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Digitaliseringsinnspill til UH-lovutvalget 

Bakgrunn 

Universitets- og høyskolelovutvalget er oppnevnt av regjeringen. Utvalget skal gjennomgå 

regelverket for universiteter og høyskoler og regelverket for studentvelferd. Utvalget ble 

oppnevnt 22. juni 2018 og skal levere en NOU med forslag til nytt regelverk innen 1. februar 

2020. 

Utvalget ønsker innspill knyttet til digitalisering i UH-sektoren, og har bestilt innspill fra Unit 

innen 30.9.2019. Utvalget har hatt en rekke temamøter med sektoren, og Unit presenterte 

utfordringer med dagens reguleringer på temamøte om digitalisering i Tromsø 7. mai. Unit har 

også hatt et oppfølgingsmøte med sekretariatet for utvalget 13. juni, og mottok bestillingen i 

sommer.   

Føringer for digitalisering kommer både fra lovverk og politiske dokumenter. For offentlig 

sektor er både forslag til ny forvaltningslov og ny arkivlov på høring høsten 2019. Datadeling er 

en stor utfordring både organisatorisk, juridisk, semantisk og teknologisk. Digitalisering 

medfører endringer på mange plan, og vi har valgt å fokusere tilbakemeldinger rundt forhold 

som er flagget høyt i handlingsplanen for digitalisering og som krever endringer i UH-loven for 

å gjennomføres: 

• Læringsanalyse  

• Åpen forskning 

• Studentmobilitet 

I tillegg har vi valgt å legge fram en del konkrete endringsforslag knyttet til hjemmel for 

behandling av personopplysninger, nasjonale registre, taushetsplikt og andre forhold som bør 

ryddes for å kunne effektivt dele mer data. 
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Vurdering 
Det er behov for hjemler for deling og gjenbruk av data og personopplysninger, for å kunne 
gjennomføre og få effekt av de digitaliseringstiltak som gjøres i universitets- og 
høyskolesektoren (UH-sektoren). Det foreslås derfor å samle nasjonale registre og andre felles 
datakilder i en egen forskrift for datadeling. Dette vil sikre oversikt og konsistente avveininger 
av formål og rammer for datadeling, samtidig som hvert datadelingsformål ikke har egen 
forskrift. Det foreslås også hjemmel for Units mandat og forskrift om samfinansiering for IKT og 
fellestjenester. 
  
Det er viktig at digitalisering og datadeling ikke medfører et for stort inngrep i personvernet og 
rettssikkerheten til de registrerte (de personene opplysningene er knyttet til), og derfor er det 
særdeles viktig at kravene i GDPR overholdes ved deling og behandling av personopplysninger. 
På enkelte områder er det derfor nødvendig at universitets- og høyskoleloven inneholder 
supplerende bestemmelser til GDPR, for eksempel for å sikre rettslig grunnlag for behandling 
av personopplysninger når institusjonene utøver offentlig myndighet. Samtykke som rettslig 
grunnlag kan ofte vurderes, men i situasjoner hvor det i realiteten skjer en 
myndighetsutøvelse, vil ikke samtykke bli ansett som reelt, jf. som eksempel drøftelse under 
kap. 6.3. Videre er det også hensiktsmessig at universitets- og høyskoleloven inneholder 
bestemmelser som klart definerer formålet med deling og behandling av personopplysninger. 
Dette er områder hvor GDPR åpner for supplerende bestemmelser i særlover, i dette tilfellet 
universitets- og høyskoleloven. 
  
Behovet for analyse som gir institusjonell og individuell læring medfører at læringsanalyse, 
studentmobilitet, åpen forskning og beslutningsstøtte bør beskrives som viktige formål i UH-
loven. Åpen forskning har i tillegg betydning for formidlingsformålet i UH-loven, siden 
forskningsdata bør formidles i større grad enn dagens praksis. 
  
Dataflyt er en forutsetning for digitalisering, og datadeling trenger klart mandat i regelverk. 
Studentmobilitet og internasjonalisering stiller særlige krav til rettslig regulering. 
Regelverksutfordringene for studentmobilitet og internasjonalisering er i stor grad knyttet til 
EUs personvernforordning (GDPR), og spesielt det rettslige grunnlaget for å overføre 
personopplysninger til utlandet og nasjoner som ikke er omfattet av EU/EØS-samarbeidet, 
såkalt tredjeland. 
  
Digitalisering vil kreve prosesser for endringer av regelverk, siden digitalisering medfører 
endringer av organisering, struktur og samarbeid. Arbeidsprosesser endres når teknologi 
benyttes til å utføre flere arbeidsoppgaver, det blir enklere samarbeid over avstand, digitale 
kopier er delbare og muliggjørende plattformer utnyttes. Automatisering bør kunne 
gjennomføres i forskning, utdanning og administrasjon, slik at menneskelige ressurser kan 
frigjøres. 
  
Viktige interesser som i dag ikke har klare formålsbeskrivelser i UH-loven, og som det er behov 
for i en digital verden: 

• Åpen forskning, med avklaringer rundt deling av forskningsdata 

• Studentmobilitet og internasjonalisering 

• Læringsanalyse som kan bidra til bedre læring og innsikt i læringsprosesser 

• Datadeling som støtter høy kvalitet i forskning, god tilgang til livslang læring og 

effektive løsninger for universitets- og høyskolesektoren 
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Innspillet inneholder konkrete forslag til endringer i lovtekst. Forslagene til lovendringer er 
også samlet i et eget vedlegg. For læringsanalyse og studentmobilitet foreslås det at disse 
enten angis som egne formål (eller oppgaver) for institusjonene, eller at det gis egne 
bestemmelser om bruk av personopplysninger til disse formålene. Åpen forskning foreslås tatt 
inn i forarbeidene til loven som del av institusjonenes formidlingsoppdrag. Oppheving av 
taushetsplikt ved deling av utdanningsinstitusjonenes data til forskning foreslås tatt inn som 
egen bestemmelse. Det er foreslått en rekke klargjøringer knyttet til eksisterende nasjonale 
registre og fellestjenester. For datadeling foreslås det hjemmel i loven med mulighet for 
forskrift med detaljerte bestemmelser. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar innspillet om regelverksutvikling til orientering.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 53 - Unit-Innspill-om-digitalisering 
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