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Sammensetning av tjenesteråd   

Bakgrunn 
Etter vedtaket om innføring av felles modell for tjenestestyring i Digitaliseringsstyrets møte 
30. januar, ble det satt i gang en prosess for å sette sammen tjenesteråd som er kjernen i 
tjenestestyringen. Sektorene (statlig og privat UH/F, helse- og instituttsektoren) ble bedt om å 
foreslå kandidater til tjenesterådene, og deretter har Unit i samarbeid med fagutvalgene 
utarbeidet forslag til sammensetning. 
 
Det har vært god oppslutning og interesse fra institusjonene, og det kom svar fra 27 
institusjoner som til sammen har foreslått 107 kandidater fordelt på de fem tjenesterådene. 
 

Vurdering 
Unit har i samarbeid med fagutvalgene satt sammen tjenesterådene med bakgrunn i følgende 
kriterier: 

- Tjenesterådet skal ha kandidater med lederrolle og/eller relevant faglig tyngde 

- Det skal tilstrebes god kjønnsbalanse i tjenesterådet 

- Bredden mht. type institusjoner, størrelse på institusjoner og geografisk spredning skal 

være ivaretatt 

I brevet til institusjonene der Unit ba om forslag til kandidater, var det også beskrevet hvilken 
type representasjon som er ønsket i tjenesteråd. Forslagene som er kommet inn samsvarer 
godt med oppfordringen i brevet. 
 
Sammensetningen er i all vesentlighet i tråd med forslagene fra institusjonen i den forstand at 
de som er valgt ut går inn i det tjenesterådet som institusjonen har foreslått. Det er noen få 
avvik som er avklart med de personene det gjelder og med kontaktpersonen for institusjonens 
forslag. 
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Det er ønskelig med en representant fra helsesektoren til tjenesteråd for forskning, men der 
mangler forslag til kandidater. Dette vil følges opp i fortsettelsen og tjenesterådet utvides med 
et medlem når dette er avklart. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret stiller seg bak forslaget til sammensetning av tjenesteråd. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 26A_Sammensetning_av_tjenesteråd 
Vedlegg 26B_Mandat_tjenesteråd 
 


