
INNSPILL FRA BI – HANDLINGSPLAN FOR 

DIGITALISERING I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 
OVERORDNEDE INNSPILL 

BI anser handlingsplanen som er lagt frem som å være fornuftig sammensatt av tiltak. 

Planen fremstår som svært ambisiøs, og som det påpekes i planen vil det være 

nødvendig med prioriteringer underveis i gjennomføringsfasen.  

Som privat vitenskapelig høyskole har ikke BI vært underlagt de samme krav til deltakelse 

i fellesløsninger og vi har i dag et annet systemlandskap enn det som benyttes i resten 

av sektoren. Vi ser imidlertid store fordeler ved å samordne løsninger med resten av 

sektoren i større grad enn det som er tilfelle i dag. Etter BIs syn vil investeringene som 

kreves fremover være av et slikt omfang at det ikke er bærekraftig å velge separate 

digitale løsninger der det ikke er nødvendig for å sikre differensiering.  

De løsningene BI anser som aller viktigst for sektoren i kommende år dreier seg om 

forskningsinfrastruktur, læringsteknologi og eksamensløsninger.  

Dagens systemløsninger støtter ikke blending av kurs og nye leveransemodeller på en 

tilstrekkelig god måte, og vi håper at dette vil gis tilstrekkelig prioritet i perioden. På 

samme måte ser vi at vurderingsformene som eksamensløsningene må støtte vil utvikle 

seg fremover, og her er det også behov for videreutvikling. BI vurderer i disse dager når 

vi kan gå over til sektorløsninger på begge disse områdene.  

Felles infrastruktur i sektoren er også gitt en sentral plass i handlingsplanen. Dette virker 

fornuftig, da vi ser det er mye å hente på dette området.  

En mulig fallgruve ved all sentralisering av utvikling er tap av innovasjonsevne og økende 

avstand mellom utviklingsteamene og de som sitter på behovsbildet, noe som kan 

medføre uhensiktsmessige løsninger. Det er satt opp en styringsmodell for å motvirke 

dette, men det kan være hensiktsmessig å se på ulike former for samhandlingsmodeller 

gjennom strategiperioden. BI anbefaler at dette gjøres fortløpende ettersom man får 

erfaring med modellen og hvordan denne fungerer.   

Finansieringsmodellen virker hensiktsmessig sett fra BI’s ståsted. Det er uklart for oss 

hvordan felles drifts- og forvaltningskostnader vil fordeles, hvordan prioriteringene mellom 

aktivitetene vil skje og hvordan dette stiller seg for aktører som kun benytter deler av 

løsningene. Det er tilstrekkelig at dette gås opp for hvert enkelt tilfelle, men vi vil påpeke 

viktigheten av at prisingen er fornuftig for at vi skal kunne ta i bruk fellestjenester.  

 

BI har mer detaljerte tilbakemeldinger til to av områdene i planen: 
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▪ Under prioriteter for åpen forskning (side 9) har planen forslag til prioriteringer som 
kan stå i strid med andre lover og avtaler. Dette gjelder hvorvidt de kollektive 
avtalene og de individuelle arbeidsavtalene gir en overstyringsrett til 
forfatteravtalen som inngås ved publisering.  Det er forventet at utvalget som ser 
på UH-loven vil ta stilling til hvordan akademisk frihet skal forstås, og det er ikke 
gitt til at de vil falle ned på en fortolkning som støtter forslaget. Unit kan innenfor 
rammen av konsortieavtalene arbeide for flipping av betalingsmodeller, men selv 
dette vil ikke være tilstrekkelig. Store UH-institusjoner som Bl har tidsskriftavtaler 
som inkluderer tusener av tidsskrift og flere hundre direkte abonnement på 
tidsskrift utenfor nasjonale konsortieavtaler, i hovedsak fordelt på fem forlag. I kraft 
av å være nisjeinstitusjon deltar vi ikke i konsortieavtaler med f. eks. Wiley og 
Taylor & Francis. 
 

▪ Enkelte av løsningene, som Nasjonalt vitenarkiv, skal etter hva vi kjenner til 

finansieres sentralt. Kunnskapsdepartementet valgte ved etableringen av Cristin å 

redusere bevilgningene over statsbudsjettet tilsvarende summen institusjonene 

betalte for deltakelse i Forskdok-konsortiet. Det hadde vært nyttig med en 

avklaring om hvordan driften og videreutvikling av det nasjonale vitenarkivet skal 

finansieres.   


