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Styreleder ønsket velkommen. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.   

 
 

1.  Referat fra møte i styret for FSAT 2.3.15 

 
Styret hadde ingen merknader til referatet. 
 
Referatet ble godkjent. 

 
 

2.  Orienteringer 

 
a) FS-Brukerforum 14.4-15.4.15 

Daglig leder orienterte. FS-Brukerforum ble arrangert i Oslo med 220 deltakere. 
Forumet har nå funnet sin form, det var et vellykket arrangement og det har 
kommet positive tilbakemeldinger på innhold i programmet og på gjennomføring.  

 

b) Møte i FS-Planleggingsgruppen 16.4.15 

Daglig leder orienterte. Følgende saker ble behandlet på møtet: 

orienteringssaker, oppnevning av nye medlemmer til ekspertgrupper, 
gjennomgang og innvilgning av utviklingsønsker for FS. Høstens Kontaktforum 
ble vedtatt utsatt til våren på grunn av arbeidet med fusjoner i sektoren. 

 

c) Status for organiseringsprosjektet 

Daglig leder orienterte. Det ble avholdt et forhandlingsmøte med 
hovedtillitsvalgte ved UiO 9.4.15. Ny organisasjonsstruktur ble formelt vedtatt. 

Det jobbes nå videre med funksjons- og bemanningsplan som skal drøftes lokalt. 
Målet er at alle ansatte skal være innplassert før 1.7.15. 

 

d) Status for lokalisering 

Daglig leder orienterte. Det er opprettet en flyttegruppe, som har jobbet med 
arkitekt for å få tilpasset lokalene til FSATs arbeidsmønster. Flyttegruppen har 
gjennomført kartleggingsundersøkelser og laget inventarliste. FSAT tar med alle 

møbler, men vil i tillegg trenge noe nytt. Det har vært møter med utleier. 
Prosjektet går etter planen, og innflytting er planlagt fra 1.12.15. Flyttingen vil 
medføre ekstrakostnader, som det vil blir søkt om få dekket via ekstrabevilgning 
fra KD.  

 

e) Strukturmeldingen 

Styreleder orienterte. Strukturmeldingen ble lagt frem i slutten av mars og skal 
vedtas av Stortinget i juni.  

  

I Strukturmeldingen legger regjeringen frem forslag til følgende punkter som har 
betydning for FSAT: 

- Regjeringen vil etablerere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig 
strategi og forslag til tiltak for hvordan systemer for faglig aktivitet og 

administrasjon kan brukes og organiseres mer effektivt. Arbeidsgruppen skal 
etableres i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet, ha deltakere fra 
sektoren og sekretariat fra UNINETT AS. 

- Regjeringen vil videreutvikle Felles studieadministrativt tjenestesenter, og vurdere 
om dette bør organiseres som et selvstendig forvaltningsorgan direkte under 
Kunnskapsdepartementet 

- Regjeringen vil vurdere om NOKUTS kompetansesenter for utenlandsk utdanning 

på sikt kan overføres til Felles studieadministrativt tjenestesenter 
- Regjeringen vil vurdere hvordan Database for statistikk om høgre utdanning kan 

videreutvikles som miljø for økonomiske analyser og standardisert rapportering. 
Dette bør ses i sammenheng med utviklingen av FSAT 
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- Regjeringen vil på sikt vurdere om CRIStin skal få en nærmere tilknytning til FSAT 
eller andre fellestjenester. CRIStin er viktig for flere sektorer, og dette vil være 
sentralt i vurderingene. 

 
Når strukturmeldingen er vedtatt, vil vi se på hva den vil innebære for FSAT. 

 
 
 

f) NOM-opptaket 2015 

Daglig leder orienterte. Det er rekordstor økning i antall søkere. I år er det 
127900 søkere, noe som utgjør en økning på 6,7 %. Det har ikke vært alvorlige 
hendelser knyttet til systemene. 
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3.  Status for avtaler 

 
Daglig leder orienterte. Styret er tilfreds med at driftsavtale med USIT er ferdigstilt og 
signert. Dette er en viktig avtale, og fordrer at både FSAT og USIT har et profesjonelt 
forhold til hverandre som kunde og leverandør. Status på de andre avtalene ble 
gjennomgått. Det arbeides videre med avtalene.  

 
 

4.  Strategiarbeidet 

 
Styreleder orienterte.  Det er laget en oppsummering av SWOT analysen og noen 
fokusområder og en fremdriftsplan for det videre arbeidet. Prioritering for 
fokusområder må revurderes i lys av Strukturmeldingen. FSAT må jobbe med å få 
frem et helhetlig bilde av virksomheten.  
 

Det er viktig å ha en god dialog med aktuelle aktører og at FSAT har legitimitet i 
sektoren. Tidsplanen blir utvidet for å kunne få forankring og ta en høringsrunde i 
sektoren og hos andre aktuelle aktører som Uninett, Samhandlingsforumet og BOT-

samarbeidet. Høringsrunden og presentasjon av SWOT-analysen skal tas i mai-juni 
2015. 
 
Styret skal arbeide videre med strategien på senere møter. Grovutkast til dokumentet 

skal foreligge 15.oktober. Arbeidet skal være ferdig primo 2016. 

 
 

5.  Navneforslag for organisasjonen 

 
Styreleder orienterte. Navn på organisasjonen er svært viktig for de ansatte. En egen 
arbeidsgruppe er blitt etablert, og arbeidsgruppen har levert en rapport til styret 
vedrørende navn til FSAT. 

 
 
Vedtak:  
 

Styret er svært fornøyd med det grundige arbeidet som navnegruppen har gjort, og 
de forslagene som er kommet. 

 
 

Styret ønsker at valg av nytt navn for virksomheten også vurderes i lys av 
Strukturmeldingen og mulige nye oppgaver som blir lagt til FSAT, samt første del av 
strategiprosessen for virksomheten. 
 
Navnet på FSAT er viktig for organisasjonens indre og ytre forhold, og styret ønsker 

derfor at ekstern kompetanse involveres i arbeidet, i tillegg til de ansatte.  
 
Styret vil fatte vedtak i saken i møtet 9.september.  

 
 

6.   Videre prosess for grafisk profil 

 
Grafisk profil henger tett sammen med navn. Behandling av saken utsettes derfor i 

påvente av konklusjon i saken vedrørende nytt navn for tjenestesenteret. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes i påvente av vedtak for nytt navn.  
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7.  Stillingsinstruks direktør 

 
Styreleder innledet og orienterte om arbeidet rundt stillingsinstruks for direktør.  Et 
forslag til instruks var vedlagt saken. 

 
Styret diskuterte saken og følgende innspill: 

 
- Det må presiseres at styret innstiller og UiO ansetter 
- Det skal tilføyes et avsnitt om at direktøren skal sikre at organisasjonen bidrar til 

digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester for FSATs brukerinstitusjoner og til at 
det leveres gode digitale løsninger til sluttbrukerne. 

- Det må også tydeliggjøres at direktøren skal ta initiativ til og bidra til et godt 
samarbeid med brukerne 

- Det må framgå at direktøren har fullmakt til å inngå avtaler og disponere økonomiske 
midler innenfor de rammer som følger av foretakets organiseringsform, vedtekter og 
styrets beslutninger.  

 
 
Vedtak: 

 

Forslag til stillingsinstruks vedtas med de innspill som framkom i møtet. 

 
 

8.  Avtale mellom FSAT og institusjonene om bruk av FS 

 
Daglig leder innledet. Etter opprettelsen av FSAT må det lages ny avtale mellom FSAT 
og institusjonene om bruk av FS. Et utkast til avtale var laget. 

 
Styret diskuterte saken, og følgende innspill fremkom: 
 
- Beskrivelsene av fordelingsnøkkelen for beregninger av kostnader bør utgå. 
- Søknad om dekning til sekretariat bør også utgå. 
- Det skal stå i avtalen at databehandleravtaler skal inngås 
- Avtalen bør omhandle noe om gjensidige forpliktelser og krav til deltakelse i ulike 

fora. 
- Det skal i avtalen stå at FSAT forplikter seg til å levere i henhold til årsplan. 

 
 

Vedtak: 
 

Forslag til avtale vedtas med de endringer som framkom i møtet. 

 

 
9.  Fusjoner 

 
Styreleder og daglig leder innledet, og presenterte et notat med status og 
risikovurderinger knyttet til fusjonsprosjektene. Dette er et viktig arbeid som FSAT 
utfører på vegne av KD og institusjonene. Det er derfor viktig at fusjonene lykkes.  
 
Det ble holdt et felles informasjonsmøte for de involverte institusjonene 3.3.15.  
I tillegg har fusjonsteamet hatt egne møter med alle fusjonerende institusjoner. På 

disse møtene var ledelsesforankring, ansvarsfordeling og gjensidig 

forventningsavklaring sentrale tema. Gjennomføring av fusjonene krever en stram 
tidsplan, som det er viktig at alle involverte parter følger.  FSAT har derfor vært 
opptatt av at institusjonene har nedsatt prosjektgrupper for arbeidet. 
 
Styret diskuterte fusjonenes innvirkning på andre oppgaver i FSAT. Styret er 

bekymret for at fusjonene fører til for lav bemanning på brukerstøtte. Styret mener at 
et viktig tiltak for å redusere risiko knyttet til utilstrekkelige ressurser i FS-støtte, er 
bemanningsøkning.  
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Styret ønsket videre at FSAT undersøker muligheten for å søke om prosjektmidler fra 
KD. FSAT må være tydelig overfor sektoren på hva den kan forvente, og gi god 
informasjon om hva som skjer. 
 

Styret ønsker å følge denne saken tett, og risikovurderingen skal følges opp på hvert 
styremøte fremover.  

 
 

10.  Finansieringsmodell og fusjoner 

 
Styreleder innledet. Dagens finansieringsmodell er knyttet til antall institusjoner 
kombinert med antall studenter. Kostnader pr. student er avhengig av antall 
studenter. Inntekten til FSAT er lik, da kostnadene fordeles mellom institusjonene som 

bruker FS. 
 
Endringene i sektoren, med færre institusjoner, vil få økonomiske konsekvenser for 
institusjonene.  Når man gjennomfører fusjoner blant FS-institusjonene, blir det færre 
institusjoner å fordele kostnadene på og antall studenter endres, noe som vil medføre 
en endring i størrelsen på kontingenten for den enkelte institusjon. 
  

Styret diskuterte også brukerbetaling for FS versus tildeling fra KD.  Dagens 
finansiering bidrar til at institusjonene får et eierskap til FSAT og at FSAT får 
incitament til å levere de tjenestene institusjonen trenger.  
 
Styret ber om at det lages simuleringer for hvordan fusjoner påvirker fordelingen av 
kontingenten mellom institusjonene, og dette skal legges fram på neste styremøte.  

 

 
 

11.  Dialogmøtet hos KD 

 
Styreleder innledet.  
 
Styret diskuterte agendaen som KD har satt opp til dialogmøtet 24. april.  

 
1. Prosess knyttet til fusjon og organisering 

2. Virksomhetsmålarbeidet med målstruktur 
3. Arbeid med strategiplanen 
4. Om enkeltaktiviteter 
5. Forholdet til universitets- og høgskolesektoren 
6. Strukturmeldingen 

7. Økonomi 

 
 

12.  Eventuelt 

 
Styreleder informerte om at daglig leder for SO, Bente Ringlund Bunæs, har sagt opp 
sin stilling i FSAT fra 31. mai.  

 
 
 
 
 
Neste møte: torsdag 18. juni kl. 10 – 15. Middag kl 16.  


