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Referat fra møte 2-2020 i  
Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 

Møte 2/2020  
Dato 23.03.2020  
Tid 14:00-16:00 (opprinnelig innkalling 

fra 9-11 og 13-15) 
 

Sted Videomøte  
Medlemmer   
Til stede: Solveig Svendsberget (UiA)  Terje Thomassen (USN)  
 Lars Petter Mathisrud (INN)   Johannes Falk Paulsen (UiO)  
 Wiggo Hustad (HVL) Stig Ørsje (UiT) 
 Roar Tobro (NTNU)  Kjetil Skog (UiB) 
   
Ikke til stede:  Cecilie Ohm (UiB) 

 
Kjærstin Åstveit (UHR) Observatørstatus 

Unit Tor Holmen Anders Hansteen Reitan 
   

 
Merknader:  
Stig Ørsje og Kjetil Skog forlot møtet kl 15:00. Johannes Falk Paulsen forlot møtet kl 15:30  
 

Agendapunkt Tema Sakstype 

3/20  Godkjenning av innkalling og møtereferat fra 14.01.2020 V-sak 
 Vedtak:  

Innkalling godkjent 
Referat fra 14.01.2020 godkjent etter epostrunde. 

 

4/20  Revisjon av eksisterende handlingsplan V-sak 
 Unit gikk gjennom forslag til endringer vedr initiativet klientdrift som 

foreslås flyttet til fagutvalg for IMD. Det kom opp momenter om 
endringer som bør tas med i neste runde i forbindelse med ny 
strategi og ny handlingsplan. Dette gjelder bl.a porteføljeledelse og 
modernisering. 
  
Vedtak: 
Fagutvalget anbefaler at ansvaret for klientdrift overføres til 
fagutvalg IMD iht anbefaling fra Unit.  
 

 

5/20 Ny digitaliseringsstrategi 
 Det ble vist til den nylig oppstartede prosessen. Stig Ørsje er deltaker i 

arbeidsgruppen som skal utarbeide strategien. Den nye strategien vil ha mest 
fokus på kjernevirksomheten, og ikke så mye på det administrative området. 
 
Fagutvalget avventer videre behandling til arbeidsgruppen er kommet ordentlig 
i gang, og ber Stig ta med innspill inn i arbeidet etter hvert. Institusjonene skal 
også sende innspill til prosessen direkte, men mener at fristen 16. april er for 
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tidlig. Flere medlemmer er også skeptisk til muligheten til å nå fristen fra KD den 
1. oktober.  
 
Vedtak: 
Fagutvalget drøftet saken og ber Unit ta med innspill om tidsfrister til KD som 
framkom i møtet 

6/20 Styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester 
 Unit innledet med bakgrunn i saksdokumentet. 

Fagutvalget drøftet saken, de var opptatt av at det strategiske og taktiske nivået 
må henge godt sammen, samtidig som det er krevende å finne den optimale 
modellen. Man er opptatt av å unngå unødvendig byråkratisering, må finne en 
effektiv modell, samtidig må man sikre at avstanden mellom det overordnede 
og det operative nivået ikke blir for stor. Forslaget med å slå sammen fagutvalg 
og tjenesteråd vil kreve en bred kompetanse. Både alternativ 2 og 3 ble vurdert 
som alternativer, samt en kombinasjon av 2 og 3. Hovedvekten av deltakerne 
anbefalte alternativ 2, det sammenslåtte fagutvalg/tjenesterådet, som også Unit 
anbefalte.  
 
Det vil være mulig å endre modell om nødvendig.  
 
Vedtak: 
Fagutvalget drøftet saken og ber Unit arbeide videre med alternativ 2. 

7/20 Veikart, budsjett, investeringsmidler  
 Unit viste til arbeidet så langt og presenterte et forslag/mål til veikart, se 

saksdokument. 
 
Vedtak: 
Fagutvalget tok saken til orientering. 

8/20 Finansiering BOTT saksbehandling og arkiv 
 Saken gjelder kommunikasjon vedrørende finansiering, investering og drift, av 

framtidig saksbehandlingsplattform og arkiv for ikke-BOTT institusjoner, se 
saksdokument. Det ble vist til UHR sin gruppe for revisjon av 
finansieringsmodell. Fagutvalget er fornøyd med at Unit orienterer tidlig i 
prosessen, men er samtidig opptatt av kostnadsbildet og økonomistyring i 
prosjektene. Utkast til brev er oversiktlig og bra, men ber om at man blir litt mer 
konkret på framdrift. Kostnadsbildet må bli mer synlig for digitaliseringsstyret. 
  
Vedtak: 
Fagutvalget drøftet saken og ga innspill til endringer i brevet til berørte 
virksomheter 
 

9/20  Status beslutningsstøtte 
1400-1415 Saken er allerede anbefalt av fagutvalget og vedtatt i digitaliseringsstyret. 

Fagutvalget ønsket saken tilbake for å anbefale oppstart.  
 
Vedtak: 
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Fagutvalget tar digitaliseringsstyrets vedtak til etterretning og anbefaler 
oppstart av planprosjekt for Fellestjeneste beslutningsstøtte (BP2) 
 

10/20 Status på BOTT-initiativene  (Sak utsatt) 
  
11/20 Eventuelt 

 
  
  
  
  
  

 

 
 


