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Merknader: 
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.  
Det er ønskelig med et lengre møte neste gang for å få bedre tid til sakene.  
 
1. Innledning 
Sigurd Eriksson ved Unit (leder) ønsket velkommen til det første møtet i rådet. Råd for helhetlig prioritering 
består av fagutvalgsledere, ressurser med økonomikompetanse på sektornivå og representant fra Unit. Rådet 
skal sikre helhetlig behandling og prioritering av fagutvalg og tjenesteråd opp mot Digitaliseringsstyret.  
Agenda, saksdokumenter og referater legges ut på Unit.no.   

2.  Forslag til mandat for Råd for helhetlig prioritering 
Kristin Selvaag ved Unit orienterte om bakgrunnen for felles tjenestestyringsmodell. Se presentasjon. 
Tjenestestyring, der kjernen er tjenesteråd, utgjør et nytt nivå i styringsmodellen, i tillegg til Råd for helhetlig 
prioritering.  

Tjenesterådenes sammensetning behandles av Digitaliseringsstyret pr. e-post i god tid før oppstartsmøtet for 
tjenesterådene 26. mai 2020.  

Innspill som kom fram i møtet tas med i det videre arbeidet. 

Mandatet, med de presiseringer som kom opp i møtet, revideres og sendes på sirkulasjon til rådets 
medlemmer som gir snarlige tilbakemeldinger. Det reviderte mandatet legges frem som orientering for 
Digitaliseringsstyret i møte 29.04.2020. 

3. Foreløpig agenda neste møte i Digitaliseringsstyret 
Innspill fra Råd for helhetlig prioritering 

 Det er viktig at Digitaliseringsstyret diskuterer den økte digitaliseringen som skjer under 
koronakrisen, og setter mål som øker sannsynligheten for at dette tas med i det som blir 
normalsituasjonen.  

 Viktig å videreføre arbeid med åpenhet. (Plan S, Open Education m.m., tilganger og eierskap).  
 Veikartarbeidet blir viktig, høye ambisjoner gir krevende prioriteringer og derfor behov for en 

langsiktig økonomisk vurdering. 

4. Status nasjonal digitaliseringsportefølje 
Saken tas til orientering. 
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5. Møteplan, møteform og arbeidsform 
Møter i rådet avholdes to uker før møtene i Digitaliseringsstyret. 

6. Annet 
Det ble informert om at evaluering av Digitaliseringsstyret og fagutvalg blir sak på Digitaliseringsstyrets 
septembermøte. 
 


