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Innspill fra HiMolde til Handlingsplan for digitalisering  

Det vises til mottatt brev av 8.mars 2019 med utkast til Handlingsplan for digitalisering i 
høyere utdanning og forskning. Videre vises det til ettersendt forslag til finansieringsmodell 
mottatt i epost 19.mars 2019.  
 
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) takker for muligheten til å gi 
innspill, og gir med dette følgende tilbakemelding til det utsendte materialet: 
 
Mye bra i handlingsplanen, men kort tid til å diskutere   
Innledningsvis vil vi bemerke at de mottatte dokumentene er relativt omfattende og det ble for 
kort tid til å diskutere de enkelte målbildene, initiativene og prioriteringene i diverse relevante 
fora, slik som studieutvalget, forskningsutvalget mm. Vår tilbakemelding blir derfor kort og 
overordnet.  
 
HiMolde oppfatter at utkastet til handlingsplan gir et godt grunnlag for det videre arbeidet og 
de videre prioriteringer i Digitaliseringsstyret. Det er veldig bra at det arbeides med felles 
løsninger, og vi har tro på at dette vil bidra til god informasjonssikkerhet, høyere kvalitet og 
mer automatiserte arbeidsprosesser. Uavhengig av institusjon/studiested bør det også være 
lett å «kjenne seg igjen» for både studenter og ansatte, ved mobilitet i sektoren. 
 
Behov for sterkere prioritering blant initiativene 
De ved HiMolde som har lest gjennom det tilsendte materialet oppfatter at det er svært 
mange gode initiativ, men vi ser behovet for å prioritere hardere blant alle initiativene. Det 
gjelder både innenfor hvert av de strategiske satsingsområdene og mellom de enkelte 
områdene.  
 
Likevel fremstår det som litt vanskelig for oss å være helt tydelig på hvilke av alle de viktige 
initiativene vi vil anse som de aller viktigste. Om vi likevel skal trekke frem noe, vil vi peke på 
at målbildet og initiativet under satsingsområdet utdanning vil ha svært høy prioritet hos oss, 
da dette vil kunne gi oss nødvendig hjelp og støtte i de utfordringene vi står ovenfor. Blant 
annet fordi dagens studenter etterspør mer studentaktiv læring, og fordi optimalisering og 
forbedring av administrative prosesser rundt studentene (studentstøtte, planlegging, opptak, 
utdanningsplattform, administrasjon av praksis mm) forventes å gi enklere og smidigere 
hverdag for både studenter, faglig ansatte og administrativt ansatte. 
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På administrativ side ser vi at vi bruker mye ressurser og har gammeldagse rutiner rundt 
inngåelse og administrasjon av alle typer kortsiktige kontrakter (timelærere, sensur, 
gjesteforelesere, komitemedlemmer, veiledere mm), og håper derfor at det inngår i  
initiativ A3 (felles tjeneste for strategisk HR). Dette er et punkt som vi vil peke på bør ha høy 
prioritet. Vi vil også trekke frem etablering av felles løsning for identitets- og tilgangsstyring 
(IMD1) som spesielt viktig. For oss vil en god rådgivningstjeneste innenfor 
informasjonssikkerhet og personvern (IS5) også ha høy prioritet.  
 
Kommentarer til finansieringsmodellen 
Som liten institusjon, med begrensede egne ressurser, vil deltagelse i sektorens 
fellesløsninger være svært viktig for oss. Vi har derfor forståelse for den foreslåtte løsningen 
til finansiering, og vil sette av midler i våre budsjetter. Det er likevel flere ting å avklare i 
modellen, slik som hvordan en eventuell større sprekk i investeringskostnaden skal 
håndteres og hvordan løpende oppgradering/vedlikehold av fellessystemene skal betales. 
For øvrig tiltrer vi innspill fra arbeidsgruppen UHR administrasjon satte ned, og vil spesielt 
peke på punkt 7 (avklaring av mva) og punkt 9 (risikoen i finansieringsmodellen).  
 
Vi vil bidra! 
HiMolde er også opptatt av at vi har noe å bidra med inn i prosjektene. Det fremstår uklart 
hvordan institusjonene skal kunne påvirke UNIT og de enkelte prosjektene i praksis.  
Vi henstiller til Digitaliseringsstyret og UNIT at også man husker på å ivareta de små 
institusjonene, og sørger for at det også finnes plass for disse til å bidra inn i prosjektene. 
 
 
Lykke til med det videre arbeidet! 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gerd Marit Langøy  
Høgskoledirektør  
 
 
         
 
 
         


