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Referat fra møte i fagutvalg for utdanning 

Møte 2/2021 
Dato 25.05.2021 

Tid 13:00-15:30 

Sted Videomøte 

Medlemmer   
Til stede Marianne Øhrn Johannessen, UiA 

(leder)  
Royne Skaarer Kreutz, OsloMet 

 Knut Martin Mørken, UiO Ann-Tove Eriksen, Diku 
 Anne Berit Swanberg, BI Heidi Adolfsen, UiT 

 Veslemøy Hagen, UiS Bjørg Kristin Selvik, HVL 

 Audun Grøm, NTNU Ann Elin Brattebø Andersen (observatør 
med talerett) 

Ikke til stede Christen Soleim, UiB Svend Andreas Horgen, USN 

 Solve Sæbø, NMBU Morten Stene, NSO 

Andre Even Fjellestad (UiA) Theodor Henriksen (UiA)  
 

Unit Natasha Harkness Vegard Moen (sak 7-8) 

 Terje Mørland  Marte Holhjem (sak 7-8) 

 Trude S. Larsen (sak 7-8) Kjersti Røstad (referent sak 7-8) 

 

 
Merknader:  

Knut Martin Mørken (UiO) og Ann-Tove Eriksen (Diku) forlot møtet kl. 15:00. 

7. Innkalling og dagsorden 

Leder ønsket velkommen til fagutvalgets andre møte. 

Fagutvalget hadde ingen merknader til innkallingen. Referat fra møte 08.02.2021 ble godkjent. 

8. Orientering fra Unit 

Unit orienterte skriftlig om hhv. økonomien i Arbeidslivsportalen (ALP) og planene for arbeid med 

modernisering av FS for resten av 2021, se saksframlegg. 

Det ble videre gitt muntlige orienteringer om bl.a: 

• Digitaliseringsstyrets møte 29.04 

• Samstyringsmodellen videreføres ut året. Råd for helhetlig prioritering er avviklet, etter vedtak i DS 

29.04.  

• Systemene til Samordna opptak skal moderniseres. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 

foreslått 10 mill. kr til Unit i 2021 for å starte planleggingen av nytt opptakssystem samt 

risikoreduserende tiltak knyttet til eksisterende system. 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar saken til orientering og innspill tas med i det videre arbeid. 

 

https://diku.no/om-diku/ansatte?departement=Seksjon%20for%20utdanning%20og%20digitalisering%20(DIG)&search=ann%20tove%20eriksen
https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/svend-andreas-horgen
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9. Veikart for utdanningsområdet   
Unit orienterte om Digitaliseringsstyrets fremtidige behandling av veikartene.  

Langsiktige veikart vil ikke bli vedtatt av 9. juni, slik det var planlagt. Digitaliseringsstyret ønsker å bruke mer 

tid på prosessen. Dette bl.a. på grunn av omorganiseringen i direktoratene, og at sektoren venter på KDs nye 

digitaliseringsstrategi. 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar saken til orientering med de merknader kommet frem i møtet. 

10. Arbeid med handlingsplanen, workshop 
 

Innspill fra fagutvalget: 

Det ble brukt to samhandlingsverktøy, Mentimeter og Mural. Resultater er oppsummert i egne vedlegg. 

Fagutvalgets anbefaling: 

Resultatene av workshopen oppsummeres, og arbeidet med oppspill til handlingsplanen må fortsette til 

høsten. 

 

11. Eventuelt 
 

Leder orienterte om ny jobb. Utvalget og Unit takket for god ledelse og ønsket lykke til videre. 
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