
 

Postadresse Telefon +47 409 14 969 Saksbehandler 
Stortorvet 2 postmottak@uhr.no Kjærstin Åstveit 
NO-0155 Oslo www.uhr.no kjerstin.astveit@uhr.no 
 Org.nr. 917 697 825 Telefon +47 948 72 463 

 

Unit 
 
 

Deres referanse  Vår referanse  Vår dato 

  19/72-4  08.04.2019 
 
 

Innspill til Units handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning 

Det vises til utkast til Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, 
utarbeidet av Unit, datert 8. mars 2019. UHRs sekretariat har sett ny revidert utgave av 
handlingsplanen som er sendt til digitaliseringsstyret, men denne kom for sent til å kunne 
legges fram på vårt styremøte 8. april. Nedenfor følger derfor kommentarer basert på første 
utkast, men som vi mener fortsatt er viktige innspill til Units videre arbeid med 
handlingsplanen og oppfølging av denne.    
 
Universitets- og høgskolerådet (UHR) takker for muligheten til å kommentere utkastet. 
Dessverre har høringsfristen vært så kort at det ikke har latt seg gjøre å forankre uttalelsen 
så godt som ønskelig i UHRs strategiske enheter. Tilbakemeldingen gis av den grunn på et 
mer overordnet nivå.  
 
Handlingsplanen er en oppfølging av Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi og 
skal omfatte hele universitets- og høyskolesektoren. Digitaliseringsstrategien er ambisiøs, 
noe som også preger handlingsplanutkastet.  
 
UHR vil gi sin tilslutning til de prinsippene som handlingsplanen særlig vektlegger, som at 
brukeren skal settes i sentrum, data kun skal lagres én gang, det skal bygges inn sikkerhet 
og personvern i alle løsninger osv. 
 
Innledningsvis i handlingsplanen hadde UHR ønsket seg en beskrivelse av hvilke digitale 
fellesløsninger som allerede finnes i dag, og at en plan for vedlikehold og videreutvikling av 
disse også var omtalt i handlingsplanen. Planen kan stedvis tolkes som om det ikke finnes 
digitale fellesløsninger i UH-institusjonene i dag. Vi ser at en slik oversikt finnes i sakspapirer 
til digitaliseringsstyret fra Units porteføljekontor. Deretter ville det vært ønskelig med en kort 
drøfting av hvilke fremtidige behov som ønskes løst innen planperioden, med forslag til klare 
prioriteringer mellom disse, konkretisering av hvem som forventes å løse de ulike oppgavene 
og en felles arkitektur som kunne gitt et helhetsbilde av alle satsingene og en vurdering på 
tvers av dem. 
 
Slik planen nå foreligger, oppleves den som vanskelig tilgjengelig. Fordeling av oppgaver 
mellom Unit og institusjonene er uklart beskrevet. Dermed blir det også vanskelig å lese ut 
av planen hvordan for eksempel alt arbeidet som nå skjer i BOTTs regi innvirker på planen, 
og på hvilket nivå de ulike prosjektene er tenkt løst. Videre er det vanskelig å lese ut av 
planen noen klare prioriteringer mellom de ulike tiltakene.  
 
Handlingsplanen er tematisk oppbygd med satsinger innenfor utdanning, forskning, 
administrasjon osv. Samtidig som dette er en kjent måte å systematisere på innenfor UH-
institusjonene, så gir det en viss bekymring for mulighetene til å se digitaliseringstiltak på 
tvers, og for en mer helhetlig integrasjon og tilnærming der dette er hensiktsmessig.  



 
 

 
Målet er en handlingsplan for digitalisering i kunnskapssektoren. Imidlertid omfatter utkastet 
flere aktiviteter og tiltak som strengt tatt ikke handler om digitalisering. Samtidig handler Units 
mandat om IKT og fellestjenester hvor rommet for beslektede tjenester er større. UHR mener 
det er behov for avgrensing og klargjøring av hva handlingsplanen skal omfatte og hvem 
som skal gjøre hva. Godt samspill og samarbeid mellom forvaltningsaktørene, forsknings- og 
utdanningsinstitusjonene og andre aktører er avgjørende for gode resultater i dette arbeidet. 
Samarbeidet som allerede er i gang mellom Unit, Forskningsrådet og UHR når det gjelder 
arbeidet for å fremme åpen forskning, er et godt eksempel på dette. 
 
God forankring av digitaliseringsarbeidet i UH-institusjonene og ivaretakelse av 
brukerperspektivet er en forutsetning for at de rette tiltakene prioriteres. Universitetene og 
høyskolene er godt representert i digitaliseringsstyret og i Units fagutvalg. Når saker av 
strategisk betydning for universitetene og høyskolene skal diskuteres, er det også viktig at 
ledelsesnivået i sektoren blir involvert. UHR er fellesorganet til alle de akkrediterte høyere 
utdanningsinstitusjonene og der institusjonsledelsen deltar, og det er derfor naturlig at det er 
gode koblinger til UHR. 
 
 
Vennlig hilsen 
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