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På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med fagutvalgene utarbeidet et 
utkast til handlingsplan for å realisere målene i Digitaliseringsstrategien for universitets- og 
høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. 

Universitetet i Bergen er representert i alle fagutvalgene som har arbeidet med utkast til 
handlingsplan. Innspillene under er i stor grad også forsøkt formidlet tidligere i arbeidet med 
handlingsplanen.  

Universitetene og høyskolene har faglig frihet i utdanning, forskning og innovasjon, i tillegg til 

særskilte administrative og organisatoriske fullmakter. En handlingsplan for implementering av 

digitaliseringsstrategi for sektoren må derfor ta hensyn til at den skal gjelde faglig selvstendige 

institusjoner som skal kunne profilere seg faglig og til enhver tid ha reelle muligheter til utvikling og 

fornying. 

Denne faglige friheten er konsistent med brukerorientering i digitaliseringsarbeidet slik dette er 

formulert på tvers i styrende dokumenter. Et viktig prinsipp er at fellestjenester i størst mulig grad 

bør legge til rette for digital innovasjon, utvikling av brukernære og potensielt transformerende 

tjenester hos institusjonene. Dette gjelder spesielt i alt som kan kalles fagnært. Et strategisk valg og 

tydelig retning om tilrettelegging for generalisering av lokalt utviklede tjenester kan skape en større 

dynamikk i sektoren der man får utnytte sektorens totale kapasitet.   

Universitetet i Bergen (UiB) er positive til at utvikling og bruk av teknologi i sektoren forankres i 
strategier, også nasjonalt. Det er også nødvendig at strategiens mål følges opp med handlingsplaner 
og konkrete tiltak, slik at den kan gi seg utslag i praksis.  

Vi er også glade for å se at innledningen til handlingsplanen nå er forankret i den overordnete 
strategien på en konsistent og helhetlig måte. 

UiB mener imidlertid at handlingsplanens målbilder og initiativer fremstår som fragmenterte i 
forhold til den overordnede strategien, og spesielt i forholdet mellom de ulike satsingsområdene. Der 
handlingsplanen burde reflektere en bredere tenkning og med en god sammenheng mellom områder 
og initiativer, fremstår dette som preget av behandling i siloer. Handlingsplanen bør gjennomgås 
med sikte på en langt større samordning av initiativer på tvers av områdene.  

UiB mener også at initiativene er for detaljerte basert på prosessen og behandlingen de har fått. 

Detaljeringsnivået fremstår som prematurt. UiB mener handlingsplanen bør fokusere på overordnete 

beskrivelser av prioriterte områder. Detaljer i tiltak bør utarbeides som et ledd i oppfølgingen av 

handlingsplanen. På samme måter fremstår de tentative tidsplanene som uten forankring i realistisk 

behandling. UiB mener at disse også bør utarbeides når initiativene planlegges for gjennomføring.  



UiB mener ansvarsfordelingen for initiativene er uklar og fragmentert. De fleste initiativene har listet 
flere ansvarlige, både direktorat og institusjoner. Det gjør handlingsplanen svakere stilt for konkret 
oppfølging. Samtidig mangler en tydelig overordnet og prinsipiell behandling av hvilket nivå som bør 
ha ansvar for de ulike typene initiativer.  Det er heller ikke gjort klart hvordan tjenester skal driftes og 
forvaltes. UiB mener at handlingsplanen bør være enda tydeligere på en overordnet vurdering av 
hvor de ulike typene utviklingsoppgaver bør løses, mens en endelig ansvarsfordeling for det 
enkelte initiativ må være en del av den konkrete oppfølgingen av handlingsplanen.  Det haster 
også å igangsette arbeid med å klargjøre hvordan tjenestene skal driftes og forvaltes.  
 
Vi legger til grunn at finansieringsmodellen som beskrives kan gjennomføres innenfor de rammer 

som regulerer et direktorat. Gitt mangel på konkretisering av tiltakene som skal finansieres, mener vi 

at størrelsen på det initiale investeringsnivået ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert utfra reelle 

behov og faktiske utviklingskostnader. Vi mener derfor det vil være riktig å starte på et lavere 

investeringsnivå og øke etterhvert hvis man kan dokumentere økt ressursbehov. Vi foreslår å 

halvere behovet for investeringsmidler fra institusjonene til 75 mill fordelt over 2 år, etter modell 

A. 

 
UiB mener det har vært uheldig at Unit har hatt redaksjonell styring over sammenfattingen av 

handlingsplanen basert på fagutvalgenes innspill. Dobbeltrollen som tjenesteleverandør og 

koordinator på vegne av institusjonene, fører til usikkerhet rundt endelige prioriteringer som er gjort 

i den redaksjonelle behandlingen av handlingsplanen. For en rekke tilfeller registrerer UiB at 

initiativer diskutert i fagutvalgene ikke er kommet med, eller ikke er avstemt etter de endelige 

prioriteringene som er gjort. Samtidig er det tatt inn initiativer som ikke er forankret i sektorens 

behov. Kombinert med stort hastverk for gjennomføringen, preges arbeidet dermed av lite 

transparens til tross for bred involvering. UiB mener det er bra og helt nødvendig at 

handlingsplanen får en siste redaksjonell behandling som er styrt av representanter fra sektoren.   

Oppsummert mener UiB at handlingsplanen bør:  

 gjennomgås med sikte på en større samordning av initiativer på tvers av områdene 

 fokusere på ansvarsdeling og partnerskap med en tydelig plattformtekning i fellestjenester, 

fremfor tjenester Unit skal levere til sektoren  

 være enda tydeligere på en overordnet vurdering av hvor de ulike typene utviklingsoppgaver 

bør løses 

 fokusere på enighet om prioriteringer 

 unngå prematurt detaljfokus i initiativer og tidsplaner. Prioriteringene bør i stedet følges opp 

med konkrete tiltaksplaner, der det også detaljeres rundt hva som skal gjøres, av hvem og 

med hvilken tidshorisont 

 redusere investeringsmidler i første omgang, til det foreligger en mer realistisk oversikt over 

konkrete tiltak og behov 

 få en samlet redaksjonell behandling av et råd bestående av representanter for sektoren 
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