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Svar på - handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 

Vi viser til brev av 08.03.2019, angående innspillsrunde - handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning 

og forskning. 

Universitetet i Oslo (UiO) 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 forankrer planen i den overordnete 

strategien på en konsistent og helhetlig måte. Som påpekt i planen har universitetene og høyskolene faglig 

frihet i utdanning, forskning og innovasjon. Samt at universitetene har særskilte administrative og 

organisatoriske fullmakter. En handlingsplan for implementering av digitaliseringsstrategi for sektoren må 

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. 

Vi støtter synet om det er nødvendig med en tydelig arbeidsdeling der man totalt sett får benyttet 

sektorens samlede kapasitet. Man må både etablere standardiserte fellestjenester og samtidig dra nytte av 

den brukernære innovasjonskraften i institusjonene. Og jo nærmere kjerneoppgavene til institusjonene 

tjenestene ligger, jo større skal tilretteleggingen for innovasjon, den lokale styringen og valgfriheten være. 

UiO ønsker at dette perspektivet i enda tyngre grad må legges til grunn både i forhold til valg av tiltak, og i 

forhold til hvem som skal ha ansvar for å operasjonalisere de ulike tiltakene. Store institusjoner kan ta 

ansvar for felles prosjekt og felles tjenester for hele sektoren. Handlingsplanen bør være tydeligere på 

arbeidsdelingen mellom Unit og institusjonene. 

Vi mener målbildene og initiativene som er beskrevet er gode gitt den korte tiden dette arbeidet har 

pågått. Men samtidig vil de kreve ytterligere bearbeiding og konkretisering. Vi mener imidlertid at 

handlingsplanens målbilder og initiativer fremstår som fragmenterte i forhold til overordnet strategi, 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.  
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Initiativene er for detaljerte basert på prosessen og behandlingen de har fått. Detaljeringsnivået fremstår 

som prematurt. Vi 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. Vi mener at disse også bør 

utarbeides når initiativene planlegges for gjennomføring. Handlingsplanen ser ikke ut til å tilstrekkelig grad 

ta innover seg at mange av tiltakene vil kreve ressurser fra institusjonene både i planleggingsfase, men også 

i testfasen, og ikke minst når de faktiske skal implementeres på den enkelte institusjon.    

Handlingsplanen bør derfor 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 planleggingen som oppfølging av handlingsplanen.  Ambisjonsnivået for gjennomføring synes 

meget høyt. Det reiser spørsmål ved hvor mye institusjonene er i stand til å håndtere. Vi ser behov for at 

handlingsplanen tydeliggjør ambisjoner, mål, prioritering og rekkefølge. Innen den store porteføljen 

anbefales å gjøre en klarere prioriteringer.  Handlingsplanen har i liten grad tatt inn tiltak som allerede er 

iverksatt, eller som allerede har vært utredet men ikke implementert.  Eksempel på dette er: 

• Etablering av system for samordnet masteropptak 

• Videreutvikling av digital eksamensløsning for summativ og formativ vurdering 

Fellestjenester utviklet, etablert og forvaltet av Unit er nytt for UH-sektoren på den måten som er 
beskrevet i handlingsplanen og det bør derfor fokusere på enkle og konkrete tjenester i starten slik at vi 
lykkes og lærer av prosessen. UiO legger ved konkrete forslag til tjenester som dels er etablert, og som dels 
bør videre utvikles. Planen skal jo revideres årlig for en ny treårsperiode, og UiO mener derfor at det vil 
styrke planen om den fokuserte på færre overordnete initiativer i denne første versjonen, med noen få 
konkrete tiltak.   
 
Det er foreløpig ikke beskrevet hvordan tjenester skal driftes og forvaltes, det arbeidet må igangsettes.   
 

UiO 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 det er størrelsen på det initiale 

investeringsnivået behovet ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert.  Selv innenfor de leveranser som er 

beskrevet i kapitel 9, som første prioriterte tiltak, er få av de konkrete, og de fleste er ikke utredet slik at de 

kan iverksette som konkrete tiltak.  Vi mener derfor at det vil være naturlig å starte med et mindre omfang 

og øke etterhvert hvis man kan dokumentere økt behov. Vi foreslår å halvere behovet for 

investeringsmidler fra institusjonene til 75 mill. fordelt over 2 år, etter modell A. 
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Med hilsen 

 

Arne Benjaminsen 

Universitetsdirektør 

Johannes Falk Paulsen 

Underdirektør 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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1 Forslag til:  IT-tjenester for Forskning i UH, Helse og Instituttsektoren 
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