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Referat fra møte 7-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte 

Møte 7/2019  

Dato 22.10.2019  

Tid 12:00-14:45  

Sted Videomøte  

Medlemmer   

Til stede: Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) 

 Roar Tobro (NTNU) Lars Petter Mathisrud (INN) 

 Terje Thomassen (USN) Johannes Falk Paulsen (UiO) 

 Cecilie Ohm (UiB) Kjetil Skog (UiB) 

 Karianne Bergheim (HVL)  

Ikke til stede Anita Eriksen (Nord universitet) 
 

   

Andre   

 Kjærstin Åstveit fra UHR 
(observatørrolle) 

 

Unit Tor Holmen Grete Christina Lingjærde, sak 3 

 Anders Hansteen Reitan  Kjersti Lerstad, referent 
 Kristin Selvaag, sak 3  

 
Stig Ørsje (UiT) forlot møtet kl. 13:30. 
Lars Petter Mathisrud (INN) forlot møtet kl. 14:00. 
 

Agenda- 
punkt 

Tema Saks-
type 

 INTRODUKSJON MED GODKJENNING AV DAGSORDEN OG REFERAT V-SAK 

 Møtet ble satt.  
Leder ønsket å evaluere saksgrunnlag til møtene. Settes under Eventuelt.  
 
Referat fra telefonmøtet 19.08.2019 er publisert på unit.no. 

 

 Vedtak:  
Dagsorden godkjennes.  

 

1 STATUS KONSEPTUTREDNING BESLUTNINGSSTØTTE O-SAK 

 Tor Holmen ved Unit orienterte. Se presentasjon. 
 
Innspill fra fagutvalget: 

• Fagutvalget ønsker at det synliggjøres en milepælsplan. Dette gjøres i 
workshop-møtet den 30.10. 

• Fagutvalget ønsker at saksbehandling gjøres på sirkulasjon for å bli 
ferdig med dokumentet tidsnok, eventuelt at fristen for å sende 
dokumentet til ekstern kvalitetssikring settes til etter planlagt 
fagutvalgsmøte den 16.12.2019. 

 

 Vedtak:  
Saken blir tatt til orientering med de kommentarer og bemerkninger som kom 
i møtet, og saken legges frem igjen for fagutvalget før det sendes til eventuell 
ekstern kvalitetsikring snart som mulig. 
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2 BOTT-PROSJEKTENE; PLAN FOR INVOLVERING OG KOMMUNIKASJON FOR 

INSTITUSJONENE UTENFOR BOTT 
D-sak 

 Tor Holmen ved Unit orienterte for bakgrunn og status. Se presentasjon. 
 
Fagutvalgets innspill: 
 
Fagutvalget diskuterte på hvilket nivå vi må legge oss på i sektoren, for å dele 
informasjon om pågående prosjekter på en god måte: 

• Nyhetsinformasjon, prosesser og rutinebeskrivelser tilgjengeliggjøres 
på Units nettsider. 

• Hvordan skal informasjon komme til Unit? BOTT ØL diskuterer med 
arbeidsutvalget om hva man kan legge ut, inkludert 
beslutningsdokumenter for Unit. Unit sprer info til de andre 
institusjonene.  

• Det er ikke kapasitet i prosjektene til å spre dette i hele sektoren.  

• Det er ikke BOTT som skal levere tjenestene, det er DFØ. DFØ bør ha 
en rolle. Svar Unit: DFØ har ikke etablert en informasjonskanal for 
virksomhetene utenfor BOTT. 

• Bruk UHR: UHR administrasjon setter ned egne arbeidsgrupper med 
fagfolk som kan gi råd.  

• UHR og Unit må samarbeide bedre om informasjonsdeling i sektoren 
 
 
Oppsummert: 
Fagutvalget er enige om foreslått struktur, vi starter slik som foreslått og 
justerer om nødvendig underveis.  

 

 Vedtak:  
Saken ble tatt til orientering med de kommentarer og bemerkninger som kom  
i møtet.  

 

3 TJENESTESTYRINGSMODELL D-SAK 

 Kristin Selvaag og Grete Christina Lindgjærde ved Unit orienterte om forslaget 
til tjenestyringsmodell som legges frem til drøfting i Digitaliseringsstyret den 
20.11.2019. Se presentasjon. 
 

• Tjenesterådene styrer etter veikart og budsjett 
o Veikartene utarbeides i samarbeid med fagutvalgene. 

Digitaliseringsstyret vedtar veikartene.  
o Budsjettene utarbeides av tjenesteansvarlig og 

tjenesterådene, men vedtas i Unit.  

• Tjenesterådene har flere underlagte arbeidsgrupper, der det er 
hensiktsmessig, for å sikre brukermedvirkning.  

 
Fagutvalgets innspill: 

• Forslag om å sende dette ut på høring til fagutvalgene i forkant av DS-
møte 20.11. 

• Hvordan sikre sammenheng på tvers av områder?  

• Sak og arkiv – endre inndeling? 
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• Unit som sekretariat ivaretar på sammenhenger og avhengigheter på 
tvers av områdene. Unit er til stede i alle tjenesterådene.  

• Fornuftig å tenke tjenesteområder og ikke system. 

• Modellen virker systemorientert slik som den er utformet nå.  

• Vi må ha mer tid til å behandle dette internt, slik at vi kan endre våre 
prioriteringsråd opp imot denne strukturen på sikt.  

• Uavhengig av størrelse og sammensetning, hvordan skal 
tjenesterådene samspille med sektoren? Mandat og forankring i 
sektoren er viktig, og vil ta tid. 

• Hvor i modellen besluttes tilkoblingsavgiften for fellestjenester? 
Kristin Selvaag sjekker opp om det er når prosjektet overleveres til 
forvaltning.   

 
Fagutvalget ønsker å få tilsendt presentasjonen med nærmere informasjon 
om prinsipper for styringsmodellen, samt litt mer detaljer rundt prosessene. 
Kristin Selvaag ønsker innspill innen 13.11. 

 Vedtak:  
Saken ble tatt til orientering med de kommentarer og bemerkninger som kom 
i møtet. 

 

4 FORDELING AV FELLES FINANSIERINGSMIDLER PÅ 37,5 MILL. FOR 2020 D-SAK 

 Tor Holmen, fagdirektør ved Unit orienterte. Se presentasjon. 
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  

 
Digitaliseringsstyret vedtar videre prioritet i møte 30. januar 2020. 
 
Innspill fra fagutvalget: 
- Nødvendig å spesifisere «Administrative fellestjenester til UH-sektoren» 
- Pengene bør gå til konkrete, realistiske behov/prosjekter i 2020 
- Hva er Unit allerede finansiert til å ivareta? 
- HR-løsning. Usikkert om det kommer som en kostnad i 2020.  
- Forvaltning og informasjonsarbeid som kommer i tillegg til det vi gjør i dag.  
- Hvordan synliggjøre at det er kostnader for å delta på fellestjenestene? 
- Kompetanseøkning 
-Utvikle felles forvaltningsorganisasjon for det administrative området i hele 
sektoren 

 

 Vedtak:  
Fagutvalget er enige i at det fremmes en søknad for de prioriterte 
satsningsområdene i handlingsplanen for områdene, som for oss er:  

• Administrative fellestjenester til UH-sektoren 
• Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte 

Fagutvalget understreker at det krever gode spesifiseringer, slik at søknaden 
er utviklingsfokusert og ikke driftsfokusert. 

 

4 MØTEPLAN 2020  



 
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning  

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte  

 
 

4 
 

 Tor Holmen ved Unit orienterte om forslag til nye møtedatoer for 2020. 
 

Møte i Digitaliseringsstyret Forslag møte i Fagutvalg (ca. tidspunkt) 

Torsdag 30. januar 2020 Uke 21. 16. desember kl. 9-11 Videomøte 

Onsdag 29. april 2020 Uke 13. 23 mars kl. 10-16 Fysisk møte 

Torsdag 3. september 2020 Uke 33/34. Midten av august 

Torsdag 19. november 2020 Uke 43. 19. oktober 

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Fagutvalget ønsker et årshjul med store saker som skal opp i 
Digitaliseringsstyret i 2020. 

• Fagutvalget ønsker et fysisk møte hvis det er naturlig i forhold til 
sakene til Digitaliseringsstyret. 

 
Tor sender ut innkallinger til de avklarte møtene og en doodle for å avklare 
møtedag i august.  

 

 Vedtak:  
 

Uke 21. 16. desember kl. 9-11 Videomøte 

Uke 13. 23 mars kl. 10-16 Fysisk møte 

Uke 33/34. Midten av august – dato kommer 

Uke 43. 19. oktober 
 

 

5 EVENTUELT 
Evaluering saksunderlag: 
Fagutvalget ønsker å få gode nok saksunderlag for å stille godt forberedt til 
møtene. Dette for å få kvalitet i diskusjonene og kunne gi tydelige råd.  
Medlemmene ønsker å diskutere internt på forhånd og kunne forberede seg 
bedre til møtene. 
 
Samarbeid med UHR 
Kjærstin Åstveit ved UHR presenterer en oppsummering av dette møtet for 
arbeidsutvalget UHR Administrasjon, i tillegg til UHR Utdanning og Forskning.  

 

 Vedtak:  
Fagutvalget ønsker at forholdet mellom UHR sine arbeidsgrupper og det vi nå 
etablerer innen tjenestestyring, porteføljestyring og prosjekter må klargjøres.  
Unit er ikke en del av sektorens egne møter, men vil diskutere dette med UHR 
og saken legges frem som orienteringssak i neste fagutvalgsmøte.  
Kjærstin Åstveit fra UHR deltar. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl. 14:45. 
 
Vedlegg: Presentasjoner vist i møtet. 


