
 

  
 

Til adresseliste Vår dato  
   03.07.2020    
 Vår referanse  
 20/00319-56    
   
 Ugradert Saksbehandler 
    Kjersti Lerstad  
  
 

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. Innspillsrunde to: Erfaringene fra 
våren 2020  
 
Innledning  
Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med å revidere eksisterende 
Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren (2017-2021). Forslag til ny strategi, som 
skal utarbeides i tett samarbeid med institusjonene, skal overleveres departementet den 15.1.2021. 
Strategien er planlagt lansert 1.4.2021. En arbeidsgruppe med representanter fra sektoren er 
oppnevnt for å utarbeide strategien. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte den 11. mars, og har 
hatt jevnlige møter i tiden etter dette. Unit ivaretar sekretariatsfunksjonen.  
  
En første innspillsrunde er allerede gjennomført (frist 11. mai). I denne runden mottok vi innspill fra 
38 aktører, fordelt på UH-sektoren, ulike myndighetsorganer tilknyttet 
sektoren, samt andre organisasjoner og aktører fra norsk arbeids- og samfunnsliv. Innspillsrunden 
har gitt arbeidsgruppen et viktig grunnlag for å arbeide videre med strategien. Flere av 
innspillene løftet også frem behovet for å gi innspill på grunnlag av erfaringene 
fra den spesielle tiden UH-sektoren og samfunnet for øvrig har vært gjennom i tiden etter 12. mars, 
da koronapandemien traff Norge.   
  
Hva vi ønsker innspill om  
Formålet med den andre innspillsrunden er å kartlegge i hvilken grad de erfaringer institusjonene har 
gjort seg i denne perioden, er relevant for det videre arbeidet med å digitalisere og utvikle UH-
sektoren – og dermed også bør knyttes til det pågående arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for 
sektoren. Temaene oppgitt under er ikke ment å være uttømmende, og det er åpent for å gi andre 
typer innspill som omhandler erfaringer og innsikt fra denne perioden som kan være relevant for den 
videre utviklingen av forskning og høyere utdanning i Norge.   
  
Det er ikke et mål med denne innspillsrunden å gjennomføre en omfattende kartlegging av 
erfaringene fra perioden. Dette blir ivaretatt gjennom andre undersøkelser lokalt ved 
institusjonene, og gjennom egne forskningsprosjekter. Samtidig er det nødvendig å ta utgangspunkt 
i de erfaringene som er gjort, og den lærdommen som ligger i disse, for å kunne si hva som er en 
hensiktsmessig vei videre. Dette er grunnen til at det første punktet under omhandler erfaringene.  
  

1. Erfaringer fra vårens omlegging av undervisning og forskning  
Her ønsker vi å høre mer om deres viktigste erfaringer og erkjennelser fra tiden etter 12. mars, f.eks. 
med bakgrunn i egne undersøkelser. Her kan det være nyttig om erfaringene hos ulike grupper 
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kommer frem - som studenter, undervisere og ledelse. Vi oppfordrer institusjonene til å involvere det 
lokale studentdemokratiet i en slik oppsummering. Følgende åpne spørsmål danner en naturlig 
ramme for denne delen:  
  

• Hva er de viktigste erfaringene fra våren 2020 når det gjelder gjennomføring av undervisning 
og forskning?  
 

2. Betydning for det videre arbeidet med digitalisering  
Som nevnt, er hovedformålet med innspillsrunden å få innspill om hvordan erfaringene fra 
koronatiden bør påvirke det videre arbeidet med å digitalisere og styrke høyere utdanning og 
forskning. Følgende spørsmål gir en ramme for hva vi ønsker å høre mer om:  

• I hvilken grad er det innenfor utdanning og forskning høstet erfaringer rundt for eksempel 
verktøy, organisering, kultur, deling og samarbeid med mer, som det er nyttig å ta med seg i 
det videre digitaliseringsarbeidet?  

• Hvilke muligheter og utfordringer har koronaperioden synliggjort når det gjelder robusthet og 
kapasitet i den digitale infrastrukturen for utdanning og forskning?  

• Hvilke behov har tiden etter 12. mars avdekket når det gjelder den digitale beredskapen ved 
institusjonen?  

• Med utgangspunkt i positive og negative erfaringer fra våren 2020 (men ikke nødvendigvis 
begrenset til disse): hvilke store problemstillinger bør sektorens felles digitaliseringsstrategi 
adressere?  

  
Hvordan innspillene vil bli fulgt opp   
Innspillene som kommer inn, vil inngå i erfarings- og kunnskapsgrunnlaget som arbeidet med 
strategien bygger på. Arbeidsgruppen og sekretariatet vil gå gjennom og sammenstille innspillene, 
som deretter legges frem for videre drøfting og behandling i fagutvalgene og 
Digitaliseringsstyret. Innspillene er offentlige, og vil bli 
publiserte fortløpende på̊ Units nettsider (under «Ny digitaliseringsstrategi»).  
  
Frist for innsending av innspill: 15. september 2020. Innspill sendes til postmottak@unit.no, merket 
med «Digitaliseringsstrategi» i emnefeltet.  
  
Eventuelle spørsmål kan rettes til: roland.mandal@unit.no.  
  
 
 
Med vennlig hilsen  
  
  
Sigurd Eriksson Roland Mandal 
Assisterende direktør og avdelingsdirektør 
Avdeling for strategi og styring 

Seniorrådgiver                                                   
Seksjon strategi og portefølje 

   
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer 
 
 



 
 

   
3 

 

Vedlegg:    
 
Mottakerliste: 
UiT Norges arktiske universitet 
Ansgar Teologiske Høgskole 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 
Forsvarets høgskole 
Høgskolen i Østfold 
Høgskulen i Volda 
Høgskulen på Vestlandet 
Høgskolen i Innlandet 
Høgskolen i Molde 
Kunsthøgskolen i Oslo 
NLA Høgskolen 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Nord universitet 
Norges idrettshøgskole 
Norges musikkhøgskole 
OsloMet - storbyuniversitetet 
Politihøgskolen 
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole 
Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Sørøst-Norge 
VID Vitenskapelige høgskole 
Høyskolen Kristiania 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Universitets- og høgskolerådet 
Norges handelshøyskole 
Lovisenberg diakonale høgskole 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 
Bergen Arkitekthøgskole 
MF vitenskapelig høyskole 
Fjellhaug internasjonale Høgskole 
Norsk studentorganisasjon 
Barratt Due Musikkinstitutt 
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 
Høyskolen for Dansekunst 
Høyskolen for ledelse og teologi 
Steinerhøyskolen 
Bjørknes Høyskole 
Utdanningsforbundet 
Atlantis medisinske høgskole 
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Noroff Education 
Norsk barnebokinstitutt 
Nordland fagskole 
Studentsamskipnaden i Agder 
Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim 
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark 
Studentsamskipnaden i Innlandet 
Studentsamskipnaden i Molde 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
Studentsamskipnaden i Stavanger 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 
Studentsamskipnaden i Volda 
Studentsamskipnaden i Østfold 
Studentsamskipnaden i Ås 
Studentsamskipnaden på Vestlandet 
Norges arktiske studentsamskipnad 
Stipendiatorganisasjonene i Norge 
Akademikerne 
Fagforbundet 
Forskerforbundet 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 
Landsorganisasjonen i Norge - LO 
Norsk Lektorlag (NLL) 
Norsk tjenestemannslag 
Sykepleierforbundet NSF 
Tekna 
Unge funksjonshemmede 
Unio 
YS 
Akademiet for yngre forskere 
Akademikerforbundet 
Delta 
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
NSKI høyskole 
 
Kopi til: 
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