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Evaluering av Digitaliseringsstyret 

Bakgrunn 
I mandatet til Digitaliseringsstyret, under overskriften “Funksjonstid” står det: 
Funksjonstid for Digitaliseringsstyret er i utgangspunktet 2 år, men kan forlenges. Mandatet og 
sammensetningen bør evalueres jevnlig, og vurderes ved endringer i styringsmodeller eller ved 
større organisatoriske endringer i sektorene.  
 
Digitaliseringsstyret har fungert siden august 2018. I tråd med ønske fra Representant-
skapsmøte i Universitets- og høyskolerådet (UHR) skal det gjennomføres en evaluering av 
Digitaliseringsstyret. Opprinnelig plan for evalueringen var at denne skulle presenteres ved 
representantskapsmøtet UHR våren 2019. Unit har mottatt tilbakemelding fra UHR om at 
denne saken ikke kan settes opp på årets representantskapsmøtet, med oppfordring om å 
presentere saken for styret til UHR. 
 
Som et første ledd i evalueringen har Unit gjennomført en spørreundersøkelse blant 
Digitaliseringsstyrets medlemmer. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert i møtet.  
 
 

Vurdering 
De innkomne svarene viser en klar tendens: 

• Digitaliseringsstyrets medlemmer er fornøyd med hvilke saker som fremmes til 
behandling og måten de behandles på, herunder innretning og kvaliteten på 
saksgrunnlagene. Antall møter vurderes som passende. 

• Det er delte syn på Digitaliseringsstyrets sammensetning mht. størrelse og 
representativitet.  
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Vedrørende Digitaliseringsstyrets (DS) sammensetning og størrelse bør det tas en prinsipiell 
vurdering knyttet til om det skal reduseres i størrelse til et tydeligere styringsorgan, eller om 
representativitet skal videreføres og eventuelt ytterligere utvides slik at det også er et 
forankringsorgan. Hvis man endrer det til et mindre styrende organ kan forankrings prosesser i 
større grad gjøres ved at Unit sender ut saker for innspill forut for behandling i 
Digitaliseringsstyret.  
 

 Fordeler Ulemper 
Mindre DS Mer beslutningsdyktig. 

Muliggjør grundigere 
diskusjon på saker.  
Lettere å bygge inngående 
fagkompetanse og 
kontinuitet på en mindre 
gruppe. 

Noen få får stor myndighet 
på manges vegne. 
Ivaretagelse av tillit og 
integritet. 
 

Opprettholde/utvide DS En større andel av de som 
berøres av sakene sitter der. 
Opplevelse av reell 
medvirkning ved å delta i 
styringsorganet, tillit. 
Større bredde i 
interesseperspektiver i 
diskusjonene: stor-liten, off-
privat, geografi, fag, utd-
forskning, etc. 

Ikke alle kan komme til orde 
på alle saker. 
Grunnere diskusjoner kan gi 
dårligere faglige vurderinger. 
Krevende å ta beslutninger 
med en stor gruppe. 
 

 
Unit ønsker Digitaliseringsstyrets innspill på videre prosess og behandling basert på de 
foreliggende resultatene fra spørreundersøkelsen og erfaringene så langt. Unit ser for seg at 
evalueringen resulterer i et forslag til eventuelle endringer i mandat for Digitaliseringsstyret og 
fagutvalgene, samt forslag til eventuelle endringer i sammensetning for Digitaliseringsstyret 
og/eller fagutvalgene. Dette fremmes som sak til neste møte i Digitaliseringsstyret. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyrets innspill til evalueringen tas med i det videre arbeid. Eventuelle forslag til 
endringer i Digitaliseringsstyrets mandat og sammensetning fremmes som sak til møtet 
27.05.19. 
 
Vedlegg  
Sak 23- Vedlegg 23A – Innkomne svar – spørreundersøkelse 
 


