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Referat fra møte 8-2019 i  
Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 

Møte 8/2019  
Dato 16.12.2019  

Tid 08:00-09:55  
Sted Videomøte  

Medlemmer   
Til stede: Solveig Svendsberget (UiA)  Terje Thomassen (USN)  

 Lars Petter Mathisrud (INN)   Johannes Falk Paulsen (UiO)  

 Anita Eriksen (Nord universitet) Kjetil Skog (UiB)  
 Roar Tobro (NTNU)  Kjærstin Åstveit (UHR) Observatørstatus 

 Karianne Bergheim (HVL)  
Ikke tilstede Stig Ørsje (UiT) 

 
Cecilie Ohm (UiB) 
 

Unit Tor Holmen Kjersti Lerstad (referent) 
 Anders Hansteen Reitan Kristin Selvaag (deler av møtet) 

 Ole Martin Nodenes (deler av møtet)  

 
Merknader:  

Lars Petter Mathisrud (INN) forlot møtet kl. 08:45. Saker som gjensto å behandle var sak 4-6. 

 

Agendapunkt Tema Sakstype 

8/19-sak 1  Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 22.10.2019  V-sak 

 Møtet ble satt.  
Vedtak:  
Referat fra 22.10.2019 ble godkjent. 

 

8/19-sak 2  Referat fra Digitaliseringsstyret 20.11.19, relevante saker O-sak 

 Tor Holmen orienterte: 
- Etter møtet i Digitaliseringsstyret er det satt ned en arbeidsgruppe 
som jobber sammen med Unit for å se på utvikling av høyresiden av 
tjenestestyringsmodellen; sammensetning av prioriteringsråd og 
arbeidsutvalg.  
- Porteføljehåndbok godkjent.  
- Foreløpig årshjul ble vist i møtet. Digitaliseringsstyret skal behandle 
revidert handlingsplan i møte 29.04.2020. Fagutvalget må revidere 
sine tjenester og valg av målbilder.  
- Investeringsbudsjettet er delt opp i de ulike fagområdene. 
Digitaliseringsstyret ønsker prioritering på tvers av fagområdene og 
kostnader vedtas for hver enkelt sak.  
 
Vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering   

 

8/19-sak 3  Konseptutredning beslutningsstøtte  D-sak 
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 Tor Holmen og Ole Martin Nodenes ved Unit orienterte.  
- Anbefalt konsept viser et målbilde som vil ta tid å nå. Det er viktig å 
starte smått gjennom delleveranser som kan gi raske gevinster.  
- Felles datadefinisjoner for sammenligning på tvers er viktig og 
fordrer at felles kilder bearbeides i et felles datavarehus. Samtidig er  
fleksibilitet nødvendig for at institusjoner som ønsker egne 
datavarehus med andre kilder og egne analyseverktøy kan velge 
dette. 
 
Kommentarer fra drøftingen i fagutvalget: 
 
Saksdokumentet/grunnlaget: 
 
Denne versjonen av dokumentet er krevende å lese for de som ikke 
er godt kjent med fagområdet og teknologien bak. Det anbefales 
mer tydelig fokus på behov og gevinster samt risiko. Detaljer kan 
vurderes lagt som vedlegg. Til digitaliseringsstyret må det utarbeides 
et saksdokument på max 2 sider. 
 
Dokumentet må strammes opp, det er overlappende 
kapitler/innhold og repeterende tekst. 
Synliggjør en tidslinje, gjerne fasedelt, gjerne sammenkoplet med de 
store løpene innenfor Økonomi/Lønn og Sak/Arkiv. 
 

Viktig arbeid både for å effektivisere arbeidet med rapportering 

og grunnlag for virksomhetsstyring internt og en standardisering 

av rapportering eksternt (DBH mm). Kan gi betydelige gevinster 

og nyttig styringsinformasjon.  

 

Prosjektet vil be om ca. 2 mill kr for å planlegge og forberede 

prosjektet nærmere. Disse skal brukes til planlegging, arbeid 

med felles datakatalog, prototyping av datavarehus i sky, og 

avklaring sammenheng med UiB og UiO-prosjektet. 

 

Husk å tenke risiko ift tilgang til ressurser, det er mange 

pågående aktiviteter. Tenk frikjøp av ressurser. 

 

Fagutvalget ønsker å behandle revidert underlag før møte i 

Digitaliseringsstyret. Unit sender ut et revidert utkast til fagutvalget 

den 10. januar. Videomøte i fagutvalget 14. eller 15. januar (Tor 

sender ut Doodle). De som ikke kan møte sender inn innspill via e-

post, i forkant av møtet.  

 
Vedtak: 
Fagutvalget drøftet saken og ber sekretariatet innarbeide forslag til 
endringer framkommet i møtet.  
Saken tas opp igjen i ekstra møte i midten av januar 2020. 
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8/19-sak 4  Styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester  D-sak 

 Kristin Selvaag ved Unit orienterte om fremdriften i arbeidet: 
- Planlagt to møter i arbeidsgruppen før møte i Digitaliseringsstyret 
30.01.2020.  
- Eventuell innspillsrunde etter behandling i Digitaliseringsstyret. 
- Vi har et ambisiøst mål om at i 2020 godkjennes første utkast av 
veikart for videreutvikling av tjenestene. 
- Modellen skal etter planen være i virke fra 2021  
- Noen områder, for eksempel arbeidet rundt FS, bør være i drift 
tidligere.  
 
Kommentarer fra fagutvalget: 
- Et tjenesteråd får en ramme det skal jobbe innenfor, og et 
handlingsrom innenfor rammen for de løpende aktivitetene. 
- Bekymring rundt omfattende strukturer/overbyråkratisering.   
- Forhold mellom de ulike styringsdokumentene: Veikart kontra 
prosjektbeskrivelsene som behandles? 
- Sikre at de som er med i rådene ikke sitter «alene», men har intern 
forankring. 
- Blir trolig en viss gjenbruk av personer som allerede sitter i ulike 
råd og utvalg. 
- Viktig å skape helhet med veikart for ønsket utvikling: Et nivå 
imellom som sikrer helheten mellom høyre- og venstresiden.  
- Krevende arbeid som vil koste tid og ressurser. 
- Tydeliggjør nivå i større grad. Viktig å definere 
mandat/handlingsrom og arbeidsdeling. Hvem prioriterer/tar 
avgjørelsene?  
- Hvilket styringsprinsipp skal gjøres gjeldende? Ut ifra behov eller 
fremdrift løsninger? Må lage noen rammestyringsprinsipper. 
Økonomistyring blir veldig viktig og er den største bekymringen.  
- Krevende å sette og tydeliggjøre det totale ambisjonsnivå. Hvor 
ligger den beslutningen? 
- Hvordan ivaretas de små utviklingsprosjektene i en slik modell? 
Svar: Tjenesterådene tar seg av de eksisterende fellestjenestene, 
men skal ikke styre de små innovative prosjektene i hver enkelt 
institusjon. Dette skal gå som tidligere, i hver enkelt institusjon.  
De små prosjektene kan bli fellestjenester etter hvert, og dermed 
løftes opp. 
- Når det er store avvik, for eksempel ved vesentlig økte kostnader, 
utover pris- og lønnsvekst, i en eksisterende fellestjeneste, må dette 
opp til Digitaliseringsstyret.  
- Krevende å se hvilken rolle fagutvalgene får, gitt hastighet i 
prosessen.  
- Det må sikres en samlet prioritering av både utvikling og 
drift/forvaltning, hvordan koordinere dette. 
- Sammensetning Prioriteringsråd: forslag fagutvalgsledere? 
 
Vedtak: 
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Innkomne innspill i møtet sendes ut snarest mulig til medlemmene 
for godkjenning, før godkjent referat sendes til arbeidsgruppa for 
rask tilbakemelding. 
 
Innspillene fra fagutvalget vil bli diskutert i arbeidsgruppen og 
innarbeidet der det er hensiktsmessig. 

8/19-sak 5  Møteplan 2020 - revidering V-sak 

 Tor Holmen ved Unit la frem revidert forslag til møteplan for 2020: 
- Møte 1: 23. mars kl. 10-16, fysisk møte, vedtatt 22.10.2019  
- Møte 2: 26. mai kl. 12 – 16, fysisk møte i ifb. 

Digitaliseringskonferansen, forslag  
- Møte 3: 12. august kl. 09-11, videokonferanse, forslag, ikke 

besluttet  
- Møte 4: 19. oktober kl. 09-11, videokonferanse, vedtatt 

22.10.2019  

 
Kommentarer fra fagutvalget: 
- Møtet 23. mars må behandle forslag til revidert handlingsplan.  
- På Digitaliseringskonferansens første dag, 26. mai 2020, ønsker 
Unit å samle alle tjenesteråd og utvalg for å drive 
erfaringsutveksling. Mulig plenumssesjon der ny 
tjenestestyringsmodell er sentral. 
Fagutvalget stiller seg positiv til dette.  
 
Vedtak:  
Møteplan for 2020 ble vedtatt: 

23. mars kl. 10-16 Gardermoen 
26. mai kl. 12 – 16 Scandic Lerkendal, Trondheim 

Digitaliseringskonferansen 

12. august kl. 09-11 Videomøte 
19. oktober kl. 09-11 Videomøte 

 

 

8/19-sak 6  Eventuelt   

 Ingen saker til eventuelt.   
 
Vedlegg: 
 
- Presentasjon vist i møtet  
- Presentasjon arbeid med tjenestestyringsmodell  


