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Revisjon av digitaliseringsstrategien 

Bakgrunn 
Beskrivelsen av bakgrunn er i hovedsak hentet fra invitasjonsbrevet som i disse dager sendes 
institusjonene: 
 
Dagens Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren (2017-2021) ble lansert i 
2017, og hadde som mål å gi en retning for digitaliseringen av sektoren, og hvordan denne skal 
bidra til økt studiekvalitet, økt arbeidslivsrelevans i studietilbud og styrket forskningsinnsats. 
Strategien inneholder målbilder som beskriver ønsket fremtidig tilstand for studenter, lærere, 
forskere, ledelsen på ulike nivåer i UH-institusjonene, samt for data og infrastruktur og 
administrative systemer.   
  
Departementet ber om at ny strategi også må inneholde målbilder som beskriver innhold og 
dimensjonering av studietilbud, samt forskningsinnsats. Gjennom presise målbildebeskrivelser 
av studietilbud og forskningsinnsats, skal strategien identifisere muligheter, utfordringer og 
egnede tiltak når det gjelder yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering 
av studietilbud og desentralisert utdanning. Det samme gjelder for forskningsinnsats på særlig 
viktige områder, som for eksempel digitalisering for grønt skifte, stordata og kunstig 
intelligens.   
  
Den nye strategien skal gi et helhetlig og oppdatert bilde av alle sider ved digitaliseringen i UH-
sektoren. For å oppnå dette er det behov for en grundig og detaljert gjennomgang av dagens 
strategi. Dette er også en forutsetning i dagens strategi; det understrekes at denne må anses 
som et første skritt på veien, og som et grunnlag som skal videreutvikles, ettersom 
rammebetingelsene endrer seg.   
 
Sektoren og andre inviteres til en innspillsrunde hvor det bes om at innspillene struktureres   
slik at det kommer fram hvilket område de knyttes til: forskning, høyere utdanning, 
administrasjon eller andre forhold.   

• Målbildene det arbeides etter for studenter, lærere, forskere og andre er brukt i 
handlingsplan for digitalisering. Målbilder for digitalisering finnes beskrevet i vedlegg.   
o Bør det gjøres justeringer i eksisterende målbilder?  
o Hvordan bør målbilder for samfunnsliv, arbeidsliv og næringsliv beskrives?  
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• Digitale muligheter og utfordringer innen utdanning, forskning og hos institusjonene 
som bør løftes fram i digitaliseringsstrategien.  
Hva er de viktigste grepene for å ta UH-sektoren videre?  
Hvordan skal digitalisering bidra til å forenkle, forbedre og fornye høyere utdanning og 
forskning?   

• Tiltak som bør vurderes på strategisk plan (med begrunnelse opp mot målbilder), 
gjerne relatert til   
o forskningsinnsats på særlig viktige områder, som for eksempel digitalisering for 

grønt skifte, stordata og kunstig intelligens  
o yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud 

og desentralisert utdanning  
o FNs bærekraftmål og det grønne skiftet  
o målene i langtidsplan for forskning og høyere utdanning, eller andre 

sektorføringer  
 
Vedlegg 1 orienterer om oppdraget og foreløpig plan for gjennomføringen. En arbeidsgruppe 
med representanter oppnevnt av sektoren, vil være sentral rundt å gi føringer for arbeidet 
samt strukturere dokumentet som skal leveres KD innen 1.10.2020. 
 
Vurdering 
Det vil være et omfattende arbeid med en svært stram tidsplan. Selv om fristen er satt til 1. 
oktober, må i praksis må revidert innhold til digitaliseringsstrategien foreligge i løpet av juni. 
 
Viktige spørsmål er: 

• Bør det gjøres justeringer i eksisterende målbilder, og hvordan bør målbilder 
for samfunnsliv, arbeidsliv og næringsliv beskrives? 

• Hvordan møte den store utfordringen rundt IKT-kompetanse i samfunnet? 
o Hvordan bør eventuelt IKT i større grad inn i alle fag? 
o Hvordan skal IKT-utdanning innrettes og dimensjoneres for å møte samfunnets 

behov? 
• Hvordan møte KDs uttrykte forventninger om «et løft i pedagogisk bruk av digital 

teknologi»? 
• Hvordan ivareta yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering av 

studietilbud og desentralisert utdanning 

Hva er de viktigste grepene UH-sektoren må ta for samlet å møte disse og andre 
utfordringer samt generelt bruke digitalisering til å forenkle, forbedre og fornye høyere 
utdanning i tråd med de overordnede føringene? 

 
Et utdrag fra gjeldende digitaliseringsstrategi med kommentarer om hvilke deler som foreslås 
endret, følger som vedlegg 2. Fagutvalget anmodes om å komme med forslag til justering av 
tekst som bør være med videre, nye momenter og eventuelt bestillinger til fagutvalgets 
arbeidsgruppe eller andre. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Om revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren 
Vedlegg 2: Utdrag fra gjeldende digitaliseringsstrategi med kommentarer 
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Vedlegg 1: Om revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren  

Bakgrunn 
Unit har mottatt oppdrag om revisjon av digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og 
forskning i tildelingsbrev for 2020. Utkast til ny digitaliseringsstrategi skal oversendes 
Kunnskapsdepartementet 1.10.2020.  
 
Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet (KD): Revisjon av digitaliseringsstrategien 
 
Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren for 2017–2021 skal revideres i 
2020 og ny digitaliseringsstrategi lanseres fra 01.01.2021. Unit skal lage et utkast til ny 
digitaliseringsstrategi i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Det forutsettes også 
at Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning og de oppnevnte fagutvalgene med 
representanter fra sektoren involveres. Dagens digitaliseringsstrategi omfatter ikke målbilder 
som går på innhold, dimensjonering av studietilbud og forskningsinnsats.  
 
Departementet mener at en ny strategi bør gi et helhetlig bilde av regjeringens forventninger1 
til alle sider ved digitalisering i universitets- og høyskolesektoren, herunder yrkes- og 
profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud, desentralisert 
utdanning, forskningsinnsats på særlig viktige områder som for eksempel digitalisering for 
grønt skifte, stordata og kunstig intelligens. Unit skal underveis i arbeidet regelmessig orientere 
Kunnskapsdepartementet om fremdriften. Utkast til ny digitaliseringsstrategi skal oversendes 
Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober 2020. 

 
Vurdering 
Dagens strategi har beskrevet organisatorisk struktur, rollefordeling og målbilder for de ulike 
brukergruppene knyttet til digitalisering. Revidert strategi skal gi et helhetlig bilde av 
regjeringens forventninger til alle sider ved digitalisering i universitets- og høyskolesektoren 
(2021-2025). KD ønsker en kortere versjon av nåværende strategi som beskriver målsettinger 
og de mest sentrale tiltak og forutsetninger for å realisere målene. Den skal som forrige 
versjon favne universitet og høyskoler. Digitaliseringen skal settes i kontekst til de politiske mål 
og satsingsområder uttrykt gjennom Regjeringsplattformen, nasjonale strategier innen 
digitalisering, langtidsplanen og ulike stortingsmeldinger.  
 
En statusgjennomgang av etablerte handlingsplan og pågående satsinger blir også en input til 
strategiarbeidet. 
 
Organisering 
Det faglige spennet på strategien og særlig de utvidete områdene vil kreve mobilisering av et 
bredere spekter av fagressurser fra institusjonene enn det fagutvalgene representerer. Vi 
ønsker derfor å benytte utvalgte UHR fora i tillegg, og også sette ned eventuelle 
ekspertgrupper på særskilte områder. Involvering av UHR gir også bistand til en bredere 

 
 
 
1 jf. Prop. 1 S (2019–2020), Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, Meld. St. 4 (2018 2019), 
Kvalitetsmeldingen, Meld. St. 16 (2016-2017), den kommende stortingsmeldingen om kompetansereformen, 
Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse, Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 m.fl. 
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forankring av prosessen. Arbeidsgiversiden bør også involveres relatert til målformuleringer og 
tiltak om profesjonstilpasset utdanning.  
 
Vi anbefaler å etablere en redaksjonskomité som skal lede gjennomføringen av prosessen med 
revidert digitaliseringsstrategi og skrive det endelige dokumentet basert på faglige innspill fra 
gruppene nevnt i gjennomføringsplan. 
Redaksjonskomité etableres med følgende representanter, og bør etableres så raskt som 
mulig: 

• representant fra fagutvalgene Utdanning, Forskning, Administrative tjenester og IMD 
• ledere av eventuelle ekspertgrupper 
• representanter fra UHR  
• sekretariatressurser fra Unit.  

Unit vil også involvere Diku og NOKUT på aktuelle fagtema. 
 
Viktige tema 
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og nasjonale føringer for 
digitalisering gir rammer for strategiarbeidet. Strategien skal løfte fram utfordringsbildet og 
tiltak som kan bidra til realisering av samfunnsbehovene innen høyere utdanning og forskning. 
 
Utvidelsen av strategiens målbilder innebærer at UHR i større grad bør involveres, for 
eksempel relatert til digital kompetanse der UHR allerede har gitt innspill om at IKT bør inn i all 
høyere utdanning (yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse), og som også har 
konsekvenser for dimensjonering av studietilbud. Digitale virkemidler gir mulighet for 
desentralisert utdanning og gir endringer i utfordringsbilder og muligheter. Det grønne skiftet 
krever omlegging, hvordan skal digitaliseringen bidra? Stordata og kunstig intelligens åpner 
muligheter og krever styring, etikk og normer. Forskning har økende databehov og økt behov 
for tyngre infrastruktur. Livslang læring og fleksible læringsformer gir nye muligheter.  
 
Tema for ekspertgrupper kan være digitalisering for grønt skifte, yrkes- og profesjonstilpasset 
digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud, desentralisert utdanning, datadeling, 
læringsanalyse eller andre emner. Planlagt ekspertgruppe for kunstig intelligens kan gis 
oppdrag med å utforme anbefalinger. 
 
Foreløpig gjennomføringsplan 
Redaksjonskomitéen vil etablere en detaljert plan. Foreløpig tanke er å starte med invitasjon til 
åpne innspill, og følges opp med diskusjoner i fagutvalgene. Strategisk retning diskuteres i 
Digitaliseringsstyret, og fagutvalgene drøfter målbilder og strategiforslag innen sine områder.  
 
Åpen innspillsrunde organiseres fra redaksjonskomiteen og Unit med bistand fra UHR, og 
innspillene tas videre inn til fagutvalgene for vurdering. Planlagt ekspertgruppe for kunstig 
intelligens kan gis oppdrag med å utforme anbefalinger. Det kan tilsvarende være behov for å 
identifisere andre ekspertgrupper. 
 
Foreløpig skisse til tidsplan: 

• 30.01:  Orientering til Digitaliseringsstyret om oppdrag med ny digitaliseringsstrategi 
• 27.1:  UHR-administrasjon AU, orientering. Videre samarbeid med UHR avklares i 

løpet av januar og februar (UHR-styret, UHR Utdanning, UHR Forskning) 
• 05.02:  Redaksjonskomité etablert 
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• Februar: Åpen innspillsrunde 
• 20.03:  Ekspertgrupper etablert 
• Februar-mars: Fagutvalgene involveres. 
• 29.04:  Digitaliseringsstyret orienteres om status og gir innspill 
• April-mai: diskusjoner i fagutvalg og ekspertgrupper 
• 12.05:  Fagutvalg og ekspertgrupper avgir førsteutkast til redaksjonskomiteen  
• 19.05:  Første diskusjonsutkast til strategi klar 
• 26.05:  Digitaliseringsstyret og fagutvalgene drøfter utkast til strategi 
• Juni:  Fagutvalgene og UHR fora behandler forslag. Bearbeiding etter møter og 

klargjøring av nytt utkast 
• Juni:  Digitaliseringskonferansen, kronikk, mulighet for åpne innspill fra ansatte i 

sektoren 
• 26.08:  Utkast til anbefalt strategi  
• 03.09:  Digitaliseringsstyret behandler utkast til strategi 
• September 2020: Ferdigstilling av strategidokument, vurdere om den skal sendes på en 

siste innspillsrunde til institusjonene 
• 01.10:  Strategi oversendes til Kunnskapsdepartementet.  

 


