
 

 1  

Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 26.05.2020    
Saksnummer 36/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Ingrid Melve    

Revisjon av handlingsplan – 2020-2021 

Bakgrunn 
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning skal revideres årlig. Dagens 
handlingsplan vedtatt i april 2019 var første utgave. Mange av tiltakene har vært i tidlige faser 
og går inn i gjennomføringsfase først i 2020. Det planlegges derfor kun mindre justeringer av 
handlingsplanen i 2020.  
 
Unit har mottatt oppdrag fra KD om revisjon av strategien i tildelingsbrev for 2020, utkast til ny 
digitaliseringsstrategi skal oversendes Kunnskapsdepartementet 15.01.2021 (se sak 36/20). 
Handlingsplanens varighet foreslås derfor å begrenses til 2020-2021. 
 
 
Vurdering 
Fagutvalgene har vært inviterte til å gi innspill til justeringer av handlingsplanen innenfor sitt 
fagområde. Basert på disse innspillene er følgende endringer gjort i planen:  

• Oppdatering av kapittel 8 om styringsmodell og finansieringsmodell. Tjenestestyring er 
etablert siden forrige revisjon, og beskrivelse av styringsmodellen er oppdatert. 
Finansieringsmodellen har vært krevende å realisere i den form som handlingsplanen 
beskrev, og arbeid pågår med realisering. Beskrivelse av finansieringsmodellen er 
derfor endret til å være i samsvar med dagens situasjon 

• Arbeid med felles klientdrift er flyttet til fagutvalg for IMD (infrastruktur, mellomvare 
og data), og initiativbeskrivelsen er endret.  

• Justering i innledningen og beskrivelse av IMD-området som følge av endringer i 
nasjonale føringer for digitalisering, med hovedvekt på regjeringens strategi for 
digitalisering i offentlig sektor (juni 2019). Dette utgjør mindre endring, som følge av 
sammenfall mellom de vurderinger som ble gjort av universiteter og høyskoler i 
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handlingsplanarbeidet og forventinger i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor om 
økosystemer, samspill mellom aktører, informasjonssikkerhet og behov for datadeling.  

• Fagutvalgene har gitt tilbakemelding på noen mindre justeringer av 
initiativbeskrivelsene, slik at disse blir i samsvar med de endringer som er vedtatt i 
porteføljestyringen av prosjektene. Fagutvalg for informasjonssikkerhet har valgt å slå 
sammen initiativ IS5 og IS6, da disse behandles felles i øvrig samarbeid.  

 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret støtter revidert handlingsplan. Virkeperioden for revidert plan blir 2020-
2021, siden revidering av digitaliseringsstrategi kan gi endringer fra 2021.  
 
Vedlegg 
Vedlegg_36A: Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning (2020-2021) 
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