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Oppdatering av mandat og endring av representasjon for 

Digitaliseringsstyret fra 2021 

Bakgrunn 

Digitaliseringsstyret (DS) har nå fungert i to år og det er naturlig med en vurdering av videre 
sammensetting og en justering av mandatet basert på erfaringer så langt. Den samlede 
samstyringsmodellen er også utvidet etter at DS ble opprettet, og en helhet mellom de ulike 
fora sin representasjon og mandater må sikres. 

Det ble også gjennomført en evaluering av DS i 2019, denne ble presentert for DS i sak 
23/2019. 
 

Vurdering 

En overvekt av tilbakemeldingene fra evalueringen og tilbakemeldinger fra styret for UHR 
fremmer behov for å redusere representasjonen og lage et mindre og sterkere 
beslutningsforum. Medvirkning og forankring på saker må styrkes gjennom at det innhentes 
formelle innspill på sakene fra institusjonene forut for en behandling i DS. Disse innspillene 
forelegges styret ved saksfremleggelse og hensyntas i anbefalingene. Medlemmene har et 
sektoransvar i sin styringsrolle, og skal i mindre grad fremme egen institusjons interesse. Det 
er av mange allikevel fremhevet at de største bidragsyterne i finansiering av fellestiltak bør 
være representert, men at også de mindre må være representert. Det er også fra faglig ledelse 
sin side fremmet et behov for å ha en representasjon i DS, dette i sum for å sikre en balansert 
sammensetting ift vurderinger og beslutninger. 

Det er også en erfaring at de aller fleste vedtakssaker behandlet i DS så langt omfatter 
universitetene og høyskolene. Få saker omfatter instituttsektoren og helse, samt Lånekassen 
og Forskningsrådet. Det vurderes derfor tilstrekkelig at institutt- og helsesektoren er 
representert i fagutvalg for forskning samt i nyetablerte tjenesteråd. Her vil de ha god 
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innflytelse på strategiunderlag og prioritering. For etatene under Kunnskapsdepartementet 
som Lånekassen, Forskningsrådet, Diku og Nokut, vil Unit ta initiativ til et formalisert 
kontaktmøte for å koordinere prioriteringer og virkemiddelbruk på tvers av etatene. Dette vil 
kompensere for at Lånekassen og Forskningsrådet kan gå ut av DS fra 2021. Diku vil fortsatt ha 
stor nytte av å delta som observatør under møtene. 

Mandatet til DS skal også oppdateres. Her er det behov for å tydeliggjøre roller og ansvar i 
mandatene på tvers av alle de tre styringsnivåene - DS, fagutvalg og tjenesteråd. 
Representasjon må også sees helhetlig på mellom disse nivåene for best mulig ivaretagelse i 
bredden av interessenter totalt sett.  

Ny sammensetning for DS kan da se slik ut fra 2021: 

• Universitet: 6  

• Høyskoler: 3 (herav muligens 1 privat) 

• NSO: 1  
• Unit: 1  

• Sum: 11 stk  

Fra Universitet og Høyskolene kan da 6 representanter være fra den administrative siden 
(universitetsdirektør/høyskoledirektør tilsv.) og 3 representanter fra den faglige 
ledelsen (prorektor/viserektor tilsv.). Representanter utpekes av direktør i Unit og 
institusjonene forespørres på vanlig måte. 

Kunnskapsdepartementet, Diku og UHR tilbys fortsatt plass som observatører.   

Videre prosess etter drøftingen av forslaget på DS-møtet 28.05, blir å forankre endringene i 
Kunnskapsdepartementet og UHR. DS orienteres om ny sammensetting og revidert mandat på 
høstmøtet. Effektuering fra 01.01 2021. Det er Unit som vedtar mandat og sammensetting av 
DS. 

 

Forslag til vedtak 

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill fra drøftingen tas med i 

videre prosess. 

 
 
 


