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Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
Det var ingen saker til Eventuelt. 

 
 

1.  Referat fra styremøte 18.6.15 
 
Det var ingen merknader til referatet. 
 
Referatet ble godkjent. 
 
 

2.  Orienteringer 
 
a. Status for flytting 
Direktøren orienterte. Flytteprosessen går etter planen. Det arbeides nå med 
romplassering. FSAT tar over de nye lokalene fra 1. desember 2015.  
 
b. Oppnevning av arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger 
Styreleder orienterte. Brev fra Kunnskapsdepartementet med oppnevning av 
arbeidsgruppen ble delt ut på møtet. Gruppen skal utarbeide en helhetlig strategi og 
forslag til tiltak for hvordan systemer for faglig aktivitet og administrasjon kan brukes 
og organiseres mer effektivt. Gruppen skal levere sitt forslag innen 1. juni 2016. 
FSAT er representert i arbeidsgruppen v/Grete Christina Lingjærde. 
 
 

3.  Strategi for FSAT 
 
Styreleder innledet. Strategien var diskutert på forrige styremøte og kommentarene ble 
innarbeidet i det framlagte forslaget. Strategien har blitt presentert i flere ulike fora 
siden forrige styremøte: Administrasjonsutvalget i UHR, FS-planleggingsgruppe og 
samling for IT-direktører i BOTT-samarbeidet.  
 
I disse foraene har det kommet innspill om at FSAT ikke må se for snevert på hvilke 
prosesser som skal digitaliseres, og det må være mulig for FSAT å omprioritere når 
det kommer nye områder som FSAT burde arbeide med. Det er viktig at 
prioriteringene synliggjøres i sektoren. Når det arbeides med standardisering og 
forenkling av prosesser, er det viktig at disse forankres først i ledelsen ved 
universiteter og høgskoler. Det er også viktig å trekke inn IT-faglige miljøer i sektoren 
med tanke på å få innspill til løsninger og aktuelle problemstillinger.  
 
Strategien skal senere presenteres på FSATs opptaksseminar, Utdanningsutvalget i 
UHR, Studieadministrativt utvalg i UHR, og i Samhandlingsforumet.  
 
Styret diskuterte det fremlagte utkastet og ga følgende innspill: 

- Strategien bør vedtas for en treårsperiode. Strukturmeldingen viser til at det vil på 
sikt komme større endringer i sektoren. Det er derfor ikke hensiktsmessig for 
FSAT å vedta strategien for lengre periode.  

- Det er viktig at de overordnete prioriteringene kan endres i dokumentet dersom 
utviklingen i sektoren viser at det blir nødvendig. 

- Perspektivet fra aktører som bidrar med prioriteringer i samarbeid om felles IT-
løsninger i sektoren bør ivaretas i strategien. Det er viktig at strategien forankres 
både på det nasjonale IT-direktørmøtet, og på studiedirektørmøtet. 

- Arbeidet med arkitektur bør omtales i strategien. 
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- Inspill fra både BOTT-samarbeidet og mindre institusjoner i sektoren bør 
ivaretas i nytt utkast til dokumentet. 

- Det foreslås at det opprettes et årlig forum, som består av institusjonene og 
FSATs styre. Formålet med forumet er forankring av de store prioriteringene 
samt drøfting av økonomiske problemstillinger knyttet til forvaltning av FSATs 
tjenester og systemer. 

- Viktig at dokumentet balanserer riktig mellom det å være overordnet versus 
handlingsrettet. De overordnete strategiske målene må være såpass konkrete at 
de lar seg operasjonalisere i form av en årsplan. 

- Brukervennlighet bør få en formulering/henvisning i strategien. FSAT skal bidra 
til at studieadministrasjonen blir enklere og dermed effektiv. Institusjonene har 
selv ansvar for at deres studieadministrasjon utøves mest mulig korrekt. 

- Standardisering versus fagspesifikke behov. Viktig med riktig balansegang: 
standardisering for de riktige områdene. 

- Formuleringene om FSAT som en spennende arbeidsplass bør bli mer 
konkrete. Det bør tas med en formulering om at FSAT blir en spennende 
arbeidsplass, fordi UH-sektor er i stadig utvikling. Det bør i tillegg tas inn en 
formulering som beskriver hva slags organisasjon FSAT bør være for 
arbeidstakere. «FSAT skal være en spennende arbeidsplass med et ledende og 
robust fagmiljø. FSAT skal tilby interessante arbeidsoppgaver og legge til rette 
for den enkeltes kompetanseutvikling. FSAT skal utvikle et sterkt fagmiljø 
forankret i teamarbeid og kompetansedeling. FSAT skal fortsette arbeidet med 
kompetanseheving og sikre kontinuitet i organisasjonen». 

- Dokumentet må få en grundig språkvask.  
- Det ble stilt spørsmål om hvor bred høring det skal legges opp til. 

 
Styret skal få tilsendt nytt utkast både i Power Point- og i Word-format, hvor de 
kommentarer som fremkom i møtet er tatt hensyn til. Styret oppfordres til å gjøre 
tillegg/justeringer i dokumentet. 
 
Avgjørelsen om hvor bred høring det skal legges opp til, tas på et senere tidspunkt. 
 
 

4.  Budsjett 2016-2017 
 
Styreleder innledet. Det fremlagte budsjettet er et første utkast og legges frem til 
drøfting før vedtak på neste styremøte. Styret inviteres til drøfting av prioriteringene 
mens drøfting av de endelige beløpene for inntekter og utgifter tas på møte 15. 
oktober, etter at statsbudsjettet legges frem 7.oktober.  
 
Styreleder redegjorde for foreløpig status for tildelinger og søknader om midler fra 
FSAT: Det er søkt om midler til å dekke flyttekostnader i størrelsesorden 5,5 mill. -  
det er bevilget fra Kunnskapsdepartementet 1,5 mill. Det er søkt om midler til 
omskriving av NVB i størrelsesorden 7 mill. - det er ikke bevilget noen midler til dette 
foreløpig. Det er søkt om midler til utvikling av Vitnemålsbanken i størrelsesorden 6 
mill. - det er bevilget 2,2 for 2015. Det er ikke søkt om midler for å dekke kostnader 
ifm. fusjoner i sektoren - det er bevilget 1 mill. Det er ikke søkt om midler til å dekke 
økte administrative kostnader ifm. sammenslåing og ny beregningsmåte av disse 
kostnadene - det er bevilget 1,5 mill. 
 
Tidspunkt for drøfting av FSATs budsjett vil på sikt harmoniseres med avlevering av 
tertialrapporten for virksomheten samt avlevering av prognosen for årsavslutning for 
inneværende år.  
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På bakgrunn av risikoanalysen for fusjonsprosjektet er budsjettet økt med en stilling i 
gruppen for FS, GAUS og RUST.  

 
Styret diskuterte det fremlagte utkastet til budsjettet og følgende momenter fremkom: 

- Det er viktig å få frem i budsjettet at digitalisering, herunder digital eksamen er et 
prioritert område. 

- Digitalt førstevalg bør også omtales. 
- Økt fokus på brukervennlighet av systemer og tjenester som tilbys av FSAT bør 

gjenspeiles både i budsjettdokumentet og i strategien. 
 

Styrets kommentarer skal innarbeides i budsjettet for 2016 – 2017. 
 

 
5.   Evaluering av direktøren 

 
u.off. jfr. offl. § 5 
 
 
 

6.  Resultatkrav til direktøren 
 
Styreleder innledet. Det er tidligere utarbeidet en instruks for direktøren. Til grunn for 
evalueringen ligger denne samt de viktigste styringsdokumentene for virksomheten: 
 

- Årsplan og budsjett 
- Mål og resultatstyringsdokument 
- Referatet fra dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet 

 
Styret diskuterte saken og følgende innspill fremkom:  

- Strategisk relasjonsbygging ble trukket frem som et viktig punkt. 
- Det er viktig at direktøren sikrer et godt beslutningsgrunnlag for styret. 

 
Vedtak: 
 
Styret fastsetter følgende resultatkrav for direktøren for FSAT for 2015 og 2016 (vår): 

 
• Tjenestesenteret er i sluttfasen av organisasjonsprosjektet for intern organisering av FSAT. FSATs direktør 

leder prosjektet og skal implementere den nye organisasjonsmodellen. Organisasjonsprosjektet skal bidra til 
realisering av gevinstene ved sammenslåing av de tre enhetene: 
- Økt samordning, felles prioritering og samarbeid mellom de tre enhetene slik at FSAT ivaretar 

helhetlig tenkning og handling i sine interne prosesser 
- Sikre en best mulig samhandling med sektoren gjennom en kommuniserbar og forståelig struktur som er 

lett å forholde seg til 
- Økt robusthet og effektivitet i oppgaveløsning: organiseringen skal bidra til å skape en struktur som i 

minst mulig grad skaper fragmentert oppgaveløsning, dobbeltarbeid og gråsoneproblematikk. 
Organiseringen skal bidra til å samle og utvikle kompetanse for å redusere sårbarhet og øke kvalitet i 
tjenestene. 

 
• Tjenestesenteret gjennomfører en flytteprosess for å samlokalisere de tre enhetene. FSATs direktør leder 

flytteprosjektet og skal sikre at det gjennomføres på en best mulig måte. Flytteprosjektet skal støtte oppom det 
overordnete målet om det indre liv: 
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- FSAT skal ha et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og arbeidsglede, samtidig som det er en kultur for 
resultatoppnåelse. FSAT sine ansatte skal gjennom sammenslåingen og samlokaliseringen få utvidet 
oversikt over sitt ansvarsområde og tilgrensende felt. 

 
• FSATs styre gjennomfører en strategiprosess. FSATs direktør skal sikre de ansattes involvering i prosessen. 

Direktøren har hovedansvar for at strategien implementeres. Styret forventer at det lages en plan for 
iverksettingen. Dette innebærer at FSATs direktør fremmer forslag til tiltak, virkemidler som er nødvendige 
for at strategien realiseres.    
 

• FSATs direktør har ansvar for økonomistyring, og plikter å sikre en robust og stabil økonomiforvaltning. 
FSATs direktør fremmer budsjettforslag for styret i tråd med styrets strategi for institusjonen. FSATs 
direktør etablerer en stabil finansieringsmodell som tåler et endret institusjonslandskap samt et 
langtidsbudsjett for FSAT for perioden 2015-2017.  
 

• Direktøren skal sørge for at det gjennomføres en risikoanalyse av FSAT sin virksomhet i løpet av året.  
 
• Direktøren skal i året som kommer ha særlig oppmerksomhet om å være synlig i sektoren for å bygge 

relasjoner til brukerinstitusjonene og andre aktører som er av betydning for FSATs mandat og virksomhet. 
 
• Saksdokumentene til styret skal sikre et best mulig beslutningsgrunnlag, gjennom å utrede, framstille og 

analysere sakenes faglige, økonomiske og juridiske implikasjoner. Direktøren skal i det kommende året 
særskilt arbeide for å sikre at kvaliteten på saksdokumentene til styret bedres. 

 
 

 
7.  Finansieringsmodell og fusjoner 

 
 
Direktøren innledet. FSAT må velge en finansieringsmodell som er robust og kan 
håndtere de store endringene som skjer i sektoren. Samtidig må systemene ikke bli 
så kostbare at små institusjoner ikke har økonomisk mulighet til å benytte dem.  

 
Styret diskuterte saken og følgende momenter fremkom: 
 
Den framlagte modellen fra administrasjonen baserer seg på et fast grunnbeløp, 
samt en variabel pris per student, som gir en kostnad per student inntil 500 
studenter, og en kostnad per student over 500.  
 
Det var enighet i styret om at det ikke bør være ulike priser per student under eller 
over et bestemt antall. 
 
Det kom innspill om at et alternativ til et fast grunnbeløp kunne være å fastsette en 
prosentsats for grunnbeløpet avhengig av institusjonens størrelse. Dette vil 
imidlertid gi mindre forutsigbarhet ved fusjoner. 
 
Styret ønsket ikke å vedta en modell i dette møtet, og gjorde i stedet følgende  
 

 
 
Vedtak: 
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- Administrasjonen og styremedlem Gunnar Bendheim utarbeider et forslag til revidert 
modell basert på forslaget fra administrasjonen og de innspillene som framkom i 
møtet.  

 
- Modellen beskrives i et høringsnotat. I notatet må det framkomme hva som har vært 

kriteriene for valg av modell, og det må argumenteres både faglig og økonomisk for 
hva som er fordelene og ulempene med modellen, for hvorfor modellen anses å være 
den beste. 

 
- Utkastet til høringsnotat sendes på sirkulasjon til styret, før endelig vedtak. 

Modellen sendes deretter på høring til sektoren med frist 1. oktober 2015.  
 
 

8.  Nytt navn for FSAT 
 
Styreleder innledet. Saken ble behandlet i forrige styremøte. Styret ønsket å få 
eksterne aktører til å gi en vurdering av navneforslagene. Det har kommet 
betraktninger på navnene fra de to kommunikasjonsbyråene Siste skrik kommunikasjon 
og Gamit Hill + Knowlton Strategies, som begge er byråer Universitetet i Oslo har avtale 
med. 
 
Styret diskuterte saken. Det var enighet om at Ceres var et navneforslag som vil 
kunne fungere bra. Undertittelen er imidlertid for lang og bør forkortes og forenkles 
betydelig. På denne bakgrunn gjorde styret følgende  
 
Vedtak: 
Styret for FSAT vedtar  
Ceres – Senter for student- og forskningsinformasjonssystemer 
Ceres – Center  for student and research information systems 
 
som styrets forslag til nytt navn for FSAT.  Styret ber direktøren fremlegge forslaget 
for Kunnskapsdepartementet for avgjørelse. 
 
 

9.  Status fusjoner 
 
Direktøren orienterte. Fusjonsprosjektet følger planen, og det neste som skal skje er 
første prøvefusjon. Drift for NTNU ble flyttet til FSAT i juni.  
 
 
 

10.  Status avtaler 
 
Direktøren orienterte.  De fleste avtaler er nå på plass.  

- Avtalen med NSD vedrørende Itar ligger til signering 
- Avtalen med UiO og UiB vedrørende datavarehus ligger til signering 

 
 
 

 
11.  Opptak 2015 
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Leder for Gruppe for Opptak og NVB Geir Andersen orienterte om årets opptak. 
Opptaket har nok en gang gått utmerket. Det har vært et stabilt system uten endringer 
de siste årene. Det arbeides med å få tilgang igjen til Folkeregisteret for å få bedre 
kvalitet på personopplysninger. Dette skal komme på plass i SO 3. og i påvente av ny 
løsning har man laget tiltak i FS-klienten for å redusere ulempene for institusjonene. 
 
Det var en økning i forhold til i fjor av utenlandske søkere og søkere som krysset av 
for særskiltvurdering på henholdsvis 10% og 20%. Disse søknadene er komplekse og 
kan være tidkrevende å behandle, men saksbehandlingen ble gjennomført i henhold til 
oppsatt plan. 
 
 

12.  Tilleggsbevilgninger 
 
Styreleder orienterte. FSAT har fått tre ekstrabevilgninger fra 
Kunnskapsdepartementet for 2015.  Det er for flytteprosess (kr 1,5 mill), økte 
administrative kostnader (kr 1,5 mill) og fusjonsprosjektet (kr 1 mill).  
 
 

13.  Sluttrapport STAR og videre arbeid 
 
Styreleder orienterte. STAR-prosjektet har hatt tre faser og sluttdatoen var 
31. august 2015. Prosjektgruppen har levert på alle mandatpunkt og i henhold til den 
vedtatte leveranseplanen.  
 
STAR erstatter det gamle LIST-systemet, som var utarbeidet som et 
ledelsesinformasjonssystem. Datavarehuset som STAR henter dine data fra, 
inneholder også data fra CRIStin. UiB og UiO har et eget datavarehusprosjekt, der 
økonomidata også er lagt i datavarehuset.  
 
Siden STAR er et potensielt ledelsesinformasjonssystem, må det avklares om STAR 
ønskes brukt på denne måten i sektoren. 
 
Datavarehuset gir også muligheter for å forenkle leveranser av data til DBH dersom 
dette er ønskelig, samt at systemet kan levere rapporter, statistikker og analyser som 
til enhver tid er oppdaterte for de kildesystemene som overfører data til 
Datavarehuset. Dette gjør også at rollen til DBH/NSD må avklares. 
 
Per i dag gir STAR kun institusjonene tilgang til å se egne institusjonsdata. På en del 
områder, for eksempel når det gjelder frafalls- og gjennomføringsdata for studier, vil 
det imidlertid kunne være interessant å framstille data på tvers av institusjoner, for 
eksempel for å vise studentflyten/mobiliteten i sektoren. Systemet er tilrettelagt for 
dette, men det er et strategisk spørsmål om dette bør gjøres. 
  
Det vil være ulike behov for organisering av STAR-systemet i drift, avhengig av om 
STAR kun skal være et system for studieadministrasjonen, eller om det også skal 
være et ledelsesinformasjonssystem for institusjonene som gir muligheter for å kople 
data på tvers av kildesystem.  
 
Alle de nevnte punktene må avklares før STAR rulles ut til institusjonene i full skala.  
 
Spørsmålene er også relevant for hva som blir stående i FSATs strategi om STAR 
og datavarehus. 
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For å gi styret råd om disse spørsmålene er det oppnevnt en rådgivende gruppe 
bestående av følgende medlemmer: 
 

• Johannes Falk Paulsen, underdirektør, Enhet for lederstøtte, UiO 
• Kristin Gåsemyr, seksjonsleder for statistikk og analyse, NSD 
• Marianne Øhrn Johannessen, ass. Studiedirektør, UiA 
• Elisabeth Müller Lysebo, fakultetsdirektør, UiB 
• Steinar Vestad, seniorrådgiver, Universitetsdirektørens kontor, UiB 
• Hans Jacob Berntsen, seniorrådgiver, Utdanningsseksjonen, HIT 
• Marcus Buck, instituttleder, UiT Norges arktiske universitet 
• Geir Magne Vangen, utviklingsleder, FSAT 

 
Gruppen skal levere sine anbefalinger innen 31.12.2015. Systemet vil i høst kun være 
tilgjengelig for superbrukere inntil disse spørsmålene er avklart. STAR rulles ut i full 
skala etter dette.  
 
 

14.  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
Neste møte: Torsdag 15. oktober kl. 10 – 15. Møtet holdes i Forskningsveien 
3b. 
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