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Møte
Dato
Tid
Sted
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Til stede
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01.03.2021
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Video

Arne Benjaminsen (UiO)
Marit Reitan (NTNU)
Robert Rastad (UiB)
Gøril Heitmann (UiT)
Seunn Smith-Tønnesen (UiA)
Lars Atle Holm (NMBU)
Unit
Roar Olsen
Sigurd Eriksson
Kristin Selvaag
Ingrid Buhaug Brænden
Anders Hansteen Reitan
Lars Fredrik Hatlehol
Observatører Jan Fredrik Schøyen (KD)
Siv Andersen (Diku)
Kjærstin Åstveit (UHR)

Karen Lomeland Jacobsen (HVO)
Petter Aasen (USN)
Asbjørn Seim (OsloMet)
Lasse Finsås (Nord Universitet)
Thomas Garås Gulli (NSO)
Frode Arntsen
Terje Mørland
Lars Fuglevaag
Katrine Weisteen Bjerde
Åshild Berg-Tesdal
Kjersti Røstad (referent)
Joakim Østbye (Representant fra
hovedsammenslutningene Akademikerne,
LO, YS og Unio)
Bjørn Ragnar Stensby (NOKUT)
Tom Røtting (Uninett)

Merknader:
Lasse Finsås (Nord Universitet) deltok i sak 1-5.
Sak
1/21

2/21

3/21

4/21

Tema
Konstituering av nytt Digitaliseringsstyre for høyere utdanning og forskning
Roar Olsen ved Unit ønsket velkommen til det nye Digitaliseringsstyret (DS)
og gikk igjennom styrets mandat, ansvarsoppgaver og sammensetning. Se
presentasjon. Digitaliseringsstyret med leder Arne Benjaminsen ble deretter
erklært konstituert.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning konstitueres.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen saker til eventuelt, ingen innspill til sakene eller merknader til
innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.
Godkjenning av referat fra forrige møter
Referater fra møte 19.11.2020 og 11.01.2021 er offentliggjort på unit.no.
Ingen merknader til referatene.
Vedtak:
Referater fra møtene 19.11.2020 og 11.01.2021 godkjennes.
Orienteringer fra direktør i Unit
Unit orienterte om følgende tema (se også presentasjon):

Sakstype
V-sak
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Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Mulighet for sammenligning (benchmarking) av studentdata på tvers
av institusjoner i STAR-løsningen.
Omstillingsprosessen for direktoratene og leverandørselskapene
under Kunnskapsdepartementet (Strukturendringer i
kunnskapssektoren).
Samstyringsmodellen med Digitaliseringsstyret, fagutvalg og
tjenesteråd videreføres ut året. Råd for helhetlig prioritering
anbefales avviklet. Digitaliseringsstyret behandler saken i neste møte.
Fagutvalgsmedlemmene har gjennom en spørreundersøkelse
evaluert eget fagutvalg, styringsmodellen som helhet og delt tanker
om videre organisering.

Kommentarer fra Digitaliseringsstyret rundt omorganiseringen:
• Spørsmål om håndtering av mva i fortsettelsen. KD er i dialog med
Finansdepartementet for avklaringer.
• Jan Fredrik Schøyen (KD) orienterte om at ny lovproposisjon for ny UH-lov
legges frem våren 2021. NOKUT får en egen, senere prosess.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Status nasjonal digitaliseringsportefølje
O-sak
Unit orienterte om endringer i den nasjonale digitaliseringsporteføljen. Unit
kommenterte at det er iverksatt tiltak for å styrke gjennomføringsevnen i
prosjektene, i tråd med forslag i QA-rapport som ble lagt fram i forrige møte.
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Kommentar fra Digitaliseringsstyret:
Det ble etterlyst informasjon om status for innføringen av Arbeidslivsportalen
fase 1.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre
arbeidet.
Veikart for fellestjenester i høyere utdanning og forskning

D-sak

Unit orienterte. Se presentasjon.
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Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
• Enighet om at utkastet til veikart er et godt utgangspunkt for det videre
arbeidet med å få oversikt over et samlet kostnadsbilde og prioritering i
sektoren.
• Det ble foreslått at Unit utarbeider scenarioer med høy, middels og lav
ambisjon, med budsjettramme som utgangspunkt for videre
saksbehandling. I det videre arbeidet er det ønskelig å styrke
beslutningsunderlaget gjennom scenariebeskrivelser som viser
konsekvenser og gevinster knyttet til ulike scenarioer.
• Det bør gjennomføres et ekstra møte i forkant av møtet 9. juni for å
avstemme de valgte scenarioene med Digitaliseringsstyret.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret ber om at «Veikart for fellestjenester i høyere utdanning
og forskning» ferdigstilles med de innspill som kom fram i drøftingen, og
legges fram for endelig behandling i Digitaliseringsstyret 9. juni.
Satsingsforslag «Kompetanseplattform for Livslang læring»
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Unit orienterte. Se presentasjon.

8/21

9/21

10/21

11/21

Kommentar fra Digitaliseringsstyret:
Det ble kommentert at hovedsammenslutningene bør involveres i det videre
arbeidet.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre
arbeidet.
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE)
– mandat for konseptfasen
Unit orienterte med bakgrunn i saksgrunnlag.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret godkjenner oppstart av konseptfase.
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata - mandat
Unit orienterte med bakgrunn i saksgrunnlag.
Kommentar fra Digitaliseringsstyret:
• Formuleringer rundt NSD må korrigeres i dokumentene.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret godkjenner oppstart av utredningen.
Evaluering av møtet
• Sakene er godt forberedt og godt presentert.
• God møtestruktur med stødig møteleder.
• Spennende diskusjoner med god takhøyde for
«nybegynnerspørsmål».
• Nå som DS har blitt et mindre fora økes bevisstheten om at
medlemmene representerer hele sektoren.
• Det er ønskelig med mer enn 20 minutters lunsjpause.
• Med store saker på dagsorden er det viktig å få alle sakene 1 uke før
møtene.
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Vedlegg:
• Presentasjon vist i møtet (PDF)

V-sak

V-sak

