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LANSERING AV TJENESTESTYRINGSMODELL 
 
Møtedagen startet med en times plenumssamling for Digitaliseringsstyret, 
fagutvalgene, tjenesterådene og andre interesserte. Leder av Digitaliseringsstyret 
innledet samlingen. Unit og sektorens leder av arbeidsgruppen for ny 
digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og forskning orienterte om det pågående 
strategiarbeidet. Unit presenterte styringsmodellen for forvaltning og videreutvikling 
av fellestjenester i sektoren og annonserte de nye tjenesterådene.  
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IMD OG INFORMASJONSSIKKERHET 
 
Det nyopprettede tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet møtte fagutvalg for 
IMD og fagutvalg for informasjonssikkerhet til et felles møte.  
 
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør ved UiB og leder av fagutvalg for 
informasjonssikkerhet, presenterte fagutvalgets mandat, oppgaver og arbeid. Tore 
Burheim, IT-direktør ved UiB og leder av fagutvalg for IMD, presenterte fagutvalgets 
sammensetning, rolle og arbeid. Fagutvalgslederne sa også litt om hvordan 
fagutvalgene siden etableringen høsten 2018 har brukt tid på å finne sin rolle.  
 
Med etableringen av tjenesterådene kompletteres styringsmodellen. Tjenesterådene 
vil spille en viktig rolle i å sikre helhet i styringen av nye og eksisterende fellestjenester i 
sektoren, i godt og effektivt samspill med fagutvalgene.  
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Bjørn Kopperud, avdelingsdirektør i Uninett og sekretariat for det nye tjenesterådet for 
IMD og informasjonssikkerhet, utfordret de to fagutvalgene til å dele av sine erfaringer 
fra fagutvalgsarbeidet og til å si noe om forventninger til tjenesterådet. 
 
Fagutvalgslederne oppfordret tjenesterådet til å bruke tid på å finne sin stemme i 
styringsstrukturen, til å være bevisst helheten og til å foreta vanskelige men viktige 
prioriteringer. De oppfordret til gode dialoger for å forstå hverandres perspektiver og 
ståsted og til å ivareta sektorens felles interesser. Det ble oppfordret til samhandling 
også mellom møtene, evt. i kombinasjon med kortere og hyppigere møter. 
Institusjoner med representanter i flere nivåer i styringsmodellen oppfordres til å 
etablere en god intern dialog. 
 
Uninett fortalte om fokus på kunde- og brukermedvirkning og hvordan de bringer 
erfaringer fra de gamle prioriteringsrådene inn i arbeid med tjenesterådet. Tjenesteråd 
for IMD og informasjonssikkerhet skal legge tydelige prioriteringer for utvikling av de 
viktigste infrastrukturtjenestene og foreslå avvikling av tjenester som gir mindre verdi. 
Uninett er organisert som et aksjeselskap med eget styre. Tjenesterådet erstatter ikke 
Uninetts styre, men dets anbefalinger vil veie tungt. 
 
Fagutvalgslederne ønsket tjenesterådet lykke til med sitt oppstartsmøte og videre 
arbeid. Som et ledd i å sikre godt samarbeid mellom tjenesteråd og fagutvalg vil 
tjenesterådet utpeke en representant til hvert av de to fagutvalgene som i tillegg til å 
være medlem av tjenesterådet også går inn som medlem i et av fagutvalgene.  
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INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Resten av møtedagen var et ordinært møte i fagutvalg for IMD. Tore Burheim, 
fagutvalgets leder, ledet møtet. Fagutvalget godkjente innkalling og dagsorden. 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte.  
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NY DIGITALISERINGSSTRATEGI 
 
Tore innledet om arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for universitets- og 
høyskolesektoren. Saksdokument utarbeidet for Digitaliseringsstyret samt beskrivelse 
og presentasjon av initielle funn fra første innspillsrunde i sektoren var gjort tilgjengelig 
som underlag for saken.  
 
Tore gjorde rede for oppdraget med ny strategi samt for struktur og tidsplan for 
arbeidet. Nå pågår arbeid med å strukturere og analysere innkomne innspill. Ettersom 
KDs frist for å overlevere utkast til ny strategi er utsatt for å få med erfaringer fra 
koronasituasjonen planlegges også en andre innspillsrunde til høsten. Tore gjorde kort 
rede for arbeidsgruppens tilnærming til arbeidet og noen overordnete funn fra 
innspillsrunden. 
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Tale Skjølsvik, professor og prodekan ved OsloMet, innledet om digitale økosystemer 
og plattformer som grunnlag for digital transformasjon og innovasjon. Tale 
introduserte 3 nivåer av digitalisering. Første nivå innebærer digitisering eller 
omgjøring fra analog til digital, andre nivå innebærer digital automasjon og 
prosessforbedring, mens tredje nivå innebærer digital transformasjon/disrupsjon og å 
erstatte gamle modeller. 
 
Fagutvalget ble utfordret til å tenke rundt hva en plattform er og Tale pekte på 
forskjellen mellom plattform som IT-konsept og plattform som forretningsmodell. Tale 
viste til eksempler på plattformmodeller fra ulike bransjer, med det til felles at en 
konsument og en produsent kobles for å oppnå en verdiskapning. Hun pekte eksplisitt 
på viktigheten av å tenke verdiskapning, på mekanismene rundt nettverkseffekter, 
skala og utvalg. En plattform hvor aktører aktivt deler og tar ut data og selv kan tilby 
tjenester på toppen er et godt eksempel på en verdiskapende plattform.  
 
Nøkkelaktiviteter i plattformer inkluderer infrastrukturdrift, markedsføring og 
kontraktstyring og avklaringer rundt hvilke tjenester som skal ligge i plattformen. 
Aktørene som samhandler i plattformen utgjør et digitalt økosystem, slike økosystem 
blir ofte store. Mange aktører, inkludert store internasjonale aktører, tilbyr plattformer 
i norsk utdanning og forskning. En del av disse skaper monopoler hvor sektoren betaler 
med data om sine brukere. Det var mange diskusjoner og refleksjoner med fagutvalget 
underveis i presentasjonen. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  
 

• Fagutvalget takket Tale for et godt og inspirerende foredrag om et veldig 
spennende tema. 

• Fagutvalget ønsker aktiv involvering i videre strategiarbeid. Fagutvalget ønsker 
anledning til å behandle en syntese av innspill fra innspillsrunden med relevans 
for sitt fagområde. Videre tar fagutvalget sikte på å produsere et kort 
visjonsnotat som innspill til arbeidsgruppen om hva en felles teknisk plattform 
muliggjør og legger til rette for i kunnskapssektoren av nyskapning og 
disrupsjon. Fagutvalget ønsker å tenke utenfor boksen og å være modige i sine 
innspill. 

• Vi må fremme infrastruktur som tema på faglig nivå. Infrastruktur er veldig 
mye mer enn forskningsnettet. Vi har mange gode elementer å bygge videre på 
for å få en komplett digital infrastruktur, grunnmur eller muliggjørende 
plattform. Feide, felles IAM, integrasjonsarkitektur og masterdata er alle 
viktige komponenter og arbeid. 

• En velfungerende infrastruktur er en viktig forutsetning for forskning og 
utdanning og henger sammen med alt annet. Det er nødvendig å tydeliggjøre 
viktigheten av infrastruktur, da realiseringen av denne også krever innsats og 
penger.  

• Vi må fokusere på verdien som skapes oppå infrastrukturen, ikke på 
infrastrukturen i seg selv. Begynn å tenke hvordan vi kan skape mer enn vi gjør 
i dag med brukeren i sentrum. Ikke snakk om IAM, IntArk eller FS hver for seg, 
tenk en større helhet. 
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• Vi tenker ofte snevert når vi snakker om plattformer. En plattform er mye mer 
enn et sett med applikasjoner og vi må i mye større grad tenke samhandling på 
tvers. 

• Plattformer muliggjør raskere realisering av nye og innovative tjenester. 
• Sektoren leverer kunnskap og kompetanse, men også et sosialt nettverk. Vi bør 

se på hvordan dette kombineres i hybride løsninger og se til hvordan de store 
aktørene tenker rundt sine muliggjørende plattformer. 

• Skal vi la store amerikanske teknologiaktører eie vår kunnskap og data og styre 
hvilken kompetanse som trengs i fremtiden? Hvordan unngår vi å komme dit? 
Hva ønsker studentene/forbrukerne?  

• Betyr det å stå sammen mot de internasjonale aktørene at vi ikke lenger skal 
konkurrere internt i sektoren? 

• Skift fokus fra posisjonering og konkurranse til fokus på felles verdiskapning 
(hvordan utdanne flere kloke hoder til samfunnet). Skift fokus fra intern 
optimalisering til ekstern samhandling. 

• Vi behøver diskusjoner rundt hva som skal være felles, hva som gjøres lokalt, 
men også hvordan Norge vil posisjonere seg i forhold til resten av verden. 

• Det ligger en enorm kraft i norsk kunnskapssektor, om vi står sammen kan vi 
skape resultater i verdensklasse. La oss tenke stort og radikalt nok. 
Utfordringer og motstandskraft ligger i kultur og i menneskelig adferd og 
respons, ikke i teknologi. 

• Vi må sikre god gjennomføringskraft. De modige som tør satse på ny teknologi 
og nye arbeidsmåter må premieres. 

 
Tore og Annette planlegger videre prosess for arbeid med innspill til strategiarbeidet 
og kommer tilbake til fagutvalget. Det ble avtalt et nytt fagutvalgsmøte for arbeid med 
innspill til ny digitaliseringsstrategi tirsdag 9. juni kl. 15.30-17.00. 
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EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 

 
 


