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Råd for helhetlig prioritering

Referat fra møte i råd for helhetlig prioritering
Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer
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Andre
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Videomøte

Sigurd Eriksson, Unit (leder)
Sonja Irene Dyrkorn, UiB
Johanne Raade, UiT
Ingrid Volden, NTNU
Philip Christensen, Gartner
Terje Mørland (sak 19)
Lars Fredrik Hatlehol (sak 19)

Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Kjetil Hellang, UiA
Tore Burheim, UiB
Per Arne Skjelvik, NORD universitet
Kristin Selvaag
Kjersti Lerstad (referent)

15. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.

16. Godkjenning av referat fra forrige møte
Råd for helhetlig prioritering godkjente referat fra møte 13.05.2020.

17. Revisjon av mandater i styringsmodellen
(Foreløpig sak 44 i agenda til Digitaliseringsstyrets møte 03.09.2020)
Unit orienterte om bakgrunnen for revideringen av Digitaliseringsstyrets mandat.
Mandat for fagutvalg skal også revideres, og Unit foreslår å gjennomføre en prosess for evaluering av
fagutvalgene høsten 2020, og at revidert mandat og sammensetning gjelder fra sommeren 2021. Da vil alle
mandatene i samstyringsmodellen blir gjennomgått for å sikre konsistens.
Innspill fra råd for helhetlig prioritering:
•
•

Rådet pekte på at det kan være flere aktuelle observatører i DS enn det som ligger inne i forslaget.
Rådet støtter utsettelse av revisjon av fagutvalgenes mandat. Samtidig ble det påpekt at dette er
viktig å få gjennomført raskt for å få tatt med forholdet til tjenesteråd og råd for helhetlig prioritering
i mandatet.

Råd for helhetlig prioriterings oppsummering:
Innspill fra råd for helhetlig prioritering til revisjon av mandatene for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene tas
med i det videre arbeidet med revidering.

18. Foreløpig agenda Digitaliseringsstyrets møte 03.09.2020
Unit orienterte om foreløpig agenda til møte i Digitaliseringsstyret 03.09.2020. Saksgrunnlag legges ut på
unit.no uka før.
Råd for helhetlig prioriterings oppsummering:
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering.
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19. Status og mulige endringer i nasjonal portefølje
Unit orienterte om viktige endringer i porteføljen. Se presentasjon.
Den største utfordringen knyttet til gjennomføring og fremdrift for prosjektene er gjennomgående
ressurssituasjonen i Unit og i institusjonene.
Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit, orienterte om modernisering av
studieadministrative systemer, forslag til forprosjekt - fornying av FS-økosystemet.
Gartner har foretatt en markedsvurdering som tilsier at det er dyrere å kjøpe et kommersialisert
studiesystem og tilpasse det enn å videreutvikle FS. Økonomisk kostnad er avhengig av ambisjonsnivå, og det
er vanskelig å sette et anslag så tidlig. Vi legger ikke opp til beslutning i DS, men ønsker å sette i gang et
forprosjekt. Unit er godt i gang med arkitekturarbeidet, og vi ønsker å finne noen gode eksempler som kan gi
raske gevinster.
Innspill fra råd for helhetlig prioritering:
•

Unit bør tydeliggjøre og presisere begrepsbruken knyttet til «data».

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

20. Gartners rammeverk for helhetlig prioritering
Rådet har i tidligere møter pekt på behov for verktøy og prosesser som kan anvendes i arbeidet med
helhetlig prioritering av digitaliseringsporteføljen. Unit har bedt Gartner om en gjennomgang av deres
rammeverk som underlag for diskusjon og valg av arbeidsmåte for rådet. Philip Christensen fra Gartner
orienterte om Gartners rammeverk. Se presentasjon.
Innspill fra råd for helhetlig prioritering:
•
•

•

Man bør se på erfaringer fra hele offentlig sektor, spesielt innenfor anskaffelser.
Rammeverket bør også brukes på prioritering knyttet til eksisterende tjenester i porteføljen, noe
rammeverket vil håndtere ifølge Gartner. Resultatene synliggjøres når man gjør en endring i
porteføljen.
Rammeverket må kunne brukes på en sektor og støtte opp under rollen Unit har på tvers av
sektoren. Gartner mener rammeverket er egnet.

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

21. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
Vedlegg: Presentasjoner vist i møtet.

