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Dato
Tid
Sted
Medlemmer
Til stede

01.04.2022
Kl. 09:00‐12:15
Video

Forfall
Sikt

HK‐dir
Andre

Robert Rastad (UiB)
Marit Reitan (NTNU)
Jørgen Fossland (UiT)
Seunn Smith‐Tønnesen (UiA)
Lars Atle Holm (NMBU)
Asbjørn Seim (OsloMet)
Arne Benjaminsen (UiO)
Roar Olsen
Terje Mørland
Frode Arntsen
Tom Røtting
Vigdis Kvalheim
Bjørn Helge Kopperud
Kristin Selvaag
Tor Holmen
Jan Fredrik Schøyen (KD) Observatør
Joakim Østbye (Representant fra
hovedsammenslutningene
Akademikerne, LO, YS og Unio)

Lasse Finsås (Nord Universitet)
Astrid Birgitte Eggen (UiS)
Karen Lomeland Jacobsen (HVO)
Thomas Garås Gulli (NSO)
Marit Torgersen (INN) vara for P. Aasen
Forlot møtet kl. 11:30 fra sak 22/22
Petter Aasen (USN)
Anders Hansteen Reitan
Lars Skogan
Trude Skjønhaug Larsen
Julie Storli
Lars Fuglevaag
Henrik Tøndel
Kjersti Røstad (referent)
Kjærstin Åstveit (UHR)
Ole‐Jacob Skodvin (NOKUT)

Merknader:
Robert Rastad (UiB) ledet møtet i Arne Benjaminsens fravær.
For utdypende informasjon til referatet, se presentasjon (PDF) fra møtet.
Sak
14/22

15/22

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Leder ønsket nytt medlem fra UiT, Jørgen Fossland, velkommen som
medlem i Digitaliseringsstyret.
Asbjørn Seim (OsloMet) og Karen Fredrikke Lomeland Jacobsen (HVO)
hadde sitt siste møte i styret og ble takket for innsatsen.
Det var ingen merknader til innkallingen og ingen innkomne innspill til
sakene.
Vedtak:
Innkallingen godkjent. Dagsorden godkjent.
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra møte 14.02.2022 er offentliggjort på denne nettadressen:
www.unit.no/digitaliseringsstyret. Ingen merknader til referatet.
Vedtak:
Referat fra møte 14.02.2022 godkjent.
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Orienteringer fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Roar Olsen ved Sikt orienterte om følgende:
 Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) og CRIS‐løsning (forskningsinformasjon).
Sikt, Universitets‐ og høyskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes
fellesarena (FFA) skal lage en tydeligere beskrivelse over innhold og
funksjonalitet i løsningen, samt beskrive en tydelig videre
gjennomføringsplan for realisering. Mandat og medvirkning fra
sektoren er særdeles viktig og må tydeliggjøres. Ny orientering kommer
i neste Digitaliseringsstyremøte.
 Det jobbes aktivt, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD), med
ny løsning for Samordna opptak, parallelt som det pågår ekstern
kvalitetssikring etter krav fra Finansdepartementet.
 For å styrke utviklingen av tjenestene og at disse treffer kundens behov,
vil Sikt vil orientere seg mot mer mål‐ og gevinstorientert styring og
oppfølging av prosjekter og aktiviteter.
 Årsplan for Digitaliseringsstyrets møter i 2022 legges ved referatet.
Møteinnkallinger sendes ut.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK‐
dir)
Det var ingen orientering fra HK‐dir utover de to neste sakene på agendaen.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Arbeid med handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og
forskning
Leder av arbeidsgruppa, prorektor utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås,
orienterte om status for arbeidet med handlingsplanen.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
 Det er ønskelig at fagforeningene blir involvert i høringsrunden.
 Arbeidsgruppa må ta høyde for sektorens kapasitet og mangel på
kompetanse, samt se sammenhenger og avhengigheter mellom
prosjektene.
 Det ble oppfordret til å gjennomføre en felles høringsrunde av
handlingsplanarbeidet og revidert samstyrings‐/samarbeidsmodell i
sektoren.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og HK‐dir tar med innspill fra
Digitaliseringsstyret i det videre arbeidet med handlingsplanen.
Skisse til samarbeidsmodell for digitalisering
Kristin Selvaag ved HK‐dir og Roar Olsen ved Sikt orienterte om skissen for
samarbeidsmodell for digitalisering. Skissen er utarbeidet i felleskap mellom
HK‐dir og Sikt og foreslår blant annet å videreføre Digitaliseringsstyret som
et digitaliseringsråd og styre for fellestjenester.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
Samarbeidsmodellen:
Forslaget til modell oppleves som en forbedring og forenkling ved at
Digitaliseringsstyret ivaretar både rollen som rådgiver til direktoratet og
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styrerollen for fellestjenestene. Modellen må sikre god kapasitetsstyring og
porteføljestyring for å lykkes med prosjektene og veikartene må kunne sees
i sammenheng med handlingsplanen. I det videre arbeidet må det
tydeliggjøres hvordan modellen skal bidra til samordning mellom
institusjonene.
Mandat Digitaliseringsstyret:
Mandatet til Digitaliseringsstyret må være tydelig med hensyn til rollene
overfor Sikt og HK‐dir. Det anbefales ikke å utvide representasjonen fra
andre sektorer, men heller inkludere disse i felles møter om felles
utfordringer ved digitalisering.
Mandat Produktområdestyrene:
Sammenslåing av funksjonene til tjenesteråd og fagutvalg til produkt‐
områdestyrer synes fornuftig. Det foreslås at rådene/styrene fortsatt ledes
av sektoren. Navnet produktområdestyre bør vurderes i forhold til om det
finnes en mer beskrivende tittel. Det anbefales at Digitaliseringsstyret
delegerer mer av prosjektoppfølgingen til produkt‐områdestyrene, hvor
medlemmene sitter enda tettere på fagområdene enn
Digitaliseringsstyret.
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Høring:
Det ble oppfordret til å gjennomføre en felles høringsrunde av handlings‐
planarbeidet og samstyringsmodell i sektoren.
Vedtak:
Innspillene tas med i det videre arbeidet med å utarbeide en felles modell
for samarbeid om digitalisering i høyere utdanning og forskning.
Ny fellestjeneste – Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning
Tom Are Røtting og Bjørn Helge Kopperud ved Sikt orienterte om forslag til
inndeling i obligatoriske og valgfrie tjenester med tilhørende prissetting.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
Det er ønskelig med en helhetlig satsing hvor både UH17 og BOTT deltar på
like premisser. For de mindre institusjonene er det ønskelig med flere
tjenester inn i den obligatoriske delen, for eksempel blokkering av IP‐
adresser.
Det er en felles utfordring i sektoren å sikre gode miljøer og god
kompetanse. Sikt svarer på dette punktet at fagmiljøet er svært attraktivt
og opplever god rekruttering. Miljøet har tett samarbeid med helsesektoren
og de nordiske landene gjennom NORDUNET.
Generelt er det ønskelig at det i fremtidige saker spesifiseres konkret hvilke
ulike kostnadselementer som ligger til grunn i prismodellen (størrelse på
fastandelen og beskrivelse av hvordan størrelsesrabatten er utformet).
Dette for å skape åpenhet og større aksept for kostnadene.
Digitaliseringsstyret la til følgende setning i vedtaket:
Digitaliseringsstyret ber om å få en evaluering av Cybersikkerhetssenteret i
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løpet av 2023, og at evalueringen tar opp i seg samarbeidet med andre
kunnskapsmiljøer på cybersikkerhet i sektoren.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret vedtar innhold og kostnadsfordeling for de
obligatoriske fellestjenestene i Cybersikkerhetssenter for forskning og
utdanning som beskrevet.
Øvrige tjenester fra Cybersikkerhetssenteret tilbys som valgfrie tjenester og
den enkelte institusjon beslutter eventuelt kjøp av disse.
Cybersikkerhetssenteret skal kontinuerlig videreutvikle og forbedre sine
tjenester i samråd med kunder og brukere.
Eventuelle nye tjenester som bør være obligatoriske, skal godkjennes av
Digitaliseringsstyret.
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Digitaliseringsstyret ber om å få en evaluering av Cybersikkerhetssenteret i
løpet av 2023, og at evalueringen tar opp i seg samarbeidet med andre
kunnskapsmiljøer på cybersikkerhet i sektoren.
Status nasjonal digitaliseringsportefølje
Julie Storlie ved Sikt la frem status for nasjonal digitaliseringsportefølje
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Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
Digitaliseringsstyret uttrykker at formen på rapporteringen er blitt bedre og
har et hensiktsmessig nivå. Det er viktig å ha tett oppfølging av framdrift, da
forsinkelser har store direkte og indirekte konsekvenser.
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Digitaliseringsstyret ga Sikt følgende bestilling:
Digitaliseringsstyret ber om en vurdering av absorberingsevnen på mottaks‐
og innføringssiden, sett opp mot prosjektporteføljen og framdrift i
prosjektene.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre
arbeidet.
Felles anskaffelse av Service Management‐verktøy
Terje Mørland og Lars Skogan ved Sikt orienterte om behov og prosess for
fellesanskaffelse av Service Management verktøy.
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:
Det ble uttrykt et tydelig behov for IT‐SM og i mindre grad behov for HR‐
SM. Ved valg av løsning bør man alltid ha en exitstrategi for å unngå
innlåsningsmekanismer.
Vedtak:
Digitaliseringsstyret ber Sikt om å organisere en anskaffelse av verktøy for
Service Management i tråd med vurderingene angitt ovenfor. Prosessen
skal kun utløse kjøpsplikt for virksomheter som eksplisitt uttrykker dette.
Sikt skal sørge for god deltakelse og forankring fra virksomheter i UH‐
sektoren.
Nasjonalt masteropptak og Fremtidens opptak ‐ status for prosjektene
Camilla Haugland (UiO) og Trude Skjønhaug Larsen (Sikt) orienterte om
status for prosjektene nasjonalt masteropptak og fremtidens opptak.
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Vedtak:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Evaluering av møtet – Forventninger til neste møte
 Gode saksdokumenter og god møteledelse.
 Optimistisk tidsagenda. Det var behov for tiden som var satt.
 I framtidige møter foreslås begrensninger i taletid for alle medlemmer,
slik at tidsrammen kan holdes enda bedre.
 Chat kan brukes når man er enig med andre talere.
 Det oppleves nivåforskjell i diskusjonene i møtet, fra det overordnede
til det detaljerte.
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Vedlegg:
 Presentasjon vist i møtet (PDF)
 Årsplan for Digitaliseringsstyrets møter 2022
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