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2 – Nytt saksfremlegg

Utvalget må ha tatt i bruk utvalgsmodulen i P360
før du kan benytte deg av saksfremlegg som dokumenttype!

Saksfremlegg skal benyttes når du fremmer en sak for et styre, utvalg eller andre samlinger som har
tatt utvalgsmodulen i bruk. Du vil veldig fort se om utvalget finnes i P360. Det oppdager du når du
skal sette utvalgsbehandling i tilknytning til registrering av saksfremlegg. Finner du ikke utvalget, har
de ikke tatt utvalgsmodulen i bruk. I så fall lager du notat med oppfølging og setter på
utvalgssekretæren på som mottaker av notatet.
Det anbefales at man ikke venter, men registrerer saksfremlegg så snart man vet at man ønsker å
fremme en sak for utvalget. Man trenger ikke ferdigstille det, men straks det opprettes et
saksfremlegg, så blir det synlig for utvalgssekretæren at du ønsker å fremme en sak til utvalget.
Utvalgssekretæren gjør ingenting før du har ekspedert saksfremlegget annet enn å være i dialog med
deg når møtet nærmer seg.

BRUK AV WEB-KLIENTEN TIL PRODUKSJON AV SAKSFREMLEGG
Brukergrensesnitt i web;
Brukerveiledningen lener seg på det «gamle» brukergrensesnittet. For å
bytte fra det nye til det «gamle», klikker du på «Mer»-knappen helt til
høyre og velg «Vis alt».

Registrering av saksfremlegg;
Søk opp/stå i saken som saksfremlegget naturlig
hører hjemme i. Det skal ikke lages egen sak pr.
saksfremlegg dersom det finnes en sak på temaet fra
før! Saksfremlegget er i så fall en del av prosessen i
saken.
Velg «Nytt dokument»
Og «Velg mal»

Velg dokumenttype «NMBU Saksfremlegg»,
«Saksfremlegg/innstilling, Saksdokument»,
og klikk OK nederst i vinduet.

I registreringsbildet som følger, skal alle metadata i felter merket med røde stjerner fylles inn. Husk å
skjerme jfr. lov dersom det er sensitiv informasjon i saksfremlegget/unntatt offentlighet. Så skriver
du i tittelfeltet en god og meningsbærende tittel som skal følge saksfremlegget. Deretter klikker du
på den blå teksten til høyre, «Ny behandling».

Feltet «Utvalg» er et søkefelt. Her må
du søke opp utvalget (styret, nemnda
osv.) du skal sende saksfremlegget til.
Det holder med å skrive de første
bokstavene i utvalget uten å trunkere
(bruke %-tegnet), men du kan også
trunkere foran og bak deler av ord
(%fakultet%). Trykk enter-tasten når
du har fylt inn søkekriteriene i feltet
«Utvalg» så får du opp alternativer
som samsvarer med søket. Velg det
riktige.

Dernest klikker du i feltet
«Møte» for å finne riktig
møtedato saken ønskes tatt
med.
Det ser litt rart ut med linjene
som legger seg litt dobbelt
nedover, men klikker du på
linjen for møte, så kommer
valgbare datoer opp i neste linje.

Foreløpig har vi kun vedtakssaker knyttet opp mot de eksterne utvalgene (de som har eksterne
medlemmer) i utvalgsmodulen, så valget er allerede tatt for deg. Kryss av helt nederst i vinduet for
«Unntatt offentlighet» dersom saksfremlegget med vedlegg er av sensitiv art og skal unntas fra
offentlighet jfr. lov. Det skal fylles ut automatisk dersom du har registrert at saksdokumentet er
unntatt offentlighet.
Klikk OK nederst i vinduet når du har fylt ut alt vedrørende utvalgsbehandlingen. Du kommer da
tilbake til registreringsbildet for saksfremlegget.

Skal du legge til filer/vedlegg fra områder utenfor
P360, kan du gjøre det via fanen «Filer».
Her kan du dra filer over direkte fra utforsker
over til slippsonen, eller browse direkte fra
slippsonen for å legge til filen(-e).

Klikk «Fullfør» når du er fornøyd og mener du har fått med all metadata i saksfremlegget.

Produksjon av selve saksfremlegget i word via P360;

Gjør ikke endringer i malen som påvirker malens innebygde funksjoner!

På første side skriver du innenfor feltene/boksene som er
markert rett under ledertekstene (flettefelter).
Du KAN justere teksten i ledertekstene, men da skal du
være sikker på at det er slik det er ønsket det skal se ut for
utvalget! Vær obs så du ikke sletter boksene!

På side 2 i malen er det punkter du
kan slette dersom de ikke er påkrevd
skal være der av utvalget som skal
behandle saken din. De kreves ikke
til US, så da kan de slettes ved
saksfremlegg til dem.

Vær OBS hvis du sletter punktene på side 2 så du ikke fjerner flettefeltet for
vedlegg som ligger på side 1. Feltet er ikke synlig i tekst, men du ser det når
markøren kommer bort til feltet!

Når du er ferdig med å skrive i tekstdokumentet, lukker og lagrer du det på vanlig måte ved å klikke
på krysset helt øverst til høyre (lukke fila). Da får du opp en boks hvor du skal svare at du vil sjekke
filen tilbake i P360. På denne måten er filen lagret i P360, og dokumentasjon går ikke tapt.

Redigering av saksfremlegget når det står i reservert status;
Du kan når som helst i saksdokumentet ditt redigere
opplysninger ved å klikke på kontekstmenyen og
velge «Rediger egenskaper». Opplysninger som
dokumentdato, tittel, unntatt offentlighet, referanse
mv., flettes over i ditt tekstdokument når du åpner
filen og velger «Rediger».

Legge til flere filer;

Stå i fanen «Filer» i saksdokumentet dersom du skal
legge til en fil/vedlegg.
Velg «Ny» dersom du skal produsere en helt ny
wordfil. Velg slippsonen dersom du skal legge til en fil
du har liggende utenfor P360.

Ønsker du å gjenbruke allerede eksisterende filer fra
P360 som vedlegg til ditt saksfremlegg?
Stå i saksdokumentet.
Klikk på fanen «Filer»
«Ny filreferanse».
I søkebildet du får opp, kan du søke på hele/deler av
filnavnet du ønsker å gjenbruke. Marker filen du
ønsker, og klikk «OK».

Dette er en av de viktigste årsakene til at filer bør ha en beskrivende og god tittel
som derved kan søkes på og gjenbrukes!

Fletting av vedlegg inn i saksdokumentet/saksfremlegget;
Når du har hentet inn et eller flere vedlegg til saksfremlegget og anser deg ferdig med arbeidet, må
du flette inn vedleggene i saksfremlegget før alt er klart for å sendes på arbeidsflyt.

Klikk på filtittelen i hoveddokumentet
(saksfremlegget) og velg «Rediger».
Du vil nå se at filen (-e) har flettet seg inn i
vedleggsfeltet på første side i saksfremlegget.
Har det ikke det, bør du opprette filen på nytt da
flettefeltet er vesentlig for innkallingen.

Arbeidsflyt;
Nå er neste steg å sende saksfremlegget på arbeidsflyt før du ekspederer det.

Saksfremlegget kan ikke tas videre til behandling før det er godkjent i sløyfa og
ekspedert. Dette er en oppgave som tilligger deg som saksbehandler.

Saksdokumentet/saksfremlegget er fremdeles i status «Reservert». Utvalgssekretær ser at den finnes
under sitt utvalg som innmeldt sak, og vet samtidig av status at den ikke er ferdigstilt eller godkjent.
Det er hensiktsmessig å aller først sende saksfremlegget på arbeidsflyt til din leder slik at dere kan
sikre dere om at saksfremlegget ikke inneholder uønskede feil eller har mangler før det sendes på
godkjenningsflyt i sløyfen. Øverste ledelse bør slippe å rette feil som burde vært oppdaget tidlig i
prosessen. Benytt «Send til gjennomgang» i dialog med din leder i første omgang.
Når du så skal sende saksfremlegg til godkjenning, må du vite til hvem. Forhør deg med leder eller
utvalgssekretær om du er usikker.

Inkluder din leder i godkjenningsflyten selv om denne har gått god for saksfremlegget i tidligere
arbeidsflyt. Dette for at siste person i godkjenningsflyt enkelt skal se at din leder også har godkjent
saksfremlegget slik det foreligger.Slik går du fram for å sende saksfremlegget til gjennomgang først,
og så på godkjenningsflyt;

Stå i saksdokumentet.
Klikk på kontekstmenyen, og velg «Send til
gjennomgang».

Slik kan en arbeidsflyt til din leder se ut.
Skriv gjerne inn en melding/beskjed til din
leder hva du ønsker med din henvendelse
slik at leder skjønner hvorfor du har sendt
den.
Ved å klikke av i ruten nederst i bildet «Vis
alle felter», så har du mulighet til å sette
opp forfallsdato og prioritet.
Når du får klarsignal fra din leder, kan du
sende den på ny godkjenningsflyt til ledere
over denne igjen.

Gjør som i første bilde her på siden, men velg «Send til godkjenning». Sett inn alle navnene i en og
samme godkjenningsflyt når du skal sende den i sløyfen.

Se i fanen for
«Mottakere» om
lederne står i riktig
rekkefølge i
godkjenningsflyten.
Du kan justere med
piltastene til høyre.

Nr. 1 får det først, deretter nr. 2. Nr. 3 vet ikke om godkjenningsflyten før nr. 2 har godkjent!

Ekspedering av saksfremlegget etter godkjenningsflyten;
Har du aktivert ansvarsvarslingen din i P360, så skal du få melding om fullført godkjenningsflyt.

Hold allikevel et våkent blikk med saksdokumentet under godkjenningsflyten! Når
det er godkjent, skal det ekspederes! Det er ditt ansvar som saksbehandler!

Aktivere ansvarsvarslingen gjør du vet å klikke øverst på navnet ditt til høyre, velge
«Ansvarsvarsling», kryss av i alle ruter nedover, og deretter klikke på «Lagre endringer» som står i blå
tekst litt opp til venstre i bildet. Er alt krysset av fra før, så er alt i orden.

Du vil finne status ved å se i fanen «Detaljer» på
saksdokumentet/saksfremlegget – der vil siste
arbeidsflytstatus vises. Du kan klikke på arbeidsflytlinjen
og komme inn i selve arbeidsflyten hvor status for hvem
som har svart vises.

All arbeidsflyt samt behandling (i utvalg) vises i fanen «Aktiviteter».

Når saksfremlegget er godkjent av alle i sløyfen,
er det klart for ekspedering slik at
utvalgssekretær ser at saken er klar for å legges
frem for utvalget.

Utvalgssekretær vil ta kontakt med deg dersom det nærmer seg møte og du ikke har ekspedert
saksfremlegget. Ingenting i reservert status blir tatt med i møte!

BRUK AV OUTLOOK-KLIENTEN TIL PRODUKSJON AV SAKSFREMLEGG
Stå i saken du skal produsere saksfremlegget i (saken som omhandler samme tema).

Ved å høyreklikke på det røde saksfeltet får man opp en
kontekstmeny. Velg «Nytt dokument»

Huk av for «Velg mal»

Herfra gjelder samme brukerveiledning som for web’en fram til lagring og lukking av wordfilen!
Saksdokumentet ditt med filen (-e) havner da i saken din, MEN dokumentet er fremdeles i status
«Reservert» og ansees av utvalgssekretær å ikke være ferdig.
Dersom du ønsker å redigere saksdokumentet (opplysninger om korrespondansen, flettefelter osv.),
så må du gjøre det i web’en (Valget «Åpne i 360»). Det er kun filen du kan redigere herfra (ved å
dobbeltklikke på den og velge «Rediger»).
Høyreklikker du på saksdokumentet (rød sone her), har du anledning til å gjøre følgende;
Velg «Send til godkjenning» dersom leder eller andre skal
godkjenne saksfremlegget før du ekspederer det.
Velg «Send til gjennomgang» dersom du ønsker andres
uttalelser/innspill.
«Åpne i 360» fører deg til samme sted i web’en hvor du
har flere valgmuligheter enn her i Outlook.
Velg «Ekspeder» når du anser deg ferdig. Saksfremlegget
tas da videre via utvalgssekretæren.

