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Roller
STRATEGISK NIVÅ

Digitaliseringsstyret - Toppledere fra UH/F. Vedtar og gir rammer og strategiske føringer 

Råd for helhetlig prioritering - Ledere for fagutvalg og Unit. Behandler fra fagutvalg og tjenesteråd, anbefaler til DS

OPERATIVT NIVÅ

Arbeidsgrupper - Eksperter og brukerrepresentanter innenfor tjenesteområdet. Utarbeider underlag til Tjenesteråd

TAKTISK NIVÅ

Fagutvalg – Ledere og eksperter innenfor fagområdet. Drøfter og vedtar anbefaling til Råd for helhetlig prioritering

Tjenesteråd - Ledere innenfor tjenesteområdet. Drøfter og vedtar anbefaling til fagutvalg

Tjenesteansvarlig for tjenesteområde – Ledere fra tjenesteleverandørene. Utarbeider forslag til Tjenesteråd.



Arbeidsgruppe utarbeider 
underlag

Tjenesteråd anbefaler
Tjenesteansvarlig foreslår

Fagutvalg anbefaler

Råd for helhetlig prioritering 
anbefaler

Avstemmer

Digitaliseringsstyret vedtar og 
gir rammer og føringer
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OG 
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PLAN

ÅRLIG BUDSJETT OG LEVERANSEPLAN
Tjenesteansvarlig, i samarbeid med eventuelle arbeidsgrupper, utarbeider forslag til budsjett 
og leveranseplan for tjenesten/tjenesteområdet.
Tjenesteråd drøfter, ber om eventuelle justeringer fra tjenesteansvarlig, og vedtar endelig 
forslag.
Råd for helhetlig prioritering vurderer budsjett og leveranseplaner samlet, og anbefaler til
tjenesteråd eventuelle justeringer mellom tjenesteområdene. 

Ved eventuelle forslag til budsjett/leveranseplan utenfor rammene fra veikart, vurderer
råd for helhetlig prioritering disse, anbefaler eventuelle justeringer til tjenesteråd, og
anbefaler endelig forslag til digitaliseringsstyret.
Digitaliseringsstyret behandler og vedtar eventuelle forslag til budsjett/leveranseplan
utenfor rammene fra veikart

Tjenesteansvarlig sørger for budsjettvedtak og iverksettelse av leveranseplan hos 
tjenesteleverandørene.

3-ÅRIG VEIKART OG BUDSJETTRAMME

Tjenesteansvarlig, i samarbeid med eventuelle arbeidsgrupper, utarbeider forslag til veikart 
med tilhørende budsjettramme.

Tjenesteråd drøfter, ber om eventuelle justeringer fra tjenesteansvarlig, og anbefaler endelig 
forslag til fagutvalg.

Fagutvalg drøfter, vurderer veikartene på tvers av fagområdet, ber om eventuelle justeringer fra 
tjenesteråd, og anbefaler endelig forslag til råd for helhetlig prioritering.

Råd for helhetlig prioritering behandler og vurderer veikartene samlet, anbefaler til
tjenesteråd eventuelle justeringer mellom tjenesteområdene, og anbefaler endelige forslag til
digitaliseringsstyret.

Digitaliseringsstyret behandler og vedtar forslag til veikart. Dette gir rammer og føringer for 
årlig budsjett og leveranseplan for tjenesteområdene. 

Tjenesteansvarlig sørger for at veikart legges til grunn for leverandørenes plan- og 
budsjettprosesser.
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Figur «Alternativ 0». Fargekoder viser like styrigsformer, f.eks. grønt for konsortier


