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Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

Inst itutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder takker for anledning til å gi
innspill t il ny digitaliseringsstrategi.

Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med å lage ny
digitaliseringsstrategi for universitets- og høysko lesektoren. Strategien skal lanseres 1.4.2021,
og arbeidet skal skje i tett samarbeid med institusjonene.

Etter at lærestedene stengte for fysisk oppmøte, har universiteter og høysko ler digitalisert sine
aktiviteter raskere enn det som trolig kunne forutses ved semesterstart. Denne raske
digitaliseringen har gitt erfaring so m inst itusjonene vil kunne bruke i sitt forbedringsarbeid.
Digitaliseringen vil fortsette, og erfaringene fra den senere tids raske digitalisering t ydeliggjør
behovet for en ansvarlig bruk og innføring av digitaliseringsløsninger. Infrastrukturen har i stor
grad fungert under pandemien, men det vil nødvendigvis ikke være tilfelle i alle situasjo ner i
framt iden. Av den grunn er det behov for en håndtering av risiko og digitale sårbarheter, både
når det gjelder infrastruktur og systemer, men også som en del av den digitale
allmenndannelsen og kompetansen. De prinsipielle sidene ved digitaliseringen av sektoren bør
diskuteres nærmere, jamfør diskusjo nene om digital selvråderett og personvern.

Den økte digitaliseringen st iller også krav til fasilit etene ved de ulike inst itusjonene. Det bør i
større grad tilrettelegges for den teknologiske endringen so m har, og som vil finne sted. Dette
må ses i sammenheng med det økte fokuset på studentaktiv læring, tverrfaglige samarbeid og
videreutviklingen av etter- og videreutdanningstilbud. Utviklingen av nye digitale løsninger,
både t il bruk i undervisning, forskning og administrasjon må gjøres i tett samarbeid med de
aktuelle brukergruppene. De ulike løsningene må ses i sammenheng, og god porteføljest yring
vil bli enda vikt igere. Samt idig må det også åpnes for lokale og innovat ive løsninger, noe som
vil også bidra til å redusere risikoen for monopoler. Universitets- og høysko lesektoren sin
digitaliseringsstrategi bør samt idig rette et tydelig fokus på bærekrafttemat ikk, også når det
gjelder digitale tekno logier.

mailto:post@uia.no


Universitetet i Agder
Postbox 422 NO-4604 Kristiansand
Telefon +47 38 14 10 00
Org.No 970 546 200 MVA post@uia.no www.uia.no

Fakturaadresse
Fakturaer sendes i EHF-format til 970546200

Målbildene
I sitt innspillsnotat stiller UNIT spørsmål o m hvorvidt det er behov for å gjøre justeringer i de
eksisterende målbildene for studenter, lærere, forskere, ledere, infrastruktur og
informasjo nssikkerhet.

Ko mpetanse til å krit isk reflektere rundt bruk av ulike tekno logier og vurdere effekter av
digitalisering i sine fag og sine profesjo ner, kan med fordel inngå i målbildet for utdanning,
både for studenter og lærere. En strategi for digitalisering må ta inn over seg både muligheter
som digitaliseringen gir, men også begrensninger og eventuelle negat ive konsekvenser.
Utviklingen mot åpen publisering st illing også krav til at forskere har et krit isk blitt til bruk av
åpne kilder. Målbildet for forskning bør derfor oppdateres med bakgrunn i endringene innen
dette området. Digitalisering innen forskning gir også nye muligheter knyttet til datainnsamling
og populærvitenskapelig forskningsformidling. En ny digitaliseringsstrategi bør adressere de
nevnte nye mulighetso mrådene.

Vi står foran et samfunn og et arbeidsliv i endring. Det krever en videreutvikling av
eksisterende løsninger, men også en utvikling av nye løsninger. En forutsetning for å
imøtekomme behovene både i samfunn- og arbeidslivet er at sektoren har et fokus på
bærekraft ige digitale løsninger samt idig so m vi evner å kritisk reflektere rundt både
eksisterende og nye løsninger. I en ny digitaliseringsstrategi må bærekraft få en større og en
tydeligere rolle.

Inst itutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder ønsker lykke til i det videre
arbeidet med strategien.

Med hilsen

Carl Erik Moe
Instituttleder
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