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• Høy kvalitet i utdanning og forskning

• Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling

• God tilgang til utdanning

• Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem. 

Samarbeid om digitaliseringen gir store gevinster.

DIGITALISERING OG IKT SKAL BIDRA TIL REALISERING AV 
SEKTORMÅLENE



Universitets- og høyskolesektoren har 30 års erfaring med samarbeide relatert til IKT
IMD

Infrastruktur, mellomvare og data

Administrasjon
Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

ForskningUtdanning

GAUS - Godkjenning av
utenlandske studier

mooc.noBIBSYS DLR

NVB - Nasjonal 
vitnemålsdatabase 

RUST - Register for 
utestengte studenter

Brage

BiRD

DUCT

STAR Datavarehus

BARESystemintegrasjonerUH-IaaS

Vortex

Nettskjema

UH-AD

NSD Datahåndteringsplan

NSD Personverntjenester
DBH

NSD WebSurveyCelius valgsimulering

NSDstat Pro

NSD Dataarkiv

NSD Samfunnsveven

ESS EduNet

Microdata.no

Forskningsnett

Nettadministrasjon

VideobroSanntid tale

Logganalyse

High Performance
Computing

Research Data 
Archive

Storage of scientific 
project data

Advanced User SupporteasyDMP

Sikkerhetsanalyse



STYRINGSMODELL FOR SAMARBEIDET MED 
DIGITALISERINGEN – SAMSTYRING!
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En robust og forutsigbar finansieringsmodell er en forutsetning for 
gjennomføringsevne av fellesinitiativ

Investering

➢ Statsbudsjett – satsing

➢ Samfinansiering

➢ Egenkapital / lån (AS)

Drift ➢ Brukerfinansiering for tjenester



FINANSIERINGSMODELL FELLES INVESTERINGER

• fellestjenester
KD

Fellesaktører

Virksomheter

Felles midler

Finansiering av 
fellesinvesteringer

NOK

NOK

NOK

Virksomheter 
som tar 

tjenesten i 
bruk

NOK

Oppbygging og bruk

1. Oppbygging av felles midler 2. Forvaltning av
felles midler 3. Påfyll/tilbakebetaling

Anskaffelse eller utvikling av nye tjenester

Utredninger, planlegging, arkitektur

Videreutvikling av eksisterende tjenester

Tilbakebetaling for 
ny tjenesteutvikling 

gjennom 
påkoblingsavgift

Unit

Digitaliseringsstyret

• Lager vedtekter for forvaltning av felles midler
• Fasiliterer prosessen med beslutningsunderlag for 

anvendelse (porteføljestyring)
• Utarbeider forslag til tilbakebetaling for tjenester
• Utarbeider rapporter på status for tiltak og bruk av midler

• Vedtar tildeling av midler (prosjektporteføljen)
• Vedtar modell for tilbakebetaling av midler gjennom 

brukerbetaling som kan variere fra tjeneste til tjeneste
• Mottar statusrapporter
• Fagutvalg og tjenestestyrer gir råd før behandling i 

Digitaliseringsstyret
• seg på fellestjenester



STRATEGISKE VALG OG PRIORITERING AV TILTAK

Ambisiøse målbilder i digitaliseringsstrategien

Strategisk valg - hva skal løses i fellesskap?
• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser så skal arkitekturen og løsningene 

være fleksible, muliggjørende plattformer og valgfrie fellestjenester.
• Dess nærmere administrative prosesser og støtteprosesser så skal arkitekturen og 

løsningene være standardiserende fellestjenester. Disse må også realiseres som 
plattformer som nye tjenester igjen kan bruke. 

Fra strategisk satsning «Framtidens læringsprosesser»:
• Valg av fagnære løsninger og innovative prosjekter er den enkelte institusjons 

ansvar. For å oppnå større effekt av tiltak, bør en likevel tilstrebe å finne det som 
kan være felles for flere eller alle institusjonene der det er hensiktsmessig. Felles 
initiativer kan eies av en eller flere institusjoner eller av fellesaktører som Unit.



STRATEGISKE PRIORITERINGER UTDANNING

➢Framtidens læringsprosesser
• Bedre læring gjennom nye digitaliserte lærings- og 

vurderingsformer som understøtter livslang læring og 
digital mobilitet

- heve digital kompetanse

- læringsanalyse

➢Forenklet studieadministrasjon og 
studentopptak

- standardiserte grensesnitt for gjenbruk av data

- modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for 

samordnet masteropptak, opptak til videreutdanning og 

andre fellesopptak

- forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for 

mobilitet og internasjonal studentutveksling

- arbeidslivsportalen for mer praksisnær utdanning



FRAMTIDENS LÆRINGSPROSESSER (1)

• Bedre læring gjennom nye digitaliserte lærings- og vurderingsformer som også 
understøtter livslang læring og digital mobilitet (U1, U2). 

• Prosesser og felles løsninger for økt produksjon og deling av digitale 
læringsressurser (del av U1)

• Prosesser og felles løsninger for summativ og formativ digital vurdering 
(U2)

• Etablere fellesløsninger for synkron videoundervisning (eks webinar og 
streaming), og samarbeide om å utvikle/designe teknologirike 
undervisningsarealer for studentaktive læringsformer.



FRAMTIDENS LÆRINGSPROSESSER (2)

• Heve digital kompetanse: Samle forskning og dokumentasjon på god praksis, 
eksempler og idéer for digitalisering og etablere plattform for deling av kurs 
og praksiseksempler:

• Heve digital kompetanse for ansatte i utdanningssektoren generelt (A4, 
F2) 

• Heve digital kompetanse for lærere; mer spesifikt om å bruke teknologi i 
læring (U3)

• Anskaffe felles løsning for å dokumentere utdanningskompetanse (U3)



FRAMTIDENS LÆRINGSPROSESSER (3)

• Etablere felles løsning for samling og analyse av data om læring som gir 
lærere, studenter og ledelse bedre innsikt i læringsprosessene og samtidig gir 
data til videre forskning på utdanningsprosessene (U4, bidragsyter til A5)



Fra prosessen rundt initiativ U2 - Hva skal oppnås?

• Forbedret Digital Eksamen, herunder etablert et veikart for dagens løsninger. 
Ivaretatt samspill og integrasjoner mellom e-læringssystemene, FS og 3-
partsapplikasjoner.

• Utredet utvidet bruk av verktøyene til flere former for summativ underveis-
vurdering

• Avklart «best practice» innen formativ vurdering for å fremme læring og 
redusere frafall

• Realisert formativ vurdering med egnet støtte i læringsstøtteplattformer



Om tjenesteforvaltning – strategisk og operativt
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Arbeidsgrupper
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Arbeidsgrupper
Ekspertgrupper

Strategisk Operativt



Diskusjonstema

• Bør vi forsøke å samles rundt ett Inspera-prosjekt?

• Når skal vi starte kartlegging og forberedelser til å gå ut på anbud?

• Bør vi fortsette med to leverandører?

• Kan vi oppnå tettere integrasjon med LMS? Felles plug-in’er?

• Forholdet mellom digital eksamen og formativ vurdering

• Hva er strategiske tema og hva er (operativ) tjenesteforvaltning –
hvem gjør hva?



Spørsmål?
Kommentarer?


