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Referat fra møte 3-2020 i  
Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 

Møte 3/2020  
Dato 28.04.2020  

Tid 14.30 - 16.00  

Sted Videomøte  
Medlemmer   

Til stede: Kjetil Hellang (UiA)  Cecilie Ohm (UiB) 

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

 Wiggo Hustad (HVL) Stig Ørsje (UiT) 
 Roar Tobro (NTNU)  Kjetil Skog (UiB) 

 Kjærstin Åstveit (UHR), observatør Terje Thomassen (USN) 

(fra kl 15.15) 

Ikke til stede:   
 

 

Unit Tor Holmen Anders Hansteen Reitan 

   

 
 

Agendapunkt Tema Sakstype 

12/20  Godkjenning av innkalling og møtereferat fra 23.03.2020 V-sak 

  
Vedtak:  
Innkalling godkjent 
Referat fra 23.03.2020 godkjent etter epostrunde. 

 

13/20  Styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester O-sak 

 Fagutvalget drøftet saken. Momenter og innspill som ble diskutert: 
 

• Utvalget var opptatt av at ikke tjenesteråd/fagutvalg blir for 
stort, så normen på 8 er på riktig nivå.  

• Det viktigste er at kompetansen er riktig, det er et bredt 
fagfelt og deltakerne må både kunne fagområdet godt og 
kunne jobbe overordnet.  

• Kompetanse er viktigere enn representativitet, utvalget er 
ikke nedsatt for å representere egen institusjon, men for å 
representere sektoren.  

• I en overgangsfase må man forvalte to porteføljer av 
tjenester (BOTT/Trofast). Det er krevende, det er derfor 
viktig å bemanne ut fra dette, med de riktige interessentene, 
og heller endre når fellesløsningene kommer på plass.  

• Ikke tenke for smalt, skillet mellom faglig virksomhet og 
administrasjon vil ikke være så tydelig framover. 

 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget drøftet saken og ber Unit ta med de innspill som 
framkom i møtet. 
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14/20  Hvordan tilnærme seg framtidig forvaltning av fellestjenester O-sak 

 Mads Didriksen og Jan-Petter Abelsen, BOTT-programmet, ga 
utvalget en status på arbeidet med BOTT forvaltning, se foiler.  
Det bemerkes at underlaget er under arbeid og ikke besluttet.  
 
Det er samarbeid mellom Unit og BOTT og målbildet er felles 
forvaltning på sikt.  
 
BOTT forvaltningsmodell er en parallell til tjenestestyringsmodellen, 
men på siden, og med «stiplet» linje mellom BOTT forvaltning og 
Tjenesteråd/Fagutvalg i fase 1. 
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering og ber om at innspill 
framkommet i møtet vurderes i det videre arbeid. 

 

15/20  Statussaker, muntlig O-sak 

 Digitaliseringskonferansen gjennomføres digitalt, men ikke hele 
dager, kortere og færre sesjoner som medfører 2,5 timer hver dag. 
Fellesmøter gjennomføres dagen før, den 26. mai. Da blir det 
oppstart av det nye felles tjenesteråd/fagutvalg med bl.a valg av 
leder. 
 
BOTT SA, anskaffelsen er i gang og kontrakt vil signeres om ca 12 
måneder.  
 
BOTT ØK, alt det tekniske fra DFØ skal være klart i utgangen av juni. 
Parallelt jobbes det med 6 felles prosesser som skal innføres. Dette 
vil kunne gi sektoren et felles kvalitetssystem på området. 
 
BOTT HR, DFØ er i sluttfasen på anskaffelsesprosessen som 
ferdigstilles i slutten av mai. Dette vil være en løsning som hele 
staten vil kunne ta i bruk. BOTT vil vurdere om dette også passer vår 
sektor.  
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering 

 

16/20 Eventuelt  

 Ingen saker  

 

 
 


