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Styringsmodell forvaltning og videreutvikling av fellestjenester   

Bakgrunn 
Plan for utarbeiding og innføring av felles tjenestestyringsmodell ble lagt fram til orientering i 
forrige møte i Digitaliseringsstyret. Siden forrige møte er det utarbeidet en foreløpig skisse til 
modell for tjenestestyring for fellestjenester etter bl.a. innspill fra Digitaliseringsstyret, 
prioriteringsråd, fagutvalg, UH-IT, Studie-BOTT, styringsgruppen for Cristin, rådgivende gruppe 
for Bibsys-konsortiet samt fra fellesaktørene Unit, Uninett, NSD og UiO/USIT. 
 
Formål og prinsipper for tjenestestyringen, samt roller, oppgaver, brukermedvirkning og 
samhandlingsprosesser er også beskrevet. Dette samles i et felles rammeverk for forvaltning 
og videreutvikling av fellestjenester i sektoren. 
 
Rammeverket legges fram for endelig behandling i møte i Digitaliseringsstyret 29. januar 2020, 
etter ytterligere innspill fra sektoren. 
 
Skisse, prosesser og oppgaver 
Den foreslåtte skissen opprettholder todelingen i styringsmodellen. Innspillene har påpekt at 
det er ønskelig å skille det strategiske fra den daglige forvaltningen og videreutviklingen. 
 
Strekpunktene nedenfor beskriver en foreløpig versjon av prosesser og samhandling innenfor 
modellen. Disse vil bli revidert i det videre arbeidet. Se kapitlet Vurdering for utdyping av 
problemstillinger som det skal jobbes videre med. 
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- Forvaltning og videreutvikling av fellestjenester prioriteres av tjenesteråd. 
- Tjenesterådene ledes av en sektorrepresentant og Unit har sekretariatet for å sikre like og 

helhetlige prosesser.  
- Tjenestestyringen gjøres i tråd med politiske føringer, digitaliseringsstrategien, 

handlingsplanen og veikart for tjenestene, godkjent i Digitaliseringsstyret. 
- Tjenesteleverandører av fellestjenester som Unit, Uninett, NSD eller en 

utdanningsinstitusjon, utarbeider og vedtar årlige budsjett og leveranseplaner etter 
behandling i tjenesteråd. 

- Tjenesteleverandørene deltar med tjenesteansvarlige i Tjenesterådsmøtene.  
- Sekretariatet koordinerer der det er flere tjenesteleverandører som er underlagt felles 

tjenesteråd.  
- Forvaltning og videreutvikling skjer iht. budsjett og leveranseplan behandlet av 

tjenesterådet, og iht. Felles rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. 
- Tjenesterådet gir innspill til nye tjenester og større investeringer som ikke dekkes av 

løpende forvaltning. Sekretariatet ved Unit bringer dette inn til fagutvalgene som gir 
eventuelle anbefalinger til Digitaliseringsstyret. 

 
Vurdering 
Det legges i stor grad opp til å videreføre praksis som fungerer godt fra eksisterende 
styringsmodeller som samarbeidskonsortier og prioriteringsråd. Det videreføres at sektoren 
har ledelsen og Unit har sekretariatet. Samarbeidet om å identifisere felles behov og 
implementere løsninger som løser felles utfordringer, trekkes fram som spesielt vellykket 
innenfor eksisterende modeller. Det videreføres.  
 
Samarbeidskonsortier og arbeidsgrupper vil inngå i styringsmodellen. Det legges opp til at 
eksisterende samarbeidskonsortier videreføres, og at nye kan etableres. Det gjenstår å 
konkretisere hvordan samarbeidskonsortier skal samhandle med tjenesteråd for blant annet å 
ivareta koordinering på tvers av samarbeidskonsortiene. 
 
Det er andre eksisterende styringsformer som vil måtte videreføres, dette vil konkretiseres 
nærmere i det videre arbeidet. Et eksempel er at styret til Sigma2 AS kan fungere som 
Tjenesteråd for e-infrastruktur/tungregning. Dette håndteres som før av Daglig leder som 
orienterer sekretariat Unit som igjen skal sikre avhengigheter og helhet innen 
forskningssatsinger med involvering av Fagutvalg og Digitaliseringsstyret ved større strategiske 
valg.  
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Tjenesterådene skal ha mulighet for å bruke eksisterende eller nye arbeidsgrupper til konkrete 
oppgaver på vegne av tjenesterådet. 
 
Felles formål, felles prinsipper for tjenestestyring, omforente begrepsdefinisjoner og 
tilnærming til prismodeller og avtaleverk skal gi en mest mulig lik måte å forvalte og 
videreutvikle fellestjenester på. Formålet er en samordnet og enhetlig forvaltning og 
videreutvikling iht. veikart, budsjett og leveranseplaner for tjenestene, og på den måten sikre 
gode fellestjenester til sektoren. 
 
Prinsippene for tjenestestyring må være like, omforente og kjente for alle som er involvert. 
Felles tjenestestyring må: 
- 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 
 
Det arbeides med en definisjon av hva som er fellestjenester, og den vil inngå i rammeverket. 
Eksempelvis at tjenesten er pålagt gjennom vedtekter, tildelinger eller andre pålegg, er vedtatt 
av Digitaliseringsstyret, eller i praksis allerede er etablert som fellestjeneste. 
 
Det arbeides også med å innlemme felles kostnadsmodeller og avtaleverk i rammeverket. 
 
Videre prosess for utforming av rammeverket vil være: 
1. desember 2019 Innarbeide innspill fra Digitaliseringsstyret og andre fora 
15. januar 2020 Konkretisere bruk av konsortiemodellen, kostnadsmodeller og 

avtaleverk, definisjoner og begrepsforklaringer og arbeid med veikart. 
23. januar 2020 Første versjon av rammeverk til godkjenning i Digitaliseringsstyret 
 
Forslag til vedtak 
Innspill fra i drøftingen i Digitaliseringsstyret tas med i det videre arbeidet. 
 
Vedlegg 
Vedlegg sak 46A - Felles rammeverk tjenestestyring 
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