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Referat fra møte i Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet 

Møte 1/2020 

Dato 26.05.2020 

Tid 10:00 – 12:00 

Sted Videomøte 

Medlemmer   

Til stede Berit Schmidt (USN) Ola Ervik (NTNU) 

 Tore Rydgren (Inn) Ove Brusegard (NMBU) 

 Eli Løvaas Kolstø (UiS) Roy Dragseth (UiT) 

 Lars-Erik Aas (HiOf) Lars Fredrik Hatlehol (Unit) 

 Nina Kaurel (UiB) Bjørn Helge Kopperud (Uninett) 

Ikke til stede   

   

   

Uninett Jørgen Nilsen  

   

Andre   

   

 

Merknader: 
I timen fra 10:00 – 11:00 ble det gjennomført et fellesmøte med fagutvalg for IMD, fagutvalg for 

informasjonssikkerhet og tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet. Tore Burheim og Sonja 

Irene Dyrkorn presenterte respektive fagutvalg, og fortalte om deres arbeid og ga noen velvalgte råd 

til tjenesterådet. 

Møtet ble ledet av Tore Burheim og Sonja Irene Dyrkorn. 

 

O-Sak 1/20: Velkommen til tjenesteråd 
Bjørn Helge Kopperud innledet møtet og ønsket alle velkommen. Han ga en kort orientering om 

prosessen med etablering av tjenesteråd, og at det jobbes med å identifisere en student som skal 

inngå i tjenesterådet.  

 

O-sak 2/20: Presentasjonsrunde 
Alle deltakere i tjenesterådet og sekretariatet presenterte seg selv og sine forventninger til 

tjenesterådet spesielt og styringsmodellen generelt. 

 

V-Sak 3/20: Valg av leder for Tjenesterådet 
Bjørn Helge Kopperud informerte om at tjenesterådet må velge sin leder, og at dette skal være en 

representant fra utdanningsinstitusjonene. Leder av tjenesterådet skal utarbeide agenda i samarbeid 

med sekretariatet, samt lede møtene.  

Ove Brusegard fra NMBU ble enstemmig valgt som leder for tjenesterådet. Han vil også gå inn i 

fagutvalget for informasjonssikkerhet. Roy Dragseth fra UiT går inn i fagutvalget for IMD som 

tjenesterådet sin representant. 
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V-Sak 4/20: Eventuelt 
Neste møte i Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet ble satt til den 17.06. Møtet 

gjennomføres på video etter lunsj. Uninett sender invitasjon til møtet. 

 

 

Vedlegg: 

• Ingen vedlegg. 


