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Agenda- 
punkt 

Tema 

 
1 

 
INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Tore Burheim, fagutvalgets leder, åpnet og ledet møtet. Fagutvalget godkjente 
innkalling og dagsorden. 
 

 
2 

 
REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
 

 
3 

 
NY DIGITALISERINGSSTRATEGI 
 
Sigurd Eriksson og Ingrid Melve, henholdsvis assisterende direktør og fagdirektør i Unit, 
orienterte om arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for universitets- og 
høyskolesektoren. To aktueltsaker på unit.no var gjort tilgjengelig som underlag for 
saken. 
 
Fremdriftsplanen er stram og et utkast må foreligge allerede til sommeren. Unit har 
invitert institusjonene i sektoren til å komme med sine innspill til ny 
digitaliseringsstrategi gjennom en åpen innspillsrunde med frist 16. april. 
 



Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for IMD 

 

   
 

En arbeidsgruppe er oppnevnt av Unit i tett samarbeid med UHR. Gruppen er bredt 
sammensatt med tung faglig representasjon fra institusjonene og med representasjon 
fra studenter og næringsliv. Gruppen har gjennomført sitt oppstartsmøte, hvor KD 
blant annet ga uttrykk for at arbeidet skal bygge videre på etablerte styringsmodell. 
Tore Burheim deltar i arbeidsgruppen og gjorde rede for hvordan KD og 
arbeidsgruppen ønsker en strategi med fokus på målbilder og forutsetninger for å nå 
disse. Strategien skal gi retning men ikke beskrive konkrete tiltak og organisering.  
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill: 
• Vi opplever en brutal digitalisering av sektoren akkurat nå, her er behov for 

struktur og læring. Erfaringene som gjøres i sektoren blir viktig input i 
strategiarbeidet. 

• Vi må møte de store samfunnsutfordringene og krisesituasjonen vi står i. Nå har vi 
en stor mulighet i å utarbeide en tydelig strategi som viser vei. 

• Med et veldig operativt fokus i pågående situasjon kan det bli vanskelig å tenke 
strategisk. Vurder også en nedenfra-opp-tilnærming på hva vi vil oppnå i sektoren. 

• Virtuelle plattformer som forenkler det å jobbe hjemmefra blir et viktig 
fokusområde fremover 

• Tilgang til store datamengder er et stort problem for forskere på hjemmekontor 
• Vi har en enorm mulighet nå til å vri oss mot mer digital undervisning og forskning 
• Digitale læringsmiljø er i fokus og vi ønsker å unngå innelåsing i verktøy 
• Kontroll på data og integrasjon av kjernesystemer blir spesielt viktig fremover 
• Strategien må adressere digitalisering og optimalisering versus transisjon av 

undervisning og forskning 
• Det ble uttrykt bekymring for at arbeidet har et veldig bredt mandat, og for at 

forventningene om en strategi som gir overordnet retning ikke henger sammen 
med forventningene om en handlingsfokusert strategi. 

• Vi behøver en beskrivelse av mulighetsrommet, ikke en problembeskrivelse.  
 
Fagutvalget tar saken til orientering og ber om at innspillene som fremkom i møtet tas 
med i det videre arbeidet med ny digitaliseringsstrategi. Fagutvalget peker på behovet 
for kontroll på data som et spesielt viktig område å adressere. Fagutvalget ønsker å 
være tett koblet på det videre strategiarbeidet. 
 

 
4 

 
ETABLERING AV TJENESTERÅD FOR IMD OG INFORMASJONSSIKKERHET 
 
Bjørn Kopperud, leder av Uninetts kundeavdeling, viste til saksdokumentet som var 
gjort tilgjengelig som underlag for saken. Uninett er gitt ansvar for etablering av 
tjenesteråd på området IMD og informasjonssikkerhet. Bjørn pekte på spørsmålene 
reist i saksdokumentet om hvorvidt det er hensiktsmessig med ett felles tjenesteråd for 
IMD og informasjonssikkerhet, hvilke eksisterende fellestjenester som bør ligger her og 
hvilke kompetanseprofiler som behøves i rådet.  
 
Fagutvalget ble invitert til å komme med sine innspill. Det vil også i løpet av kort tid gå 
ut et brev fra Unit til institusjonene med oppfordring om å nominere medlemmer til 
samtlige tjenesteråd. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  
• I prinsippet ønsker vi så få tjenesteråd som mulig og å se tjenester i sammenheng i 

størst mulig grad 
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• Hvis det er gjennomførbart synes det fornuftig å se IMD og sikkerhet under ett 
• Vil både tekniske tjenester og rådgivningstjenester inngå i tjenesterådets 

ansvarsområde på sikkerhet? Dette synes naturlig. 
• IMD og tekniske sikkerhetstjenester er naturlig å se i sammenheng, samtidig som 

rådgivningstjenester på sikkerhetsområdet vil henge sammen med det tekniske. 
• Er det aktuelt å avvente etablering av tjenesteråd på 

informasjonssikkerhetsområdet til det fireårige programmet for 
informasjonssikkerhet er avsluttet? Etter hvert som nye tjenester etableres 
gjennom sikkerhetsprogrammet vil disse gå over i forvaltning. Tjenesterådene 
forvalter etablerte fellestjenester. 

• Det synes som en god idé å ha tjenestene fra Uninett samlet i ett og samme 
tjenesteråd 

• Kan det bli komplekst med to separate fagutvalg på IMD og informasjonssikkerhet, 
men bare ett tjenesteråd? Kan man se for seg også et felles fagutvalg for IMD og 
informasjonssikkerhet? Eventuelt en sammenslåing av fagutvalg og tjenesteråd, slik 
de vurderer på administrasjonsområdet? 

• Det er laget en liste over aktuelle tjenester som naturlig vil sortere under 
tjenesteområdet, denne er et godt utgangspunkt for videre vurderinger av hvilke 
tjenester som bør omfattes. 

• Tydelige kriterier behøves for hvilke tjenester som til enhver tid forvaltes av 
tjenesterådene 

• Blant tjenesterådets medlemmer behøves tung faglig kompetanse og 
ledelsesstruktur som representerer institusjonene 

 
Fagutvalget har ingen sterke innvendinger mot at det etableres et felles tjenesteråd for 
IMD og informasjonssikkerhet. Det må gjøres en vurdering av hvilke tjenester som bør 
sortere under tjenesteområdet. Tjenesterådet må inneha tung faglig kompetanse og 
beslutningstakere som representerer institusjonene.  
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EVENTUELT 
 
FELLES KLIENTDRIFT – VURDERE UTSETTELSE 
Annette Grande Furset, strategirådgiver i Unit og sekretariat for IMD-utvalget, ba om 
fagutvalgets vurdering av om fristen for innspill til konseptutredning om felles 
klientdrift bør utsettes på grunn av den spesielle og hektiske situasjonen institusjonene 
befinner seg i. 
 
Fagutvalgets medlemmer ga uttrykk for at institusjonene har lite fokus på 
klientdriftutredningen for øyeblikket. Det ble også poengtert at pågående situasjon vil 
gi læring og erfaringer som bør hensyntas i videre arbeid med felles klientdrift. 
 
Fagutvalget anbefaler å stille arbeidet med felles klientdrift i bero inntil videre, gitt 
situasjonen vi nå befinner oss i. 
 

 


