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Referat fra møte 5-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte 

Møte 5/2019  

Dato 03.06.2019  

Tid 14:00-16:00  

Sted Unit i Trondheim  

Medlemmer   

Tilstede Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) 

 Roar Tobro (NTNU)  

   

Tilstede på video Terje Thomassen (USN) Lars Petter Mathisrud (INN) 

 Cecilie Ohm (UiB) Johannes Falk Paulsen (UiO) 

 Karianne Bergheim (HVL) Kjetil Skog (UiB) 

   

Ikke tilstede Anita Eriksen (Nord universitet) 
 

Unit Tor Holmen Jon Strømme, referent 
 Ole Martin Nodenes, deler av møtet  

 

Agenda- 
punkt 

Tema 

1 INTRODUKSJON 

• Møtet ble satt. Referat fra videomøte 12.4.2019 ble etterlyst og vil bli sendt ut. 
Ansvar Tor Holmen. 

2 GODKJENT HANDLINGSPLAN OG OPPDATERT STATUS 

2.1 PORTEFØLJESTYRING 

• Det vises til presentasjon i saksunderlaget. Handlingsplanen er godkjent, 
porteføljestyringsprosessen er sentral i det videre arbeid med realisering av 
initiativer i handlingsplanen. Digitaliseringsstyret forventer forslag til nye prosjekter 
i sitt møte 28. – 29. august. 

• Prosjekter over visse terskelverdier skal ha ekstern vurdering før godkjenning 
 

2.2 STATUS BOTT ØKONOMI OG LØNN 

• Roar Tobro orienterte kort om status. De arbeider ut fra et veikart som krever 
utvikling av 104 nye «produkter» hos DFØ. Parallelt med dette arbeides det med 
standardisering av prosesser hos institusjonene. Prosjektet har tentativt godkjent 
ny økonomimodell, kontostreng med relasjoner, som skal i test etter sommeren. 
Prosjektøkonomimodellen er ikke avklart. Disse to modellene er sentrale og gir 
føringer for det videre arbeid. Standardisering er krevende da det griper inn i 
samspillet mellom nivåer i organisasjonene. 

 

3 VIDERE ARBEID MED HANDLINGSPLANEN, FRA INITIATIVER TIL PORTEFØLJESTYRING 

3.1 HVORDAN SIKRE INFORMASJON OG INVOLVERING AV HELE SEKTOREN FRAMOVER 

• KD forutsetter samarbeid i hele sektoren. DFØ er sentrale i arbeidet og indikerer at 
de skal stille en prosjektleder for resten av sektoren. 

• Informasjon fra BOTT til de øvrige må forbedres og gjøres mer tilgjengelig.  Det er 
behov for en nettside e.l. Unit bør ha en rolle i informasjonsformidling. 
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• BOTT stiller gjerne opp i egnede fora for å informere.  KD har bedt BOTT om å stille 
på regionale økonomiseminarer til høsten. Samlet info om BOTT-utviklingen er av 
interesse for fagutvalget også. 
 

3.2 
  

PRINSIPPER FOR TJENESTESTYRING (HØYRE SIDE AV VEDTATT STYRINGSMODELL) 

• Hva er prinsippene for tjenestestyring i sektoren, hvordan gjøres høyresiden i 
styringsmodellen? Informasjon om arbeid rundt tjenestestyring og prinsipper for 
denne burde kommet tydeligere frem i handlingsplanen. 

• Skal fagutvalget være involvert i tjenestestyring, eller bare i nye initiativer, og hvor 
går grensen? 

• Arbeidet med høyre siden starter etter ferien og fagutvalgene vil bli involvert 
gjennom f.eks forslag til prinsipper for tjenestestyring.  
 

3.3 ETABLERING AV TEKNISKE LØSNINGER SOM MULIGGJØR BESLUTNINGSSTØTTE (INITIATIV A5) 

• Det vises til utsendt saksunderlag/presentasjon med nærmere beskrivelse, side 
36-39. Underlaget beskriver en generell framgangsmåte for å realisere et 
initiativ gjennom porteføljestyring. Vårt initiativ A5 er en naturlig kandidat å 
foreslå som et prosjekt for behandling i digitaliseringsstyret.  

• Ole Martin Nodenes presenterte et arbeid som er gjort i arbeidet med utvikling 
av nytt datavarehus i forbindelse med at DFØ blir leverandør på 
økonomiområdet. Dette arbeidet er bestilt av UiO, UiB og UiT og skal på sikt 
erstatte datavarehuset UiO og UiB har i dag. NTNU følger arbeidet  og det er 
gjort en del arbeid i prosjektet med å skissere et mulig målbilde for en 
framtidig løsning for hele sektoren.  

• Fagutvalget mente dette var interessant, samtidig som man stilte spørsmål om 
hvordan man skal forholde seg til prosjektet som er bestilt av tre universiteter 
for å videreføre en allerede eksisterende tjeneste, det er en del av løpende 
tjenestestyring.  

• Fagutvalgets rolle er strategisk og har en viktig funksjon i porteføljestyringen, 
ref handlingsplanens kap 8:  
"Handlingsplanen skal føre til bedre tjenester for høyere utdanning og 
forskning. Fagutvalgene utarbeider initiativer og tiltak innenfor sine områder, 
og Digitaliseringsstyret prioriterer gjennom porteføljestyringen. Fagutvalgene 
bidrar med både brukerforankring og ekspertkompetanse. For å sikre at 
brukeren settes i sentrum, vil sluttbrukere involveres i enkeltprosjekter. 
Styringsmodellen sikrer medvirkning fra institusjonene på alle nivå. " 

• Fagutvalget mener at det nå er viktig å følge de prosessene som 
digitaliseringsstyret har vedtatt og ber om at det forberedes en sak som kan 
legges fram i august. Datavarehusutvikling er et krevende område og det 
trengs gode vurderinger og beslutninger før man realiserer.  

 
Vedtak: 

• Unit utarbeider et forslag til sak til Digitaliseringsstyret innen 25. juni  

• Fagutvalget gir tilbakemelding på epost innen 30. juni 

• Unit arrangerer et telefonmøte før dokumentfrist til digitaliseringsstyret 
tidlig i uke 33. 

4 EVENTUELT 

• Ingen saker 
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