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Referat fra møte 3-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte 

Møte 3/2019  

Dato 06.03.2019  

Tid 12:30-16:00  

Sted Lillestrøm  

Medlemmer   

Tilstede Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) 

 Roar Tobro (NTNU) Karianne Bergheim (HVL) 

 Kjetil Skog (UiB) Johannes Falk Paulsen (UiO) 

 Terje Thomassen (USN)  
   

Ikke tilstede Lars Petter Mathisrud (INN) Cecilie Ohm (UiB) 
 Anita Eriksen (Nord universitet) 

 

Unit Tor Holmen Eugenia Anderssen 

 Mattis Daae, deler av møtet  

 

Agenda- 
punkt 

Tema 

1 INTRODUKSJON 
Tor Holmen (Unit) orienterer om prosessen 

 Handlingsplan er oppdatert med innspill fra fagutvalget og Digitaliseringsstyret. 

 Det er utarbeidet strategiske satsinger for hvert område som består av prioriterte 
initiativ.  

 Det foreligger en overordnet plan med leveranser på de strategiske områdene. Det 
jobbes med prisestimater for disse, summene er viktig i prioriteringsprosessen og 
for arbeid med finansieringsmodellen for prioriterte initiativ, men vises ikke i 
handlingsplanen som sendes ut 8.mars. 

 Målet med dette arbeidsmøtet er å komme med siste innspill til handlingsplan før 
den skal på en innspillsrunde i sektoren fredag 08.mars. 

 Det settes ned en redaksjonskomité med representanter fra sektoren (en fra hvert 
fagutvalg) som vil ferdigstille handlingsplanen før utsendelsen 8.mars. 

2 INNSPILL TIL FELLES KAPITLER I HANDLINGSPLANDOKUMENTET 1, 2 OG 8 

2.1 KAPITTEL 1 OG 2: INNLEDNING OG STRATEGISKE VALG 

 Tung-lett IT bør komme tydeligere frem i dokumentet. 

 Arkitekturprinsippene er gode, men det bør presiseres hvor langt man skal forstå 
begrepet valgfri fellestjeneste. 

 Fagutvalget savner omtale av institusjonenes ansvar opp mot direktoratets ansvar. 
Arbeidsdelingen bør tydeliggjøres rundt aksen felles - lokalt.  

2.2 STYRINGSMODELL KAP.8.1 

 Informasjon om arbeid rundt tjenestestyring (høyre siden av styringsmodellen) og 
prinsipper for denne bør komme tydeligere frem i handlingsplanen. 

2.3 KAPITTEL 8.2 

 Fagutvalget etterlyser prinsipielle avklaringer rundt grensesnittet mellom Unit 
og institusjoner, spesielt rundt gjennomføringsansvar, forvaltning, utvikling og 
drift av fellestjenester, når ting skal gjøres felles og hva man kan sette i gang 
lokalt. 
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 Fagutvalget ønsker tydeliggjøring av porteføljestyringsprosessen. Det etterlyses 
tettere kobling til Difis prosjektveiviser, for eksempel ved beskrivelse av 
gjennomføringsansvar, beslutning av prosjekter og tildeling av midler. 

 Fagutvalget er enig med Digitaliseringsstyret i at lokal innovasjonskraft må 
ivaretas. Det er behov for en pott til løpende initiativ/ «just do it»- prosjekter.  

 Fagutvalget ønsker muliggjøring av innovativ tenkning i sektoren. Det bør 
beskrives hvordan man skal legge til for rette at innovative tjenester som 
«popper opp» på institusjoner og som fellesskapet kan ha nytte av, blir løftet 
opp og gjort felles. 

 Eksisterende todeling: BOTT vs. øvrige institusjoner: skal dette skillet viskes ut 
eller videreføres. Det eksisterer et tydelig skille mellom behovene til små og 
store institusjoner. Hvordan skal fellestjenester for bare små institusjoner 
ivaretas? 
 

3 KAPITTEL 5.3 PRIORITERINGER FOR ADMINISTRASJON, LEDELSE OG KONTORSTØTTE 

3.1  STRATEGISK SATSING FOR ADMINISTRASJON, LEDELSE OG KONTORSTØTTE 

 Bedre innsikt- og beslutningsstøtte er den strategiske satsingen på området for 
administrasjon, ledelse og kontorstøtte.  

 Den består av følgende deler: 
1. Administrative fellestjenester til UH-sektoren (Initiativ A1-A3, A6) 

Fagutvalget anser initiativ A1-A2 som ferdigprioritert. Innholdet i A3 og A6 er 
under diskusjon, og prioriteres grunnet pågående arbeid i sektoren 

2. Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte (Initiativ A5) 

 A4 - Digital kompetanse hører til under den strategiske satsingen på 
utdanningsområdet. Det er institusjonenes ansvar, men det er felleskomponenter 
som kan gjøres i fellesskap, på tvers av fagutvalgene/fagområdene. 
 

3.2 GENERELLE INNSPILL TIL BESKRIVELSER AV PRIORITERINGER, KAPITTEL 5.3 

 Prioriteringer gjøres primært for å yte best mulig støtte til forskning og 
utdanning, kobling til ABE-reformen bør tones ned i teksten. 

 Fagutvalget ønsker å få frem fokuset på effektivisering, forenkling og 
forbedring av prosesser og løsninger, særlig på områder som preges av mye 
manuelt arbeid. 

 Fagutvalget velger å prioritere mesteparten av kartlagte initiativ fordi disse 
innebærer en videreføring av allerede igangsatte aktiviteter i sektoren. Aktivitetene 
kan ikke stoppes, og det er behov for samordning og koordinering.  Det åpnes for å 
prioritere tiltak innen initiativene gitt sektorens behov og tilgjengelige 
ressurser. 

 

4 KAPITTEL 9: LEVERANSER FRA PRIORITERTE INITIATIV 
Tor Holmen orienterer om innholdet i kapittel 9 i handlingsplanen.  

Det er utarbeidet en overordnet plan med leveranser for de prioriterte initiativene 
jf. bestillingen fra Digitaliseringsstyret. Det er skissert årlige leveranser for 
perioden 2019-2021 og samlede leveranser for 2022-2025.  

Fagutvalget slutter seg til innholdet i kapittel 9.  
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5 DISKUSJON AV INITIATIV 

5.1 INITIATIV A4 – DIGITAL KOMPETANSE 

 Digital kompetanse inngår i digitaliseringens grunnmur, behovet for et 
kompetanseløft innenfor digital kompetanse må adresseres tydelig. Den digitale 
kompetansen må heves så terskelen for å iverksette tiltak for digitalisering ikke blir 
for høy.     

 Et digitalt kompetanseløft krever samarbeid på tvers av alle fagområder. Behovet 
virker å være størst innen utdanning, derfor inngår initiativ A4 i den strategiske 
satsningen på utdanning 

 Fagutvalget ser på kompetanseheving som institusjonenes ansvar med en rekke 
lokale tiltak. Samtidig er det mye som kan gjøres felles. 

 Ordet Program strykes, og initiativnavnet endres til Kartlegging av behov for å 
øke administrativt ansattes digitale kompetanse, samt foreslå tiltak. Beskrivelsen 
snevres inn til administrativt område. 

 Opplæring bør knyttes til konkrete arbeidsprosesser og tilhørende løsninger 
fordi generell opplæring er krevende. 

 Ledere må ha forståelse av muligheter ved digitalisering og jobbe aktivt med 
endringsledelse.  

 Fagutvalget foreslår å etablere konsept for å kompetansedeling på tvers. 
o Kompetansebehov og eksisterende tiltak bør kartlegges.  
o Det bør settes i gang deling av kompetanse og digitale ressurser. Det kan 

være læringsobjekter knyttet til digitale løsninger innen de spesifikke 
verktøyene, for eksempel gjennom LMS. 

o Store institusjoner kan hjelpe de små som ikke har ressurser til dette. 
o Etablering av minimumsstandard for kompetanse knyttet til innføring av 

nye systemer og oppdateringer av standardiserte systemer. 
 

5.2 INITIATIV A5 – BESLUTNINGSSTØTTE 

 Hovedformålet med initiativet er tilrettelegging av data for innsikt og 
beslutningstøtte, derfor endres initiativnavnet til Etablering av tekniske 
løsninger som muliggjør beslutningsstøtte. 

 Fagutvalget foreslår å etablere en felles løsning i bunn med muligheter for at 
virksomheter kan utvikle/tilpasse løsninger på toppen etter egne behov, for 
eksempel presentasjonslag eller egne lokale styringsparametere. 

 Det er et behov for felles bunn (datavarehus?), en felles kjerne, hvor data fra 
ulike (fag)systemer på tvers gjøres lett tilgjengelig for institusjoner som vil 
hente ut de data de trenger. Dette er en viktig forutsetning for å få på plass 
felles sentrale parametere og KPI-er som svarer på departementets behov. 

 Det må etableres felles datadefinisjoner, masterdata og grunnleggende strukturer 
/infrastruktur. Dette krever tett samarbeid med IMD-området, spesielt for å 
bestemme riktig rekkefølge for etablering av masterdatakatalog.  

 Presentasjonslaget/topplaget bør kunne velges lokalt fordi institusjoner er 
ulike og opererer med ulike typer målstyring. Det skal være mulig å ha lokale 
parametere og KPI-er som institusjoner bestemmer selv.  

 Det er mange påstartede aktiviteter rundt beslutningsstøtte som krever 
koordinering og som initiativarbeidet kan bygge på videre. Rollefordeling 
mellom Unit og NSD bør avklares. 

 Det bør lages et veikart for området.  
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5.3 INITIATIV A7 – INNKJØP 

 Innkjøp er viktig for å få realisert andre initiativ på området, og det bør 
vurderes å inkludere innkjøp i kapittel 8. 

 Dette initiativet inkluderes ikke i strategisk satsing for administrasjon, ledelse 
og kontorstøtte. Samtidig pågår samarbeidet rundt innkjøp i sektoren, og det 
er behov for prinsipper og struktur for koordinering av eksisterende prosesser. 

 Det foreslås å gjøre dette i to trinn: 
o På kort sikt: Formalisering av arbeidet. Det er behov for å beskrive hvordan 

man kan bruke den kompetansen som finnes i sektoren.  Unit kan bistå 
med organisering av eksisterende kompetanse.  

o På lang sikt (5-10 år) kan dette bygges opp som egen fellestjeneste, men vi 
er ikke der i dag. 

 Ved behov kan Fagutvalget sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med dette 

6 VEIEN VIDERE 
Det settes ned en redaksjonskomité med representanter fra sektoren 
(fagutvalgene) som vil jobbe med ferdigstilling av handlingsplandokumentet. 

Solveig Svendsberget vil representere fagutvalget for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte.  

 8. mars – Handlingsplanen legges ut på nett til innspillsrunde som vil pågå frem 
til 29.mars 

 4. april – Innspill fra sektoren er innarbeidet i dokumentet, handlingsplanen 
sendes til Digitaliseringsstyret 

 
 
 
 
 
 
 
 


