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Sakstype D-sak 
  

Saksbehandler Geir Vangen 

 

Sammensetting av tjenesteråd for Undervisning 

Sammensettingen av tjenesterådet er basert på felles kriterier for alle tjenesterådene. I 
henvendelsen til institusjonene gikk det frem at: 
  
«Tjenesteråd skal ha medlemmer med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, og 
fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen institusjon. Tjenesterådene skal ivareta sektorens felles 
interesser og medlemmene skal bidra til sektorperspektivet, med forankring i 
digitaliseringsstrategien, handlingsplanen og i et langsiktig forvaltnings- og utviklingsperspektiv 
for tjenesteområdet. 
Deltakerne representerer ikke primært egen institusjon. Representasjonen skal gi en faglig 
bredde ut over tjenesteområdet der det er hensiktsmessig» 
  
I tillegg er andre kriterier som kjønn, type institusjon, geografi tatt inn i vurderingen. I tillegg er 
delt lagt vekt på å få med representasjon fra IT-siden, bibliotek og studieadminstrasjon. 
  
Basert på nominasjoner fra institusjonene, og kriteriene nevnt ovenfor, er følgende oppnevnt 
som deltakere i tjenesterådet 
 

Hallgerd Benan Leder læringssenter OsloMet 

Karin Brennholm Seniorrådgiver Diku 

Mathilde Holm Underdirektør UiB 

Svend Andreas Horgen Leder læringssenter USN 

Steinar Kristoffersen Rektor HiMolde 
Dagmar Langeggen Biblioteksdirektør BI 

Nils Johan Lysnes Seksjonsleder UiT 

Knut Mørken Visedekan UiO 
Lars Vemund Solerød Senioringeniør NMBU 

Terje Mørland Avdelingsdirektør Unit 

 
Tjenesterådet skal ledes av sektoren, og skal ha en ansvarlig som representerer forvaltere / 
leverandører av tjenestene innenfor tjenesteområdet. 
  
Terje Mørland fra Unit vil representere forvalter/leverandør av tjenestene som omfattes av 
tjenesteområdet. 
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Leder for tjenesterådet 
 
Som leder at tjenesterådet foreslås Knut Mørken. Mørken har lang og bred erfaring innenfor 
de tjenestene rådet omhandler, både undervisningsfaglig og fra ledelse. Det er ønskelig at 
leder av tjenesterådet også er medlem av fagutvalget, noe Mørken er. 
  
Forslag til sammensetting av tjenesterådet, inklusive leder, er jobbet frem i samarbeid med 
leder av Fagutvalget for utdanning, Marianne Øhrn Johannessen. 
 
 

Tjenesterådets oppsummering 
Tjenesterådet stiller seg bak fremstillingen, og støtter valg av leder. 
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