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Fagutvalg - justeringer 

Bakgrunn 
Erfaringsvis kan det være nødvendig å gjøre løpende endringer både i sammensetning og mht. 
hvilke fagutvalg som er nødvendig til enhver tid. Det viser saken om Justeringer 
Digitaliseringsstyret og fagutvalgene som var orienteringssak i forrige møte i 
Digitaliseringsstyret. Saken omhandlet sammenslåing av to fagutvalg. Det er faglig overlapp 
mellom IMD-området (infrastruktur, mellomvare og data) og arkitektur, og fagutvalget for IMD 
anbefaler prioriteringer som sammenfaller helt med prinsipper og prioriteringer i fagutvalget 
for arkitekturstyring. Derfor ivaretar fagutvalg for IMD arkitekturstyring, og to medlemmer fra 
fagutvalg for arkitekturstyring har gått inn i fagutvalget for IMD. Fagutvalg for arkitekturstyring 
er ikke aktivt lenger. Dette er også en mer ressurseffektiv tilnærming til tiltak som skal 
gjennomføres på begge områdene.  
 
Etablering av nye fagutvalg skal vurderes løpende, og et fagområde som bør vurderes å få mer 
oppmerksomhet i digitaliseringsarbeidet er kunstig intelligens (KI). KI1 er en teknologibasert 
megatrend som slår inn på alle områder i samfunnet, og vil ha stor innvirkning på utviklingen 
også innen utdanning og forskning. Regjeringen kommer med en egen strategi for KI i løpet av 
2019. Unit har gitt innspill til denne strategien ved flere anledninger, både gjennom Skate og 
gjennom KD. Det bør ifm. neste års revisjon av handlingsplanen vurderes hvor vidt anvendelse 
av KI skal være et eget satsningsområde i handlingsplanen.  
 
 
 

 
 
 
1 Definisjon av kunstig intelligens er hentet fra EUs høynivå ekspertgruppe (HLEG AI) sin 
definisjon, og omfatter maskinlæring, roboter, ekspertsystemer og regelbaserte systemer. 
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Vurdering 
Den midlertidige ordningen med ett fagutvalg for arkitekturstyring og IMD, som ivaretas av 
fagutvalget for IMD, bør bli en permanent ordning med bakgrunn i saken slik den ble lagt fram 
i forrige møte. Dette pga. faglig overlapp og sammenfallende forslag til tiltak og prioriteringer, 
og mål om mer effektiv utnyttelse av ressurser for å sikre gjennomføring. 
 
Det anbefales å etablere et eget fagutvalg for KI fordi bruk av KI - ikke teknologien i seg selv - 
vil få stor betydning for samfunnsutviklingen og utviklingen i vår sektor. KI vil bidra til å løse 
ulike samfunnsutfordringer, gi ny verdiskaping, mer effektive virksomheter og bedre 
tjenesteytelser. KI vil ha bredt nedslagsfelt på helt andre områder enn IKT, og 
mulighetsrommet er stort og allerede tilgjengelig. Dette, sammen med at vår sektor har mange 
KI-aktiviteter allerede, ikke minst innenfor forskning, underbygger at vi bør ha dedikert 
strategisk fokus på KI gjennom et fagutvalg med ansvar for KI.  
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tilrår å legge ned fagutvalget for arkitekturstyring, og å gjøre ordningen 
med at fagutvalget for IMD ivaretar arkitekturstyring permanent. Videre tilrår 
Digitaliseringsstyret at det etableres et eget fagutvalg for anvendelse av KI. Forslag til mandat 
og sammensetning for et fagutvalg for KI legges fram i neste møte i Digitaliseringsstyret.  
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