinster i sektoren. Målet er at 
de 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



Initiativ A2 – Felles tjeneste for saksbehandling og 
arkivering

Bakgrunn og behov
Målbilder

som støttes
Hva skal oppnås med initiativet

• Saksbehandling og arkivering er i rask faglig 
utvikling. En fremtidig løsning 
for dokumentasjonsforvaltning har en arkivkjerne 
heller enn et arkivsystem

• Arkivering skjer direkte i fagsystemer, som 
integrert del av saksbehandling.

• Mer effektiv saksbehandling

• Mer nytte av arkivert materiale i arbeidsprosessene

• Bedre kvalitet på arkivering og 
dokumentasjonsforvaltning

• Bedre dokumentfangst

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



Initiativ A3 – Felles tjeneste for strategisk HR

Bakgrunn og behov
Målbilder

som støttes
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, medarbeideroppfølgning, 
lønnsfastsetting og lønnsforhandling, 
arbeidsmiljøutvikling og HR-analyse

• Øvrige virksomheter må involveres i 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 til å møte vekst i sektoren, både vekst i 
antall studenter og ansatte, og økt samhandling og 
økt informasjonsmengde

• Modernisering av HR-funksjonen og økt fokus på 
analyse og støtte til fagområdene utdanning, 
forskning og administrasjon

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



Initiativ A4 – Felles program for heving av digital 
kompetanse

Bakgrunn og behov
Målbilder

som støttes
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 tjenester og arbeidsprosesser

• 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 av god 
kvalitet til brukerne

• Heving av digital kompetanse i sektorene i 
samarbeid med andre fagområdene

• Standardisert kompetansehevingsopplegg ved 
innføring av nye felles tjenester og 
arbeidsprosesser

• Digitaliserte standardiserte kurs for eksempel ved 
bruk av eksisterende felles 
LMS (Learning Management System) i sektoren. 
Hvert enkelt fagområde må bidra med faglig 
innhold innen sitt respektive område

MA3 – Administrative
Ansatte har nødvendig
digital kompetanse til å
utføre
sine oppgaver effektivt
MU4 – Lærere har god 
digital og pedagogisk 
kompetanse i en 
samarbeids- og 
delingskultur
MF5 – Forskeren 
har tilgang til 
opplæring som gir 
kompetanse til å 
utnytte 
tjenestene optimalt



Initiativ A5 – Fellestjeneste for beslutningsstøtte 

Bakgrunn og behov
Målbilder

som støttes
Hva skal oppnås med initiativet

• Faglig og administrativ ledelse har i dag ingen 
standardisert systemstøtte for kontinuerlig 
oppfølgning av virksomheten mot definerte 
styringsindikatorer (kvalitative og kvantitative)

• Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har 
behov for en fremtidsrettet tjeneste for 
beslutningsstøtte som støtter digitale prosesser og 
gir et tilrettelagt verktøy for å se helheten på tvers 
av sentrale forretningsområder (studie-, 
forsknings-, ledelses- og generell administrasjon)

• Virksomhetene har behov for å utvikle egne 
rapporter og analyser på områder de har behov 
for ytterligere informasjon

• Faglig og administrativ ledelse tilbys systemstøtte
med nødvendig datagrunnlag for å analysere og 
bygge opp styringsinformasjon (kvalitativ og 
kvantitativ)

• Ledelsen har informasjon slik at de kan 
være pådriver og katalysator for å følge opp og 
gjennomføre strategiske og 
finansielle målsetninger for hele virksomheten

• Felles datadefinisjoner for økonomidata fra DFØ 
(UBW)

• Sammenstilling av sentrale datakilder i sektoren 
(administrasjon, studie, forskning og HR/personal)

MA2 – Ledelsen har 
god tilgang på 
informasjon og 
beslutningsstøtte



Initiativ A6 – Felles tjenester for kontorstøtte, 
prosjektledelse og klientdrift

Bakgrunn og behov
Målbilder

som støttes
Hva skal oppnås med initiativet

• Systemer for basis kontorstøtte og klientdrift 
brukes på ulike måter, er anskaffet hver for seg og 
forvaltes forskjellig

• Virksomhetene har ikke tilstrekkelige verktøy for 
prosjektledelse av alle typer prosjekter.

• Det utvikles forskjellige arbeidsmåter basert på 
forskjellige plattformer, noe som gir lite felles 
brukerkompetanse

• Det er behov for høy felles brukerkompetanse på 
felles verktøy for å ha effektivt samarbeid

• Det er behov for godt samspill mellom basis 
kontorstøtte, prosjekteledelse og 
samarbeidsverktøy

• Det kan oppnås vesentlige stordriftsfordeler på 
klientdrift og forvaltning av basisverktøy

• Felles systemportefølje for basis kontorstøtte inkl. 
faglig prosjektstyring og for klientdrift

• Effektive felles arbeidsmåter og høy felles 
brukerkompetanse

• God tilgang til delt informasjon

• Effektiv samhandling på tvers av fagområdene

• Stordriftsfordeler

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



Initiativ A7 – Organisering av felles innkjøp

Bakgrunn og behov
Målbilder

som støttes
Hva skal oppnås med initiativet

• Innkjøp i sektoren følger ikke en felles beste 
praksis

• Det er svært varierende kompetanse på og 
ressurser til innkjøp i sektoren

• Behovet i sektoren er ikke ensartet

• Det er behov for felles innkjøp av tjenester og 
verktøy for mange administrative oppgaver
o Uninett og BOTT har inngått en del 

rammeavtaler på vegne av sektoren

• God felles forståelse og praksis på innkjøp

• Optimal utnyttelse av 
konkurransegjennomføringsverktøy og samlet 
anskaffelseskompetanse i sektoren

• God styring og rapportering

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

• Avklaring av hvordan anskaffelser i sektoren skal 
gjennomføres; organisering og samarbeid

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

MA3 – Administrative
Ansatte har nødvendig
digital kompetanse til å
utføre
sine oppgaver effektivt



6. STRATEGISK HR



Strategisk HR

Det er ikke mottatt noen tilbakemeldinger i forkant av møtet



7. STRATEGISKE VALG



Arbeid med strategiske valg

• Unit avholder en intern workshop om strategiske valg for alle
fagområdene i handlingsplanen 05.februar.

• Fagutvalget får oppdatering om dette arbeidet i møtet 08.02.2019

• Foreløpige tanker om strategisk valg:
•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.



Strategiske valg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte
til diskusjon

1. Sektoren skal bygge på det arbeid som allerede er gjort for å oppnå moderne og effektive 
tjenester i fremtiden. For de ulike tjenesteområder betyr dette følgende:

a. Velge BOTT-løsning fra DFØ innen økonomi og lønn (A1)

b. Øvrige virksomheter blir med på anskaffelsen av sak/arkiv som BOTT har forberedt (A2)

c. Felles anskaffelse for alle virksomheter innen strategisk HR med basis i eksisterende konseptutredning (A3)

d. Felles løsning for beslutningsstøtte med basis i pågående arbeid hos UiO, UiB, UiT, NTNU og Unit (A5)

e. Felles kontorstøtte og klientdrift basert på skyløsning med felles driftspartner (A6)

2. Det skal etableres en felles forvaltningsmodell for alle tjenesteområder

3. Mest mulig skal løses felles fremfor lokalt der det er hensiktsmessig

4. Alle institusjoner skal ha et drivende gjennomføringsansvar i arbeidet med å realisere målbilder 
og gevinster



8. VEIEN VIDERE



Ferdig Aktivitet

✓ 1.9.18 Digitaliseringsstyret godkjenner gjennomføringsplanen.

✓ 1.10.18 Etablert fagutvalg som samarbeidsarenaer for utarbeiding av handlingsplaner.

✓ 1.11.18 Gitt innspill om nye større satsinger innenfor digitalisering i UH/F til statsbudsjettet for 2020

➢ 28.1.19 Drøftet utkast til handlingsplaner i fagutvalgene, Digitaliseringsstyret og andre relevante 
fora.

1.3.19 Sendt informasjonsbrev om finansieringsmodell til sektoren

29.3.19 Innhentet innspill til handlingsplanen fra sektoren

11.4.19 Handlingsplanen drøftet i fagutvalg, behandlet i Digitaliseringsstyret

4.6.19 Lansert Handlingsplanen på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

Plan for arbeidet med handlingsplan


