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Agendapunkt Tema 
Kort presentasjonsrunde. 
Ny deltaker siden sist. 
 
Tilhørere fra Unit 
 

 
Seniorrådgiver Bente Ringlund Bunæs (UHR, ny fast observatør) 
 
Ann Elisabeth Wedø – Avdelingsdirektør utdanningstjenester 
Jørgen Ofstad – Leder for seksjon studieadministrative tjenester 
Kjersti Lerstad – Sekretariatsleder for Digitaliseringsstyret 

Evaluering av Digitaliserings-
konferansen  

Kommunikasjonsavdelingen i Unit har laget en foreløpig 
oppsummering. 

Oppdrag fra KD til Unit, Diku og 
NOKUT 

Fagutvalgets innspill. 

Realisering av handlingsplanen 
 

Innkomne prosjektforslag – vurdering og prioritering 
Hvordan adressere områder som evt. mangler forslag? 
Hvordan arbeider vi videre? 

Styringsmodell – strategisk 
styring kontra tjenestestyring 
og «grasrotinitiativer» 

Utvalgets rolle 
 
Saken ble utsatt til neste møte 

Veikart for studieadministrative 
tjenester  

Fagutvalgets innspill 

Rammeverk for kvalitetssikring 
av prosjekter 

Fagutvalgets innspill 

 
 
  

Referat fra møte i Fagutvalg for utdanning
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Evaluering av digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 
Unit orienterte kort om konferansen som hadde 450 deltakere. Det var 16 plenumsinnlegg og totalt 80 
innledere i løpet av 1+2 dager. 

En foreløpig oppsummering av tilbakemeldingene (fra 178 respondenter, dvs. 40 % som anses som en meget 
bra respons): 

• 75 % godt fornøyde (bra + meget bra) med format og innhold, kommentarer fra deltakerne: 
• programmet bør komme tidligere 
• plenumsdelen får skryt 
• en del ønsker at innleggene/sesjonene går mer i dybden 
• delte meninger om format (plenum/parallell/kurs/workshops) 

• Enighet om behovet for konferansen 
• svært viktig å møtes, knytte kontakter og få faglig oppdatering (80 %) 

• Svært godt fornøyde med fasiliteter og teknisk/praktisk gjennomføring 

Momenter fra fagutvalgets diskusjon: 

• Ønskelig med færre konferanser og de eksisterende må ses i sammenheng og gjerne spisses mht. 
tema og målgrupper 

• Viktig at Unit kommuniserer en tydeligere profil: Hva skal denne konferansen skal adressere, hvilken 
målgruppe? Kanskje bør den være en bred nasjonal digitaliseringskonferanse for sektorens faglig 
administrative (utover IT og studieadministrasjon) og akseptere at denne ikke når de vitenskapelige 
ansatte. 

• Enighet om at konferansen var et nyttig samlingssted for sektoren og at Unit bør være forsiktig med 
å slå den sammen med andre konferanser som ikke har samme målgrupper. 
 

Oppdrag fra KD til Unit, Diku og NOKUT 
 
Unit orienterte om at Unit, Diku og NOKUT har mottatt likelydende oppdrag fra KD: 

«Studiebarometeret og andre undersøkelser avdekker at bruk av digital teknologi i for liten grad har erstattet 
tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer. Selv om det finnes gode eksempler på innovative løsninger 
godt integrert i studieprogrammene er det for stor variasjon i hvordan fagmiljøene utforsker og utnytter 
digitale muligheter. Departementet mener derfor det er behov for å få til et løft i pedagogisk bruk av digitale 
verktøy i utdanningen. 

Departementet forventer at Unit, Diku og NOKUT: 

• Samarbeider konstruktivt om digitalisering for kvalitet i høyere utdanning og bidrar til dette løftet 
gjennom et samvirke av tiltak og virkemidler knyttet til:  

1. Krav til utdanningsfaglig kompetanse 
2. Stimulerende tiltak 
3. Infrastruktur 
4. Råd og veiledning 
5. Kompetanseutvikling 
6. Kunnskapsgrunnlag  
7. Kontroll 
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• Samarbeider om gjennomføringen av tiltakene og presenterer et forslag til oppfølging for 
departementet innen 1. oktober 2019» 
 

Unit, Diku og NOKUT har hatt ett møte og planlegger flere frem mot 1. oktober. Legger fram forslag til videre 
plan i et senere fagutvalgsmøte.  

Momenter fra diskusjonen: 

• Fagutvalget aksepterer budskapet fra KD om at digitaliseringsarbeidet i sektoren går for tregt og at 
sektoren trenger et løft i pedagogisk bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. 

• Et viktig virkemiddel er at det må gis uttelling for å arbeide med nye undervisningsformer. Må se 
merittering, opprykk og ansettelser samlet som et viktig virkemiddel. 

• Viktig å få etablert et godt kunnskapsgrunnlag rundt nye undervisningsformer. Hva bidrar til økt 
kvalitet og et løft i læringen? 

• Forskningsbasert utdanning en av tilnærmingene. Kan vi utfordre fagutvalg for forskning? 
• Infrastruktur må være på plass og må virke uten problemer, og kunnskapen om de systemene vi 

innfører må være tilstede. Her er det stort potensiale til forbedringer. 
• Virkemiddelapparatet til Diku må være bredere. 

o Virkemidlene som Diku besitter er viktige for å stimulere til utvikling av fagprogram og 
alternative vurderingsformer.  

o Men, hvilken politikk skal man ha rundt virkemiddelapparatet? UH-sektoren greier åpenbart 
ikke selv å frigjøre nok penger til et reelt kompetanseløft. Lærerutdanningen har til 
sammenligning fått betydelige prosjektmidler fra KD til stimulerende tiltak. 

• Fokus på tiltak som stimulerer, motiverer og inspirerer. Viktig å samle gode eksempler og spre disse 

Oppsummert: Fagutvalget er positive til KDs oppdrag og ønsker å være tett på. Viktig å få til samhandling 
med sektoren generelt, og ikke minst rundt kunnskapsgrunnlaget. 

Virkemiddelapparatet til Diku må være bredere og det savnes sentrale midler til et skikkelig kompetanseløft. 
 

Realisering av handlingsplanen 
 
Unit orienterte om den vedlagte prosjektoversikten som ble sendt medlemmene i forkant av møtet. Tabellen 
viser prosjektforslagene fra institusjonene knyttet opp mot handlingsplanens initiativ U1 – U6.  
 

U6: EFFEKTIVISERING OG FORBEDRING AV OPPTAKSPROSESSER OG LØSNINGER 

Samordnet masteropptak 
Innspillene tyder på at det er bred samling om å starte prosessen med å realisere et nasjonalt masteropptak. 
Fagutvalget er samlet om at BOTT er prosjekteier for et samordnet masteropptak, men vektla at også andre 
institusjoner må være med i utviklingen, bl.a. ved å involvere opptakslederforum samt som deltakere i 
styrings- og arbeidsgrupper. 
 
Fagutvalget ønsker at BOTT ferdigstiller et prosjektforslag til neste møte i Digitaliseringsstyret. 

PHD-opptak 
Behovet deles av flere men kompliseres fordi det ikke er en ren opptaksprosess ved at det også er koblet til 
en ansettelse. Er på dette stadium ikke like omforent og klart som masteropptaket. Det kreves flere 
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avklaringer før saken er moden. Saken kan med fordel tas opp senere i høst, evt. etter samråd med UHR sitt 
forum for forskerutdanning. 
 
 
U5: OPTIMALISERING AV STUDIEADMINISTRATIVE PROSESSER OG LØSNINGER FOR STUDENTSTØTTE OG 
STUDIEPLANLEGGING. 

Fagutvalget er enig i at 2 prosjekter løftes opp mot Digitaliseringsstyret i august: 
 
Arbeidslivsportalen 
Dette prosjektet har bred støtte men bør kobles sammen andre lokale initiativ. OsloMet kjører denne 
prosessen. 
 

Mobilitet, internasjonale perspektiver 

Det som har første prioritet er å understøtte søknadsprosessen slik at arbeidet hos den enkelte institusjon 
forenkles så langt det er mulig. Dette er allerede omfattende arbeidsoppgaver og med ønsker om økt 
utveksling må vi få på plass bedre systemstøtte for de delene av prosessen som er mest arbeidskrevende. 

Etterhvert må vi også sette fokus på virtuell mobilitet som et alternativ/supplement til fysisk mobilitet, men 
virtuell mobilitet griper jo også inn i initiativ U1 så det krever betydelig mer avklaringer før en kan realisere 
systemstøtte for dette. 

Unit har foreslått å dra i gang et arbeid rundt mobilitet sammen med Diku. Fagutvalget mener dette kan 
være en god modell.  

--- 

Ut over mobilitet ønsker fagutvalget at det etter hvert arbeides videre med 2 – 3 prosjekter som også kan 
være interessante å forfølge: 

Timeplanlegging 

BOTT-institusjonene har spilt inn at løsningen (TP) som de benytter, kan gjøres tilgjengelig for alle 
institusjonene i sektoren. 

Med dette som utgangspunkt ønsker fagutvalget at det gjøres et utredningsarbeid for å kartlegge behov, 
kontraktsform og tydeliggjøre merverdien i TP kontra andre løsninger som er i bruk (TimeEdit). 
Timeplanlegging må ses i sammenheng med øvrig infrastruktur (tilgjengelige rom, teknisk utstyr, emner på 
nett, osv.) og det må komme fram hvordan TP adresserer dette fremover. 

UiO v/ Knut Martin Mørken ble anmodet om å innlede prosessen ved å legge fram et forslag for fagutvalget. 

Studie- og emneplanlegging 

Unit oppfordres til å samarbeide med BOTT og evt. andre om et notat som sammenfatter hva som er de 
egentlige behovene i sektoren og hvordan ulike løsninger kan ivareta disse viktige behovene. 
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Min side 

Det er flere forslag som adresserer ulike portalløsninger mot studentene. Dette kan være et område som vi 
bør utdype senere i høst. 
 
 
U4: LÆRINGSANALYSE – STORDATA OM UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSPROSESSEN GIR VIRKSOMHETSINNSIKT SOM 
GRUNNLAG FOR KONTINUERLIG FORBEDRING AV UNDERVISNING PÅ FLERE NIVÅ, OG MULIGGJØR DATADREVET 
UTDANNINGSFORSKNING.  
 
Fagutvalget uttrykker at dette er et viktig område.  
Unit må se på hindringene knyttet til datafangst, gjerne i samspill med SLATE, Diku (virkemidler) og andre 

• Hvordan ivareta og evt. endre de juridiske kravene rundt tilgang til data, ikke minst når disse skal 
samles nasjonalt? 

• Hvordan inngå fremtidige kontrakter med leverandører slik at sektoren får eierskap og tilgang til data 
– fortrinnsvis ved at lagring skjer utenfor leverandørenes løsninger? 

• Vi må ha fokus på hva som kreves for å sikre et godt samspill med de vitenskapelige ansatte 
• Ønskelig at det raskt kjøres et forprosjekt 

Saken legges frem for fagutvalget høsten 2019.  
 
 
U3: TILTAK FOR ØKT DIGITAL KOMPETANSE UT FRA FAGMILJØENES OG INSTITUSJONENES BEHOV, SAMT TILRETTELEGGING 
FOR DELING AV LÆRINGSMATERIELL. ETABLERE FELLES PLATTFORM FOR LAGRING OG DELING AV EKSEMPLER PÅ GOD 
PRAKSIS. 

Fagutvalget understreker at tidsmangel er det største hinderet for god og effektiv kompetanseheving. Frikjøp 
av vitenskapelige ansatte er et enormt kostnadsløft for sektoren.  

1. Fagutvalget påpeker at det haster med å realisere en god løsning for dokumentasjon av utdanningsfaglig 
kompetanse hos vitenskapelige ansatte og ansatte innen administrasjonen. 
Unit, sammen med UiT eller andre, undersøker evt. realisering av dette. 

2. Det å påse at kompetanseheving blant ansatte finner sted, er et institusjonelt ansvar. Dette bør 
løftes inn i trepartssamarbeidet (Unit, Diku og NOKUT) og bør være adressert i svaret som gis til KD (andre 
sak overfor). 

3. Tydeliggjøre at ansvaret for den administrative kompetansehevingen bør foregå i regi av fagutvalg for 
administrasjon.  
 
 
U2: VIDEREUTVIKLE MULIGHETENE INNENFOR DIGITAL VURDERING I TRÅD MED FAGMILJØENES BEHOV, OG SOM STØTTER 
AKTIV LÆRING, UNDERVISNING OG VURDERING. 

Prosjektoversikten viser få og ikke noen helt klare kandidater, men området har jo generelt stort fokus og må 
bearbeides utover høsten. 

Momenter fra diskusjonen: 

• Dagens digitale eksamensløsninger sementerer «skoleeksamen» som vi ønsker oss bort fra. Hvem 
skal lede an i arbeidet med å utvikle eksamensformene? Virkemidlene som Diku besitter, er viktige 
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for å stimulere til utvikling av fagprogram og alternative vurderingsformer. Bør løftes inn i svaret til 
KD (se sak ovenfor). 

• Fagutvalg for utdanning utfordrer trepartssamarbeidet (Unit, Diku og NOKUT) til å lage en 
systematisk beskrivelse og plan for hvordan vi skal jobbe tverrfaglig fremover. Ta gjerne med UHR 
Utdanning og Dikus ekspertgruppe for å få et bedre status- og utfordringsbilde i sektoren. Unit 
anmodes om å komme tilbake til utvalget med tanker om faglig-pedagogisk behov og engasjement 
som driver dette fremover.  

• Prosjektforslaget om en tredjepartsportal for å samle tredjeparts programvare for å støtte digitale 
vurderingsformer kan være en aktuell vei videre. 

• Vi må adressere sektorens problemer med Inspera i et godt samspill og foreta nødvendige 
rolleavklaringer: 

o Units tjenesteansvarlig for digital eksamen inviteres sammen med en representant fra ABO-
samarbeidet (UiA-UiB-UiO) til neste møte i fagutvalget.  
Tema: Når går avtalene ut? Hvordan kan samarbeidet bli bedre? Ligger det 
utviklingsmuligheter i dagens avtaler? Er det Unit som skal være pådriver? 

o Vi må sørge for at sektoren i neste anbudsperiode er mer gjennomtenkte og adresserer dette 
helhetlig, blant annet ved valg av kontraktsform. 

 
U1: FORBEDRE OG FORNYE LÆRINGSFORMER VED Å UTNYTTE DIGITAL TEKNOLOGI. TILRETTELEGGE INFRASTRUKTUR FOR 
LÆRINGSFREMMENDE UNDERVISNING. STYRKET DIGITAL INNHOLDSPRODUKSJON OG DELING.  

Prosjektoversikten viser ingen åpenbart klare kandidater for et bredt samarbeid, men området er svært viktig 
og må bearbeides videre utover høsten. 

Fagutvalget er positive til videre utvikling av LOR som anses å bli en viktig komponent fremover. Unit 
orienterte kort om status for LOR-utredningen som nå er til behandling hos KD. Unit har ikke fått tilbake-
meldinger fra KD om eventuell finansiering. Unit orienterer Digitaliseringsstyret om LOR på augustmøtet. 

Noen av de viktigste rammebetingelsene er at institusjonene selv klarer å allokere tid til å legge om 
undervisningen samt at det arbeides med å tilrettelegge alle typer infrastruktur. Terskelen som undervisere 
møter rundt rom og teknologiutrustning må reduseres betydelig. Parallelt med at mange får øket sin digitale 
kompetanse kan dette gi et løft.  

Prosjektet Kunnskapskanalen som er knyttet til formidling kan nok være interessant for utdanning men i 
enda større grad for forskningsformidling. Unit må påse at eventuelle teknologiske synergier ivaretas (for 
eksempel LOR og videoplattformer). 
 

Veikart for studieadministrative tjenester 
 
Saksgang for arbeidet med veikartet:  

• Bygger på innspill fra workshop mars 2019 hvor IT- og studiedirektører var inviterte 
• Innspill fra fagutvalgsmøte 26. juni 
• Formell behandling i fagutvalgsmøte i august 2019 
• Sak i Digitaliseringsstyret 28.-29. august 2019 

Fagutvalget legger vekt på at veikartet skal vise de store linjer frem mot en ny generasjon av de 
studieadministrative tjenestene. 
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Unit bør sette ned ei arbeidsgruppe med representanter fra sektoren som kartlegger erfaringer og behov for 
videreutvikling av FS. Det totale tjenestebildet må vurderes. Det er viktig for sektoren å oppnå enklere og 
rimeligere integrasjoner med FS for nye applikasjoner.  
 
Tilbakemelding fra Unit og kortsiktig plan for FS tas opp i neste møte i fagutvalget. 
 

Rammeverk for kvalitetssikring av prosjekter 
 
Grunnlaget for saken var et eget dokument. 

• Fagutvalget synes det skisserte rammeverket er godt og er enige i at det kan være nødvendig med 
ekstern kvalitetssikring av større prosjekter.  

• Det ble diskutert om de økonomiske grenseverdiene er satt for lave. Enighet om at en kan velge å 
starte ut som foreslått, men bør etterhvert vurdere om ikke grensene kan økes. 

• Det kom også opp spørsmål om vi ikke står i fare for å lage altfor rigide rammeverk som fordyrer og 
forsinker innovasjon og dessuten ikke er å tråd med anerkjente agile prinsipper. 

Merknader utenfor saken: 

• Finansieringspotten som Digitaliseringsstyret disponerer til utvikling må økes. Den skal sørge for at vi 
har fortgang i prosjekter som er kortsiktige, i tillegg til å muliggjøre de langsiktige prosjektene. 
 

• Ønsker tilbakemelding i senere møte om hvordan de andre utvalgene jobber. Kommunikasjonen bør 
gå igjennom Unit. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.  
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Vedlegg: Prosjektoversikt - innkomne prosjektforslag 

 


