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Referat fra møte 1-2020 i  
Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 

Møte 1/2020  
Dato 14.01.2020  
Tid 12:00-13:00  
Sted Videomøte  
Medlemmer   
Til stede: Solveig Svendsberget (UiA)  Terje Thomassen (USN)  
 Lars Petter Mathisrud (INN)   Johannes Falk Paulsen (UiO)  
 Anita Eriksen (Nord universitet) Stig Ørsje (UiT) 
 Roar Tobro (NTNU)  Cecilie Ohm (UiB) 
 Karianne Bergheim (HVL)  
Ikke til stede: Kjetil Skog (UiB) Kjærstin Åstveit (UHR) Observatørstatus 
Unit Tor Holmen Anders Hansteen Reitan 
 Ole Martin Nodenes  

 
Merknader:  
Lars Petter Mathisrud (INN) forlot møtet grunnet tekniske problemer ca kl. 12:45.  
 

Agendapunkt Tema Sakstype 

1/20  Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 16.12.2019  V-sak 
  Vedtak:  

Referat fra 16.12.2019 godkjent etter epostrunde. 
 

2/20  Konseptutredning beslutningsstøtte  V-sak 
 Unit orienterte om de endringer som er gjort i utredningen siden 

forrige møte, hvor de viktigste er: 
• Kortere og mer poengtert 
• Beskrivelse av nåsituasjon og behov for fremtidig 

fellestjeneste er lagt i appendix 
• Vurderte alternativer med fordeler og ulemper er lagt i 

appendix 
• Endringer i nytte-/kostvurderinger og prosjektkostnader 

Fagutvalget mente at rapporten er blitt lettere tilgjengelig og mer 
oversiktlig. Det ble diskutert tidsplan, risikovurderinger, ressurser, 
andre pågående aktiviteter som kan påvirke arbeidet. Basert på 
diskusjonen ble det enighet om: 

• Igangsetting av fase 1 som er en utrednings- og 
planleggingsfase 

• Risikovurdering av totale portefølje 
• Risikovurdering av kapasitet i Unit og sektoren 
• Avklaring av DV-UiB-UiO-UiT må gjøres først 
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Vedtak: 
Fagutvalget anbefaler at Digitaliseringsstyret vedtar etablering av 
prosjekt for Fellestjeneste beslutningsstøtte.    
Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen gjennomgår en intern 
kvalitetssikring før oppstart av fase 1 og en ekstern kvalitetssikring 
før oppstart av fase 2, og at risiko knyttet til ressursbehov blir særlig 
vurdert sett i lys av UiB, UiO og UiT sitt parallelle 
datavarehusprosjekt. 
Fagutvalget anbefaler at beslutning om oppstartdato delegeres til 
fagutvalget. 

 

 
 


