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Høringsuttalelse fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

 

Hovedinntrykket er at handlingsplanen har en god struktur og at målbildene er godt 

formulert og en god indre sammenheng. AHO mener at den vil danne et godt grunnlag 

for å muliggjøre den digitale strategien for UH sektoren. 

 

AHO etablerte våren 2018 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har arbeidet frem 

en digitaliseringsrapport som kombinerte strategi og handlingsplan samt en beskrivelse 

av status for digitalisering utfordringene ved AHO. 

 

Med utgangspunkt i dette arbeidet, har vi følgende kommentarer og innspill. 

Kommentarene er i hovedsak rettet mot styringsmodellen, finansieringsmodellen og 

noen av målbildene under området forskning. Kommentarene er særlig knyttet til 

utfordringer som vi som liten høgskole vil kunne møte når handlingsplanen besluttes og 

settes i verk. 

 

Styringsmodell: 

 

Digitaliseringsstyret og fagutvalgene utgjør svært viktige arenaer for 

digitaliseringsarbeidet i sektoren. AHO er kritisk til sammensettingen av disse, da 

mindre institusjoner i liten grad er representert og der vi opplever at 

utnevningskriteriene er uklare.  

 

Det er i dag en skjev representasjon der de store institusjonene er representert, mens 

det i liten grad er gitt plass for mindre institusjoner. Vi har forståelse for at store 

institusjoner skal ha en sentral plass i digitaliseringen av sektoren, men mener at det er 

uheldig at mangfoldet i sektoren i så liten grad ivaretas i de medvirkningsarenaene Unit 

har etablert. UHR har eksempler på hvordan man kan få en balansert representasjon i 

en mangeartet sektor. Dette gir både en større legitimitet og sikrer en bredere 

forståelse for ulike behov og muligheter i sektoren. 

 

Vi mener at sammensetning av disse medvirkningsarenaer og representasjon fra mindre 

institusjoner er viktig ettersom våre behov kan avvike fra de store institusjonenes behov. 

Samtidig vil mindre institusjoner kunne ha en rolle som pilotinstitusjon for enkelte av 

fellesløsningene, ettersom mindre institusjoner raskere kan snu seg rundt for å 

gjennomføre denne type aktiviteter. 

 

I tillegg kan spesialiserte vitenskapelige høyskoler besitte interessant fagkompetanse 

som kan brukes inn i fagutvalgene. AHO underviser i designfag som blant annet 

tjenestedesign og interaksjonsdesign. Den kompetansen som vårefagmiljø besitter kan 

væreviktig inn i prosjektering og utvikling av nye fellesløsninger og som blant annet 



innebærer fokus på brukerperspektivet. Ikke minst gjelder dette metodekompetanse for 

gjennomføring og beskrivelse av brukerreiser («digital moments») som underlag for 

kravspesifikasjon og innføring. Et eksempel på prosjekter og fellesløsninger som AHO 

kan bidra til å utvikle kan være løsning / tjeneste for arkivering og gjenfinning av 

studentprosjekter og oppgaver som er en del av institusjonskapitalen. («Dspace»). 

 

Finansieringsmodell: 

 

Fellesløsninger ikke nødvendigvis den rimeligste eller mest optimale løsningen for de 

mindre høgskolene. Vi vil ofte kunne ha en annen vekting av krav og behov for 

funksjonalitet. Krav som skal sikre at alle institusjonene får dekket sine behov kan ofte 

være kostnadsdrivende.  

 

Implementering av nye systemer vil for en mindre institusjon ofte beslaglegge en 

prosentvis større andel av ressurser til innføring, integrasjon og opplæring. Dette er 

kostnader som kommer i tillegg til investeringsmidler og tilkoblingsavgift. 

 

AHO slutter seg til prinsippene i modellen slik de er beskrevet. Til tross for vår frykt for å 

måtte investere i fellesløsninger som er «noen nummer for store», ser vi at etablering av 

en finansieringsordning for investering i felles digitaliseringstiltak er et fornuftig tiltak for 

å realisere en felles satsning på digitalisering.  

AHO har vurdert de ulike fordelingsnøklene og gir sin tilslutning til at modell A 

benyttes, det vil si en modell med fordeling basert på andel av bevilgning fra KD. Vi 

legger til grunn at innbetalingen skal skje over minimum to budsjettår.  

 

Som det beskrives i modellen er det en betydelig risiko knyttet til finansieringsmodellen, 

og vi vil anbefale at modellen etableres for en tidsavgrenset periode og at den 

evalueres i løpet av en fireårsperiode. 

 

 

 

Forskning: 

 

AHO savner ett målbilde og tiltak i forhold til digitalisering for å støtte samhandling 

med næringsliv og offentlige virksomheter. Med økt fokus på samskapning av 

kunnskap, forskningsdrevet innovasjon og livslang læring, endrer samhandlingen seg 

mellom studenter, forskere og samfunnet forøvrig. Digitalisering kan støtte opp om en 

helt annen dynamikk i denne samhandlingen og åpen kunnskapsutvikling. Det gjelder 

både for undervisning og forskning. 

 

Et av hovedprinsippene for realisering av planen, er å sette brukeren i sentrum. 

Tjenestedesign er en tilnærming som kobler prosessorganisering, løsninger, 

kompetanse og kultur sammen med brukernes behov (både sluttbruker og personene 



som leverer tjenesten). Vi vil anbefale at tjenestedesign blir valgt som tilnærming for å 

realisere tiltakene i handlingsplanen. Det bør formuleres under strategiske valg. 

 

Detaljerte kommentarer til området forskning og utdanning: 

 

MU5: Optimalisering av studieadministrative prosesser og løsninger for studentstøtte og 

studieplanlegging.  

AHO anbefaler at optimalisering av prosesser og løsninger kan gjøres med 

tjenestedesign som tilnærming.  

 

Alternativ formulering:  

 

Tjenestedesign for studiestøtte og studieplanlegging for å optimalisere 

studieadministrative prosesser og løsninger. 

 

Målbilde og initiativ for forskning (kap 4.1) 

 

• har tilgang til tjenester som gjør det mulig å samhandle effektivt med andre 

forskere på tvers av fag og sektorer, nasjonalt og internasjonalt. (MF4) 

 

Tilhørende initiativ (Kap 4.2):  

 

• Tjenester for å støtte samarbeid. Forskere skal enkelt og sømløst kunne 

samarbeide med kolleger nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av 

fagområder.  

 

AHO anbefaler at samhandling ikke kun er med andre forskere, men også 

samhandlings- og delingsverktøy for samhandling med næringsliv, arbeidsliv og 

samfunnet for øvrig er viktige. Det inkluderer åpne «laboratorium» og utvikling av 

ressurser for samhandling om innovasjon. 

 

Målbilde for forskningsledere 

 

AHO savner følgende for dette målbildet: 

 

• God prosjektstøtte for forskningsprosjekter 

• Data legges inn kun en gang 

 

Forslag til nytt initiativ:  

 

• harmonisering av krav til prosjektrapportering på tvers av finansieringskilder 

 

 


