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Referat fra møte i råd for helhetlig prioritering 
Møte 2/2020 
Dato 13.05.2020 
Tid 10:00-11:30 
Sted Videomøte 
Medlemmer   
Til stede Sigurd Eriksson, Unit (leder) Marianne Øhrn Johannessen, UiA 
 Sonja Irene Dyrkorn, UiB Kjetil Hellang, UiA 
 Tore Burheim, UiB Ingrid Volden, NTNU 
 Per Arne Skjelvik, NORD universitet  
Ikke til stede Johanne Raade, UiT  
Unit Kristin Selvaag  Kjersti Lerstad (referent) 

 
Merknader: 
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.  
 

7. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Råd for helhetlig prioritering godkjente referat fra møte 16.04.2020. 

8. Ledelse råd for helhetlig prioritering 
Mandat for råd for helhetlig prioritering har vært til orientering i Digitaliseringsstyret.  
Lenke til mandat: https://www.unit.no/rad-helhetlig-prioritering.  
Digitaliseringsstyret spilte inn at det bør vurderes hvorvidt også rådet for helhetlig prioritering bør ledes av 
representant for sektoren, og dette ble drøftet av rådet under denne saken.  
 
Innspill fra råd for helhetlig prioritering: 

• Vi bør rendyrke en modell som går på tvers av nivåene. 
• Unit bør, på lik linje som i fagutvalgene, ha en sentral rolle i forhold til saksforberedelser i rådet. Det 

skal være tydelig at Unit er sekretariat, og at Unit er ansvarlig for styringsprosessene (strategisk 
styring, porteføljestyring, tjenestestyring og arkitekturstyring, jf. vedtektene for Unit.)  

• Et alternativt forslag ble foreslått der fagutvalgslederne rullerer på ledervervet, slik at flere av 
fagområdene blir dekket. 

• Hvorfor fravike prinsippene i dette rådet, når det i andre råd og utvalg er lederskap fra sektoren?   
 Arbeidsgruppa var samstemte på at Unit sin rolle er å sikre samordning på tvers. I prosessen ble det 
vurdert et alternativ med leder fra Digitaliseringsstyret. Enkelte i rådet støttet denne tanken, og 
mener det bør vurderes videre for å sikre en god knytning mellom Digitaliseringsstyret og rådet, også 
fra sektoren. 

• For å sikre god og helhetlig brukermedvirkning i modellen, må samhandlingen mellom de ulike 
nivåene forankres i sektoren. Derfor støttes forslaget om at råd for helhetlig prioritering ledes av 
representant fra sektoren, alternativt kan det gå på omgang mellom fagutvalgsledere. 
Vi må sette i gang en prosess for å se på mandatet til fagutvalgsledere. 

• Når vi er i gang med den nye styringsmodellen må vi ha en helhetlig gjennomgang av alle roller og 
mandater. 

Råd for helhetlig prioriterings oppsummering:  
Unit vil vurdere innspillene fra drøftingen og gi tilbakemelding til leder for Digitaliseringsstyret vedrørende 

https://www.uia.no/kk/profil/marianoj
https://www.uib.no/personer/Sonja.Irene.Dyrkorn
https://www.uia.no/kk/profil/kjetilh
https://www.uib.no/personer/Tore.Burheim
https://www.ntnu.no/ansatte/ingrid.volden
https://www.nord.no/no/Sok/_layouts/15/UiN.Internet/UserProfilePage.aspx?pid=NORD%5C03207967
https://uit.no/ub/ansatte/person?p_document_id=41263
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/01/Tjenestestyring.pdf
https://www.unit.no/rad-helhetlig-prioritering
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leder for råd for helhetlig prioritering. Endelig avklaring gjøres i forbindelse med revisjon av mandat og 
sammensetning av fagutvalgene og Digitaliseringsstyret i løpet av høsten. Unit leder rådet inntil en endelig 
avklaring. 

9. Status nasjonal digitaliseringsportefølje 
Unit orienterte om viktige endringer i porteføljen. Se presentasjon. 

Digitaliseringsstyret ønsker en overordnet rapportering for prosjektene som finansieres av felles 
investeringsmidler. Forslag til rapporteringsmal ble lagt fram i møtet, og legges frem i møte i 
Digitaliseringsstyret 26.05. Det er tatt utgangspunkt i BOTT-prosjektenes mal. Malen vil bli en del av 
saksgrunnlaget til porteføljestyringen i råd for helhetlig prioritering og i Digitaliseringsstyret. Malen skal være 
felles for alle prosjekter.  

Innspill fra råd for helhetlig prioritering 

• Malen er oversiktlig og fin. 
• Nye prosjekter, som blir finansiert på en annen måte, bør også inn i denne malen.  
• Viktige utfordringer for porteføljen er å synliggjøre hvordan alt henger sammen på tvers. 
• I porteføljestyringen bør man vurdere kunstig intelligens (KI) inn i de aktivitetene som allerede er 

igangsatt.  
• hvilken grad vil KDs prosjekter påvirke ressursnivået i Unit? Vil dette forsinke andre viktige prosesser 

i sektoren? Kapasitetsutfordringer bør fremstilles på en enkel og overordnet måte. 
• Rådets hovedmål er å synliggjøre helheten og forsøke å ha et langsiktig perspektiv (3-5 år). 

Dette innebærer å se en totalprioritet med grunnmur, fellestjenester og felles plattform. 
 
Rådet ønsker at Unit ser på muligheten for en porteføljerapporteringsmodell der prioriteringskriteriene kan 
videreutvikles og anvendes slik at det letter prioriteringen av prosjektene.  
 
Råd for helhetlig prioriterings oppsummering:  
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering. Innspill fra rådet tas med i videre arbeid.  

10. Sammensetning Tjenesteråd 
E-post med vedtakssak 26/20 «Sammensetning av tjenesteråd» ble sendt Digitaliseringsstyret 12.05., med 
beslutning 15.05. Tjenesterådene har oppstartsmøte 26.05. under møtedagen for Digitaliseringskonferansen. 
Rådene utnevner selv leder.  
 
Innspill fra råd for helhetlig prioritering: 

• Det ble diskutert at tjenesteråd også har leverandør som medlem, og at det er viktig å ha med både 
kunde- og leverandørsiden i arbeidet i tjenesteråd.  

• Sammensetningen av tjenesteråd for forskning virker skjev, siden det er mange med biblioteks-
bakgrunn.   

Råd for helhetlig prioriterings oppsummering:  
Råd for helhetlig prioritering stiller seg bak forslag til sammensetning med de innspill som kom frem i møtet.  

11. Ny digitaliseringsstrategi 
Innspill fra råd for helhetlig prioritering: 

• Meget kompetent arbeidsgruppe. 
• Viktig å få forlenget frist for å få med erfaringer fra de siste månedene.   
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• Savner økonomi som tema i digitaliseringsstrategien. 
 

Råd for helhetlig prioriterings anbefaling:  
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering. Innspill fra rådet tas med i videre arbeid.  

12. Vurdering av Felles Studentsystem (FS) – videre arbeid 
Saken behandles av fagutvalg for IMD 15.05. og gjennomgås i Digitaliseringsstyret 26.05.  

Innspill fra råd for helhetlig prioritering: 

• Ressurssituasjonen bør kommenteres i forhold til det som er igangsatt.  
• Vurderingen er viktig for å gjøre sektoren i stand til å igangsette hurtigere digitalisering. 
• Bør sees i sammenheng med Agresso og SAP. 
• Viktig med porteføljestyring for å se helheten i videre arbeid.   
• Behandling i råd for helhetlig prioritering blir viktig i forberedelsesfasen, før man starter opp med 

konkrete utviklingsprosjekter.  
 

Råd for helhetlig prioriterings oppsummering: 
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering. Innspill fra rådet tas med i videre arbeid.  

13. Agenda neste møte i Digitaliseringsstyret 
Saksgrunnlag sendes ut mandag 18. mai.  

Råd for helhetlig prioriterings oppsummering: 
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering. 

14. Eventuelt 
Ingen saker til vedlegg. 

 
Vedlegg: Presentasjon vist i møtet.  
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