Unit – Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 29.04.2021
Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer
Til stede

2/2021 – ekstra
29.04.2021
Kl. 14:00-15:45
Video

Ikke til stede

Karen Lomeland Jacobsen (HVO)

Unit

Roar Olsen
Sigurd Eriksson
Kristin Selvaag
Ingrid Buhaug Brænden
Terje Mørland
Anders Hansteen Reitan
Gro Tjore (Diku) Observatør
Hege Bolstad Pettersen (UHR)
Observatør
Joakim Østbye (Representant fra
hovedsammenslutningene
Akademikerne, LO, YS og Unio)

Andre

Arne Benjaminsen (UiO)
Marit Reitan (NTNU)
Robert Rastad (UiB)
Gøril Heitmann (UiT)
Seunn Smith-Tønnesen (UiA)
Lars Atle Holm (NMBU)

Petter Aasen (USN)
Asbjørn Seim (OsloMet)
Lasse Finsås (Nord Universitet)
Thomas Garås Gulli (NSO)
Astrid Birgitte Eggen (UiS)
Vara: Marit Torgersen (INN)

Frode Arntsen
Lars Fredrik Hatlehol
Lars Fuglevaag
Åshild Berg-Tesdal
Kjersti Røstad (referent)
Ole-Jakob Stedvin (NOKUT)
Tom Røtting (Uninett)

For utdypende informasjon til referatet, se presentasjon (PDF) fra møtet.
Merknader:
Sak
12/21

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Leder ønsket velkommen til møtet og ønsket spesielt nytt medlem fra UiS,
Astrid Birgitte Eggen, velkommen. Digitaliseringsstyret består nå av 12
medlemmer.

Sakstype
V-sak

Varamedlem Marit Torgersen (INN) møtte for Karen Lomeland Jacobsen
(HVO).

13/21

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 møte
Referat fra møte 01.03.2021 er offentliggjort på unit.no.
Ingen merknader til referatet.
Vedtak:

V-sak

Unit – Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere utdanning og forskning
14/21

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Referat fra møte 01.03.2021 godkjennes.
Orienteringer fra direktør i Unit

O-sak

Unit orienterte om strukturendringsprosessen og om anskaffelsesprosess

for ny videoopptaksløsning og utfordringer med Schrems II.
15/21

Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Justering av samstyringsmodellen – avvikle råd for helhetlig prioritering

V-sak

Unit orienterte.

16/21

Vedtak:
Digitaliseringsstyret tilrår at råd for helhetlig prioritering avvikles.
Scenarier og veikart
Unit orienterte. Se presentasjon.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
• Ønsker en mer trinnvis tilnærming i prosessen videre.
• Tydeliggjøre økonomiske konsekvenser bedre i veikartdokumentene
og få med disse på inntektssiden.
• Unit bør se på inntekstpotensiale utenfor sektoren. Mulighet til å
bruke brukerbetaling fra andre til å fylle på investeringsmidlene.
Implementeringskostnader/-kapasitet må ikke undervurderes.
• Flere pekte på at scenario C er ambisiøst, da kapasitet og
kompetanse til implementering, også hos det nye
tjenesteleveranseorganet og ved institusjonene, er viktige faktorer å
ta hensyn til.
• Scenario A, nullalternativet, kan representere et betydelig
ambisjonsnivå, men det forutsetter at drifts- og
vedlikeholdskostnader frigis til utvikling gjennom 1) effektivisering av
forvaltningen og 2) at tjenester tas ut.
• Det er usikkert om den nye digitaliseringsstrategien utløser sentral
finansiering over statsbudsjettet.
Digitaliseringsstyret vedtok en revidert vedtakstekst.

17/21

18/21

Vedtak:
Unit tar med de innspill og føringer som kom fram i møtet. Videre prosess for
veikart:
- I junimøtet behandles oppdatert plan for bruk av investeringsmidlene i
2021, og forslag til veikart for 2022-2025 tas opp til drøfting.
- I møte høsten 2021 tas veikart for 2022 til behandling med et vedtak.
Nytt forslag til veikart for 2022-2025 tas til drøfting. Vedtaket for 2022
må eventuelt justeres i henhold til statsbudsjettet.
- I møte i første kvartal 2022 tas veikart 2022 - 2025 til endelig behandling
og vedtak.
Evaluering av møtet
• Gode innledninger og saksgrunnlag som sørget for gode og
produktive diskusjoner.
• Bør vurdere flere korte møter framfor få og lange møter.
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

D-sak

Unit – Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Vedlegg:
Presentasjon vist i møtet (PDF)

Digitaliseringsstyret for
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