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Orientering

Bakgrunn
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har satt i gang arbeidet med å
revidere Handlingsplan for høyere utdanning og forskning, i tråd med oppdraget fra
Kunnskapsdepartementet om å iverksette og følge opp Strategi for digital omstilling.
Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med institusjonene i sektoren, Sikt, NOKUT og
Forskningsrådet.
HK-dir etablerer en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren, som skal ha ansvar
for å revidere handlingsplanen. Arbeidsgruppen er satt sammen på bakgrunn av forslag
fra Universitets- og høgskolerådet (UHR). Det er utarbeidet et utkast til mandat for
arbeidsgruppen, se vedlegg. HK-dir sammen med Sikt er sekretariat for
arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen har sitt første møte 16. februar og har følgende hovedmilepæler:
Tid

Milepæl

16.2.

Oppstartsmøte i arbeidsgruppen, deretter jevnlige møter hele våren

1.4.

Utkast til behandling i Digitaliseringsstyret

22.4.

Innspillsrunde i sektoren

7.-8.6.

Revidert utkast til behandling i Digitaliseringsstyret

30.6.

Handlingsplanen er ferdigstilt og publisert

Fagutvalgene vil være involvert som referansegruppe i flere omganger, og det vil også bli
informert og innhentet innspill fra andre relevante aktører.

Vurdering
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen som HK-dir har oppnevnt til å utarbeide den reviderte handlingsplanen er
satt sammen av medlemmer fra sektoren etter råd fra UHR. Det ble i utvelgelsen lagt
vekt på kompetansebredde knyttet til de seks strategiske innsatsområdene i strategien,
og representasjon fra et ledelsesperspektiv for universitets- og høyskolesektoren. Videre
er det lagt vekt på god balanse med hensyn på fag og bakgrunn, institusjonsstørrelse,
geografisk fordeling og kjønn. Gruppens leder er prorektor utdanning Kathrine Tveiterås
ved UiT, Norges arktiske universitet. Øvrige medlemmer er: Tor Grande, prorektor

forskning, NTNU. Mathilde Holm, programdirektør digitalisering, UiB. Yngve Røe,
førsteamanuensis, OsloMet. Sven Andreas Horgen, seksjonssjef digitalisering og
utdanningskvalitet, USN. Elena Menichelli, seniorrådgiver/dataanalytiker, UiS. Vilde
Veronica Haukeland, studentrepresentant, NSO.
Det er utarbeidet et utkast til mandat for arbeidsgruppen og mandatet ferdigstilles etter
første møte i arbeidsgruppen.
Møter i arbeidsgruppen
Det legges opp til en forholdsvis stram møteplan for arbeidsgruppen med seks møter før
utkast sendes til Innspillsrunde i april. Det første møtet vil innrettes mot å skape et felles
utgangspunkt for arbeidsgruppen. Leder for arbeidsgruppen som utarbeidet utkastet til
Strategi for digital omstilling er invitert for å gå gjennom og diskutere strategien. Videre
vil det gis informasjon om gjeldende handlingsplan, status for tiltak knyttet til denne,
samt gjennomgang av samstyringsmodellen. Det vil i den sammenheng bli lagt opp til en
diskusjon rundt justering av samstyringsmodellen for å ivareta oppfølging i tråd med den
nye direktoratsstrukturen.
Den nye strategien peker spesifikt på at de fleste tiltaksområdene krever innsats og
handling i regi av universitetene og høyskolene selv. Det kan være nyttig å diskutere i
hvilken grad og på hvilken måte handlingsplanen skal omhandle enkeltinstitusjoners
tiltak, og eventuell oppfølging av disse. Det vil være relevant å vurdere videreføring eller
justering av prinsippet som ble lagt i gjeldende handlingsplan: «For å gi en ramme for
hva som skal etableres som fellestjenester, er det tatt et utgangspunkt i at jo nærmere
kjerneoppgavene til institusjonene tjenestene ligger, jo større skal tilretteleggingen for
innovasjon, lokal styring og valgfrihet være». Og «Dess nærmere administrative
prosesser og støtteprosesser, skal arkitekturen og løsningene være standardiserende
fellestjenester. Disse må også realiseres som plattformer som nye tjenester igjen kan
bruke.».
Arbeidet skal resultere i en handlingsplan med prioriterte tiltak innenfor de
tiltaksområdene som er identifisert i strategien, men arbeidsgruppen må også tidlig
diskutere håndtering av de overordnede forutsetningene som er identifisert i strategien.
Digitaliseringsstyret oppfordres til å gi innspill både til utkastet til mandat, og til tema
som blir viktig i arbeidet med å revidere handlingsplanen.
Forslag til vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og HK-dir tar med innspill fra
Digitaliseringsstyret i det videre arbeidet med handlingsplanen.

