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Referat fra møte i Tjenesteråd for Undervisningstjenester 

Møte 1/2020 

Dato 26.05.2020 

Tid 10:15 – 12:00 

Sted Nettmøte (zoom) 

Medlemmer   

Til stede   

 Knut Mørken UiO, møteleder etter 
konstituering 

 Hallgerd Benan OsloMet 

 Nils Johan Lysnes UiT 

 Dagmar Langeggen BI 

 Mathilde Holm UiB 

 Svend Andreas Horgen USN 

 Lars Vemund Solerød NMBU 

 Steinar Kristoffersen HiMolde 

 Karin Brennholm Diku 

 Terje Mørland Unit fra 15 juni 

 Marianne Øhrn Johannessen Fagutvalg for utdanning (Kun 
under sak 1/20) 

   

   

   

Ikke til stede   

   

   

Unit Geir mange Vangen  

 Vegard Moen (ref)  

   

Andre   

 

Merknader: 

 
For utdypende informasjon til referatet, se saksdokumenter (PDF) fra møtet. 

 

Sak 1/20 Velkommen med presentasjonsrunde 
 

Geir Magne Vangen ønsket velkommen til første møte i tjenesteråd for Undervisningstjenester, og 

alle deltakere ga en kort presentasjon av seg selv.  

 

Marianne Øhrn Johannessen, leder Fagutvalg for utdanning, ønsket velkommen til arbeidet med 

tjenestestyring for undervisningsområdet og ga en kort introduksjon til arbeidet i fagutvalg og 

tjenesteråd.  
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• Tjenesterådenes operative styring av tjenestene er viktig, og sektoren vil ha stor nytte av 

innsatsen som blir lagt ned. Tjenesteråd for undervisningstjenester har fått en god 

sammensetning.  Samlingen av digitalisering av sektoren har allerede gitt resultater. Unit og 

Diku har sammen med institusjonene kommet langt på to år. Sektoren har bl.a. blitt mer 

samordnet om prinsipper for felles beslutninger, prioriteringsmekanismer, økonomi, og kan 

vise til konkrete resultater som Arbeidslivsportalen, masteropptak og LOR.  

• Undervisningsnære tjenester er et komplekst område. Kunnskapsdepartementet forventer 

utvikling på området. Unit har fasilitert bra.  

• Vi bør sørge for at det er god takhøyde og engasjement i arbeidet. Vi må gå opp veien selv 

om mandater og formaliteter ligger klare. 

• Forventninger til tjenesterådet: Ta den gode driften videre, bidra til nye løft, utforsk 

mulighetene, og tenk nytt og stort. Det er viktig med gode meningsbrytninger og 

diskusjoner. Å bidra til at man setter fart i arbeidet er nyttig.  

 

Modell for tjenestestyring ble gjennomgått 

(Presentasjon vedlagt) 

 

 

Sak 2/20 Konstituering av tjenesteråd, med valg av leder (v-sak) 

 
Sektoren har blitt invitert til å foreslå deltakere i basert på felles kriterier for alle tjenesterådene. 

Prosess for sammensetning har vært: 

• Sektoren ble invitert til å spille inn deltakere innen 1. mai.  

• Sammensetning foreslått av Unit i samråd Fagutvalg for utdanning 

• Godkjent Digitaliseringsstyret 15. mai 

Som leder at tjenesterådet foreslås Knut Mørken. 

Vedtak: Tjenesterådet stiller seg bak fremstillingen, og støtter valg av leder. 

 

Sak 3/20 Mandat for tjenesterådet (v-sak) 
 

Mandatet ble gjennomgått. Dette er et generelt mandat for alle tjenesteråd. Tjenesterådet kan gjøre 

mindre endringer om nødvendig. 

 

Fra diskusjonen: 

• Vi bør komme i gang med arbeidet før vi endrer mandatet. 

• Fornuftig å ha en fleksibel tilnærming, kan justere forholdet til andre styringsgrupper / råd 

senere. 

• Mangler full oversikt over tjenesteområdet, bør ha dette først før vi endrer.  
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• Bør konkretisere hva som er innflytelsen / handlingsrommet til Tjenesterådet. Veikartene er 

kjernen i arbeidet. Dette definerer omfang og budsjett for tjenestene. Det er 

Digitaliseringsstyret via Fagutvalgene som endelig vedtar veikartene.  

• Konsortiene har egne budsjetter. Det må avstemmes hva som ligger til konsortistyrene og til 

Tjenesterådet.   

• Ikke alle saker bør behandles i alle utvalg, grensene bør gås opp, det er ikke helt tydelig 

arbeidsdeling mellom nivåene. Kan bli langsomt / tungvint behandling. Dette må vi følge 

med på etter at vi kommer i gang, vi må passe på at vi blir handlekraftig nok. Innflytelsen til 

Tjenesterådet blir stor gjennom veikart / langtidsbudsjetter.  

• Ikke alle tjenester / systemer er like kritiske, Tjenesterådet må bli kjent med tjenestene for å 

forstå mer av dette.  

 

Vedtak: Ingen umiddelbare innspill til endringer mandatet. Tjenesterådet kommer tilbake til 

eventuelle endringer etter arbeidet har kommet i gang.  

 

 

4/20 Presentasjon av tjenester (o-sak) 
 

Vegard Moen ga en kort presentasjon av undervisningstjenestene i Unit. Tjenestene er organisert 

under flere seksjoner i Unit, men de fleste hører til Seksjon for undervisningstjenester. Det kan 

hende at tjenester bør flyttes mellom tjenesterådene etter at arbeidet har kommet i gang.  

Vedtak: Tjenesterådet tar saken til orientering 

 

Sak 5/20 Digital eksamen – tredjepartsprogramvare (v-sak) 
 

Det tidligere prioriteringsrådet for undervisningsnære tjenester drøftet utvikling av tjenesten 

Digital eksamen i møte 21. Januar. Prioriteringsrådet pekte på behovet for at Units tjeneste bør 

understøtte utvikling av nye og mer varierte vurderingsformer.   

 

Tjenesten Digital eksamen vil bidra til at vurderingsformene blir mer varierte, men ønsker fortsatt 

å utvikle digital støtte til tradisjonell skoleeksamen. Tjenesten ønsker derfor å utvikle støtte for å 

bruke tredjepartsprogramvare under eksamen som beskrevet i saksnotatet.  
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Fra drøftingen i tjenesterådet: 

• Det er viktig å ha prinsipper for når utvikling av ny funksjonalitet skal finansieres av 

leverandørene eller av vår tjeneste. 

• Initiativet er godt, gjennomarbeidet og mer konkret enn tidligere beskrivelser av utvikling av 

tredjepartsstøtte. 

• Det viktig å kikke på veikart og tanker om levetid mot neste innkjøp ved denne type 

beslutninger. 

• Skoleeksamen vil eksistere i parallell med nye vurderingsformer.  

• Vi bør støtte utvikling av tredjepartsverktøy. Dette er viktig for å kunne digitalisere den siste 

delen av eksamener.  

• Det er viktig at vi ikke binder oss for mye til en leverandør ved utvikling av denne type 

funksjonalitet. 

• En langsiktig helhet som støtter denne type beslutning savnes. Derfor blir arbeid med veikart 

viktig.  

Vedtak: Tjenesterådet støtter forslaget til utvikling av tredjepartsverktøy for digital eksamen.  

 

 

Sak 6/20 Videre arbeid, prioriterte oppgaver (D-sak) 
 

Lista i saksnotatet er ikke uttømmende, men peker på saker som er Unit har identifisert. Det ble lite 

tid til å drøfte videre arbeid og saken bør tas opp på neste møte.  

 

Fra drøftingen i Tjenesterådet: 

• Veikartene blir viktig, ellers må vi behandle enkeltsaker. Dette arbeidet må derfor prioriteres 

høyt. 

• Det blir viktig å se tjenestene i et helhetlig bilde fra brukerens side.  

• Tjenesterådets arbeidsprosesser bør diskuteres, gjerne ikke bare korte møter, men også 

workshoper online, godt forberedt.  

• Opptak av video er en viktig sak som bør få plass. 

• Oppgaver som bør videreføres fra tidligere prioriteringsrådet bør oppsummeres.  

 

Vedtak: Saken drøftes videre på neste møte. 
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Sak 7/ 20 (v-sak) Møteplan for 2020 
 

Det ble for kort tid til å fastsette møteplan for hele 2020. Det bør gjennomføres et møte før 

sommerferien der vi kan fastsette møteplan for resten av året. Neste møte bør vare minst tre timer 

med pauser, og være godt planlagt.  

Vedtak: Unit finner forslag til møtetidspunkt for nytt møte i siste halvdel av juni. Videre møteplan 

blir sak på møtet. 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl.  1205 

Ref. Vegard Moen 


