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Referat fra møte 4-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte 

Møte 4/2019  

Dato 12.04.2019  

Tid 12:00-13:00  

Sted Videokonferanse  

Medlemmer   

Tilstede Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) 

 Cecilie Ohm (UiB) Karianne Bergheim (HVL) 

 Lars Petter Mathisrud (INN) Johannes Falk Paulsen (UiO) 

 Terje Thomassen (USN)  
   

Ikke tilstede Anita Eriksen (Nord universitet) Roar Tobro (NTNU) 
   

Unit Tor Holmen  

   

 

Agenda- 
punkt 

Tema 

1 INTRODUKSJON 
 
Digitaliseringsstyret behandlet handlingsplanen og finansieringsmodellen på sitt møte 
torsdag 11.04.2019. Fagutvalget kalles inn for å få en orientering fra møtet. I tillegg vil 
det gis en orientering om redaksjonskomiteens arbeid samt en diskusjon om videre 
framdrift.  
 

2 REDAKSJONSKOMITEENS ARBEID 
 
Det ble etablert en redaksjonskomite bestående av sektorrepresentanter fra de 
forskjellige fagutvalgene for å kvalitetssikre forslaget til handlingsplan før den gikk ut på 
innspillsrunde i sektorene. Solveig ble utpekt som vårt fagutvalgs representant i dette 
arbeidet, i tillegg deltok Johannes på et møte i Solveigs fravær. Etter innspillsrunden har 
redaksjonskomiteen vært aktiv for å på best mulig måte innarbeide/ta hensyn til de 
innspillene som kom fram. 
 
Onsdag 3. april var det komitemøte på Gardermoen for en siste gjennomgang før 
oversendelse til digitaliseringsstyret. Johannes og Tor deltok fra vårt område. Følgende 
endringer ble gjort på vår del av handlingsplanen: 
 

1. Vi har internt hatt mange diskusjoner ang A7, organisering av innkjøp. Vår 
diskusjon gikk på om dette er mer en forutsetning for å lykkes enn et eget 
initiativ, og om dette burde vært løftet opp som en tverrgående 
aktivitet/avhengighet. Og redaksjonen konkluderte med å flytte det til kap 1.2 
Avhengigheter og tverrgående aktiviteter.  

 
2. Digital kompetanse ble løftet opp til kapittel 1.3 Digital kompetanse, men i 

tillegg står det fortsatt i vårt kap 5, og hos de andre fagområdene. 
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3. Mange av innspillene har vist til høyt ambisjonsnivå og stilt spørsmål om 
gjennomføringskraften. I møtet avgrenset vi satsningene noe og tok ut A6, 
Felles tjenester for kontorstøtte, prosjektledelse og klientdrift, som del av det 
første satsningsområdet; administrative fellestjenester til UH-sektoren. 
Initiativet som sådan er fortsatt med, men er forskjøvet i tid. Samtidig er vi 
kjent med at det er stor interesse for dette området, spesielt ved IT-
avdelingene. 

 
4. Det ble gjort en liten endring i formuleringen av A2, Felles tjeneste for 

saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning. 
 
I det store og hele ble det få endringer ift de prioriteringer vi satte opp i møtet på 
Lillestrøm 6.03.2019. 
 
Når det gjelder helheten på dokumentet er det gjort en del endringer og 
tydeliggjøringer basert på innspill som er kommet. Den største endringen er at hele 
kapittel 9 er fjernet. Dette kapittelet skulle beskrive forslag til leveranser ut fra 
prioriterte initiativ, med grove estimater på kostnader. Dette resulterte i mer forvirring 
enn klargjøring og ble derfor tatt ut.  
 
 

3 BEHANDLING I DIGITALISERINGSSTYRET 

Det vises til referatet fra møtet, se 
https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/05/Referat%2011.04.2019_Digitalis
eringsstyret_m%C3%B8te_2_2019_1.pdf 
 

4 KORT DISKUSJON OM VEIEN VIDERE: 
 
Fagutvalget rakk ikke å konkludere på dette, men Tor ble bedt om å kalle inn til et 
oppfølgingsmøte i forbindelse med den planlagte Digitaliseringskonferansen i 
Trondheim 4. - 5. juni. 
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