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Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren invitasjon til åpen innspillsrunde
Vi viser til UNITs brev av 28.02.2020 vedr. ovennevnte sak, samt epost 27.03.20 om utsatt
innspillsfrist.
UH-sektoren spiller en viktig rolle for å understøtte overordnede mål for digitaliseringen av
Norge, herunder fremme av et konkurransedyktig næringsliv og et bærekraftig samfunn.
Dette reflekteres, enkelt sagt, både i måten sektoren utnytter potensialet knyttet til data og
digitalisering i eget virksomhetsperspektiv, og hvordan sektoren er rustet til å tilby og
tilgjengeliggjøre relevant utdanning innen områdene digitalisering og innovasjon.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har, som samordningsansvarlig for
digitaliseringspolitikken, og i dialog med Kunnskapsdepartementet, med interesse fulgt
arbeidet som gjøres på digitaliseringsområdet i UH-sektoren, bl.a. i forbindelse med
utarbeidelse av Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 20192025.
KMD ser frem til å følge det videre arbeidet med digitaliseringsstrategien for UH-sektoren.
Dette er spesielt relevant i forbindelse med det arbeidet KMD nå har igangsatt i forbindelse
med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon, som UNIT også har bidratt
med viktige innspill til. Denne meldingen bygger på viktige prinsipper og veivalg fremmet i
digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og nasjonal strategi for kunstig intelligens.
Vi viser for øvrig til nærmere dialog mellom Unit og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), for
utdyping av viktige problemstillinger.
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Digdir har i denne sammenheng orientert KMD om at Unit vil ta opp arbeidet med
digitaliseringsstrategien i UH-sektoren i Skate. Digdir har orientert departementet om at de
tar sikte på å komme med sitt innspill til UNITs strategiarbeid ifm. dette møtet.
Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør
Cort Archer Dreyer
utredningsleder
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