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Oppnevning av porteføljestyrer 

 

Forslag til vedtak 

Digitaliseringsstyret vedtar foreslått sammensetning av porteføljestyrene.  

Bakgrunn 

Samstyringsmodellen for digitalisering med mandat for Digitaliseringsstyret og 

porteføljestyrene, ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 30. november 2022. Det skal oppnevnes 

medlemmer for: 

• Porteføljestyret for utdanning og administrasjon 

• Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser 

• Porteføljestyret for data og infrastruktur 

 

I felles brev av 20. desember 2022 ba HK-dir og Sikt om innspill til kandidater for 

Digitaliseringsstyret og porteføljestyrene. Frist for innspill ble satt til 20. januar 2023. 

Vurdering 

Det er kommet innspill fra 13 av 21 UH-institusjoner, og det er i hovedsak de mindre 

institusjonene som ikke har nominert kandidater til styrene.  

I noen av innspillene er det forslag på samme kandidat i flere styrer. Det har vært dialog 

mellom HK-dir og Sikt for å sikre at mandatenes krav til representasjon er ivaretatt i alle fire 

styrene. 

I tråd med mandatet, kan porteføljestyrene ha en bredere sammensetning enn 

Digitaliseringsstyret. Sikt har hatt kontakt med andre deler av kunnskapssektoren for å sikre 

bred kompetanse og innsikt i brukerbehov.  
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Under presenteres forslag til leder, medlemmer og varamedlemmer i de enkelte 

porteføljestyrene med påfølgende vurdering av kompetanse og representasjon.  

 

Forslag sammensetning av Porteføljestyret for utdanning og administrasjon 

 

Faste medlemmer Stilling  Institusjon 

Marit Reitan Prorektor utdanning, leder av porteføljestyret NTNU 

Ellen Johanne Cæsar Økonomidirektør UiO 

Christen Solheim Utdanningsdirektør UiB 

Heidi Adolfsen Avdelingsdirektør forskning, utdanning og 

formidling 

UiT 

Espen Fosse Avdelingsleder studieadministrasjon HVL 

Sven Andreas Horgen Leder digitalisering og utdanningskvalitet USN 

Jan Petter Stenberg Organisasjons- og personaldirektør NMBU 

Sjur Bjerke IKT-direktør UiS 

Line Haugen Økonomidirektør OsloMet 

Jørgen Grønlund IKT-direktør HiØ 

Elisabeth Jeppesen Dekan Fakultet for helsefag VID 

Jørgen Valseth Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig NSO 

Varamedlemmer Stilling  Institusjon 

Tore Rydgren Seksjonssjef, avdeling digitalisering HINN 

Marlene R. Mørch Seksjonsleder studieadministrasjonen UiA 

Fast observatør Stilling  Institusjon 

Ingrid Melve Fagdirektør HK-dir 

 

Vurdering av sammensetning:  

Det foreslås et porteføljestyre med tolv medlemmer, to varamedlemmer og en fast 

observatør fra HK-dir. Ti av de faste medlemmene samt varamedlemmene er valgt ut blant 

de nominerte kandidatene fra UH-21-institusjonene. I tillegg foreslås en representant fra en 

privat høyskole og en representant fra NSO. Etter ønske fra NSO foreslås samme person å 

sitte både i Digitaliseringsstyret og porteføljestyret. Det er lagt vekt på å få til en rimelig 

balanse mellom ulike fagområder, ulike typer institusjoner, administrativ og faglig linje, og 

mellom menn og kvinner. Kontinuitet fra tidligere tjenesteråd og styringsgrupper er også 

vektlagt. Prorektor for utdanning ved NTNU foreslås som leder av porteføljestyret. 

   

 

  



 

    3 

Forslag sammensetning av Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser  

   

Faste medlemmer  Stilling  Institusjon 

Merete Vadla Madland  Prorektor for forskning, leder av porteføljestyret UiS 

Jan Bjålie Forskningsdekan UiO 

Ingelin Steinsland  

Prodekan for forskning ved Fakultet for 

informasjonsteknologi og elektroteknikk  

NTNU 

Maria-Carme Torras Calvo  Direktør for universitetsbiblioteket UiB 

Pål Vegard Storeheier Seksjonssjef, avdeling forskning UiT 

Tord Tjeldnes IT-direktør UiA 

Yngve Foss Forskningsdirektør OsloMet 

Ellen Hermanrud Biblioteksjef USN 

Lise Amy Hansen Prorektor for forskning AHO 

Geir Arne Rosvoll Biblioteksdirektør NMBU 

Trude Eikebrokk Leder kunnskapsforvaltning Sintef 

Tone Fløtten Daglig leder Fafo 

Varamedlemmer Stilling  Institusjon 

Torunn Skogsrud Boger Biblioteksjef HiØ 

Anna Løken Biblioteksjef HINN 

Fast observatør Stilling  Institusjon 

Katrine Weisteen Bjerde Fagdirektør HK-dir 

Benedicte Løseth  Områdedirektør – forskningssystemet og 

internasjonalisering 

NFR 

  

Vurdering av sammensetning: 

Det foreslås et porteføljestyre med tolv medlemmer, to varamedlemmer og to faste 

observatører fra henholdsvis HK-dir og Norges forskningsråd. Ti av de faste medlemmene 

samt varamedlemmene er valgt ut blant de nominerte kandidatene fra UH-21-institusjonene, 

og alle institusjonene som har nominert kandidater er representert. I tillegg foreslås to 

representanter fra instituttsektoren, begge nominert av FFA – Forskningsinstituttenes 

fellesarena. Det er lagt vekt på å få til en god faglig bredde, balanse mellom ulike typer 

institusjoner, administrativ og faglig linje, og mellom menn og kvinner. Kontinuitet fra tidligere 

tjenesteråd og styringsgrupper er også vektlagt. Prorektor for forskning ved UIS foreslås som 

leder av porteføljestyret. 
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Status sammensetning av Porteføljestyret for data og infrastruktur  

 

Faste medlemmer  Stilling  Institusjon 

Ståle Mørch IT-direktør, leder av porteføljestyret NMBU 

Ingrid Volden Avdelingsdirektør økonomiavdelingen NTNU 

Gottfried Greve 

Viserektor for innovasjon, satsninger og 

klynger 

UiB 

Kjetil Hellang Økonomi- og campusdirektør UiA 

Roy Dragseth Seksjonssjef, IT-avdelingen UiT 

Ketil Lund IT-direktør OsloMet 

IT-direktør IT-direktør UiO 

Brian Jørgensen  Fagkonsulent Oslo Kommune 

Anne-Cecilie Riiser IT-direktør Meteorologisk institutt 

Elin Borrebæk IT-direktør BI 

Kristian Bergem Avdelingsdirektør Utdanningsdirektoratet 

Medlem fra FFA-institutt. Vil avklares Forsknings-

instituttenes 

fellesarena (FFA) 

Varamedlemmer Stilling  Institusjon 

Idar Magne Flemmen IT-leder HVL 

Brigt Birkeland IT-direktør HINN 

Fast observatør Stilling  Institusjon 

Tor Holmen Fagdirektør HK-dir 

Solveig Flock Avdelingsdirektør, avdeling for 

forskningsinfrastruktur 

NFR 

 

Vurdering av sammensetning:  

Det foreslås et porteføljestyre med 12 faste medlemmer og to varamedlemmer. Vi har satt 

sammen et bredt utvalg både i forhold til fagkompetanse og type virksomheter. Vi har lagt 

vekt på at alle viktige kundegrupper er representert. Videre har vi vektlagt faglige og 

personlige egenskaper som ser sammenhenger og behov i et større perspektiv. BOTT og 

UH-17 er viktige kundegrupper og utgjør 60% av medlemmene i porteføljestyret. Videre er 

instituttsektoren representert med meteorologiske institutt og Forskningsinstituttenes 

fellesarena (FFA), mens private er representert ved BI. Utdanningsdirektoratet og Oslo 

kommune representerer grunnopplæringen gjennom sitt engasjement i Feide. Vi har hatt en 

utfordring når det gjelder representasjon fra små institusjoner (UH-17), da de ikke har 

nominert kandidater. Vi er i kontakt med nestleder i FFA for å finne en egnet kandidat som 

kan representere bredden av forskningsinstitutter i vår kundeportefølje. IT-direktør ved 

NMBU, Ståle Mørch, foreslås som leder av porteføljestyret. 

 

 

 


