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Revisjon av Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren: tema og 
innspill 

Bakgrunn 
Som orientert i sak 19/20 er en arbeidsgruppe 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.  
 
Denne orienteringen gis i en tidlig fase av analysen av innkomne innspill og møter i 
arbeidsgruppen, og konsentrerer seg om hvilke temaer som er tatt opp i innspillene. Det er 
kommet inn mange forslag til konkrete tiltak, og disse er ikke ferdig analysert. Analysearbeidet 
fortsetter fram til sommeren.  
 
Behandling av forslag til strategi er planlagt til Digitaliseringsstyrets siste møte i 2020.  
 

Vurdering 
 
Oppsummering av diskusjonene i arbeidsgruppen hittil 
Arbeidsgruppen har i første fase av sitt arbeid sett på følgende tema: 

• Digitalisering: nivåene digitisering, automatisering og digital transformasjon. Vurdering 

av at strategien bør dekke alle nivåene og ikke konsentrere tiltak om kun digitisering 

og automatisering.  

• Kultur for omstilling: behov for felles grunnlag utover teknologi 

• Digital kompetanse i alle fag 

• Forskningsinfrastruktur (innledende diskusjon) 
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• Kunstig intelligens og datadeling som muliggjør dette (innledende diskusjoner) 

• Kompetansebehov: analyser fra Kompetanse Norge, næringsliv og 

kompetansemeldinga (innledende diskusjon) 

Gruppa har også identifisert behov for diskusjon/behandling av temaer knyttet til 
dimensjonering av infrastruktur, kobling til bærekraftsmål, åpen forskning, samarbeid med 
arbeidsliv, digitale økosystemer, forvaltning av informasjonsverdier, informasjonssikkerhet, 
regelverksutvikling og digital beredskap 
 
Foreløpig oppsummering av tema fra innspillsrunden 
De første funnene fra kartleggingen peker på områder for videre arbeid med utforming av 
strategi. Flere av de gjentakende temaene fra innspillsrunden er oppsummert i tabell nedenfor 
og i vedlegg til dette saksdokumentet.  
 

 Tema som går igjen i flere innspill 

Forskning Åpenhet og innovasjon i forskning 
Styrking av nasjonal forskningsinfrastruktur 
Deling og gjenbruk av data 
Digitalisering endrer forskningshverdagen 
Forskningsetikk i digitaliseringens tid 
Forskningsbehov innen effekter av digitalisering på læring og undervisning 

Utdanning 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 

Grunnlag for 
digitalisering 

Autonomi og mangfold vs fellesløsninger 
Digital kompetanse 
Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet 
Kulturendring og organisasjonsutvikling 
Ansvarlig innføring av digitale løsninger 
Brukeren i sentrum 

Teknologi og 
data 

Styrkning av nasjonal infrastruktur 
Datadeling og begrepsharmonisering 
Personvern og digital sikkerhet 
Fellestjenester og administrasjon 

 
Arbeidsgruppen og sekretariatet vil arbeide videre med en nærmere analyse av innspillene 
frem mot sommeren, og vurdere hvordan innspillene bør inngå i videre arbeid med strategien. 
 
Arbeidsgruppen ønsker overordnede innspill fra Digitaliseringsstyret på hvilke temaer som 
vurderes som særlig relevante for den reviderte strategien, som signaler til arbeidsgruppens 
videre arbeid. 
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Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet. 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 37A_Beskrivelse av temaområdene og første funn fra innspillsrunde om 
digitaliseringsstrategi 
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