
INNSPILL TIL ARBEIDET MED STYRINGSMODELL FOR FORVALTNING OG VIDEREUTVIKLING AV 
FELLESTJENESTER 
 
Til: Fagutvalg for Utdanning 
7. Januar 2020 
Fra: Kristin Selvaag, Unit 
  
Bakgrunn 
Arbeidet med å etablere en styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester som 
en del av styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning, skal levere forslag til 
vedtak i Digitaliseringsstyret i møtet 30. januar 2020. Ferdigstilling skjer i samarbeid med en 
arbeidsgruppe med representanter fra sektoren. Representantene er Mathilde Holm fra UiB, Kari 
Rannov Bostad fra NTNU, Johannes Falk Paulsen fra UiO og Ketil Are Lund fra OsloMet.   
  
Vurdering 
I møte i Digitaliseringsstyret 20. november ble det lagt fram et drøftingsnotat med en skisse til 
styringsmodell samt beskrivelse av prosesser, oppgaver og roller knyttet til skissen. Vi ønsker 
fagutvalgets innspill til forslaget som ble lagt fram for Digitaliseringsstyret 20. november, se lenkene 
nedenfor. Innspill på bakgrunn av dette underlaget er fortsatt relevant siden det er basis for arbeidet 
og diskusjonene i arbeidsgruppen som er nedsatt. 
  
Arbeidet i arbeidsgruppen bygger på arbeidet som er gjort så langt, og har fokus på følgende fram 
mot ferdigstilling til 30. januar: 

• Å få opp en alternativ skisse og å gi en anbefaling til styringsmodell ut fra en drøfting av to 
alternativer pluss nullalternativet 

• Å beskrive ansvars- og myndighetsmatrise knyttet til samhandlings- og beslutningsprosesser i 
modellen 

• Å beskrive hovedoppgaven innenfor forvaltning og videreutvikling av fellestjenester; 
Utarbeiding og styring etter 3-årige veikart med tilhørende budsjettrammer for 
videreutvikling og forvaltning av fellestjenester. 

  
I vedlagte powerpoint er skissen til alternativ 2, og vi vil gjerne ha fagutvalgets innspill til alternativet 
(ulemper/fordeler). 
  
Foil 2 og 3 beskriver roller, prosesser, ansvar og myndighet knyttet til skissen. Dette kan være til hjelp 
i forståelsen av skissen, og det presiseres at dette er under arbeid og ikke behandlet eller vedtatt i 
arbeidsgruppen enda. 
  
Underlag: 
Saksunderlag (Sak 46) til drøfting i Digitaliseringsstyret 20. november 
Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 20. november, se sak 46. 
  

  
 

 Vedlegg: Tjenestestyring alternativ 2 (skisse)


