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Sak

Tema

1/20

Velkommen, med presentasjonsrunde
Fungerende avdelingsdirektør Geir Vangen ønsket velkommen til tjenesterådets
første møte.
Alle medlemmene, samt observatørene fra Unit, presenterte seg.
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Leder av Fagutvalg for utdanning Marianne Ø. Johannsen kom med en hilsen fra
fagutvalget.
•
•
•

•
•

•
2/20

3/20

Tusen takk for at dere har tatt på dere dette vervet
Husk å tenke helhet
Ta på alvor de digitale trendene og de muligheten det gir. Tørr å tenke
nytt, og tørr å tenke stort. Fagutvalget ønsker å utfordre tjenesterådet
når det skal diskuteres ulike arbeidsgrupper slik at innovasjon og
nytenkning prioriteres.
Sett fart, ha fokus på resultater og ikke la saker gå i loop.
Vi må gjøre hverandre gode. Vi må avklare hvilke saker som hører
hjemme i fagutvalget og i tjenesterådet slik at vi får effektiv tidsbruk. I
starten bør vi kanskje ha noen fellesmøter om de store sakene.
Ønsker dere lykke til!

Konstituering av tjenesteråd, med valg av leder (vedlegg 1)
Heidi Adolfsen var i forkant av dagens møte foreslått som leder og presenterte
sitt kandidatur.
Vedtak:
Tjenesterådet konstituerte seg selv. Tjenesterådet støtter forslaget om at Heidi
Adolfsen utnevnes til leder av tjenesterådet. Saken ble enstemmig vedtatt ved
akklamasjon.
Mandat for tjenesteråd (vedlegg 2)
Mandatet ble gått igjennom på overordnet nivå og Vangen orienterte om at det
er rom for å gjøre justeringer i mandatet da dette tjenesterådet også skal fungere
som konsortietstyre for FS-konstortiet.
Heidi Adolfsen tok over ledelsen av møtet og gikk i det videre igjennom mandatet.
Medlemmene i tjenesterådet kommenterte at det er viktig å tenke langsiktig. Det
er viktig å balansere kostnadene mellom drift og nyutvikling og rådet må jobbe for
å finne måter å finansiere nyutvikling på.
Det ble også sagt at rådet må være tydelige på hva som skal være sentralt i disse
systemene, og hva kan dekkes av lokale system ute ved institusjonene.
Videre må økonomien være en viktig del av alt rådet starter med. Det er behov
for transparens og å få oversikt.
Når det gjelder å ev. endre mandatet ble det forslått et nytt punkt under formål:
"Bidra til innovasjon og nyutvikling innenfor det studieadministrative
tjenestefeltet."
Rådet må finne ut av hvordan det ser for seg arbeidsprosessene fremover. Det blir
viktig å se det helhetlige bildet i og med at tjenestene har to ulike
finansieringskilder. Dette må Unit si noe om.
Vedtak:

V

V
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Tjenesterådet godkjenner mandatet og ønsker å ta inn setningen "Bidra til
innovasjon og nyutvikling innenfor det studieadministrative tjenestefeltet." Under
formål.
Presentasjon av tjenester (vedlegg 3)
De tre seksjonslederne presenterte tjenestene som tjenesterådet har ansvar for.
Vedtak:
Tjenesterådet tar saken til orientering.
Videre arbeid, prioriterte oppgaver (vedlegg 4)
Det var bred enighet om at forslaget fra Unit dekker mange av sakene rådet må
jobbe med fremover.

4/20

5/20
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Tjenesterådet var enige om at arbeidet med veikart må bli første oppgave da
dette vil sette retningen for rådets arbeid. Det blir viktig å tenke bredt og
innovativt, men samtidig at man ha tid til en prioriteringsprosess slik at realistiske
planer legges.
Ev. endringer i organiseringen av brukermedvirkning bør vente til veikartet er på
plass, da det trolig også vil gi noen føringer. Samtidig bør det ikke utsettes for
lenge da det er viktig å skape mer rom for innovasjon og nytenkning.
Vedtak:
Tjenesterådet prioritere arbeidet med veikart som sin første oppgave. Ev.
endringer i organiseringen av brukermedvirkningen på lavere nivå avventes til
veikartet er på plass.
Møteplan 2020
Tjenesterådet drøftet ulike alternativer for kommende møter og fastsettelsen av
datoer.

6/20

V

Vedtak:
Det settes opp et kort møte før sommeren (andre halvdel av juni) hvor det er
ønskelig å starte prosessen med veikart. Møteplan for høsten fastsettes i eller i
etterkant av dette møtet.
Unit sender ut forslag til møtedato.

Møtet ble avsluttet kl. 14:21

Vedlegg:
•
•
•
•
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