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Units handlingsplan for digitalisering- innspill fra NTNU 
 
Generelt 
NTNU er positive til en sterkere sentral koordinering på områder som udiskutabelt er av 
felles interesse for institusjonene i sektoren. Vi ønsker spesielt velkomment tiltak som: 

- Felles infrastruktur og standarder for tilknytning og datautveksling. 
- Felles datakilder og begrepshierarki (masterdata og informasjonsarkitektur). 
- Felles praksis for håndtering av informasjonssikkerhet og personvern. 
- Felles forvaltning av tjenester som kan benyttes av alle. Felles forvaltning utformes 

etter vedtatt modell i BOTT. Her vektlegges tett samspill mellom prosesseiere og IT. 
- Felles metodikk for styring og gjennomføring av utviklingsplaner for nye felles 

tjenester, med sikte på kort tid fra beslutning til gjennomføring. Smidig metodikk 
(gradvis innføring) bør anvendes, i et sektorperspektiv. 

NTNU oppfatter handlingsplanen som et nyttig dokument, og som et godt utgangspunkt for 
videre diskusjon. Dokumentet peker på sentrale utfordringer for sektoren på et overordnet 
og hensiktsmessig nivå, og det er godt strukturert og formulert.  
 
NTNU anerkjenner at Units ansvar spenner over en sektor som er både stor og heterogen. 
Selv om NTNU også er en heterogen institusjon med stort spenn, målbærer våre innspill til 
handlingsplan først og fremst perspektiver fra et stort universitet. 
 
Roller og ansvarsfordeling 
Vi opplever at handlingsplanen etterlater en del uklarheter og ubesvarte spørsmål når det 
gjelder ansvars- og arbeidsdelingen mellom Unit og de enkeltstående institusjonene. Vi 
opplever at dette er tydeligere beskrevet og definert i UNIT sine vedtekter, og vil tilrå at 
hovedoppgavene for UNIT slik de er definert i vedtektene reflekteres tydeligere også i 
handlingsplanen.  
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Slik vi leser det, vil hovedansvaret for gjennomføring av de ulike initiativene i 
handlingsplanen bli fordelt på aktørene i sektoren. Dette vil NTNU støtte: Vi ser det som 
en god modell at store institusjoner kan ta ansvar både for felles utviklingsprosjekt og for 
løpende forvaltning og videreutvikling av felles tjenester for hele sektoren. Et 
hovedargument for en slik modell er at vi har erfaring med at sektorfelles prosjekter ofte 
har lang ledetid, og vi ser potensial for å øke hastigheten ved å enes om en arbeidsdeling. 
 
Samtidig savner vi en beskrivelse av prosessen for å velge ut hvem som skal ta ansvar for 
hvilke områder, og hvordan beslutninger om dette skal foregå i forholdet mellom 
Digitaliseringsstyret, UNIT, institusjoner som kan påta seg et utviklingsansvar og sektoren 
forøvrig. 
• Fordelingen av ansvarsområder bør skje bl.a. på basis av hvilke kompetansemiljø den 

enkelte institusjon har, og hvilke tjenester institusjonene allerede tilbyr eller er i ferd 
med å utvikle.  

• Modellen forutsetter at institusjonene som er tildelt et slikt utviklings- og 
forvaltningsansvar ivaretar behovet for en tett kobling mellom «sine» prosjekter og 
mottaksapparatet hos de øvrige institusjonene. Det er naturlig at Unit har en 
fasilitatorrolle for å sikre dette, blant annet gjennom å påse at både slike «desentrale» 
initiativ og initiativ i Units egen regi følger en standardisert prosess og metodikk for 
utvikling og implementering av nye digitale tjenester. 

• Slik også UHR sitt finansieringsutvalg har påpekt etterlyser vi en finansieringsmodell 
som gir sterkere insentiver til institusjoner som påtar seg utviklings- eller pilotoppgaver 
på vegne av sektoren.  

 
Vi vil samtidig framheve at UNIT bør ta en tydelig rolle i å organisere felles drift og 
forvaltning av sektorens fellestjenester, og at institusjonene selv kan redusere omfanget av 
egen IKT-drift og forvaltning til fordel for mere effektive fellesløsninger.  

 
Autonomi, arbeidsfordeling og standardisering 
Innenfor mange av de foreslåtte tiltaksområdene er det aktiviteter i gang allerede ved 
NTNU. Det er imidlertid ikke åpenbart hvilken prioriterings- og beslutningsprosess som vil 
følge i kjølvannet av handlingsplanen, og i hvilken grad Units handlingsplan vil få 
konsekvenser for våre egne planer for digitalisering og prosessutvikling. Vår anbefaling er 
at Units handlingsplan bør bidra til koordinering av pågående tiltak i sektoren. Samtidig er 
det viktig at initiativene i handlingsplanen så snart som mulig konkretiseres og prioriteres, 
slik at de enkelte institusjonene kan tilpasse sine egne planer.  
 
NTNU ser også en risiko for at målbilder som skal gjelde for hele sektoren blir uttrykk for et 
minste felles multiplum. De enkelte institusjonenes ambisjonsnivå må ikke begrenses 
dersom sektorens felles målbilder dermed blir noe mer defensive. 
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Units handlingsplan beskriver en rekke tiltak, også innenfor primærprosessene utdanning 
og forskning. Det er stor enighet i sektoren om at jo mer digitaliseringsinitiativene berører 
kjernevirksomheten, jo sterkere blir hensynet til forankring i brukerbehov og mulighet til å 
skape tjenester som er tilpasset faglig autonomi og egenart. Det er helt avgjørende at det 
er behovene for gode digitale undervisnings- og forskningstjenester som settes i 
førersetet, og at ikke dette defineres eller avgrenses til å være en oppgave som skal løses 
av institusjonenes IT-avdelinger.  
 
For NTNU fremgår det imidlertid ikke tydelig av handlingsplanen i hvilken grad eller på 
hvilket nivå Unit ser for seg en sentral styring og standardisering av initiativ som berører 
kjernevirksomheten. Det er heller ikke klart for oss hvem som skal plassere konkrete 
initiativ på skalaen og etter hvilken prosess.  
• Det er NTNUs anbefaling at arbeidsfordelingen i sektoren med fordel kan bruke hele 

skalaen. Dette innebærer at vi er åpne for høy grad av sentral styring på områder som 
infrastruktur og standarder, mens Units rolle i fagnær digitalisering og prosessutvikling 
bør handle om å støtte opp om lokal innovasjon og frivillig deling av beste praksis.  

• Institusjonene og fagmiljøene selv må ha en førende rolle i klassifisering av konkrete 
initiativ og beslutning om standardiseringsnivå. 

 
Ambisjonsnivå og rekkefølge 
Utkastet til handlingsplan har et betydelig omfang av tiltaksområder sett i forhold til 
tidsplanen som er indikert. Vi synes ambisjonsnivået er høyt og reiser spørsmål ved hvor 
mye både UNIT og institusjonene er i stand til å håndtere. 
 
NTNU anbefaler at det gjøres en vurdering av risiko og realisme, og at handlingsplanen 
tydeliggjør ambisjoner, mål, prioritering og rekkefølge. Innen den store porteføljen av tiltak 
anbefales å starte med områder som raskt vil gi effekt, så som infrastruktur, tjenester som 
understøtter primærvirksomheten (eksempelvis digital vurdering og håndtering av digitale 
læringsressurser) og informasjonssikkerhet (eksempelvis beskytte og gjenfinne 
forskningsdata).  
 
NTNU synes også at begrunnelsen for 150 mill for perioden 2020-2021 er for svak, og vi 
vil tilrå å begynne med et investeringsvolum i størrelsesorden 75 mill. Budsjettet for hele 
Unit og disponering av disse midlene bør ses under ett, inkludert hvordan innbetalte 
avgifter brukes til drift og utvikling og hvordan disse allokeres til ulike tjenester.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunnar Bovim 


	Units handlingsplan for digitalisering- innspill fra NTNU

