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Revisjon digitaliseringsstrategi, status april 2020 

Bakgrunn 
Unit har mottatt oppdrag om revisjon av digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og 
forskning i tildelingsbrev for 2020. Utkast til ny digitaliseringsstrategi skulle oversendes 
Kunnskapsdepartementet 1.10.2020, men har fått endret frist til 15.01.2021 slik at erfaringen 
fra digitalisering i Korona-tiden våren 2020 kan tas med i arbeidet. Behandling av forslag til 
strategi er planlagt til Digitaliseringsstyrets siste møte i 2020.  
 
Åpen innspillsrunde åpnet 28. februar, med opprinnelig frist 16. april. Ny frist er satt til 11. 
mai. Det vil også bli anledning til å til å gi innspill basert på erfaringer fra dagens situasjon på et 
senere tidspunkt. Evalueringer av den raske omleggingen av undervisning og eksamen til 
nettbaserte løsninger må tas inn i strategiutformingen. Omlegging av undervisning skjedde i 
løpet av svært få arbeidsdager, og har involvert alle i UH-sektoren. Hjemmekontor har gitt 
utfordringer både for forskere og administrativt ansatte, og også der har digitalisering medført 
raske endringer. Arbeidssituasjonen under nedstenging knyttet til Covid-19 har vært preget av 
stor omstillingsevne.  
 
Arbeidsgruppen hadde sitt oppstartsmøte 11. mars på video.  
 
Vurdering 
Framdriftsplanen som ble lagt fram i forrige møte medførte at første utkast til strategi skulle 
foreligge til juli 2020. Et slikt første utkast vil nå komme i november/desember, avhengig av 
når institusjonene har gjort sine evalueringer fra vårens erfaringer. Den andre innspillsrunden 
vil konsentrere seg om disse erfaringene.  
 
Arbeidsgruppen er godt i gang med å se på digitale utfordringer, muligheter og målbilder. Det 
skilles mellom transformerende digitalisering som radikalt endrer måten det jobbes på, og 
inkrementelle endringer gjennom digitisering (strøm på papir) og automatisering. Nye 
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eksamensformer kan være transformerende, mens digital skoleeksamen i stor grad har 
handlet om å gjenskape detaljerte føringer og arbeidsvaner inn i digitale arbeidsflater. 
Arbeidsgruppen mener at potensialet i transformerende tiltak ikke er realisert i norsk UH-
sektor.  
 
Emner som har vært nevnt som aktuelle for drøfting av digital transformasjon er blant annet 
digital beredskap, IKT i alle fag, kompetanseutvikling/EVU, forskningsinfrastruktur, data 
(stordata, kunstig intelligens, dataeierskap), åpen forskning og innovasjon.  
 
Innspillsrunden som avsluttes 11. mai vil gi innspill til andre tema.  
 
Arbeidsgruppen har møte annenhver uke fram mot sommeren. Medlemmer fra 
arbeidsgruppen vil delta i drøftinger av strategiarbeidet på Units Digitaliseringskonferanse 26.-
28. mai. Arbeidsgruppen vil møtes jevnlig til høsten. Det er etablert nettsted for deling av 
innspill og resultater fra arbeidsgruppen.  
 
Status i arbeidet med foreløpig skisse til tematisk struktur/disposisjon vil bli presentert i møtet. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
  
 
Vedlegg:  
Vedlegg 19A – Arbeidsgruppens medlemmer 
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