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INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Fagutvalgsleder Tore Burheim åpnet og ledet møtet. 
 
Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet gjennomførte sitt oppstartsmøte 26. mai 
og valgte da en representant fra tjenesterådet som også går inn som medlem av 
fagutvalg for IMD. Roy Dragseth fra UiT ble ønsket velkommen som nytt medlem av 
fagutvalget. Roy og øvrige møtedeltakere presenterte seg kort. 
 
Fagutvalget godkjente innkalling og dagsorden. 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
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INNSPILL TIL NY DIGITALISERINGSSTRATEGI 
 



Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for IMD 

 

   
 

Fagutvalget har ønsket en aktiv involvering i arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for 
universitets- og høyskolesektoren. I forrige møte ba fagutvalget om anledning til å 
behandle en syntese av innkomne innspill fra innspillsrunden som er gjennomført i 
sektoren. Videre ble fagutvalget enige om å utarbeide et kort visjonsnotat som innspill 
til strategiarbeidet. En første skisse til innspillsnotat med utgangspunkt i diskusjonen i 
forrige møte var gjort tilgjengelig som underlag for saken, sammen med en 
presentasjon med foreløpige funn fra innspillsrunden og en oppsummering fra Units 
arbeid med muliggjørende plattform/økosystem. Møtet gikk i all hovedsak med til å 
diskutere innhold i og videre arbeid med notatet. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  
 

• Mye er allerede spilt inn i høringsrunden, uansett bra med et samlet innspill fra 
fagutvalget. 

• Bra med fokus på å få på plass de grunnleggende byggeklossene, det tekniske 
fundamentet/infrastrukturen. 

• Notatet bør binde tiltakene våre sammen i en helhet 
• Notatet er litt tynt på grunnleggende infrastruktur, dette kan konkretiseres 

ytterligere. 
• Datadeling er en forutsetning for gode plattformer 
• Kontroll på sektorens data er viktig. Men vi kan ikke ekskludere leverandører 

og gode verktøy av frykt for at data kan komme på avveie. 
• Sektoren behøver kompetanse for fremtiden. Herunder kompetanse på 

endring og på å velge og ta i bruk nye løsninger. 
• Kompetanse hos IT-personell er en viktig del av den digitale grunnmuren som 

er for svak i dag. 
• Samarbeid og deling på tvers gir redusert arbeidsmengde. Vi kan samarbeide 

også rundt risikovurderinger, selv om institusjonene plikter å gjøre selvstendige 
vurderinger. 

• Vi må ha fokus på hvordan vi kan forbedre forskning og undervisning gjennom 
bedre og enklere infrastruktur og gode integrasjoner 

• De som løper i front og tør tenke annerledes rundt f.eks. undervisning bør 
premieres. 

 
Fagutvalget ba sekretariatet, fagutvalgsleder og Uninett ferdigstille påbegynte 
innspillsnotat påfølgende dag og å distribuere dette til fagutvalget med noen timers 
frist for kommentering før oversendelse til arbeidsgruppen for strategiarbeidet.  
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EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 

 


