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Mandat og deltakere i fagutvalg  
Bakgrunn 
Fagutvalgene skal med sin faglig kompetanse og representasjon fra ulike institusjoner gi 
faglige råd som skal sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien:  

- Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske 
digitaliseringsstrategier og mål 

- Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling 
og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i 
eksisterende fellestjenester  

- Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.  
 
Det etableres fagutvalg innen følgende områder: 

- Utdanning 
- Forskning 
- Administrasjon, ledelse og kontorstøtte,  
- Infrastruktur, mellomvare og data (IMD) 
- Arkitektur 
- Informasjonssikkerhet 

 
Digitaliseringsstyret vedtar mandat og sammensetting av fagrådene. 
 
Vurdering 
Det er utarbeidet mandat for fagutvalgene (vedlegg A). Kompetansebehov og 
sammensetning av fagutvalgene er beskrevet for hvert fagutvalg (vedlegg B). Arbeidet med å 
identifisere og kontakte konkrete aktuelle kandidater til fagutvalgene gjøres på bakgrunn av 
dette. Arbeidet med å finne deltakere og forankre sammensetningen i sektoren, er så vidt 
kommet i gang. For å kunne gjennomføre møter i fagutvalgene innen 1. oktober, bør Unit få 
godkjenning av Digitaliseringsstyret til å sette sammen fagutvalgene. Foreløpige forslag til 
deltagelse vil presenteres i møtet. 
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Mandatene ivaretar hvert fagområde samtidig som de er i tråd med intensjonene beskrevet i 
styringsmodellen. Sammensetning av fagutvalgene skal forankres i sektoren. Dette utgjør et 
godt fundament som rådgivende organer for Digitaliseringsstyret, og de vil være et godt 
faglig bidrag i det videre strategi arbeidet. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret godkjenner mandatet for fagutvalgene innen utdanning, forskning, 
administrasjon/ledelse og kontorstøtte, IMD, arkitektur og informasjonssikkerhet. 
Unit får fullmakt til å sette sammen deltagere i fagutvalgene. 
 
Vedlegg 3A: Mandat Unit fagutvalg 
Vedlegg 3B: Kriterier for sammensetting av fagutvalg 


