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Møte 6

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 11.01.2021
Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer
Til stede

Ikke til stede
Unit

Andre

6
11.01.2021
Kl. 10:00-11:10
Video
Ida Munkeby (NTNU)
Arne Benjaminsen (UiO)
Kjell Bernstrøm (UiB)
Gøril Heitmann (UiT)
Seunn Smith-Tønnesen (UiA)
John William Viflot (UiS)
Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for
forskning)
Roar Olsen (Unit)
Nina Schanke Funnemark (tidligere
Lånekassen)
Morten Dalsmo (SINTEF)
Sigurd Eriksson
Kristin Selvaag
Ingrid Buhaug Brænden
Anders Hansteen Reitan
Frode Arntsen
Jan Fredrik Schøyen (KD) - observatør
Gro Tjore (Diku) - observatør

Lars Atle Holm (NMBU)
Karen Lomeland Jacobsen (HVO)
Johnny Thorsen (USN)
Asbjørn Seim (OsloMet)
Lasse Finsås (Nord Universitet)
Solveig Flock (NFR)
Thomas Garås Gulli (NSO)
Aina Margrethe Berg (NORCE)
Roland Mandal
Arve Olaussen
Åshild Berg-Tesdal
Kjersti Røstad (referent)
Geir Nysetvold (NTNU)
Tom Røtting (Uninett)

Merknader:
Nina Schanke Funnemark (Lånekassen) har sluttet i Lånekassen og deltok ikke i møtet.
Sak
74/20

75/20

76/20

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styreleder Ida Munkeby ønsket velkommen til møtet. Det var ingen
merknader til innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra møte 19.11.2020 er offentliggjort på unit.no.
Ingen merknader til referatet.
Vedtak:
Referat fra møte 5/2020, 19.11.2020, godkjennes.
Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – oversendelse av utkast til
Kunnskapsdepartementet
Unit orienterte om arbeidet med ny digitaliseringsstrategi som oversendes
KD 15.01. Arbeidsgruppa takker for det store engasjementet som UHsektoren har vist igjennom innspillsrundene. Se presentasjon.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:

Sakstype
V-sak

V-sak

V-sak
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Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Naturlig å ta med alle skriftspråk (nynorsk, bokmål, samisk) under
universell utforming, forutsetninger?
Dokumentet er fortsatt ordrikt. Vurder om det er mulig å korte ned
ytterligere i de delene som ikke omfatter innsatsområdene.
Vurder om målbilder bør plasseres foran satsningsområder.
Hvis langtidsplanens mål ikke er ambisiøse nok, må vi få dette tydelig
frem.
Del avsnitt i to under økonomiske rammebetingelser med «ordinær
tradisjonell drift» før «lære hele livet».
Savner tydeligere og mer offensiv gevinstrealisering.
Undervisningstung strategi. Viktig at strategien støtter opp om også
andre undervisningsformer enn digital undervisning.
Roar Olsen ved Unit skal gi en kort presentasjon av arbeidet med ny
digitaliseringsstrategi under KDs Kontaktkonferanse 12.01. og vil
knytte en kommentar til det ekstraordinære finansieringsbehovet for
å realisere en slik ambisiøs strategi under presentasjonen.
Digitaliseringsstyret føyde til ordet «bred» i vedtakets siste setning.

•
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tilrår at Unit oversender utkast til ny
digitaliseringsstrategi til Kunnskapsdepartementet for endelig ferdigstilling.
Oppsummeringsnotat over mottatte innspill til første‐ og andreutkast av
strategien, vedlegges oversendelsen.

77/20

Digitaliseringsstyret anbefaler at Kunnskapsdepartementet gjennomfører en
bred høring av endelig versjon før lansering av strategien.
Eventuelt
Unit takket medlemmene som trer ut av styret for et godt og viktig samarbeid
og ga en spesiell takk til avtroppende styreleder Ida Munkeby som har ledet
styret på en svært god måte.

Vedlegg:
• Presentasjon vist i møtet (PDF)

