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Referat fra møte i Tjenesteråd for studieadministrasjon 18.11.2020  
Møte 5/2020  
Dato 18.11.2020  
Tid Kl. 09:00-12:00  
Sted Videomøte  
Medlemmer   
Til stede Heidi Adolfsen (UiT, leder) Ole-Jørgen Torp (NMBU) 
 Espen Fosse (HVL) Heidi Sund (NHH) 
 Anne-Lise Lande (UiO) Christen Soleim (UiB) 
 Camilla S. Thorkildsen (NMH) Terje Mørland (Unit) 
 Tord Tjeldnes (UiA)   
   
Ikke til stede Hans Jacob Berntsen (USN) Jens Kristian Øvstebø (NSO) 
   

Unit Marte Holhjem (seksjonsleder, 
tjenesteområdeansvarlig) 

 

 Rigmor Bjørkli (seksjonsleder)  
 Geir Vangen (fagdirektør IT-utvikling)  
 Christina Elmar Croles (referent)  
   
Andre Ingvild Greve (BOTT-SA) sak 26  
Merknader   

  
AGENDA 

Sak Tid Tema Saks-
type 

24/20 5 min Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt V 
25/20 1 min Godkjenning av referat  V 
26/20 40 min Informasjon fra BOTT-SA-prosjektet  O 
27/20 25 min Brukerinvolvering i utvikling og forvaltning av studieadministrative 

fellestjenester (arbeidsgrupper under tjenesterådet) 
D 

28/20 10 min Status på satsningsområdene i veikartet, samt ev. justeringer O/D 
29/20 3 min Neste møte  O 
 15 min Eventuelt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning 

Tjenesteråd for Studieadministrasjon 

 

2 
 

 
Sak Tema Saks-

type 
24/20 Godkjenning av dagsorden V 
 Vedtak:  

Innkalling ble godkjent.  
Det var ingen saker til eventuelt. 

 

25/20 Godkjenning av referat V 
 Vedtak: 

Referatet ble godkjent. 

 

26/20 Informasjon fra BOTT-SA-prosjektet O 
 BOTT-SA-prosjektet ble presentert av Ingvild Greve (UiB), som er 

delprosjektleder for delprosjekt standardisering og innføring. 
 
Måler er å anskaffe et nytt fellessystem for arkiv og saksbehandling for UH-
sektoren.  
 
Status for anskaffelsen: 

• 7 kvalifiserte leverandører har levert tilbud. 
• Forhandlingene starter i november. 
• Kontraktinngåelse planlagt innen sommeren 2021. 

 
NTNU skal være pilot i 2022, med foreløpige planer om utrulling til resten 
av sektoren fra 2022/23.  
 
Det som skal anskaffes er en saksbehandlingsplattform og en arkivkjerne. 
Saksbehandlere får sitt grensesnitt, dokumentasjonsforvalterne får sitt 
grensesnitt. Automatisk arkivering vil være en integrert del av 
arbeidsprosessene. I prosjektfasen skal fire arbeidsprosesser kunne løses i 
de nye systemene: 1. Styre, råd og utvalg, 2. Vurdere ekstern utdanning, 3. 
Begjæring om innsyn, 4. Opprykk til professor. 
 
Prosjektet har også utviklet en verktøykasse for videre digitalisering og 
gevinstrealisering. Denne inneholder: 

• Verktøy for standardisering som skal testes ut i høst. Verktøykassen 
inneholder guider, sjekklister og maler. 

• Gevinstindikatorer 
• Verktøy for prosessforbedring 

 
Mer informasjon om prosjektet finnes i ppt-presentasjonen som er vedlagt 
referatet.  
 
Kommentarer og spørsmål: 

• Espen Fosse (medlem i tjenesterådet) sitter som observatør i 
styringsgruppen for prosjektet. 
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• Dette vil være ryggraden digitaliseringsstrukturen for UH-sektoren 
framover, og vil gi en helt ny hverdag for alle i sektoren. Dette vil 
være inngangsportalen for både studenter og ansatte. Dette 
innebærer at prosjektet nok mer langt større og mer omfattende 
enn hva sektoren har oppfattet til nå. Dette må derfor 
kommuniseres tydeligere framover. 

• Det vil være svært viktig å se BOTT-SA-prosjektet og 
moderniseringsprosjektet for FS i sammenheng. Dette har til nå 
ikke vært gjort i tilstrekkelig grad, og må forbedres framover. De 
beslutningene som er tatt ifm. BOTT-SA-anskaffelsen påvirker i stor 
grad de prioriteringene som skal gjøres for FS-utviklingen. 

• Hvor mye må være felles for alle institusjoner, og i hvilken grad kan 
institusjoner beholde lokale prosesser? Dette er spørsmål som må 
diskuteres i det videre arbeidet 

• Unit bør ta ansvar for at det er god kommunikasjon og samarbeid 
på tvers av prosjekter og satsinger i sektoren. Det er krevende å ha 
oversikt over hva som skjer i de forskjellige prosjektene, men det er 
helt essensielt at det er koblinger mellom prosjekter med klare 
grenseflater mot hverandre. Per nå har vi ikke tilstrekkelige 
strukturer til å kunne sikre denne koordineringen, så det blir svært 
viktig å få dette på plass. Uten dette vil risikoen i de tilgrensede 
prosjektet være stor. 

• En risiko er at det er uklart hvem som er prosesseier for de ulike 
prosessene. 

 
27/20 Brukerinvolvering i utvikling og forvaltning av studieadministrative 

fellestjenester (arbeidsgrupper under tjenesterådet) 
D 

 Unit v/Christina E. Croles innledet.  
 
Som saksnotatet nevner så er det behov for ulike former for brukermedvirkning. 
Tjenestene er ulike, og har behov for ulik input til ulike tider i sine livssykluser. Per 
i dag benytter Unit mange typer brukerinvolvering, og for de studieadministrative 
tjenestene organiseres brukerinvolveringen på mange ulike måter. Dette vil det 
også være behov for i framtiden, da de ulike studieadministrative områdene har 
ulike måter å arbeide på. Fleksible strukturer er derfor viktig. Samtidig bør det 
være noen klare prinsipper som legges til grunn for brukerinvolveringen, slik at 
forventninger og mandater er tydelige og avklarte.  
 
Unit ser det også som viktig å få i gang en diskusjon for å avklare hvem som har 
prioriteringsansvar for hvilke saker. Dette tror vi også samsvarer godt med 
ønskene til TR ut fra tidligere diskusjoner om prinsipper for prioriteringer. I denne 
omgang er det ønskelig å starte diskusjonen om prioriteringer av de 
endringsønskene som til stadig kommer inn til Unit. Dette for å sikre 
forutsigbarhet i hvordan foreslåtte endringer i tjenestene behandles, og for å gi 
institusjonene innsyn i beslutninger som tas og begrunnelsen for disse. 
 
Spørsmål og kommentarer: 
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• Viktig å få opp et bilde som viser at beslutninger tas på ulike nivåer: 
strategiske beslutninger tas ett sted, operative beslutninger tas et annet 
sted. Det blir derfor svært viktig å være tydelig på hva som er strategiske 
beslutninger og hva som er operative beslutninger. Uten dette blir det 
svært vanskelig å fatte gode beslutninger. TR bør gjøre strategiske 
prioriteringer.  

• Ønskelig å få en oversikt over dagens brukerinvolveringsstruktur, både 
den formelle og den uformelle.  

• Brukerinvolvering handler om å bygge tjenestereisen.  
• Fornuftig å bygge videre på det vi har, men rydde opp i dagens strukturer.  
• Behov for en struktur for å melde inn feil, en struktur for å gi innspill til 

roadmapen til tjenestene, og en struktur for å melde inn endringsønsker 
som ikke er på roadmap. Den siste strukturen er det viktig at TR er 
involvert i, da dette fort kan bli kostnadsdrivende. 

• Ønskelig å diskutere brukerinvolveringen for både de tekniske løsningene 
og forvaltningsapparatet i Unit.  

• Viktig å lage gode strukturer som motvirker frykt for endringer og nye 
måter å gjøre ting på. Det vil også være nyttig å kartlegge hva folk faktisk 
er redd for, og involvere de som er litt mer tilbakeholdne.  

• Viktig med god og bred representasjon i den operative 
brukerinvolveringen, for å sikre perspektiver fra ulike institusjoner. Dette 
kan være utfordrende for små institusjoner mtp. kapasitet.  

• I hvilken grad klarer vi å involvere alle brukergrupper, ikke bare de 
studieadministrative ansatte. Per i dag har vi et stykke igjen for å 
involvere de faktiske sluttbrukerne. FS-superbrukere kan ikke 
representere andre brukergrupper. 

• Hvordan tenker Unit å arbeide med tjenestedesign framover: skal Unit ha 
inhouse kompetanse på dette, eller skal det leies inn? Det arbeides med å 
ansette tjenestedesigner, og i tillegg til ansettelse er det planer om å 
knytte til seg ekstern kompetanse.  

• Viktig å tydeliggjøre hvilke behov som skal dekkes av ulike typer 
brukerinvolvering. Institusjonene og Unit kan ha ulike behov, så det er 
viktig å være eksplisitt om behovene.  

• God brukerinvolvering tar tid og er kostbart. Det er derfor viktig å finne 
fram til fleksible strukturer og sette inn ressursene der behovet for 
brukerinvolvering er størst.  

• Høy grad av tillit mellom institusjonene og mellom institusjonene og Unit 
blir essensielt. Institusjonene må stole på at de er i stand til å 
representere hverandre.  

• Ønskelig å lage en skisse over ønsket struktur. Dette skal kunne lages til 
neste gang temaet skal diskuteres. Skissen bør inneholde de ulike typene 
henvendelser som kommer inn (feil, innspill til roadmap, endringsønsker 
utenfor roadmap). 

• Det viktigste når representanter til brukerinvolveringen skal velges ut er 
at de som skal delta har rett kompetanse. Kompetanse bør være det 
viktigste kriteriet heller en institusjonsrepresentasjon. Her må 
institusjonene ha tillitt til at andre institusjoner har den rette 
kompetansen til å representere sektoren.  

• En forutsetning for at institusjonene skal kunne ha tillit til 
brukerinvolveringen og prosessene i Unit, må institusjonene få nok 
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informasjon om hva som skjer. Dette må styrkes framover. Mer 
transparens på prioriteringer og beslutninger.  

• Unit bør gi institusjonene mandat til å utføre en oppgave på vegne av 
sektoren. Unit må ha tillit til at institusjonene kan dra deler av lasset på 
vegne av fellesskapet. Et eksempel kunne være å gi UiA mandat til å gjøre 
en kartlegging av behovene institusjonene har for 
oppmøteregistreringsverktøy.  

 
Diskusjonene vil fortsette i tjenesterådets møter fremover. 
 

28/20 Status på satsningsområdene i veikartet, samt ev. justeringer O/D 
 Orientering fra Unit:  

• Samordna opptak: Alle aktivitetene har finansiering og vil bli satt i gang, 
men finansieringen er pr i dag ikke tilstrekkelig til å fullføre alt. 
Prosjektleder er ansatt i Unit. BOTT-institusjonene har startet opp 
masteropptaksprosjektet, og skal levere styringsdokumentet over nyttår.  

• Finansiering er sikret for å utvikle nødvendige APIer for BOTT-SA-
prosjektet (via en utvidelse av Datadelingsprosjektet, som finansieres av 
felles investeringsmidler). 

• Prosjektsøknad for Arbeidslivsportalen behandles i Digitaliseringsstyret 
19. november.  

 
Spørsmål og kommentarer:  

• Masteropptaket bør få en egen oppføring i veikartet. Dette legges til.  
 

 

29/20 Neste møte O 
 Neste møte avholdes torsdag 14. januar kl. 12.00-15.00. 

 
 

 Annet  
 • Leder for Fagutvalget for Utdanning inviteres til å presentere deres arbeid 

i løpet av våren. Fagutvalget er foreløpig oppnevnt for første halvår i 
2021, og det skal evalueres hva som skal skje med fagutvalget etter 
denne perioden.  

 
• Ønskelig med et fast punkt på agendaen til møtene i tjenesterådet med 

orienteringer fra Digitaliseringsstyret, Fagutvalget for utdanning og Unit 
generelt.  

 

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Presentasjon om BOTT-SA-prosjektet 
Vedlegg 2 – Saksnotat om brukerinvolvering  
 

 

 


