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Til hjelp for utvalgssekretær ved utvalgsbehandling i P360
Utvalgssekretærer i P360
Beskrivelse av arbeidet en utvalgssekretær gjør - alt fra
etablering av utvalget og møtesaken, til generering av innkalling
og protokoll/vedtak.
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Brukerveiledning – blå – 2 - Ny sak
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Brukerveiledning – blå – Nytt saksfremlegg
Denne brukerveiledningen forutsetter at du har lest de
grunnleggende brukerveiledningene (grønne merket med 1) slik
at du har en god forståelse for bruken av P360 fra før.
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2 – UTVALGSBEHANDLING
Etablere utvalg
For å etablere et nytt utvalg, trenger du å vite hvem som er leder, medlemmer og varamedlemmer. I
tittelfeltet skal utvalgets navn skal står først, deretter forkortelsen og til slutt enheten.
Du trenger også en sak i P360 som skal brukes til innkallinger og referater for dette utvalget. Den kan
hete noe lignende som «Fakultetsstyremøter LANDSAM 2017».

Saksfremlegg og vedtak skal registreres på saken dokumentene omhandler
(rekruttering, budsjett, fuskesak mv.), og ikke i møtesaken! Bruk fanen «Notater»
til å tydeliggjøre beskjeden overfor brukerne når du oppretter saken!

Sjekk først om utvalget finnes fra før, så du ikke oppretter noe dobbelt! Vær pålogget med rollen
som utvalgssekretær (bytt aktiv rolle ved å klikke på navnet ditt øverst til høyre i P360), og du vil i
venstremenyen kunne se oversikten over eksisterende utvalg under «Alle utvalg». Mangler det,
opprett nytt!
Gå til toppmenyen i web, og velg «Ny», og «Utvalg». Er det et besluttende/tyngre organ (US,
fakultetsstyre), velger du «Ekstern», og ellers «Intern» (passer for interne møter uten vedtak og uten
eksterne medlemmer).

Fyll ut
registreringsbildet;
Perioden skrives i feltene
for periode, og ikke i
tittelfeltet.
Velg «1 – internt» i feltet
for aktivisering inntil du er
klar for at
møteinnkallinger og
referater automatisk
publiseres på nett!
Mal for saksliste – her
velges agendamal. Den på
bildet har vedtakssaker,
mens andre igjen kan ha
andre type saker.
«Alle US» betyr «alle
utvalgssekretærer».

Kople medlemmer til utvalget
For eksterne utvalg;
Sjekk om de eksterne medlemmene er registrert som kontakter/privatpersoner i P360 fra før. Er de
ikke registrert, må du opprette hver enkelt person først. Du trenger å ta med navn, privatadresse,
epostadresse og mobilnummer i kontaktkortet. Det oppfordres til å være nøye med rettskrivingen
her før det lagres! Er de registrert fra før, må du forsikre deg om at epost og postadresse er
registrert på kontakten. Rediger kontakten dersom noe mangler.
Når det gjelder NMBU-ansatte i utvalg, kan vi bruke NMBU-kontakten.

For interne møter;
Her kan du bruke NMBU-kontaktkortene, og da vil de aller fleste være å finne ved søk i P360. Ta
kontakt med Dokumentsenteret dersom navn er overstrøket, eller du ikke finner kontakten ved søk.

Kopling av medlemmer til utvalget;
Gå til skrivebordet for møtebehandling, og velg «Utvalgsmedlemmer».
Bla i menylinjen og finn utvalget du skal legge til medlemmer i.

Velg deretter «Legg til eksisterende kontakt», og registrer møtesekretær, leder samt øvrige
medlemmer. Dekan/annen leder er gjerne observatør.
Dersom du ønsker å endre rekkefølgen til medlemmene, kan det endres når medlemmene er
ferdigregistrert (se helt til høyre i bildet – «Endre rekkefølge»).

Registrere fastsatte møter for utvalget
Så er det klart for å legge inn møtedatoer. Det kan være lurt å opprette ett møte av gangen i
oppstarten inntil man har funnet riktig agendamal for utvalget.
Finn utvalget ditt på «Møtebehandling», og stå i utvalget når du skal etablere møter.

Stå i fanen «Møter» og klikk på «Nytt møte».

Eksempel på registreringsbilde av nytt møte:

Dato, tid og sted/møterom er
essensielle metadata du bør ha
med.
Notatfeltet er til praktisk info
til møtedeltakerne (kommer i
møtebok mm).

Saksfremlegg produseres av saksbehandler som ønsker å fremme en sak for et
utvalg, og er ikke ment å skulle produseres av utvalgssekretær!
Se egen brukerveiledning for hvordan saksfremlegg produseres i P360.

Få oversikt over saker til behandling, og lag saksliste
Stå i utvalget, og klikk på møtedatoen under fanen «Møter».
Klikk på fanen «Saker til behandling».
Marker ved å klikke til venstre for linjen for de sakene som ønskes med i møtet.

Klikk så på «Til sakslisten», og saksfremlegget overføres dit.

Når du har overført alle saksfremleggene til sakslisten, klikker du på fanen «Sakslisten».

Orienteringssaker som ikke er fremmet som saksfremlegg, men som skal med i møtet
Søk opp saksdokumentet du ønsker å ha med som orienteringssak, og sett ny behandling på det.
Stå i saksdokumentet du ønsker å ha med i.
Klikk på fanen «Utvalgsbehandlinger» (under knappen «Mer» til høyre i ny P360-visning), velg «Ny
behandling», og fyll ut registreringsbildet!
Skriv inn nr. 1 i nummerfeltet som indikerer førstegangsbehandling, og fyll inn øvrige felter.

I feltet «Punkt på
sakslisten», kommer de
valgbare agendapunktene opp i forhold til
hvilken type agendamal
som ble valgt da utvalget
ble satt. Det er her vi
oppdager om vi har valgt
riktig agendamal, eller
om den må endres.

Når du har lagret registreringen, vises en linje under fanen «Utvalgsbehandlinger». Du kan enkelt
komme tilbake til møtet ditt ved å klikke på møtetidspunktet som vises til høyre på denne linjen.

Orienteringssaken finner du igjen under «Saker til behandling». Merk av til venstre for linjen, og
send det
«Til sakslisten». Gå til sakslisten, og du vil se orienteringssaken er med.

Bytte av agendapunkt (vedtakssak/orienteringssak)
Dersom noen av sakene skal være under et annet agendapunktet (bytte mellom orienteringssak og
vedtakssak), så gjøres dette via saksdokumentet. Du kommer til saksdokumentet ved å klikke på
punktet på sakslisten (den blå tittellinjen).

Klikk deretter på den blå tittellinjen som ligger under fanen «Dokumenter».

Stå i fanen «Utvalgsbehandlinger», klikk på de tre små prikkene til høyre for linjen, og velg «Rediger
egenskaper». Da får du opp registreringsbildet, og kan enkelt bytte mellom orienteringssaker og
vedtakssaker.

Gå tilbake til møtet ved å klikke helt til høyre for linjen igjen hvor møtetidspunkt står.

Møteinnkalling
Stå i møtet du skal sende innkalling til. Der har du nå full kontroll på dokumentstatus til hver sak.

Alle saksfremlegg og andre dokumenter skal være i journalført status og ha filer i
PDF-versjon før det genereres møteinnkalling!

NMBU Møteinnkalling er det du velger for sending over til møtedeltakerne dersom de ønsker
innkallingen mottatt elektronisk via eMeetings-appen (som enkelt kan installeres på mobil, nettbrett
og PC). Da kommer innkallingen med lenker til saksfremleggene.
Komplett innkalling er innkalling med alle saksdokumentene i ett og samme dokument. Denne egner
seg for publisering via OpenGov på nettet, og til utsending for de som ønsker innkallingen på papir.

Når du produserer innkalling, må du vite dersom noen saker er unntatt offentlighet eller om alt er
offentlig, slik at du produserer innkalling i henhold til hva som kan deles/publiseres og ikke. Du får
opp en dialogboks tilpasset type innkalling hvor du får mulighet til å velge off./u.off.
«NMBU Møteinnkalling»

«Komplett innkalling»

Gjenfinne møteinnkallingen
Innkallingen finner du igjen i møtet under fanen «Dokumenter». Den vises som en dokumentlenke
fra møtesaken din hvor innkallingen ligger registrert som saksdokument i reservert status. Filen blir
automatisk en PDF-fil. Du må derfor ha Adobe Pro dersom du må redigere innkallingen.

Innkallingen må journalføres før det er klart for utsending. Sjekk at alle filer under sakene er blitt
konvertert til PFD-filer før du publiserer slik at ikke wordfiler kommer ut. Konverter evt. manuelt ved
å klikke på de 3 små prikkene til høyre for filen, og velg «Send til PFD-konvertering».
Når du har journalført innkallingen, må du sette status på møtet.
Velg «Offentlig», og P360 henter selv innkallingen og publiserer for deg.

Sjekk i OpenGov at det har gått riktig for seg, at lenkene er med til sakene, og at det er korrekt
innkalling som ligger ute slik at sensitive opplysninger ikke lekker ut!

Møteprotokoll
Før du genererer møteprotokoll, må du registrere oppmøte.
Stå i møtet, gå til fanen «Deltakelse», og klikk på «Hent utvalgsmedlemmer».
Huk av til venstre for de personene som ikke har vært tilstede under hele møtet (en av gangen), og
klikk «Registrer oppmøte». Huk vekk for de sakene vedkommende ikke møtte på. Det vil registreres
som delvis oppmøte for disse, eller ikke møtt om vedkommende ikke møtte til noen av sakene.

Så er det klart for å sette status for
møtet, og i dette tilfellet er det
avholdt.

Nå kan du generere møteprotokoll!
I selve møteprotokollen er det en god
del du selv kan gjøre for å få den slik
du vil.
I den nederste delen hvor det ikke er
fylt ut noe under punktene, så kan du
fjerne det du ikke vil ha der av
møtebehandling og votering, og kun
beholde vedtakspunktet.
Kopier vedtaket fra øverst i
dokumentet, og lim det inn under det
nederste vedtaks-punktet. Det er det
som står nederst som sendes til
avsender som svar på saksfremlegget.
Dobbeltklikk på «Lagre» når du er
ferdig. I dette øyeblikket dukker
vedtaket opp på saksbehandlers sak!
Dersom det skjer endringer i vedtaket når protokollen godkjennes i neste møte, så endrer du
ordlyden i vedtaket nederst i samme møteprotokoll, og dobbeltklikker på «Lagre vedtak». Dette
lagres som ny versjon på vedtaket fra tidligere.

Lagring av møteprotokoll - viktig
For å lagre møteprotokollen på saken for innkallinger og protokoller, klikker du på
360-fanen i word-dokumentet

Velge «Lagre møtedokument».
I boksen som nå kommer opp, må du skrive en tittel som er beskrivende for protokollen – om den er
offentlig eller unntatt offentlig er vesentlig.
Protokollen vil du nå kunne gjenfinne på saken for innkallinger og protokoller for utvalget.

Ved å klikke på de tre små prikkene, velge «Vis versjonshistorikk», så vil du kunne se både det første
vedtaket, og det endelige vedtaket. PDF-filen som vises her, er den som ble konvertert automatisk
av P360 som arkivvariant for bevaring. Det er også denne som vises i fanen «Filer».

