
ARBEID MED RAMMEVERK
FOR FORVALTNING OG VIDEREUTVIKLING AV FELLESTJENESTER



Det eksisterer i dag flere ulike styringsmodeller for videreutvikling og forvaltning av fellestjenestene. I det 
videre arbeidet, og innen utgangen av 2019, skal det etableres en felles styringsmodell for videre utvikling 
og forvaltning av fellestjenester. Styringsmodellen besluttes av Digitaliseringsstyret.

Fra Handlingsplan 2019-2021
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Formål

• Samordnet og enhetlig forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i tråd 
med vedtatte budsjetter og veikart for tjenestene

• Tydelig medvirkning fra institusjonene
• Realisere digitaliseringsstrategien og handlingsplanen
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Aspekter som påvirker  utarbeiding av modell

• Enkel modell (få styrer og råd)
• Modell med flere (dedikerte) styrer og råd
• Finansiering (brukerfinansiering/konsortier, MVA eller ikke)
• Rammer for styring (budsjett, veikart, annet?)
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Prosess

• Utarbeide skisser og beskrivelser
• Drøfte og få innspill fra (iterativt)
• Legge fram forslag til drøfting i DS i november
• Vedtak i DS i januar 2020?



Prinsipper for tjenestestyringen

• Fremme utnyttelse av synergier på tvers av fag- og tjenesteområder 
• Legge til rette for felles tjenestestyring i et fremtidsperspektiv
• Fremmer felles prioritering og omforent gjennomføring 
• Sette brukeren i sentrum og fremmer utstrakt brukermedvirkning
• Fremme samordnet og lik forvaltning av fellestjenester i sektorene
• Fremme gjennomføringskraft og legger til rette for rask og kontinuerlig 

videreutvikling samt utnyttelse av framtidsrettede løsninger og teknologi
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Prosess i tjenestestyringen

• Utføres årlig (videreutvikling)
• Veikart utarbeides, drøftes, anbefales. Vedtas av Digitaliseringsstyret på anbefaling av fagutvalg.
• Større satsinger foreslås til DS via/i samarbeid med fagutvalgene i tråd med prosessen for 

porteføljestyring
• Budsjett og leveranseplan utarbeides av tjenesteansvarlig diskuteres med tjenesteråd og vedtas av 

tjenesteansvarlig sin virksomhet eller av konsortiestyret i de tilfeller tjenesterådet er et 
samarbeidskonsortie

• Utføres løpende (forvaltning og kontinuerlig utvikling)
• Forvaltning. Leveranser følges opp av tjenesteansvarlig iht. avtaleverk, rapporterer til tjenesteråd 

som vurderer/eskalerer iht. avtaleverk og anbefaling fra tjenesteansvarlig. Eskalering følges opp av 
tjenesteansvarlig som rapporterer til tjenesteråd

• Forbedringer iht. veikart og budsjett foreslås, utredes og behandles i tjenesteråd, arbeidsgrupper og 
av tjenesteleverandør (evt. blir en større satsing inn i porteføljestyringsprosessen i DS)



Dette jobbes det videre med

• Avklare gruppeinndeling og tilhørende tjenester
• Definere begreper, trenger omforent begrepsapparat
• Beskrive kriterier for fellestjeneste
• Forankringsmøter / evt. høring
• Avklare oppgaver for arbeidsgrupper
• Beskrive brukermedvirkning (Bestiller/sluttbruker/tjenestereiser/brukerreiser)
• Utarbeide omforent kostnadsmodell (fordeling) og likt avtaleverk
• Utarbeide mandat for tjenesteråd
• Utarbeide retningslinjer for veikart
• Ferdigstille rammeverket  vedtak i DS 30.1.20
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