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Sammensetning og ledere i fagutvalgene for høyere utdanning og 
forskning 
 
Bakgrunn 
Viser til Sak 10/18 fra møtet nr. 1 i Digitaliseringsstyret, og følgende forslag til vedtak: 
"Digitaliseringsstyret godkjenner sammensetningen av fagutvalgene som forelagt i Sak 10 
Vedlegg A. Dersom Digitaliseringsstyret har endringsforslag til listen, vil styreleder avgjøre 
den endelige sammensetningen av fagutvalgene basert på en anbefaling fra Unit. Dette for å 
sikre mulighet for oppstartsmøte 25.09." 

Saken ble behandlet pr. epost, der Digitaliseringsstyret ga sine innspill til justering av 
sammensetning av fagutvalgene. Det kom også innspill fra flere om at leder for fagutvalgene 
må være en representant fra sektoren, og at Unit er sekretariat. Videre kom det 
kommentarer på at fagutvalget for informasjonssikkerhet burde ha med representanter på 
ledernivå fra institusjonene.  
  
Vurdering 
Leder for Digitaliseringsstyret godkjente sammensetningen av fagutvalgene på bakgrunn av 
innspillene som kom. Pga. knapp tidsramme fram mot første møte i fagutvalgene var ikke 
alle forslagene til deltakere avklart med de det gjaldt. Disse var derfor ikke ført opp på 
sammensetning pr. 25. september. Disse er nå avklart og lagt inn i oversiktene med uthevet 
skrift for å gi en god oversikt. 
 
Styreleder vedtok at ledere for fagutvalgene skal komme fra sektoren og sekretariatet har 
tatt kontakt med samtlige medlemmer i fagutvalgene for å høre deres mening om aktuell 
lederkandidat. Fagutvalgene har deretter vurdert forslagene og blitt enig om en kandidat 
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som deretter er blitt forespurt og takket ja til oppgaven. Leder står med uthevet skrift i 
oversiktene. 
 
Sekretariatet har forespurt to IT-direktører om deltakelse i fagutvalget for 
informasjonssikkerhet for å etterkomme ønsket om å få mer ledelse inn i fagutvalget. Disse 
står med uthevet kursiv i oversikten. Fagutvalget hadde allerede en representant fra 
ledernivå, og vedkommende foreslås som leder for fagutvalget. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar sammensetning og ledere i fagutvalgene i henhold til forslaget i 
saksvedlegget.  
 
Vedlegg 18A: Medlemmer og ledere i fagutvalgene for høyere utdanning og forskning 
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