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Foreleggelse - Ny digitaliseringsstrategi for 
universitets- og høyskolesektoren - Invitasjon til 
åpen innspillsrunde 
  

Vi viser til invitasjon fra Unit 28.02.2020 (ref 20/00319). Nedenfor følger 
Utlendingsdirektoratets (UDI) svar i innspillsrunden.  
 
Vår overordnede tilbakemelding er at vi mener ny digitaliseringsstrategi for 
universitets- og høyskolesektoren bør vise tydelig hvordan UH-sektoren forholder 
seg til Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 – «Én digital offentlig 
sektor» og at den bør inneholde konkrete målbilder knyttet til dette arbeidet.  
Grunnen til at vi velger å konsentrere innspillet vårt om «Én digital offentlig 
sektor», er at vi har behov for et strategisk samarbeide med UH-
sektoren/Unit knyttet til denne digitaliseringsstrategien. Samarbeidet 
vil dreie seg om deling av data og utvikling av sammenhengende tjenester. Denne 
typen samarbeid må være godt forankret på strategisk nivå i den enkelte 
sektor for å sikre at det blir prioritert. Arbeidet faller inn under livshendelsen «Ny i 
Norge» som er en av de 7 livshendelsene definert i digitaliseringsstrategien for 
offentlig sektor. Regjeringen vil prioritere å utvikle sammenhengende tjenester 
innenfor disse livshendelsene.   
 

UDI har gjennom flere år jobbet med informasjonsdeling med en rekke strategiske 
samarbeidspartnere som for eksempel Skatteetaten, Nav og 
Lånekassen. Gjennom digital utveksling av data får vi til kortere ventetider og 
bedre kvalitet i tjenestene for våre søkere i tillegg til mer effektiv saksbehandling 
internt. Vi har nå som mål å få til samme type samarbeid med UH-sektoren for å 
kunne automatisere og forbedre saksbehandlingen av studietillatelser.  
UDI jobber med å fullautomatisere deler av saksbehandlingen. Vi ser et potensiale 
for å automatisere en stor andel av studietillatelsene, og dette arbeidet er allerede 
igangsatt. Automatisert saksbehandling forutsetter data av god kvalitet og at 
informasjon fra tidlig i en prosess kan benyttes i senere deler av 
kjeden. Informasjon fra UH-sektoren utgjør hoveddelen at grunnlaget for vedtak i 
studiesaker. I dag formidles denne informasjonen i stor grad via studenten selv på 
ustrukturert form.  
 

Beskrivelsen over er ment som en eksemplifisering og utdyping av hvorfor det er 
viktig for UDI at ny digitaliseringsstrategi for universitets- og 

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 
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høyskolesektoren er tydelig forankret mot «Én digital offentlig sektor» og arbeidet 
med datadeling og sammenhengende tjenester. Der det er naturlig ønsker UDI å 
være en aktiv bidragsyter inn i det videre arbeidet med digitalisering av sektoren, 
samt i arbeidet med livshendelsen "Ny i Norge".  
 
Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med Ny digitaliseringsstrategi for 
universitets- og høyskolesektoren og ser frem til et godt samarbeid fremover.  
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