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Agendapunkt Tema 

Ny deltaker siden sist – kort presentasjonsrunde Knut Martin Mørken ble ønsket velkommen som 
ny representant fra UiO 

Oppdateringer etter møtet i Digitaliseringsstyret Kort om DS-møtet. 
Viktige endringer i handlingsplandokumentet 

Behandling av foreløpig rapport fra LOR-
utredningen. 

Uttalelse fra UHR Utdanning-AU. 
Fagutvalgets kommentarer til denne samt 
rapporten (vedlagt innkallingen). 

Videre arbeid med konkretisering av tiltak for å 
realisere handlingsplanen, forslag til prosess og 
tidsplan 

Hvilke tiltak skal prioriteres og hvem lager 
planene for disse til møtet i Digitaliseringsstyret 
28. – 29. august? 

Digitalt system for emneevaluering Kort om status 
Møteplan 2019   
Annet  



 

Oppdateringer etter møtet i Digitaliseringsstyret (DS) 
Digitaliseringsstyret hadde primært kommentarer til hvordan tiltakene ble presenterte og ikke minst til 
at det institusjonelle ansvaret måtte komme enda sterkere fram på undervisningsområdet. Unit 
orienterte om de viktigste tekstlige endringene i dokumentet. 

Aksjoner: 

• Presentasjonen som UNIT har utarbeidet deles med fagutvalget. 
• Lenke til endelig utgave av handlingsplan deles med utvalget så snart den er klar. Foreligger 

nå her: https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/05/Handlingsplan-høyere-
utdanning-og-forskning.pdf 

• Det planlegges sak knyttet til kommunikasjon til sektoren på møtet 26. juni. 

Behandling av foreløpig rapport fra LOR-utredningen 
I forkant av møtet ble tilbakemelding fra UHR Utdanning – AU sendt ut til møtedeltakerne. Den ble også 
presentert på møtet. 

Fagutvalget er meget positive til at rapporten så sterkt vektlegger andre spørsmål enn valg av teknisk 
plattform. 

Momenter/aksjoner: 
• Unit bør nedsette en hurtigarbeidende redaksjonsgruppe som utarbeider ytterligere 

konkretiseringer rundt argumentasjonen for hvorfor/kontekst/sammenhenger. 
• Gruppen bør samle inn de erfaringer som allerede er gjort ved enkelte institusjoner samt 

behovene som institusjonene har. 
• Det må komme bedre fram at det er få løsninger som er aktuelle på markedet. 
• Vurderingene rundt «lock-in»/åpent system bør komme tydeligere fram. 
• Arbeidsgruppen bør bestå av minst to deltakere fra institusjoner som allerede har gjort seg noen 

erfaringer (NTNU, OsloMet, BI). I tillegg bør Diku kobles på, samt en deltaker med innkjøpsfaglig 
kompetanse. 

• Sammenhengen med vitenarkivet bør komme tydeligere fram, også fordelene sett fra den 
vitenskapelige ansatte som møter begge løsninger. 

• UHR Utdanning-AU bør informeres om arbeidet. 
• Det tas sikte på at disse ytterligere konkretiseringene er klare i l.a. høsten. 

Videre arbeid med konkretisering av tiltak, forslag til prosess og tidsplan 
Unit presenterte sitt ønske om at det lages et forslag til prosjektplan for ett eller flere tiltak for 
Digitaliserings-styret (DS) på deres møte 28. – 29. august. For å rekke dette  

Momenter/aksjoner: 
• Det igangsettes en enkel kartlegging i sektoren over pågående initiativ som kan ha verdi for det 

videre arbeidet. 



• Det kartlegges samtidig hvilke institusjoner som ønsker å bidra på de ulike punktene, enten som 
prosjektledere, medansvarlige eller bidragsytere. 

• Kartleggingen sendes til hele sektoren. Fagutvalgets medlemmer fungerer som mottakere for 
denne saken i egen institusjon og sikrer forankring. 

• UNIT legger ved eksempler på initiativer de har oversikt over. 
• Kartleggingen sendes ut ila en uke og frist settes til 15. juni. 

Status for Digitalt system for emneevaluering 
Unit orienterte om status for prosessen. Flere institusjoner tester/piloterer aktuelle løsninger og ser 
fram til en effektiv innkjøpsprosess. Saken legges fram for Units ledelse kommende uke med ønske om 
at det tilordnes en merkantilt ansvarlig for en felles anskaffelsesprosess. Arbeidet følger samme 
prosedyrer som tidligere anskaffelser. Det etableres en styringsgruppe og arbeidsgruppe.  

Unit vil forsøke å få ut en invitasjon til sektoren i løpet av mai. 

Møteplan 2019 
Digitaliseringsstyret skal møtes: 

• 28. – 29. august 
• 20. november 

Fagutvalgsmøter: 

• Heldagsmøte 26. juni på Gardermoen 
• Nettmøte i løpet av 13. – 20.august 
• Nettmøte i løpet av september 
• Heldagsmøte i løpet av 28 oktober - 5 november 

Unit avklarer tidspunkt vha. Doodle snarest mulig. 


