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Referat - møte i fagutvalg/tjenesteråd for Administrative tjenester 
Møte 1/2020  
Dato 26.05.2020  
Tid 10.10 – 12.00  
Sted Videomøte  
Medlemmer  Til stede 
UiT Eli Margrete Pedersen J 
UiA Kjetil Hellang J 
NMBU Jan Petter Stenberg J 
OsloMet Line Haugen J 
HiM Randi Gammelsæter J 
UiO Johannes Falk Paulsen N 
UiB Per Arne Foshaug J 
AHO Helga Hyldmo Ranes J 
NTNU Roar Tobro Fra 10:30 
   
   

Unit Anders Reitan J 
 Tor Holmen J 
Andre   

 

Merknader: 
 

Sak Tema Saks-
type 

1/20 Velkommen og presentasjonsrunde O 
 Hadde en runde rundt bordet 

 
 

2/20 Gjennomgang av tjenesterådenes mandat O 
 Unit gjennomgikk mandatet til både tjenesterådene og fagutvalget, ansvar og 

oppgaver.  
Stor enighet om at det var riktig å slå sammen tjenesteråd og fagutvalg i den 
perioden vi er inne i. Det blir viktig å være tydelig på når vi behandler saker 
tilhørende det ene eller andre ansvarsområdet. Vi må i tillegg involvere oss i 
arbeidet vedr felles forvaltning av felles løsninger etterhvert som BOTT-
initiativene bres ut i hele sektoren. 
 
Vedtak: 
Tjenesterådet tok saken til orientering 

 

3/20 Kort presentasjon av tjenesteområdet O 
 Unit gjennomgikk oversikten av hvilke tjenester som inngår pr. dato. 

Her er det viktig med en samordning av f.eks. finansieringsmodeller, og clustring 
av tjenester som har likeartede modeller. Dette vil kreve en god tjenestekatalog. 
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Vedtak: 
Tjenesterådet tok saken til orientering 

4/20 Prosess for ny digitaliseringsstrategi, orientering fra arbeidsgruppe O 
 Sekretariatet for arbeidet med ny digitaliseringsstrategi ga en orientering om 

prosess og de innspillene som er gitt fra institusjonene. De ønsker også en 
oppfølging fra Tjenesterådet med innspill nå som dette er etablert. 
 
Vedtak:  
Tjenesterådet tar saken til orientering og ønsker å gi innspill ved et senere 
tidspunkt. 

 

5/20 Valg av leder V 
 Konstituert leder for det tidligere fagutvalget, Kjetil Hellang, ble foreslått som ny 

leder. Dette ble støttet av medlemmene. 
 
Vedtak: 
Kjetil Hellang, UiA, velges til leder. 

 

6/20 Møteplan 2020 V 
 Unit la fram forslag til møteplan til 2020. Forslaget var basert på 

møtetidspunktene til Digitaliseringsstyret høsten 2020. I tillegg ønsket deltakerne 
et møte i juni for å sette seg mer inn i oppgavene som ligger foran 
 
Vedtak: 
Foreslåtte datoer 12.08 og 19.10 vedtas. I tillegg finner Unit tid for et møte i juni. 

 

7/20 Eventuelt  
 Ingen saker til eventuelt.  
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