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

Sak
1/22

2/22

3/22

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var meldt inn tre saker fra Sikt til eventuelt.
Det var ingen merknader til innkallingen og ingen innkomne innspill til
sakene.
Vedtak:
Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra møte 03.12.2021 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til
referatet.
Vedtak:
Referat fra møte 03.12.2021 godkjennes.
Orienteringer fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Roar Olsen ved Sikt orienterte om følgende:

Sakstype
V-sak
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Foreløpig plan er at revidering av samstyringsmodell legges frem til drøfting i
april og til vedtak i juni 2022. Dette koordineres med arbeidet i
handlingsplanen ved HKdir. Utvelgelse av representanter i de ulike fora og
implementering kan da gjøres i løpet av andre halvår 2022, med oppstart ny
samstyringsmodell og nytt Digitaliseringsstyre fra 01.01.2023. Dagens
Digitaliseringsstyre består ut 2022.
Arbeidet med å kartlegge alternative finansieringsmodeller for de 21 statlige
UH-institusjonene kan tas opp igjen og sees i et større perspektiv i diskusjon
om samstyringsmodell.
Status etablering Sikt - ressurssituasjonen
Tidligere Unit, Uninett og NSD, de tre virksomhetene som nå utgjør Sikt, har
holdt igjen på rekruttering i omorganiseringsfasen. Det pågår derfor en
omfattende rekruttering fremover.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
• Digitaliseringsstyret ser frem til å starte diskusjonen om organisering
av ny samstyringsmodell og ønsker at første drøfting skjer i styret
med påfølgende diskusjoner i fagutvalg og tjenesteråd
• Digitaliseringsstyret ønsker at Sikt og institusjonene selv må benytte
enhver anledning til å ta opp mva-problematikken med
Kunnskapsdepartementet.
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Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Kristin Selvaag ved HK-dir orienterte om følgende:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har vedtatt nytt
organisasjonskart med innplassering av ansatte fra 01.05.2022.
• Alle oppgaver som gjelder UH-sektoren er samlet i avdelingen
«Høyere utdanning og forskning», med felles ledelse.
• Fra 01.01.2022 tok HK-dir over ansvaret for Samordna opptak. Sikt
har fortsatt ansvar for teknisk løsning. Samordna opptak går inn i ny
avdeling for «Godkjenning og opptak», sammen med avdeling fra
NOKUT (fra 01.01.2023).
HK-dir har mottatt et supplerende tildelingsbrev fra
Kunnskapsdepartementet med oppdrag om å etablere et 4-årig program for å
gjennomføre deling av data i kunnskapssektoren, KUDAF.
HK-dir er i gang med å kartlegge de forskjellige samarbeidsfora i sektoren og
ser dette i relasjon med samstyringsmodellen.
Sikt deltar inn i sekretariat for handlingsplan.
Kommentar fra Digitaliseringsstyret:
• Digitaliseringsstyret ønsker at det legges til rette for en prosess der
sektoren gir innspill og kunnskapsgrunnlag i arbeidet knyttet til
handlingsplan og samstyring.
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• For flere innspill se sak 5/22
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Arbeid med handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og
forskning
Kristin Selvaag ved HK-dir orienterte og ba om innspill fra Digitaliseringsstyret
på utkast til mandat for arbeidsgruppen. Mandatet ferdigstilles i
arbeidsgruppens første møte 16.02.2022.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
Digitaliseringsstyret støttet mandatet, men hadde noen innspill til
justeringer/tilføyinger:
• Det er ønskelig med en tydeliggjøring av hvordan partene i
arbeidslivet involveres.
• Det oppleves at det er stort spenn i mandatet, fra det strategiske til
det konkrete.
• Det er ønskelig å få presisert hva som skal være fellestjenester og hva
som skal være opp til hver enkelt institusjon å være med på.
• Det virker svært krevende å be en arbeidsgruppe med tidspress om å
anbefale konkrete tiltak. Digitaliseringsstyret oppfordrer heller til at
det legges opp til en prioriteringsdiskusjon. Det er viktig at sektoren
lykkes med prosjektene som allerede er i gang.
• Det er ønskelig at handlingsplanen blir koordinert mot arbeidet med
veikart.
• Samstyringsmodellen er kompleks og Digitaliseringsstyret ønsker en
prinsipiell og grunnleggende diskusjon om hva en slik modell betyr
for sektoren. Det foreslås at arbeidsgruppen har med dette
bakteppet i sitt arbeid og ser på hvor det er nødvendig med en
klargjøring og en tydeliggjøring av hvem som har myndighet og
ansvar.
• Samhandling med annen offentlig virksomhet kan også tas inn i dette
arbeidet.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og HK-dir tar med innspill fra
Digitaliseringsstyret i det videre arbeidet med handlingsplanen.
Status nasjonal digitaliseringsportefølje
Lars Fuglevaag orienterte om status på porteføljen og Julie Storlie orienterte
om hvordan porteføljestyringen kan videreutvikles. Se presentasjon.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
• Det ble etterspurt tydelighet om hvordan nye prosjekter, som ikke er
finansiert av felles investeringsmidler, legges til i oversikten.
• Det ble etterspurt informasjon om på hvilken måte de to nye
prosjektene i porteføljen, Microdata og Surveybanken, berører
sektoren og om det forventes at institusjonene skal ta de i bruk.
Svar Sikt:
Disse prosjektene har avhengigheter til de andre tjenester i
porteføljen. Sikt anbefaler å inkludere prosjekter med vesentlige
avhengigheter til porteføljen i rapporteringen slik at
Digitaliseringsstyret får helhetlig styringsinformasjon.
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Det er behov for en likere systematikk for risikostyring på
prosjektnivå, slik at grunnlaget blir sammenlignbart på tvers av
prosjektene.
For prosjekter som skal avsluttes, er det ønskelig å få en dypere
gjennomgang av fremdrift, gjennomføringsgrad, ressursbruk og
gevinster. Det er også interessant å få fremlagt avslutningsrapporter
for avsluttede prosjekter.
Merkingen av finansiering av prosjektene i oversikten bør fremgå
tydeligere. «Sikt egenkapital» betyr midler som Digitaliseringsstyret
bestemmer over. «Sikt» betyr øremerkede midler fra
Kunnskapsdepartementet.
Videre arbeid med identifiserte forbedringsområder for
porteføljestyring ble støttet. Det ble presisert at porteføljestyringen
er sentral for å sikre strategisk prioritering, gjennomføring og
realisering av strategiske ambisjoner og økonomiske gevinster.

Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre
arbeidet.
Deling av digitale læringsressurser (DLR) – Beskrivelse av gevinstbildet og
forslag om tilleggsfinansiering med felles investeringsmidler i 202
Christine Johnsen ved Sikt orienterte om gevinster ved DLR. Se presentasjon.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
• Viktig å arbeide med insentiver for å fremme kultur for deling.
• Det er prinsipielt uheldig å bruke av investeringsmidler til innføring av
tjenester. Det er nødvendig å finansiere dette nå, men må ikke
danne en presedens.
• Det ble stilt spørsmål om man ser behov for ytterligere investeringer,
sett bort fra drift.
Svar Sikt:
Det forutsettes at brukerfiniansieringen fra 2023 skal dekke normal
drift og vedlikehold. Dersom sektoren ønsker vesentlig mer
funksjonalitet, må det gjøres ytterligere investeringer i framtiden.
• Det be stilt spørsmål om DLR sees i sammenheng med
innsiktsprosjektet knyttet til øvrige tjenester på
undervisningsområdet. Svar Sikt:
Ja, det gjør det. DLR er for øvrig allerede integrert med de mest
sentrale systemene Sikt tilbyr på undervisningsområdet.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret stiller 7 MNOK fra felles investeringsmidler til disposisjon
for videre utvikling og innføring av DLR i sektoren i 2022. For øvrig tas saken
til orientering.
Ny fellestjeneste – Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning
Bjørn Helge Kopperud ved Sikt orienterte. Se presentasjon.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
Digitaliseringsstyret ønsket at Cybersikkerhetssenteret blir innført som en
fellestjeneste, men hadde innspill til følgende:
• Det er ønskelig at Sikt ser på fordelingen mellom obligatoriske- og
valgfrie tjenester. Blant annet bør sertifikattjeneste og CISO-forum
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vurderes i den obligatoriske tjenesten. Nytteverdien av disse vil
reduseres hvis ikke hele sektoren er med.
Det må sees nærmere på prismodell med progressiv rabatt, da den
ikke var inkludert i prinsippene for betalingsmodeller som ble vedtatt
av Digitaliseringsstyret tidligere.
Den obligatoriske delen oppleves dyrere enn det man hadde
forventet.

Digitaliseringsstyret endret vedtaksforslaget i møtet og ser frem til ny sak i
aprilmøtet.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret vedtar at Cybersikkerhetssenter for forskning og
utdanning etableres som en fellestjeneste i kunnskapssektoren.
Tjenestene forvaltes og videreutvikles av Sikt i tråd med sektorens
samstyringsmodell.
Det skal jobbes videre med å etablere gode samarbeidsmodeller og god
arbeidsfordeling mellom Cybersikkerhetssenteret og de lokale
informasjonssikkerhetsmiljøene, herunder endelig inndeling i obligatoriske og
valgfrie tjenester med tilhørende prissetting.
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Organisering av fellesanskaffelse av Service Management-verktøy for UHsektoren
Lars Skogan fra Sikt orienterte. Se presentasjon

V-sak

Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
• Det er viktig å koordinere med andre prosesser før saken kommer
tilbake i aprilmøtet.
Digitaliseringsstyret omgjorde saken fra vedtakssak til orienteringssak. Et
vedtak fattes først når det foreligger en anbefaling om eventuelle anskaffelse.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar redegjørelsen av fellesanskaffelse av Service
Management-verktøy til orientering og ber om at arbeidet koordineres med
andre prosesser i sektoren.
Sikt gjennomfører undersøkelser og utarbeider gjennomføringsplan for felles
anskaffelsesprosess. Planen skal inneholde forslag til forankring av
anskaffelsesprosesser og forvaltning av tjenestene, samt en
finansieringsmodell for arbeidet. Digitaliseringsstyret ber om at
anbefalingene og planer for prosess legges frem for Digitaliseringsstyret i
april 2022.
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Orientering om fremdrift i konseptfasen til Tilgjengeliggjøring og deling av
forskningsadministrativ informasjon (TILDE-prosjektet)
Vigdis Kvalheim og Anders Stubban ved Sikt orienterte. Se presentasjon.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
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Nasjonalt masteropptak og Fremtidens opptak - status for prosjektene
Terje Mørland ved Sikt ga en kort orientering, da det var kort tid igjen av
møtet. Se presentasjon. Digitaliseringsstyret imøteser en grundigere
orientering i neste møte.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
• Digitaliseringsstyret oppfordret Sikt til å sende en anmodning til
Kunnskapsdepartementet, på vegne av Digitaliseringsstyret, om å
bidra til å få på plass en forskrift som muliggjør et samordnet
masteropptak.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Evaluering av møtet – Forventninger til neste møte
På grunn av at møtet gikk over tiden settes det av bedre tid neste gang til
evaluering.
Eventuelt
Styremedlem Gøril Heitmann slutter hos UiT og ble i møtet takket for
innsatsen. Hun blir erstattet av Jørgen Fossland fra samme institusjon.
Fysisk møte 7.-8. juni ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Tidsrammen for
samlingen foreslås utvidet, fra kl. 12:00 7. juni til kl. 16:00 8. juni 2022.
Møtedatoer for høsten 2022:
5. oktober kl. 10-14 (digitalt møte) og 29.-30. november (fysisk møte fra kl.
12-12)

Vedlegg:
Presentasjon vist i møtet (PDF)
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