
FAGUTVALGSMØTE ADMINISTRASJON, LEDELSE OG 
KONTORSTØTTE 22. OKTOBER 2019
Agenda:

• Sak 1. Orienteringssak: Status Konseptutredning beslutningsstøtte

• Sak 2. Drøftingssak: BOTT-prosjektene; plan for involvering og kommunikasjon 
for institusjonene utenfor BOTT

• Sak 3. Drøftingssak: Tjenestestyringsmodell. Kristin Selvaag

• Sak 4. Drøftingssak: Fordeling av felles finansieringsmidler på 37,5 mill for 
2020

• Sak 5. Vedtakssak: Møteplan 2020

• Sak 6. Eventuelt



SAK 1. STATUS KONSEPTUTREDNING 
BESLUTNINGSSTØTTE

• Arbeidsgruppe etablert, representanter fra HiØ, NMBU, NTNU, UiO, UiT og 
UiS, med forskjellige kompetanser

• Oppstartsmøte gjennomført, planlagt nytt møte 17.10 og heldags workshop 
30.10.

• Beskriver brukerreiser, forbereder intervjuer fra andre institusjoner for 
ytterligere behovsbeskrivelser

• Startet beskrivelser av alternative konsepter for videre bearbeiding i 
workshop

• Mål om at dokumentet skal være klart til eventuell ekstern kvalitetssikring 15. 
desember



SAK 2. BOTT-PROSJEKTENE, PLAN FOR INVOLVERING 
OG KOMMUNIKASJON FOR HELE SEKTOREN

Bakgrunn:

• Forventninger om at Unit tar et tydelig koordineringsansvar i forbindelse 
med innføring av BOTT økonomi/lønn og BOTT sak/arkiv.

• Prosjektene er ulike både mhp tilnærming og styring

• Økonomi/lønn har avklart leverandør og der videreutvikles DFØ sin standardløsning i 
samarbeid med BOTT. Unit er ikke direkte involvert i verken prosjektet eller styringen 
av prosjektet

• I BOTT SA er Unit mer involvert i prosjektet og har også plass i styringsgruppen



BOTT ØL, TILTAK SOM ER ELLER VIL BLI IVERKSATT

• Units tjenesteansvarlige etablerer månedlige møter med arbeidsutvalget for 
økonomitjenesten. I dette møtet vil prosjektleder for BOTT ØL også delta.

• 16.-17.10 ble det arrangert en samling i regi av arbeidsutvalget for økonomitjenesten, BOTT-
prosjektet var tema med innleder fra NTNU. Man vil arrangere flere lignende seminarer.

• Det vil sannsynligvis bli lagd nyhetsbrev fra prosjektet.

• Unit og sektoren vil få tilgang til det arbeidet som gjøres hos BOTT som også må gjøres ved 
institusjonene for øvrig. Dette gjelder f.eks arbeidet med standardisering (f.eks
økonomimodell), samt forberedelser for mottak av de nye tjenestene og annet

• Det må etableres et prosjekt med en styringsgruppe fra øvrig sektor en referansegruppe (f.eks
arbeidsutvalget eller tilsvarende) som kan være bindeleddet mellom prosjektet og øvrig 
sektor

• Unit vil utarbeide et brev til de øvrige institusjonene om prosessen videre og behovet 
for finansiering i de forskjellige fasene



BOTT SA, OVERORDNET STATUS

• Konkurransegrunnlaget publiseres i januar

• Fram til nå har Unit sammen med enkeltressurser fra sektoren deltatt med 
ressurser inn i prosjektet. Fra nå av stiller Unit med en større ressursinnsats og 
i tillegg ønsker vi å få inn mer ressurser fra sektoren.

• Avdelingsdirektør Anders Reitan erstatter Tor Holmen i styringsgruppen, som 
går inn som leder/koordinator for Units og øvrig sektors deltakelse i 
prosjektet, foreløpig fram til kontrakt er signert

• Vi blir en del av BOTT-prosjektet og jobber for at det på sikt blir et 
sektorprosjekt



BOTT SA, TILTAK SOM ER ELLER VIL BLI IVERKSATT

• Prosjektet lager månedlig nyhetsbrev som Unit deltar i utarbeidelsen av, er igang

• Arbeidet med felles funksjonsanalyser (en del av standardiseringsarbeidet) er i gang i 
samarbeid med BOTT og øvrig sektor

• Arbeidet med å forberede mottaksprosjekter er under oppstart

• Sektoren og Unit har deltakere med i arbeidet med konkurransegrunnlaget og de samme skal 
være med på evalueringen neste år. Her trengs det mer ressurser fra sektoren.

• Arbeidsutvalget arrangerer samling på området 4.- 5. november, da blir prosjektet et viktig 
tema. Man må arrangere flere slike seminarer framover

• Det må etableres en referansegruppe eller tilsvarende som kan være bindeledd 
mellom prosjektet og øvrig sektor

• Unit vil utarbeide et brev til de øvrige institusjonene om prosessen videre og behovet for 
finansiering i de forskjellige fasene



DRØFTING, FAGUTVALGETS RÅD OG INNSPILL TIL 
YTTERLIGERE TILTAK



SAK 3. DRØFTING TJENESTESTYRINGSMODELL. 
KRISTIN SELVAAG
Kristin Selvaag orienterer om arbeidet med tjenestestyringsmodell. Saken skal opp i 

Digitaliseringstyret i november. Det blir presentert en modell for diskusjon og 
innspill.



SAK 4. FORDELING AV FELLES 
FINANSIERINGSMIDLER PÅ 37,5 MILL FOR 2020 (1)
Bakgrunn

• Digitaliseringsstyret har vedtatt felles finansieringsmidler på 37,5 MNOK for 2020. 
På digitaliseringsstyremøtet 20. november planlegges det å legge frem forslag til 
fordeling av felles finansieringsmidler på handlingsplanens områder. Det er naturlig 
at denne fordelingen henger tett sammen med de prioriterte satsningsområdene i 
handlingsplanen for områdene, som for oss er:

• Administrative fellestjenester til UH-sektoren

• Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte

• Foreslåtte/ønskede prosjekter på områdene danner grunnlaget for fordeling



SAK 4. FORDELING AV FELLES 
FINANSIERINGSMIDLER PÅ 37,5 MILL FOR 2020 (2)
Vurdering/diskusjon

• Fagutvalget er bedt om å gi råd og innspill til videre forberedelser til 
digitaliseringsstyrets behandling i november.

• De store BOTT-prosjektene løper og har allerede egne finansieringsmodeller. Er 
det andre tiltak/prosjekter som kan igangsettes innenfor området administrative 
fellestjenester som krever finansiering?

• Konseptutredningen for beslutningsstøtte vil sannsynligvis resultere i en 
anbefaling om å igangsette neste steg i prosessen, noe som vil kreve finansiering.

• Når den endelige fordelingen er vedtatt i november, kan Unit i samarbeid med 
fagutvalgene prioritere hvilke prosjekter de igangsetter innenfor denne rammen

• Fagutvalget bes drøfte hvilke prosjekter som bør prioriteres for tilgang til felles 
finansiering for 2020



SAK 5. MØTEPLAN 2020

• Våre møter bør være godt koordinert med Digitaliseringsstyrets møter, ca en måneds 
tid i forkant. Forslag til tidspunkter

Dato DS Forslag FU (ca tidspunkt) Konklusjon FU

Torsdag 30. januar 2019 Uke 21 (16. des)

Onsdag 29. april 2020 Uke 13 (23 april)

Torsdag 3. september 2020 Uke 33/34 (medio august)/ eller før 
sommerferie

Torsdag 19. november 202 Uke 43 (19. okt)



SAK 6. EVENTUELT


