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Saks-nr. Type Tid Sak Innleder

27 V 10:15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby

28 V Godkjenning av referat fra møte 29.04.2020 Ida Munkeby

29 V 10:20 Sammensetning av tjenesteråd – behandlet på e-post i forkant Sigurd Eriksson/Kristin Selvaag

30 O 10:25 Orienteringer fra direktør i Unit Roar Olsen

31 D 10:50 Oppdatering av mandat og endring av representasjon for 
Digitaliseringsstyret fra 2021

Roar Olsen

32 O 11:10 Status nasjonal digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson

11:30 Lunsj

33 O 12:00 Konseptvalgutredning – Infrastruktur for deling av data i 
utdanningssektoren - Orientering om igangsetting av forprosjekt

Per Hovde

34 O 12:25 Orientering om nytt prosjekt - Produksjon og deling av digitale 
læringsressurser

Vegard Moen

35 O 12:50 Evaluering av Felles Studentsystem Lars Fredrik Hatlehol/Gartner

13:30 Pause

36 V 13:45 Revisjon av handlingsplan 2020 – 2021 Sigurd Eriksson/Ingrid Melve

37 O 14:15 Revisjon av Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren: tema og innspill Sigurd Eriksson/ Geir Nysetvold

38 O 14:35 Evaluering av møtet

39 14:45 Eventuelt



SAK 27/20 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN



Sak 27/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.



SAK 28/20 
GODKJENNING AV REFERAT



Sak 28/20 Godkjenning av referat

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Referatet fra møte 29.04.2020 godkjennes.



SAK 29/20
SAMMENSETNING AV TJENESTERÅD 



Sak 29/20 Sammensetning av tjenesteråd

Sak 26/20 ble behandlet på e-post 12.-15.05.2020.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar til etterretning at sak 26/20 er vedtatt som formulert i saksunderlaget. 

x



SAK 30/20 
ORIENTERINGER FRA DIREKTØR I UNIT



Orienteringer:

• Revidert nasjonal budsjett:
• 11 mill. kroner til videreføring av prosjekt Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)

• 5 mill. kroner til forprosjekt Infrastruktur for deling av data i utdanningssektoren (sak 33)

• Samordna opptak: Korona har gitt utfordringer for privatisteksamen, men alle 
fylker unntatt Oslo (ca 5 500 kandidater) klarer å nå fristen 01.07

• Utsatt frist til 10.juli, men vitnemål/kompetansebevis oppdateres fortløpende

• Dette er kjent for opptakskontorene.

• Nye maler for standardiserte tjenesteavtaler under utarbeidelse.



Sak 30/20 Orienteringer fra Unit

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x 



SAK 31/20
OPPDATERING AV MANDAT OG ENDRING AV REPRESENTASJON FOR 

DIGITALISERINGSSTYRET FRA 2021



Hva bør endres i vedtektene for DS

• Tydeliggjøre formål, roller og ansvar i mandat. Se disse i sammenheng med de 
øvrige fora, samt bruke erfaringene fra DS så langt.

• Fokus på Universitet og høyskolene, ref også Digitaliseringsstrategiens 
avgrensning

• Men... Unit sine vedtekter gir et ansvar for høyere utdanning og forskning, 
samstyringsmodellen som helhet må derfor favne flere.



Ny sammensetting av Digitaliseringsstyret

Ny sammensetning for DS kan se slik ut fra 2021:

• Universitet: 6

• Høyskoler: 3 (herav muligens 1 privat)

• NSO: 1

• (Unit: 1)

• Sum: 10 (11) stk

• Av de 9 representantene fra UH kan 3 være fra faglig ledelse

• Observatører: 3 (KD + Diku + UHR)



Kompenserende tiltak for koordineringsbehov innen 
forskning utover UH – institutter og Helse 
• Representasjon i Fagutvalg for forskning samt i Tjenesteråd for 

forskningstjenester.

• Inviteres til å gi innspill på saker forut for behandling.



Etatene under KD etablerer et kontaktforum for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning 
(forslag som må diskuteres med etatslederne)
Bakgrunn: 

• Digitaliseringsstyret reduseres i antall deltagere for å bli et bedre egnet samstyrings- og beslutningsfora rettet mot 
universitet og høyskolene. Behov for en formalisert koordinering mellom etatene vedrørende digitalisering.

Formål med kontaktforum:

• Sikre en koordinering av målsettinger, virkemiddelbruk og prioriteringer relatert til digitalisering av høyere utdanning og 
forskning. 

Deltagere:

• Unit, Diku, Nokut, Forskningsrådet, Lånekassen, Kompetanse Norge

• På sak: Direktoratet for e-helse (forskningsinfrastruktur satsinger)

• Ledernivå 2 (rapporterer til toppleder, evnt. leder med særskilt ansvar for fagområdet på nivå 3)

Sekretariat:

• Unit tar sekretariatsrollen. Alle deltagervirksomheter kan melde inn saker.

Møtefrekvens :

• 4 møter a 4 timer pr år, fortrinnsvis på video.



Videre prosess

• Forankre endringene i Kunnskapsdepartementet og UHR

• DS drøfter forslag til revidert mandat på møtet 03.09

• DS orienteres om endelig revidert mandat og sammensetting på møtet 19.11

• Effektuering fra 01.01 2021.



Sak 31/20 Oppdatering av mandat og endring av representasjon for Digitaliseringsstyret fra 2021

Digitaliseringsstyret (DS) har fungert i to år og det er naturlig med en vurdering av videre 
sammensetning og en justering av mandatet basert på erfaringer så langt. 

Sakstype Drøfting

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill fra drøftingen tas med i videre 
prosess.

x 



SAK 32/20 
STATUS NASJONAL DIGITALISERINGSPORTEFØLJE



Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Budsjett 

2020 (MNOK)

Finansierings-

ramme (MNOK) Finansieres av Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn BOTT 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og 

arkiv
BOTT

Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn BOTT 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 

ledelse
Gjennomføring Grønn BOTT 2018-2022

Beslutningsstøtte Unit
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn 1,5 1,5

Felles 

investeringsmidler
2019-2024

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-

helse
Forskning Gjennomføring Grønn 215 360 HOD, FR 2017-2020

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring Grønn 16,2 23,7 Unit 2019-2020

Masterdatakilder for 

forskning
Unit Forskning Gjennomføring Grønn 2,9 2,9

Felles 

investeringsmidler
2020

Felles prosjekt for identitets- 

og tilgangsstyring (IAM)
Uninett IMD Gjennomføring Grønn 5 6 BOTT, Unit, Uninett 2018-2023

Datadeling Unit IMD Planlegging Grønn 6 6
Felles 

investeringsmidler
2019-2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjons

sikkerhet
Gjennomføring Grønn 17,5 70 Unit 2019-2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Grønn 11,5 27,5
Felles 

investeringsmidler
2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Grønn 9 11 Unit 2017-2020

Nasjonal samordning av 

masteropptak
UiO Utdanning Planlegging Gul 7,3 25

Felles 

investeringsmidler
2019-2022

Produksjon og deling av 

digitale læringsressurser
Unit Utdanning Planlegging Grønn 10 10 Unit 2020



Endringer siden forrige møte

• Nasjonalt Vitenarkiv: Tildeling over revidert nasjonalbudsjett sikrer den videre 
gjennomføringen av prosjektet i henhold til plan.

• Masterdatakilder for forskning: Oppstart av gjennomføring er forsinket, tiltak 
er iverksatt for å korrigere avviket.

• Forprosjekt fremtidig infrastruktur for deling av data i kunnskapssektoren:
Videreføring av konseptutvalgsutredning, tildelt midler over revidert 
nasjonalbudsjett. Viser til egen orienteringssak om forprosjektet.

• Produksjon og deling av digitale læringsressurser: Prosjektet tas inn i felles 
Digitaliseringsportefølje. Viser til egen orienteringssak om prosjektet.



Ny rapporteringsmal

• Basert på tilbakemeldinger fra Digitaliseringsstyret i forrige møte

• Overordnet statusrapportering for prosjektene som inngår i porteføljen

• Målet er at alle prosjekter i porteføljen rapporterer etter samme mal



Prosjektnavn:
Fellestjeneste

beslutningsstøtte

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier: Anders Hansteen Reitan

Prosjektleder: Ole Martin Nodenes

Rapportdato 18.05.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Oppnevnt 
styringsgruppe og 
prosjektgruppe med 
møteplan for hele 2020

• Prosjektgruppen har 
hatt første møte med 
gjennomgang av hva 
som skal leveres og 
veien videre

• Prosjektgruppen er delt 
opp i 4 arbeidsgrupper 
for ulike administrative 
forretningsområder

• Utsendt maler for 
registrering av datasett 
og datakilder som skal 
inngå i fellesløsning

• Positiv stemning i 
prosjektgruppen for det 
oppdraget gruppen skal 
utføre

• Leverandør BI Builders 
har gjenskapt Units 
leveranse til UiT og 
deler av DFØ-leveransen 
til UiO-UiB gjennom sitt 
verktøy BI Builders i en 
PoC. Ansatte i Seksjon 
for dataanalyse og 
beslutningsstøtte har 
testet verktøyet og 
gjennomgått produktet 
som er levert. 

• Etablert kontakt med 
Gartner Analyst. 

• Begrensete økonomi i 
prosjektet

• Begrenset 
utrederkompetanse i 
prosjektet

• Komplekst område med 
mange valgmuligheter

• 4 arbeidsgrupper skal 
vurdere hvilke datasett 
og datakilder de ønsker 
tilgjengeliggjort 
gjennom løsningen

• Gartner analyst samtale

Oppsummering

30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet Fellestjeneste beslutningsstøtte. 
Følgende aktiviteter er planlagt i fase 1 (2020):
- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang 

sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og 

vedtatt Styringsdokument

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

Risikoelementer

1 Manglende forankring i sektoren for deres behov

2 Manglende ressurser i prosjektet

3 Manglende fremdrift i prosjektet

4 Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet
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Sak 32/20 Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale 
utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og 
finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal presenteres hvert 

kvartal.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

x



SAK 33/20
ORIENTERING OM KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) FOR FREMTIDIG 

INFRASTRUKTUR FOR DELING AV DATA I KUNNSKAPSSEKTOREN



Sak 33/20 Konseptvalgutredning – Infrastruktur for deling av data i utdanningssektoren - Orientering om 
igangsetting av forprosjekt

Unit overleverte 28. januar i år endelig sluttrapport for konseptvalgutredning (KVU) for deling av data i 
kunnskapssektoren.

KD har i etterkant av en høringsrunde behandlet saken videre i KDs ledermøte, hvor det ble vedtatt å gå 
videre med anbefalingene i rapporten, og starte gjennomføring av en avklaringsfase frem til 
sommerferien 2020 for å planlegge forprosjektet, og oppstart av forprosjekt fra høsten av finansiert over 
revidert nasjonalbudsjett med 5,5 mill. kroner

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x



KONSEPTUTREDNINGENS FORMÅL OG 
OMFANG



Utredningen har sett på mulige konsepter for en 
fremtidig infrastruktur for deling av data for viderebruk

Behov

Situasjonsanalyse

Mål

Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse og anbefaling

Føringer for forprosjekt

Utredningen skal dekke data om alle 
ansvarsområder til KD

Utredningen har fulgt strukturen iht. 
Finansdepartementets veileder for KVU

Konseptene skal gi en mer effektiv og 
sikrere tilgang til data i kunnskapssektoren

Barnehage og grunnopplæring

Høyere utdanning (UH og fagskoler)

Forskning 

Voksnes læring

Integrering

Konseptene vil danne 
kunnskapsgrunnlag for ulike formål:

Forskning, utredning og analyse

Statistikkproduksjon

Politikkutvikling

Virksomhetsstyring

Innovasjon

Formidling av kunnskap til 
allmennheten



ANBEFALT KONSEPT:

K12 ORDEN I KUNNSKAPSSEKTOREN



Hovedegenskaper ved valgt konsept

• Krever ingen initielle strukturelle endringer i sektoren, kan starte realisering raskt

• Konseptet er fleksibelt for fremtidige strukturelle endringer

• Data ligger distribuert hos den enkelte data-eier

• En sektoriell (meta-)datakatalog gir oversikt over alle datasett som er tilgjengelige i 
kunnskapssektoren og beskriver bl.a…

• Betydning av og kvalitet på datasettet

• Kriterier for bruk (f. eks. lovhjemmel, samtykke, åpen lisens)

• Hvem er eier av datasettet?

• Aksesspunkt for utveksling av datasettet

• En koordinert prosess for innføring av «orden i eget hus» i kunnskapssektoren en viktig 
grunnpilar for dette konseptet

• Én aktør gis ansvar for å koordinere informasjonsforvaltningen i sektoren



Generisk brukerreise for konsumenter av data

Figur utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratets Datadelingsprosjekt



Hvordan valgt konsept K12 understøtter den 
generiske brukerreisen for konsumentene av data

. . .

Datakilder



Samspill med Felles Datakatalog



Avklaringsfasen – planlegging av forprosjektet

• Avklare grenseflater mot pågående prosjekter og initiativ

• Kartlegge aktører det er relevant å samarbeide med i forprosjektet

• Avklare Units rolle som koordinerende aktør i forprosjektet og i arbeidet med 
orden i eget hus

• Planlegge forprosjektet



Eksempler på pågående prosjekter og tiltak hvor det 
forventes betydelig synergi med anbefalt konsept

• Utvikling og omfang av Felles datakatalog (Digitaliseringsdirektoratet)

• «Orden i eget hus» (Digitaliseringsdirektoratet)

• Utviklingen av Microdata.no 2.0 (SSB/NSD)

• Tjenester for sikre analyserom (TSD, SAFE, m.fl.)

• Revidert forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og –begrepsdifferensiering

• Helseanalyseplattformen

• Det tverrsektorielle datadelingsprosjektet i regi av Digitaliseringsdirektoratet

• Datadelingsprosjektet i høyere utdanning og forskning

• Masterdatakilder for forskning

• Prosjektet Felles beslutningsstøtte

• Liknende arbeid i andre sektorer



SAK 34/20 
ORIENTERING OM NYTT PROSJEKT - PRODUKSJON OG DELING AV DIGITALE 

LÆRINGSRESSURSER



Produksjon og deling av digitale læringsressurser

Mye samarbeid om anskaffelse, drift og bruk av systemer i det digitale 
læringsmiljøet, men lite samarbeid om produksjon og deling av digitale 
læringsressurser i norsk UH-sektor

• Mål å bedre kvalitet i undervisning ved å gi flere tilgang til gode 
læringsressurser gjennom deling

• Mål å redusere kostnader ved å dele læringsressurser

• Mål å gjøre flere læringsressurser åpent tilgjengelig for arbeidslivet gjennom 
deling

• Mål å understøtte asynkron digital undervisning gjennom modernisering av 
videotjenestene



Mottak hos institusjonene

• Krever godt forankrede mottaksprosjekter hos institusjonene

• Krevende å bygge en god delingskultur – dette vil ta tid og mye må gjøres lokalt

• Institusjonene må på kort varsel ta stilling til deltakelse i felles anskaffelse av 
skybasert videoplattform 



Sak 34/20 Orientering om nytt prosjekt - Produksjon og deling av digitale læringsressurser

Unit har etablert prosjektet Produksjon og deling av digitale læringsressurser. Prosjektet skal 
videreutvikle og legge til rette for innføring av løsning for deling av læringsressurser (DLR) i sektoren og 
sikre gode videotjenester gjennom å anskaffe en skybasert videoplattform og sikre midlertidig drift av 
eksisterende videoplattform.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

x



SAK 35/20
EVALUERING AV FELLES STUDENTSYSTEM



Evaluering av Felles Studentsystem – Arbeidet videre

• Unit vil påbegynne arbeidet med forberedelsesfasen til 
moderniseringsprosjektet i juni. Arbeidet vil resultere i et detaljert veikart 
for modernisering av FS, og også inneholde vurderinger om det finnes 
hyllevare-produkter som kan erstatte deler av dagens portefølje av 
tjenester.

• Forslag til veikart med plan for finansiering vil legges frem for 
Digitaliseringsstyret i september 2020.
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Presentasjon av vurderingen i 

Digitaliseringsstyret

26. mai 2020

Vurdering av Felles
Studentsystem (FS)
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Introduksjon til prosjektet «Vurdering av FS»

Bakgrunn for Vurdering av FS prosjektet

▪ Felles Studentsystem (FS) er kjernesystem for flere av tjenestene som Unit leverer for 

utdanningssektoren. Den er delvis utviklet som en plattform som utveksler data og 

sammenstiller informasjon for ulike brukergrupper.

▪ Målet med fremtidige FS-tjenester er å levere brukervennlige basisløsninger for 

studieadministrative oppgaver, masterdata innen studieadministrative data samt 

tilrettelegge for gjenbruk av data gjennom API og integrasjoner. Dette skal muliggjøre 

innovasjon og tjenesteutvikling både hos Unit, hos universiteter og høyskoler og av 

markedsaktører.

▪ Unit ønsker å gjennomføre en ekstern gjennomgang av FS fra et funksjonelt og teknisk 

perspektiv.

Målsetning med Vurdering av FS prosjektet

1. Gjennomføre en funksjonell gjennomgang av det studieadministrative området med 

formål; 1) Bruker-/kundetilfredshet av dagens funksjonalitet og 2) fremtidige funksjonelle 

ønsker og behov

2. Beskrive dagens situasjon og gjennomføre teknisk vurdering av løsningsarkitekturen på 

applikasjoner, databaser, APIer, mellomvare-/integrasjonsplattformer. Med anbefaling om 

fremtidig API felles arkitektur og policy.

3. Etablere et treårig veikart med tiltak for modernisering av FS, med grovestimat på 

gjennomføringskostnad tilknyttet tiltakene.

Avgrensinger

▪ Prosjektet vil også se på omfang av kildekode og overordnet teknisk oppsett av 

komponenter i løsningsarkitekturen, men ikke utføre detaljerte analyser av kildekode og 

teknisk oppsett/konfigurasjon.
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Tilnærming til prosjektet 

Januar - Mai

Prosjektet ble gjennomført i perioden 29. januar - 7. mai

Funksjonell vurdering Teknisk vurdering Utarbeide veikart

Følgende orienteringer av preliminær arbeid ble gjennomført i fagutvalgene

Fagutvalg for utdanning (1. April) – Presentasjon av preliminær oppsummering fra intervjuene med studiedirektører 

Fagutvalg for IMD (2. April) – Orientering fra prosjektet med presentasjon av preliminære oppsummeringer, funn og konklusjoner 
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Tilnærming til funksjonell vurdering

Fokus på strategisk perspektivFokus på sluttbruker perspektiv

Studiedirektører IT-direktørerFS-/superbrukere Fagpersoner Studenter

86 av 94 (91%) 

respondenter besvarte 

nettbaserte 

spørreundersøkelsen 

30 av 38 (79%) 

respondenter besvarte 

nettbaserte 

spørreundersøkelsen 

30 av 38 (79%) 

respondenter besvarte 

nettbaserte 

spørreundersøkelsen 

Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, 

Høyskolen Kristiania, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, MF 

vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Nord universitet, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet - NTNU, OsloMet – Storbyuniversitetet, UiT Norges arktiske 

universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i 

Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, VID vitenskapelige høgskole, Forsvarets høgskole, 

Lovisenberg diakonale høgskole og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Studiedirektører fra 13 institusjoner deltok i 

intervju 

Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet - NTNU, Universitetet i Bergen, 

Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø og 

OsloMet – Storbyuniversitetet

IT-direktører fra 5 institusjoner deltok i 

intervju 

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, 

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, 

Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen i 

Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen i 

Vestlandet, Høgskolen i Molde, Universitetet i 

Sørøst-Norge, Norges musikkhøgskole, NLA 

Høgskolen, Vitenskapelige Høgskole og 

Universitetet i Agder
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Oppsummering fra intervjuene med studiedirektører

FS dekker mer enn godt grunnleggende studieadministrative behov og funksjoner i dag, men måten funksjonene tas i bruk gjenspeiler ikke 

hvordan et moderne universitet/høgskole jobber i dag. Dette medfører stor grad av manuelt arbeid og omstendelige arbeidsoppgaver. Det er ytret 

usikkerhet knyttet til hvor godt FS skal klare å dekke komplekse behov/arbeidsflyt og det er gitt uttrykk for at videreutvikling må prioriteres. 
1

FS bærer preg av en pre-digital hverdag med mye manuell kontroll og papir. Det er gitt eksempler der lav brukervennlighet og komplekst 

brukergrensesnitt har medført kritiske feil med konsekvenser for institusjonene og for studentene. Tungvinte arbeidsoppgaver og saksbehandling 

fører også til mye dobbelt arbeid og en ustrukturert arbeidsflyt. 
2

Det er utfordringer som ikke er løst og muligheter som ikke er dekket av dagens plattform. Ønsker for fremtiden inkl. bedre samspill og deling 

mellom institusjoner, mer selvbetjening og automatisering, mer personlige saksbehandling, samt bedre støtte for internasjonalisering, 

livslang læring og læringsanalyse. 
3

Suksesskriterier for å bedre understøtte moderne arbeidsprosesser er økt samhandling med deling på tvers av institusjonsgrenser, et raskere 

utviklingstempo, forenklet brukergrensesnitt, mer sømløst dataflyt, forbedre dataintegritet, bedre utnyttelse av sektorkompetanse, forutsigbar 

finansiering, m.m. 
4

Studiedirektørene er svært opptatt av at sektoren opparbeider seg et enhetlig syn over alle studentene i Norge og mener at FS er kritisk for å få dette 

til. De fleste ser for seg en fremtid der FS er en kjerne for nasjonal studentdata, en autoritativ kilde som muliggjør deling på tvers av 

institusjonsgrenser.
5

Ved videreutvikling av FS antar studiedirektørene at det vil kunne utløse betydelige gevinster når det gjelder effektivitet, kvalitet og 

strategisk måloppnåelse. Det forventes at gevinstene vil bidra til effekter som f.eks. økt produktivitet av studieadministrative ansatte, økt kvalitet i 

studieløpene, økt fellesskapsfølelse på sektor nivå, m.m.  
6
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«Bedre integrasjoner hadde ført til økt 

effektivitet og innsparing på ressurser.»

-intervjudeltager

Ved forbedring av FS tror intervjudeltagerne at ytterligere effekter 
kan oppnås som f.eks. økt produktivitet og kostnadsbesparelser

Ved videreutvikling av FS antar studiedirektørene at det vil kunne utløse betydelige gevinster når det gjelder effektivitet, kvalitet og 

strategisk måloppnåelse. Alle institusjonene må sammen gripe muligheten for å sikre at FS videreutvikles iht. dagens og fremtidens 

behov og dermed sikre bedre kollektiv utnyttelse av effektene. Det forventes at gevinstene vil bidra til effekter som f.eks. økt

produktivitet av studieadministrative ansatte, økt kvalitet av studieløp, forbedret fellesskapsfølelse på sektornivå, m.m.  

6

Gevinstområde Effekter

1. Effektivitet • Økt produktivitet

• Redusert ressursbehov for studieadministrative oppgaver

• Brukervennlighet

• Bedre arbeidsmiljø for studieadministrative ansatte 

• Kostnadsbesparelser

2. Kvalitet
• Mindre risiko for avvik og feil

• Fremstå mer enhetlig på sektornivå

• Økt kvalitet i saksbehandling

• Større grad av forutsigbarhet i prioriteringene for videreutvikling

• Økt tilfredshet

3. Strategisk viktig • Bedre understøttelse av strategiske ambisjoner

• Økt fellesskapsfølelse på sektornivå

• Økt kompetanseoverføring

«Ved å digitalisere rutiner som 

saksbehandlere gjør i dag kan vi nok 

spare ca. 15-20% av tiden til alle 

studieadministrative ansatte»

-intervjudeltager
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Viktige forutsetninger og suksesskriterier for videreutvikling av FS som nevnes er; forutsigbar finansiering, nødvending kompetanse/kapasitet, raskere 

tempo i utviklingen (dagens tempo er for sakte), forbedring av styrings- og forvaltningsmodellen med bl.a. tydeligere kommunikasjon åpenhet rundt styring 

og prioritering, og bedre involvering av sektoren med forankring av arkitekturen hos institusjonene også.

Oppsummering fra intervjuene med IT-direktører

2

3

4

5

1

Det integreres veldig nær/mot databasen, og ikke gjennom en veldefinert n-lags arkitektur. Dette medfører til at man mister sikkerhet og annen logikk i 

mellom, er tungvint å jobbe med, må lage skreddersydde løsninger (som bl.a. gjør at det tar lengre tid å levere, ikke alt kan gjøres og integrasjoner kan 

knekke), som fører til at FS blir ikke en god plattform for å gjøre utvikling på. Ikke alle institusjoner i sektoren har lokal utviklingskompetanse for å gjøre 

integrasjonsarbeid mot FS, noen bruker eksterne aktører, og for mange mindre vil dette ha konsekvenser for nyutvikling av lokale tjenester. 

Fremtidig behov og ønsker for FS (i en plattform kontekst) er et moderne og fremtidsrettet system og arkitektur, som er brukerorientert og 

forvaltningsbar slik at flere gode tjenester kan bygges. Et plattform som har standardiserte grensesnitt, mikrotjenester og APIer som er sikre, robuste, 

skalerbare og enklere å konsumere som gir en plattform med;

▪ Enklere datautveksling med mulighet for å skrive tilbake til FS og sikre datatilgang i henhold til lover og forskrifter (f.eks. GDPR regelverk) 

▪ Bedre støtte for håndtering av internasjonale brukere (f.eks. med brukerautentisering og i datalagring) og mobilitet (på tvers av campus miljøer)

▪ Bedre støtte for prosessautomatisering og mulighet for at ulike brukermiljøer kan hente ut data uten behov for involvering av IT

▪ Større tilgang til data som ligger klare til bruk med standard grensesnitt og åpne APIer for f.eks. læringsanalyse 

▪ Fleksibilitet for enklere og raskere utvikling av nye lokale behov hos institusjonene for f.eks. smart campus

▪ Tilrettelagt for enklere og raskere integrasjon med andre moduler fra markedet 

▪ Tilpasningsmulighet til fremtidige trender og nye tjenester/løsninger innenfor utdanning og læring i og utenfor Norge 

For å muliggjøre at en slik plattform blir en suksess er det viktig å definere hva er kjernen i FS og hvordan rendyrke den, samt hvordan FS inngår på 

tvers av nasjonale løsninger og hva skal dekkes av andre løsninger. Ha på plass en godt definert informasjonsmodell, veldefinert n-lags arkitektur, 

modularisere FS for enklere håndtering og videreutvikling ved å tenke tilnærming med f.eks. mikrotjenester. FS med studentdata må også passe inn 

helhetlig med pågående IAM sektorprosjektet. God forvaltning og sikkerhet rundt data er viktig for å få konsistente data som er en vesentlig faktor for bruk. 

Mange lokale systemer hos institusjonene har en avhengighet til FS. Det gis uttrykk for at det ikke er teknisk og arkitekturmessig enkelt å forholde seg 

til FS. Den mangler et godt integrasjonslag, har mangelfulle APIer og arkitekturen oppfattes litt kompleks og lite helhetlig. Det nevnes også utfordringer 

med masterdata fra FS pga. ulik definisjonsbruk, som gjør integrasjonsjobben vanskelig og å sammenstille informasjon som er relevant for alle.  
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Bygge opplevelser Skape tillit

Smart Campus

Collegiate Esports

Nudge Tech

New Display Tech

Career Software

Reinventing Credentials

Ethical Use of Data

Reframing Security

Digital Credentials

Faculty Info Systems

Forenkle hverdagen Drive transformasjon

Analytics Everywhere

5G Infrastructure

Online Differentiation

Cross-Lifecycle CRM

Digital Dexterity

New Business Models

Artificial Intelligence

Creative Financing

Corporate Collaboration

Ecosystem

I tillegg til behov ytret av interessentene er det flere trender 
Gartner identifiserer innenfor i UH-sektor som kan være relevante

Kilde: Top 10 Business Trends Impacting Higher Education in 2020 (Gartner Research ID: G00465204) 

Forklaring: Business trends (uthevet i blå) og Strategic technology trends (i svart)
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Intervju/sesjoner 

gjennomgang av 

FS 

Gjennomgang 

av dokumenter

Funn fra analyse Målarkitektur Veikart
Analyse

rammeverk

Innsikt fra 

funksjonell 

vurdering

Digitaliserings 

strategi

Tilnærming til analysen og utarbeidelse av API målarkitektur og 
veikartet

10+ intervju og 

sesjoner med 

utviklere og arkitekter 

fra Unit og Uninett

ISO 25010 

rammeverk for SW 

Quality og Gartner 

tilnærming til 

software 

assessments

Innsikt fra 3 

brukerundersøkelser 

(student, fagperson 

og FS-/superbruker) 

og intervju med 

studiedirektører og 

IT-direktører

Sikre at prinsipper og 

krav er oppfylt

Rekkefølge av tiltak 

som må gjøres for 

transformasjon
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Vurderingen fra analysen tilsier at FS bør gjennomgå en 
kontinuerlig modernisering mot et målarkitektur

▪ Vurderingen av FS er i tråd med 

hva vi forventer at en skreddersydd 

løsning vil se ut etter 20+ års 

utvikling

▪ Det er områder som er bygget på 

moderne teknologier og i tråd 

med god praksis

▪ Ingen områder er vurdert som 

"røde", en vurdering av alvorlig 

kritikk der tilstanden er dårlig og 

vanligvis trenger utskifting

▪ Det er flere områder som er 

klassifisert som "gule", noe som 

indikerer at det ikke er optimalt 

eller i tråd med beste praksis, men 

det er mulig å utføre 

rearchitect/refactor til en moderne 

og optimal struktur

Oversikt over analysen av FS

Se seksjon 3.2 - s.40-97 for detaljanalysen med oversikt over funn og forslag til tiltak
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FS er i en arkitekturmessig livssyklus et sted mellom «topp» og 
«begynnelse av foreldelse» derfor er tidspunktet riktig for  
modernisering

Konklusjoner fra den tekniske 

vurderingen:

1. Tilstanden spenner fra ganske bra 

(«topp») tilstand til å nærme seg 

et vippepunkt for foreldelse

2. Nå er det en godt tidspunkt for å 

oppdatere/ modernisere delene 

som nærmer seg vippepunktet for 

foreldelse

3. Når du er for langt ned på kurven 

for «Application Viability», synker 

kvaliteten og det blir langt mer 

komplekst å endre

4. For å unngå foreldelse, må 

løsningen undersøkes og 

moderniseres for å gjøre den 

moderne igjen

Application 

Viability

Foreldelse

Risk of

breakdown

and difficulty

to change

High

Stage of 

Application 

Life Cycle

Action

P
ro

to
ty

p
e

E
m

e
rg

in
g

M
a

tu
ri

ty

M
a

in
te

n
a

n
c
e

U
n
s
u

p
p

o
rt

e
d

Assess Evaluate, Enhance, Renovate Replace

Software quality rating

1

2

3

3

1
2

4

4

Med foreldelse menes start på akselerende verdiforringelse, kostnadene (inklusive vedlikeholdskostnader) øker, og bruksnytten faller. 
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Applikasjoner vil bli 

utviklet med mindre 

tjenester

• For å forbedre den generelle smidigheten ønsker vi å dele systemet i mindre komponenter med data og 

funksjonalitet som hører sammen

• Tjenesten skal organiseres rundt et domene eller sett med data som hører sammen, et av de mest åpenbare 

eksemplene er en "student"

- Ved å lage en studentdatabase og et sett med studenttjenester kan vi administrere alle studentrelevante 

funksjoner på ett sted

- Ved å lage denne tjenesten og databasen, kan studentapplikasjonen forbedre sin smidighet og utvikle 

relevante funksjonaliteter uten å være helt avhengig av alt annet

Applikasjoner vil bli 

bygget som «mesh-

applikasjon»

• Mesh-applikasjon betyr at applikasjonen er:

- Bygget rundt en persona, f.eks. en student

- Kan få tilgang til alle relevante tjenester

• En student-app skal være inngangspunktet for studentene med tilgang til eksempelvis:

- Søknad

- Selvbetjening av data og andre funksjoner

- Tilgang til vitnemål, resultater, pågående aktiviteter

- Fungere som «kommunikasjons-hub» mellom studenten og de andre relevante delene, f.eks. institusjoner, 

kursadministratorer, lærere etc.

Applikasjoner vil bli 

integrert ved hjelp 

av APIer og 

hendelser

• APIer/hendelser skal være den eneste måten å konsumere data eller utføre funksjoner

• Det vil sannsynligvis bli færre API-er, men mer nyttige siden de vil løse en spesifikk bruksområde og få tilgang til 

uten inngående forståelse av FS-datamodellen

• En plattform for strømming av hendelser vil sikre at forretningsrelevante hendelser blir gjort tilgjengelig for 

forbrukerne som trenger disse dataene

• Det er et par viktige endringer sammenlignet med dagens bruk av meldingskøer:

- Hendelser tømmes ikke ut av strømmen, en tjeneste kan når som helst “spole tilbake” og begynne å behandle 

strømmen om nødvendig

- Hendelser har ikke en utpekt mottaker, tjenester kan selv styre hvilke hendelser de ønsker å konsumere

Ny målarkitektur vil ha betydning for videreutvikling av FS
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1. Forberedelser 2. Gjennomføring av FS modernisering

4. Modernisering av FS

Avvikling av PowerBuilder grensesnitt/rapporter 

(og tilhørende databasedeler) ved å flytte 

funksjonalitet til andre applikasjoner/integrasjoner

3. Klargjøre FS med neste generasjons 

APIer

Forbedring av FS-APIer, hendelsesplattform og 

hendelser, og åpne APIer. Implementering av 

hendelser. 

2. Gjøre applikasjoner mer 

brukersentriske

Nye brukergrensesnitt og applikasjoner som er 

mer brukersentriske for hovedgruppene student, 

fagperson/lærere og administratorer, samt evt. 

andre roller

1. Planlegging og mobilisering

Utføre nødvendige forberedelser og sikre 

forutsetninger før oppstart av gjennomføring av 

modernisering

1a. Planlegging og 

mobilisering

1b. Teknisk foranalyse

Treårig veikart for videre modernisering av FS mot målarkitekturen 

2. Fornyelse av brukerapplikasjoner

Fornyet Studentapplikasjon release 1 Fornyet Studentapplikasjon r.2 Fornyet Studentapplikasjon r.3

Fornyet Fagpersonapplikasjon

Fornyet Administratorapplikasjon 

3a. Neste generasjons FS API 

3b. Hendelseshåndtering 

og container plattform 

4. Avvikling av FS Klient og tilhørende database

Arbeidsstrøm

PowerBuilder faset utKompetanse og andre nødvendig 

forutsetninger på plass

År 1 År 2 År 3

Faser

År 3+

APIer tilgjengelig 

for eksterne konsumenter

(Varighet må estimeres)

Første release av brukersentrisk 

studentportal

Forslag til rekkefølge, men bestemmes i fasen før (1. forberedelser)Forklaring Noen hovedmilepæl



69 © 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gjennomføring av FS moderniseringen er grovestimert til å kreve 5-
6 FTE i tillegg til dagens bemanning over 3.5 år

1. Arkitektur og 

governance

2. Front-end 

utvikling

3. API 

utvikling

4. Modernisering av FS

Avvikling av PowerBuilder grensesnitt/rapporter 

(og tilhørende databasedeler) ved å flytte 

funksjonalitet til andre applikasjoner/integrasjoner

3. Klargjøre FS med neste generasjons 

APIer

Forbedring av FS-APIer, hendelsesplattform og 

hendelser, og åpne APIer. Implementering av 

hendelser. 

2. Gjøre applikasjoner mer 

brukersentriske

Nye brukergrensesnitt og applikasjoner som er 

mer brukersentriske for hovedgruppene student, 

fagperson/lærere og administratorer, samt evt. 

andre roller

1. Planlegging og mobilisering

Utføre nødvendige forberedelser og sikre 

forutsetninger før oppstart av gjennomføring av 

modernisering

Involvering i arbeidsstrømmene
Eksisterende 

forvaltningsorganis

asjon

Gartner foreslår ressursøkning* med 
kompetanse innenfor følgende områder

1. Arkitektur og Governance (1 FTE)
▪ Forvaltning og styring av arkitektur og 

teknologier i forhold til preferanser og 
sektor valg/behov

▪ Utarbeide målarkitektur og 
designmønster

2. Front-end utvikling (2-3 FTE)
• Webapplikasjonsutviklere for å styrke 

applikasjonsteamet og begynne å 
bygge den nye studentapplikasjonen 

• Flytter over til Fagperson- og 
administrator programmene 

3. API utvikling (2 FTE)
• API-utviklere for å utvikle neste 

generasjons FS-API implementering, 
eksempelvis; 
- Legge til manglende API-er 
- Legg til use case APIer 
- Transformer eksisterende APIer til 

en ny tilgangshåndtering av DB
• API-teamet skal kunne bytte fokus til 

hendelseshåndtering og sikre 
implementering av hendelser

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

*Ressursestimatet er basert på en indikativ omfangsestimering av FS økosystemet, og med forutsetning 
at det er forbedringer av eksisterende løsninger og utgangspunkt i dagens behov og krav som finnes. 
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Målsetning med vurderingen av Felles Studentsystemet (FS) var tre-delt; 

1. Gjennomføre en funksjonell gjennomgang av det studieadministrative området med formål; 1) bruker-/kundetilfredshet av dagens funksjonalitet og 2) fremtidige 

funksjonelle ønsker og behov

2. Beskrive dagens situasjon og gjennomføre teknisk vurdering av løsningsarkitekturen på applikasjoner, databaser, APIer, mellomvare-/integrasjonsplattformer. Med 

anbefaling om fremtidig API felles arkitektur og policy.

3. Etablere et treårig veikart med tiltak for modernisering av FS, med grovestimat på gjennomføringskostnad tilknyttet tiltakene

Konklusjonen fra den funksjonelle og tekniske vurderingen er at FS er i teknisk god stand og er et godt utgangspunkt for videre modernisering, og krever ikke en total 

utskiftning;

▪ Funn fra den funksjonelle vurderingen viser at selv om behovene for det studieadministrative området er dekket godt nok i dag, må det videreutvikles for å bl.a. bli mer 

brukervennlig, mindre kompleks og mer tilrettelagt for fremtidige behov, arbeidsmåter og trender. Sett fra et IT-perspektiv er det behov for et moderne, fremtidsrettet og 

forvaltningsbart system med en arkitektur som gjør det mulig å bygge gode brukerorienterte tjenester. 

▪ Vurderingen fra den tekniske analysen tilsier at FS bør gjennomgå en kontinuerlig modernisering mot en målarkitektur. FS er i en arkitekturmessig livssyklus, et sted 

mellom «topp» og «begynnelse av foreldelse» derfor er tidspunktet riktig for modernisering. Ingen områder er vurdert som "røde", dvs. ikke behov for umiddelbar utskifting. 

Ny målarkitektur (inkl. API) er utformet etter et sett med prinsipper som medfører at videreutviklingen av applikasjoner vil bli utviklet med mindre tjenester, bygget rundt 

brukeren («mesh-applikasjon») og integrert ved hjelp av APIer og hendelser.

Andre betraktninger og kritiske suksessfaktorer for å lykkes med videreutvikling av FS er; (i) enighet om overordnede prinsipper for prioritering, (ii) implementering av 

arkitekturstyring, (iii) forbedring av produkt-/prosjektporteføljestyring for å prioritere rekkefølgen av investeringer effektivt og (iv) nødvendig ressurskapasitet og kompetanse.

Veikart for videre modernisering av FS mot målarkitekturen består av to faser og fire arbeidsstrømmer; 

▪ Fase 1 er forberedelser til gjennomføring av moderniseringen av FS der Unit må sikre nødvendige forutsetninger innenfor bl.a. samhandling, arkitekturstyring og 

kompetanse (må estimeres nærmere, men grov antagelse er 2-3 FTE i opptil 6 måneder) 

▪ Fase 2 er gjennomføring av moderniseringen og har tre arbeidsstrømmer; 1. Gjøre applikasjoner mer brukersentriske, 2. Klargjøre FS med neste generasjons APIer og 3. 

Modernisering av FS (inkl. avvikling av PowerBuilder)

▪ Gjennomføring av FS moderniseringen (Fase 2) er grovestimert til å kreve 5-6 FTE i tillegg til dagens bemanning over 3.5 år

Oppsummering
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Spørsmål og svar



Sak 35/20 Sluttrapport – evaluering av FS – Gartner rapport

På oppdrag fra Unit har Gartner våren 2020 gjennomført en vurdering av Felles Studentsystem (FS). 

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

x



SAK 36/20
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2019 – 2021



Revisjon handlingsplan

• Foreslår derfor at tidsrammen for handlingsplan justeres til 2020-2021

Revisjon av strategi utløser større endringer i handlingsplan fra 2021

• Dokumenterer dagens situasjon, med de vedtak som er gjort i Digitaliseringsstyret

Oppdatering av informasjon om styringsmodell og finansiering

• Flytting av arbeid med "felles klientdrift" til fagutvalg for IMD

• Oppdatering av beskrivelser i samsvar med vedtatte planer

Mindre justeringer av beskrivelser for initiativ



Sak 36/20 Revisjon av handlingsplan 2019 – 2021

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning skal revideres årlig.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret støtter revidert handlingsplan. Virkeperioden for revidert plan blir 2020-2021, siden 
revidering av digitaliseringsstrategi kan gi endringer fra 2021.

x



SAK 37/20
REVISJON AV DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR UH-SEKTOREN: TEMA OG 

INNSPILL



• Strategi oversendes 
Kunnskapsdepartementet 15.jan

• Lansering av strategi fra 
regjeringen 1.april

Plan for arbeid med digitaliseringstrategi

• Behandle oppdrag
• Orientering til 

Digitaliseringsstyret, UHR
• Involvering av fagutvalgene
• Etablering av 

arbeidsgruppe
• Etablere innholdstruktur

for strategien
• Kontaktmøter KD

Behandling KD

2020 2021
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR

• 1. innspillsrunde frist innspill 11.mai
• Oppsummering første innspillsrunde
• Analyser, erfaringssamling, innspill og 

diskusjoner med interessenter i UH-sektoren
• 2. innspillsrunde (erfaringer korona) tidlig høst
• Oppsummering 2. innspillsrunde
• Forankring og involvering

Arbeidsgruppemøter

Fremtidige møter

Lansering

• Utforming av utkast til målbilder
• Utforming temaområder
• Utkast til anbefalt strategi, saksgrunnlag 

til Digitaliseringsstyret

Innspillsrunde og analyse

• Presentasjon og diskusjon av strategiske tema i arbeidsgruppemøter
• Analyse av hypotesetema og fremkommende tema fra innspillsrunden(e)
• Strukturering av temaer mot utforming av strategidokumentet

Analyse av tema

Oppstart

Utforming strategi



Plan for behandling av første innspillsrunde

Behandling KDUtforming strategiInnspillsrunde og analyseOppstart

Oppfølgingsmøter med sektoren

Arbeidsgruppemøte 11.-12.juni
Workshop for behandling av innspill, diskusjon 

og prioritering av temaer for strategien 

Oppfølgingsmøter
Møter med aktører i sektoren for 

oppfølging av innspill

Arbeidsgruppemøte 15.mai
Innledende oversikt over innspill

Kontaktmøte KD 15.mai
Innledende oversikt over innspill

Digitaliseringsstyret 26.mai
beskrivelse av temaområder og 
innkomne innspill

Fagutvalg 26.mai
Tematisk gjennomgang og 
diskusjon innspill

Analysearbeid
Kontinuerlig arbeid med analyse av 
innkomne innspill oppsummering

Oppsummeringsnotat
Notat med samlet analyse og 
oppsummering av 
innspillsrunden

M
O

TT
A

K



ARBEIDSLIV OG SAMFUNN

Hvem har vi mottatt innspill fra?

NASJONALE AKTØRER KNYTTET TIL UH-SEKTORENUNIVERSITETER OG HØYSKOLER



Fire 
temaområder

GRUNNLAG FOR DIGITALISERING

UTDANNING

FORSKNING

TEKNOLOGI OG DATA

Autonomi og 
mangfold versus 
fellesløsninger

Flere adresserer den krevende balansen mellom institusjonenes frihet 
og mulige gevinster av felles tilnærminger

Digital kompetanse Styrke digital kompetanse for studenter og ansatte, samt for 
samfunnsliv og arbeidsliv. UH-sektoren har fått praktisk erfaring med 
digitale verktøy i krisetida. Det kreves mer kunnskap om effekter av 
tiltakene som ble gjort.

Digitalisering 
muliggjør virtuell 
mobilitet

Reduksjon av reisevirksomhet innen forskning, undervisning og 
administrasjon. Kunne delta i utdanning både nasjonalt og 
internasjonalt uavhengig av reising/fysisk tilstedeværelse, også for 
lærere

Kulturendring og 
organisasjons-
utvikling

Digitalisering er organisasjonsutvikling, og vil kreve kulturendring og 
samarbeid. Digitale fagmetoder og økte datamengder gjør dette 
viktigere enn noen gang (eks: stordata og kunstig intelligens)

Ansvarlig innføring av 
digitale løsninger

Digitalisering må skje i riktig tempo, og i minst mulig grad detaljstyres. 
Kunnskap om effekter av digitalisering viktig for å gjøre ting riktig – og 
gevinstrealisering krever planmessighet

Brukeren i sentrum Brukermedvirkning – viktig prinsipp i utviklingen av nye digitale 
løsninger, både i undervisning, forskning og administrasjon. Det er 
sluttbrukernes opplevelse som avgjør om digitaliseringen er vellykket.

TEMA FUNN



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell 
mobilitet

Kulturendring og 
organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale 
løsninger

Brukeren i sentrum

«Digital kompetanse bør i vår tid være en 
del av sektorens samfunnsoppdrag for 
dannelse og utdannelse»

NTNU

«Kompetanse til å kritisk reflektere rundt 
bruk av ulike teknologier og vurdere effekter 
av digitalisering i sine fag og sine 
profesjoner»

UiA

«Studenter bør rustes med høyt nivå 
på kritisk refleksjon, etisk kompetanse, og 
evne til å jobbe tverrfaglig.»

LO

FUNN | DIGITAL KOMPETANSE

Styrke digital kompetanse for studenter og ansatte, samt for samfunnsliv 
og arbeidsliv. UH-sektoren har fått praktisk erfaring med digitale verktøy i 
krisetida. Det kreves mer kunnskap om effekter av tiltakene som ble gjort.

GRUNNLAG FOR DIGITALISERING



Fire 
temaområder

GRUNNLAG FOR DIGITALISERING

UTDANNING

FORSKNING

TEKNOLOGI OG DATA

Digitalisering av 
undervisning og 
vurdering

Gjeldende strategi må videreføres, mye er enda ugjort og det er stort 
potensiale i heve kvalitet gjennom for eksempel å etablere mer 
studentaktive læringsformer, læringsanalyse og ikke minst nye 
vurderingsformer.

Digital kompetanse 
for pedagogisk 
innovasjon

Digitaliseringen kan åpne for nye pedagogiske tilnærminger som kan 
heve kvaliteten i utdanningen, men dette forutsetter at alle undervisere 
har den nødvendige utdanningsfaglige kompetansen.

Digital kompetanse 
i alle fag

Tema som løftes frem av flere og særlig rettet mot behov for økte 
digitale tilbud i profesjonsorienterte utdanninger

Digitalt samspill med 
omgivelser

Økte forventinger til digitalt samspill med arbeidsliv og næringsliv. 
Digital undervisning kan gjøre utdanning tilgjengelig for alle. Samspill 
om innovasjon innen forskning og kompetanseutvikling.

Nye studentgrupper 
og EVU

Økende behov for kompetanseutvikling etter fullført grad, og livslang 
læring. Digitalisering kan bidra til desentraliserte studietilbud og evne 
til å nå flere. Kombinere arbeidsliv og studier.

Forvalte digitalt 
undervisningsinnhold

Fokus på lagring og deling av læringsressurser for gjenbruk. Innspill om 
mer felles utvikling av læringsinnhold

TEMA FUNN



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og 
vurdering

Digital kompetanse for 
pedagogisk innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt 
undervisningsinnhold

«Det sentrale for NSO er at digitale 
muligheter utnyttes i aktiviserende og 
varierte lærings- og vurderingsformer og at 
både studenter og lærere har nødvendig 
verktøy og kompetanse til å utnytte 
de digitale mulighetene» 

NSO

«Teknologien kan åpne for nye måter å 
undervise og lære på, og har potensial til å 
kunne utvikle og transformere eksisterende 
undervisnings- og læringspraksiser» 

Diku

FUNN | DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING

Gjeldende strategi må videreføres, mye er enda ugjort og det er stort 
potensiale i heve kvalitet gjennom for eksempel å etablere mer 
studentaktive læringsformer, læringsanalyse og ikke minst nye 
vurderingsformer.

UTDANNING



Fire 
temaområder

GRUNNLAG FOR DIGITALISERING

UTDANNING

FORSKNING

TEKNOLOGI OG DATA

Åpenhet og 
innovasjon i 
forskning

Åpen forskning – tilgang til publikasjoner, deling av forskningsdata og 
åpenhet rundt samarbeid og metoder. Nasjonale digitale 
delingsplattformer.

Styrke nasjonal 
forsknings-
infrastruktur

Styrke samarbeid og forskningsmuligheter gjennom mer satsing på 
deling av data, datalagringskapasitet og analysemuligheter etc. Viktig 
med tanke på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Deling og gjenbruk av 
data

Deling og tilgjengeliggjøring av data i forskningssammenheng løftes 
frem som viktig av mange aktører, tilsvarende med tilgang til datakilder 
og behovet for begrepsharmonisering.

Digitalisering endrer 
forskningshverdagen

Ikke bare gjennom økt tilgang på data – men også med arbeidsmåter, 
metoder og analyseverktøy. Fellestjenester og forskningsadministrasjon 
– fortsatt satsing for å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

Forskningsetikk i 
digitaliseringens tid

Digitalisering og økte datamengder gjør forskningsetikken viktigere enn 
noen gang (eks: stordata og kunstig intelligens) - personvern, digital 
sikkerhet og konsekvenser av digitalisering for individ og samfunn.

Forskningsbehov –
effekter av digitalisering 
på læring og 
undervisning

Trengs mer slik kunnskap – og den må gå hånd i hånd med utviklingen 
av de digitale verktøyene.

TEMA FUNN



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i 
forskning

Styrke nasjonal 
forskningsinfrastruktur

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer 
forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens 
tid

Effekter av digitalisering på 
læring og undervisning 

«Digital infrastruktur må danne en 
grunnmur for sektorens samfunnsoppdrag 
og den virksomheten institusjonene skal 
drive innenfor utdanning, forskning, 
formidling og nyskaping»

NTNU

«Den nye digitaliseringsstrategien må 
fremme nasjonalt samarbeid og nasjonale 
løsninger for disse behovene og den må 
støtte opp om og fremme norsk deltakelse i 
internasjonalt samarbeid på området» 

UiO

FUNN | STYRKE NASJONAL FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Styrke samarbeid og forskningsmuligheter gjennom mer satsing på deling 
av data, datalagringskapasitet og analysemuligheter etc. Viktig med tanke 
på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

FORSKNING



Fire 
temaområder

GRUNNLAG FOR DIGITALISERING

UTDANNING

FORSKNING

TEKNOLOGI OG DATA

Styrking av nasjonal 
infrastruktur

Kapasitet på lagring og infrastruktur – generisk 
forskningsinfrastruktur/e-infrastruktur (eks: datalagringskapasitet, 
tungregning, forskningsnett)

Datadeling og 
datakvalitet

Mange er opptatt av datadeling, og behovene knyttet til dette som for 
eksempel lagring, tilgang, kunstig intelligens og begrepsharmonisering. 
Ønske om enklere og mer effektiv deling og gjenbruk.

Personvern, digital 
sikkerhet

Personvern, digital sikkerhet og konsekvenser av digitalisering for 
individ og samfunn

Fellestjenester og 
administrasjon

Fortsatt satsing for å styrke kvaliteten på forskning og utdanning. 
Videreføre igangsatt arbeid med fellestjenester. Gjennomføre endringer 
i samsvar med brukerbehov.

TEMA FUNN



Teknologi og 
data
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Styrking av nasjonal infrastruktur

Datadeling og datakvalitet

Personvern, digital sikkerhet

«En forutsetning for gjenbruk av data er felles 
forståelse av dataenes betydning. Det 
innebærer harmonisering av sentrale 
begreper.»

Språkrådet 

«For at data skal tilfredsstille kravene som 
ligger i FAIR-prinsippene er det viktig at 
datahåndtering er med i planlegging av 
forskningsaktiviteter helt fra starten av.»

Forskningsrådet

«Den største utfordringen sett fra Sigma2s side 
med dette, er mangelen på tilgang til kuraterte 
data, som har gode metadata som muliggjør 
gjenfinning og bruk i KI.»

Uninett Sigma2

FUNN | DATADELING OG DATAKVALITET

Mange er opptatt av datadeling, og behovene knyttet til dette som for 
eksempel lagring, tilgang, kunstig intelligens og begrepsharmonisering. 
Ønske om enklere og mer effektiv deling og gjenbruk.

Fellestjenester og 
administrasjon

TEKNOLOGI OG DATA



Tema og 

innsatsområder

Muligheter
Eksisterende løsninger og nye muligheter

Forutsetninger
Kultur, struktur, organisering, finansiering

Utfordringer: 
Hvorfor trengs denne strategien for digitalisering?

Administrasjon

Data og infrastruktur

Struktur for ny digitaliseringsstrategi 

Målbilder

Overordnede mål for UH

• Innhold og dimensjonering studietilbud

• Forskningsinnsats

• Arbeidsliv og samfunn

Grunnlag for digitalsering Utdanning Forskning Teknologi og data



Sak 37/20 Status revisjon digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

En arbeidsgruppe er i gang med forslag til revisjon av digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og 
forskning. Arbeidsgruppen gjennomførte første oppstartsmøte 11. mars og har hatt fortløpende møter 
med diskusjoner av ulike aktuelle temaer til strategien. Videre skal det gjennomføres to innspillsrunder 
til strategien. Første frist var 11. mai for generelle innspill, og andre runde gjennomføres tidlig i høst for 
å fange opp innspill knyttet til endringene i digitalisering som følge av Korona-situasjonen.  

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet. 

x



SAK 38/20 
EVALUERING AV MØTET



Sak 38/20 Evaluering av møtet

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak



SAK 39/20 
EVENTUELT



Sak 39/20 Eventuelt

Sakstype Eventuelt

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak


