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AGENDA

• Møte 8/19 - sak 1. V-sak: Godkjenning innkalling og møtereferat fra 
22.10.2019

• Møte 8/19 - Sak 2. O-sak: Referat fra Digitaliseringsstyrets møte 4/2019, 
relevante saker

• Møte 8/19 - Sak 3. D-sak: Konseptutredning beslutningsstøtte

• Møte 8/19 - Sak 4. D-sak: Styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av 
fellestjenester

• Møte 8/19 - Sak 5. V-sak: Revidert møteplan 2020

• Møte 8/19 - Sak 6. Eventuelt



REFERAT FRA 
DIGITALISERINGSSTYRET 

20.11.2019



46/19 Styringsmodell forvaltning og videreutvikling av fellestjenester

Digitaliseringsstyret drøftet Units forslag til styringsmodell. 

I etterkant er det etablert en arbeidsgruppe med deltagere fra OsloMet, UiB, 
NTNU og UiO. 



48/19 Porteføljestyringsprosessen, forslag til prosessbeskrivelse og 
porteføljehåndbok

Vedtak: 

Digitaliseringsstyret vedtar at porteføljehåndboken legges til grunn for 
porteføljestyring av den nasjonale digitaliseringsporteføljen, og 
Digitaliseringsstyret vil utøve porteføljestyring iht. håndboken.



Foreløpig årshjul – portefølje- og tjenestestyring

22
Årshjul

2020

Digitaliseringsstyret 
03.09.

Porteføljestyring

Digitaliseringsstyret 
29.04.

Digitaliseringsstyret 
19.11.

Digitaliseringsstyret 
30.01.

Tjenestestyring

Beslutte ramme for 
felles investeringsmidler for 

kommende år

Vedta veikart og ramme for 
videreutvikling og forvaltning 

av tjenester

Digitaliseringsstyremøter

Beslutte fordeling av felles 
investeringsmidler på områder

Behandle budsjett for 
videreutvikling og forvaltning 

av tjenester

Strategiprosess

Behandle revidert 
handlingsplan

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen



50/19 Fordeling av felles finansieringsmidler 2020 pr. omrad̊e i handlingsplanen  

Vedtak: 

Digitaliseringsstyret vedtar fordelingen på overordnet nivå for fagområdene 
utdanning, forskning, administrasjon og IMD som vist i tabellen under.

Vedtaket omfatter ikke enkeltprosjekter innenfor den indikerte rammen, disse 
behandles løpende og vedtas enkeltvis av Digitaliseringsstyret. 



Fagområde Ramme innenfor satsingsområdene for hvert fagområde

Utdanning 9,5 millioner kroner til tiltak innenfor studieadministrasjon og opptak 

Forskning 8 millioner kroner til tiltak innenfor forenklet forskningsadministrasjon 
og åpen forskning

Administrasjon 5 millioner kroner til tiltak innenfor administrative fellestjenester og 
beslutningsstøtte

IMD 11 millioner kroner til tiltak innenfor infrastruktur for identitet, tilgang og 
data 



KONSEPTUTREDNING 
BESLUTNINGSSTØTTE



Arbeidsgruppen har vært opptatt av

• Brukerreiser

• Tilrettelegging for at institusjonene kan fokusere på sin 
virksomhetsstyring istedenfor å bruke ressurser på tilgang til felles data

• Sentrale datakilder i sektoren innenfor forskning, studie og administrasjon 
(økonomi, HR og annet) må sammenstilles og tilgjengeliggjøres gjennom ny 
fellesløsning

• Institusjoner som ikke har løsninger for 
virksomhetsstyring/analyse/rapportering ut over STAR og DUCT i dag, får en 
mindre fellesløsning

• Målarkitekturen skal realiseres stegvis gjennom etablerte styringsorganer for å 
begrense kostnader og risiko



Anbefalt konsept



Under arbeid, endringer fra utsendt saksunderlag

• Overordnet prosjektplan, faser
• Tatt bort fase 1b, DV UiB/UiO/UiT, skal vurderes i planleggingsfasen

• Drøftet gevinster og kostnader med arbeidsgruppen, innarbeider forslagene

• Begynt å rydde i dokumentet

• Til diskusjon: Skal vi kun sette opp kostnader for planleggingsfasen, eller skal vi 
estimere ytterligere faser, 2-4.

• Ekstern evaluering



TJENESTESTYRINGSMODELL



MØTEPLAN 2020



SAK 5. REVIDERT MØTEPLAN 2020

Dato DS Forslag FU (ca tidspunkt) Konklusjon FU

30. januar 2020 Videomøte mandag 16.12.2019 Dagens møte

29. april 2020 Fysisk møte mandag 23. mars 2020, 10-16 Vedtatt

Tirsdag 26. mai 2020 Fysisk møte tirsdag 26. mai 2020, 12-16 Forslag

Torsdag 3. september 2020 Videomøte mandag 12. august. 09-11 Forslag

Torsdag 19. november 2020 Videomøte mandag 19. okt 09-11 Vedtatt



SAK 6. EVENTUELT

• Revidering av handlingsplan


