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INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Fagutvalgsleder Tore Burheim åpnet og ledet møtet. 
 
I tråd med orientering i forrige møte har Høyskolen Kristiania fått anledning til å foreslå 
en erstatter i fagutvalget for Ståle Mørch, tidligere direktør for IT og digitalisering ved 
Høyskolen Kristiania. Tore introduserte Audun Giske, ny direktør for IT og digitalisering 
ved Høyskolen Kristiania, som medlem av fagutvalget. Audun presenterte seg kort. 
 
Fagutvalget godkjente innkalling og dagsorden. 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
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OPPDATERING SIDEN SIST 
 
Annette Grande Furset, strategirådgiver i Unit og sekretariat for IMD-utvalget, ga en 
kort oppdatering på saker behandlet i forrige fagutvalgsmøte som siden har vært oppe 
til behandling i Digitaliseringsstyret. Underlag og referat fra Digitaliseringsstyrets møte 
30. januar var gjort tilgjengelig som underlag for saken. Tore Burheim og Sigurd 
Eriksson, assisterende direktør i Unit, supplerte underveis. 
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DATADELING 
I tråd med fagutvalgets anbefaling i forrige møte utarbeidet Unit med bidrag fra UiO og 
UiB prosjektforslag for «Datadeling i høyere utdanning og forskning». Prosjektet 
etableres for å videreutvikle og operasjonalisere referansearkitekturen etablert 
gjennom arbeidet med UH:IntArk. Digitaliseringsstyret godkjente prosjektforslaget i sitt 
møte 30. januar og tildelte samtidig prosjektet en ramme på 6 MNOK fra sektorens 
finansieringsmodell for fellestiltak, dette i tråd med fagutvalgets anbefaling. Prosjektet 
er planlagt med umiddelbar oppstart og varighet ut året og vil ledes av Per Hovde fra 
Unit. Nå skal styringsdokument, styringsgruppe og prosjektorganisasjon etableres. UiO, 
NTNU og UiT har meldt inn prosjektdeltakere, i tillegg ønskes deltakelse fra en mindre 
institusjon. Unit ser også på muligheten for å tilføre prosjektet ekstra midler gjennom å 
søke Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill: 
• Fint at vi nå kommer i gang 
• Det ble uttrykt skepsis til å søke medfinansieringsordningen grunnet krav om uttak 

av gevinster gjennom budsjettkutt. Medfinansieringsordningen er i år utvidet med 
en kategori for tverrgående tiltak som skal legge til rette for senere 
gevinstrealisering, denne har ikke samme krav til kutt i rammen. Ingen vil heller få 
krav om uttak av gevinster uten å være involvert. Det ble stilt spørsmål ved hva 
eventuelle ekstra midler tilført gjennom medfinansieringsordningen skal brukes til. 

• Datadelingsprosjektet bør holdes orientert om fremdrift på oppdraget med 
evaluering av FS, som delfinansieres gjennom prosjektet. 

• Det ble oppfordret til fortsatt fokus på leveranser og resultater 
 
BESLUTNINGSSTØTTE 
En oppdatert versjon av prosjektforslag på beslutningsstøtte ble fremmet for 
Digitaliseringsstyret 30. januar, som vedtok etablering av foreslåtte planprosjekt og 
samtidig tildelte prosjektet 1,5 MNOK fra sektorens finansieringsmodell for fellestiltak. 
Digitaliseringsstyret ba, i likhet med fagutvalg for IMD i forrige møte, om at prosjektet 
koordineres tett med andre aktiviteter på området, spesielt med pågående 
datavarehusprosjekt med UiB, UiO og UiT.  
 
MASTERDATAKILDER FOR FORSKNING 
Styringsdokument for prosjektet «Masterdatakilder for forskning» ble fremmet for 
Digitaliseringsstyret 30. januar, som godkjente oppstart av gjennomføringsfase under 
forutsetning av at intern kvalitetssikring ikke avdekker signifikante mangler. Prosjektet 
ble samtidig tildelt 2,9 MNOK fra sektorens finansieringsmodell for fellestiltak. IMD-
utvalgets anbefaling i forrige møte om fokus på raske leveranser og om å vurdere en 
fasedelt tilnærming til arbeidet var medvirkende til at et styringsdokument ble 
fremmet for Digitaliseringsstyret heller enn mandat for konseptfase. Prosjektet vil 
levere en første versjon av masterdatakilde for forskningsprosjekter og for personer 
involvert i forskning. 
 
TJENESTESTYRINGSMODELL 
Digitaliseringsstyret vedtok modell for tjenestestyring på bakgrunn av arbeidsgruppens 
anbefaling. Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester er 
utarbeidet og skal ligge til grunn når innføring av styringsmodellen iverksettes. 
Modellen innebærer etablering av seks tjenesteråd og et råd for helhetlige 
prioriteringer. Modellen ble godt mottatt i Digitaliseringsstyret. De ba om at veikartene 
kommer på plass så snart som mulig, og om at råd for helhetlige prioriteringer 
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forsterkes med to økonomidirektører. Forslag til sammensetning av tjenesteråd skal 
behandles i Digitaliseringsstyret 29. april. 26. mai vil alle fagutvalg og tjenesteråd 
samles i forkant av Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning.  
 
Fagutvalget kommenterte at modellen er blitt mye bedre og at dens kompleksitet 
reflekterer kompleksiteten i sektoren. Fagutvalget etterspurte videre informasjon om 
opprettelsen av tjenesteråd for IMD og sikkerhet. 
 
FINANSIERING AV FELLES IAM 
Finansierings- og betalingsmodell for felles IAM ble også behandlet og vedtatt av 
Digitaliseringsstyret 30. januar. Det ble i Digitaliseringsstyret stilt spørsmål ved om 
modellen favoriserer de store institusjonene. Unit ble bedt om å søke bistand hos UHR-
Administrasjon for en vurdering av modellen og fordeling av en rabattordning. 
 
 
 
Fagutvalgsleder kommenterte at det er svært positivt at flere store og viktige 
prosjekter nå er igangsatt på IMD-området. Med dette er vi godt i gang med å realisere 
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning innenfor vårt 
ansvarsområde. 
 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
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REVISJON AV DIGITALISERINGSSTRATEGI 
 
Sigurd Eriksson orienterte om oppdraget Unit har fått fra KD om å revidere 
Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Saksdokument utarbeidet 
for Digitaliseringsstyret var gjort tilgjengelig som underlag for saken. Strategien vil ha 
betydelig utvidete temaområder, herunder yrkes- og profesjonstilpasset digital 
kompetanse, dimensjonering av studietilbud, desentralisert utdanning, og 
forskningsinnsats på særlig viktige områder som grønt skifte, stordata og kunstig 
intelligens.  
 
Tidsplan og forslag til organisering av arbeidet ble vist. Planen inkluderer en åpen 
innspillsrunde tidlig i prosessen og en mulig høringsrunde til sommeren. Utkast til ny 
strategi oversendes KD 1. oktober 2020. Unit ønsker snarest å nedsette en 
redaksjonskomité/arbeidsgruppe og Digitaliseringsstyret har bedt Unit utarbeide 
forslag til mandat og fasilitere en rask prosess for å få på plass ledelse og deltakere til 
gruppen. Dette gjøres i tett samarbeid med UHR. Digitaliseringsstyret og fagutvalgene 
har en tydelig rolle i oppdraget og vil bli involvert underveis. Det er også aktuelt å 
bringe inn fageksperter på spesifikke områder etter behov.  
 
Strategien skal rammes inn av og bygge videre på en rekke eksisterende strategier, 
stortingsmeldinger og utredninger. Den vil være orientert rundt målbilder og ta 
utgangspunkt i målbildene fra handlingsplanen med noen utvidelser der ønsket 
tematikk ikke er dekket. Videre vil handlingsplanen være orientert rundt konkrete 
tiltak, på et overordnet nivå. 
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Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill: 
• Mandatet er bredt og går langt inn i institusjonenes faglige virksomhet. Det er 

derfor viktig at sektoren er med på å utarbeide strategien. 
• Det er viktig at også fagutvalget er involvert i arbeidet 
• Målbildene fra handlingsplanen står seg godt 
• Sektoren står overfor store oppgaver, begrensede ressurser og krevende 

prioriteringer. Det blir ekstremt viktig i ny strategi å tydeliggjøre hva vi gjør først og 
sist, samt å være tydelig på en arbeidsdeling som gjør at vi ikke springer i beina på 
hverandre. 

• Datadeling er et sentralt tema, med masterdata og integrasjoner som viktige 
aspekter. Igangsatte aktiviteter på området må rammes inn i ny strategi. 

• Datakvalitet er et viktig element, blant annet i forhold til kunstig intelligens. 
Datakvalitet bør gis en tydeligere plass i fremtidig målbilde og tiltak. Arbeid med 
datavask og med å standardisere data på tvers av sektoren må fokuseres og 
planlegges for. 

 
Fagutvalget ber om å holdes oppdatert om videre prosess samt å gis anledning til bidra 
med innspill til arbeidet når arbeidsgruppen og disposisjon er på plass.  
 
Når det gjelder Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 
planlegges kun mindre oppdateringer våren 2020. Fagutvalget ser ikke behov for 
substansiell endring av handlingsplanen og støtter at det brukes minst mulig tid og 
ressurser på denne nå. En eventuell flytting av initiativ A6 inn under IMD-området 
anses som en ren redaksjonell endring som sekretariatet gis fullmakt til å utføre. 
 
Fagutvalget avtalte et nytt videomøte onsdag 18. mars kl. 15.00-16.00 for en 
oppdatering på arbeidet med ny digitaliseringsstrategi. 
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EVENTUELT 
 
FELLES KLIENTDRIFT 
Tom Røtting, administrerende direktør i Uninett, gjorde rede for status på 
konseptutredning om felles klientdrift i UH-sektoren. Arbeid pågår med å kvalitetssikre 
underlaget, herunder med innhenting av mer nøyaktige økonomitall og med å 
tydeliggjøre foreslått leveransemodell. Underlag vil være klart for en fem uker lang 
høring i sektoren etter styringsgruppens neste møte 18. februar. Fagutvalget bemerket 
viktigheten av å gjennomføre en god høringsrunde med tid til nødvendig behandling 
ved institusjonene. 
 
I forlengelsen av orienteringen om felles klientdrift og diskusjon om behov for gode og 
sammenlignbare tall ble det foreslått å løfte en sak til Digitaliseringsstyret på et 
tidspunkt om at hele UH-sektoren deltar i BenchHEIT, en måling/benchmark av IT-
kostnader og -volum ved høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. 
 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 


