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Råd for helhetlig prioritering

Referat fra møte i råd for helhetlig prioritering
Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer
Til stede

Ikke til stede
Unit

1/2021
18.02.2021
12:00-13:20
Videomøte

Sigurd Eriksson, Unit (leder)
Tore Burheim, UiB
Ingrid Volden, NTNU
Johanne Raade, UiT
Kristin Selvaag
Katrine Weisteen Bjerde (observatør
fagutvalg forskning)

Per Arne Skjelvik, NORD universitet
Kjetil Hellang, UiA
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Sonja Irene Dyrkorn, UiB
Agnethe Sidselrud (observatør fagutvalg
informasjonssikkerhet og personvern)
Kjersti Røstad (referent)

Merknader:
Sigurd Eriksson (Unit) og Marianne Øhrn Johannessen (UiA) forlot møtet under sak 4.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen merknader til innkalling og referatsaker og dermed godkjent.

2. Godkjenning av referater fra forrige møter
Råd for helhetlig prioritering godkjente referatene fra 03.11. og 10.11.2020.

3. Strukturendringer i kunnskapssektoren
Unit orienterte kort om strukturendringer i kunnskapssektoren:
1. juli 2021 opprettes et nytt direktorat som får navnet Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Det nye direktoratet får ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig
utdanning og kompetansepolitikk. Kompetanse Norge og DIKU går i sin helhet inn i det nye direktoratet,
sammen med Universell, deler av Unit og enkelte oppgaver fra NOKUT. Direktoratet får hovedkontor i
Bergen, og kontorer i Oslo, Tromsø og Trondheim.
1. januar 2022 opprettes et nytt tjenesteleveranseorgan med ansvar for tjenesteleveranser relatert til IKT og
forskningsdata for kunnskapssektoren. Uninett (inkl. underliggende virksomheter), deler av NSD og
tjenesteleveranse-delen av Unit går inn i det nye tjenesteleveranseorganet som får hovedkontor i
Trondheim, og kontorer i Oslo og Bergen. Det er ikke avklart om den nye virksomheten blir et statlig
aksjeselskap eller et forvaltningsorgan.
I tillegg skal NOKUT rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan.
Bakgrunnen og begrunnelsen for omorganiseringen er at det er mange direktorater og andre virksomheter
rettet mot universitets- og høyskolesektoren og fagskolesektoren. Det er uklarhet i oppgavefordeling, roller
og ansvarsområder mellom virksomhetene, noe som har ført til et behov for forenkling og samordning.
Virksomheter som er berørt av strukturendringen er:
•

Diku

•

Kompetanse Norge

•

NOKUT

•

NSD
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•

Uninett

•

Unit

•

Universell
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Det settes i gang en prosess i Kunnskapsdepartementet for å etablere det nye direktoratet. Dette ledes
av interimsdirektør Anne-Line Wold, KD.
Innspill fra råd for helhetlig prioritering:
•

Det er viktig å ivareta den gode brukerinvolveringen og forankringen som ligger i dagens struktur.
Svar Unit: Det er ikke avklart hvordan strukturendringen vil påvirke styringsmodellen. Neste møte i
Digitaliseringsstyret blir gjennomført som planlagt. Unit foreslår å videreføre styringsmodellen ut
året, eventuelt med mindre justeringer.

Råd for helhetlig prioriterings oppsummering:
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering. Innspill fra rådet tas med i videre arbeid.

4. Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – orientering om status i arbeidet
Unit orienterte om at utkast til ny digitaliseringsstrategi ble overlevert fra arbeidsgruppen til KD den 15.
januar. KD har en intern arbeidsgruppe som jobber med å gjøre utkastet til sitt eget, men det er lite
sannsynlig at det blir vesentlige endringer i satsingsområdene. Den nye digitaliseringsstrategien skal sendes
ut på høring tidlig i mars. KDs intensjon er å lansere strategien etter påske.
Råd for helhetlig prioriterings oppsummering:
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering. Innspill fra rådet tas med i videre arbeid.

5. Status og mulige endringer i nasjonal portefølje
Unit orienterte og understreket at det ikke er vesentlige endringer i porteføljen siden forrige møte, men det
skal orienteres om to nye forslag til prosjektmandater i neste DS-møte.
Innspill fra råd for helhetlig prioritering:
Bruk av farger over prosjektets status:
•

•
•
•

Gul status over lengre tid. Er det gjort noen overordnede tiltak for å bedre dette?
Svar Unit: Det er gjennomført en ekstern gjennomgang av hele porteføljen. Resultatene ble lagt fram
i forrige DS-møte. Mangel på ressurser og det å få forpliktet ressursene inn i prosjektene er de
største funnene. På bakgrunn av dette har vi blant annet satt i gang ressursavtaler, som kan være et
godt virkemiddel for å sikre forpliktelse, samt etablert et prosjektlederforum.
Har vi tydelig Scope-diskusjon?
Svar Unit: Det er samme type fellesrapportering for alle prosjekter.
Det er formålstjenlig å gjør Digitaliseringsstyret gode ved å være mer konsistent på rapporteringen.
Viktig å se det som rapporteres fra et styringsperspektiv.
Svar Unit: Innspill tas med inn i prosjekteierforumet. Viktig å bevisstgjøre hvordan prosjektlederne
kan bruke Digitaliseringsstyret.

Råd for helhetlig prioriterings anbefaling:
Råd for helhetlig prioritering tar saken til orientering. Innspill fra rådet tas med i videre arbeid.
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7. Innspill til drøftingssak om veikart i Digitaliseringsstyret
Unit orienterte om arbeidet med veikartene. Se presentasjon.
Innspill fra råd for helhetlig prioritering:
•
•
•
•
•

Hvorfor denne saken legges frem i råd for helhetlig prioritering bør komme tydeligere frem i
saksgrunnlaget.
Felles utfordring for alle fagutvalg er ønsket om et helhetlig veikart for sektoren, som er til nytte for
institusjonene, og ikke kun tar med Unit og Uninetts kostnader.
Ett innspill gikk på at tidsperspektivet bør gå lenger enn tre år.
Synliggjøre at Sigma 2 kommer i tillegg med 100 mill.
Det er gjort et godt stykke arbeid for å få frem dataene, men det kan lett oppfattes som et dokument
som viser budsjettutviklingen i Unit og Uninett. Hvordan skal institusjonene reagere på dette?
Hvilke gevinster får man ut av digitaliseringsarbeidet?
Svar Unit: Tanken er at vi på sikt skal ha et større grunnlag for å påvirke det som skal skje over tid.
Hensikten med styringsmodellen er at sektoren skal være med på å bestemme hva som skal skje
fremover.

Råd for helhetlig prioritering gir følgende innspill til saken om veikart som skal drøftes i
Digitaliseringsstyret 1. mars 2021:
1. Formålet med og videre bruk av veikartene bør tydeliggjøres i det videre arbeidet og i selve
dokumentene.
2. Det er ønskelig at Digitaliseringsstyret gir noen økonomiske rammer for finansiering fra institusjonene i
det videre arbeidet med veikartene.
3. Det er ønskelig at Digitaliseringsstyret gir noen prioriteringer på overordnet nivå mhp innsatsområder til
det videre arbeidet.

8. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
Vedlegg: Presentasjon vist i møtet.

