
Møte i Digitaliseringsstyret

05.10.2022 videomøte



Agenda onsdag 5. oktober
Saks-
nr

Type Tid Sak Ansvarlig

37/22 V 10:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arne Benjaminsen

38/22 V Godkjenning av referat fra møte 07.-08.2022 Arne Benjaminsen

39/22 O 10:10 Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, 
HK-dir

Sveinung Skule

40/22 O 10:25 Orienteringer fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens 
tjenesteleverandør

Roar Olsen

41/22 O 10:40 Status nasjonal digitaliseringsportefølje Julie Storlie

42/22 D 11:00 Samstyringsmodell for digitalisering Kristin Selvaag, Roar Olsen

11:45 Lunsjpause

43/22 O 12:15 Løypemelding forskningsnettet Tom Røtting

44/22 V 12:30 Investeringsbudsjett 2023 – 2025 Roar Olsen, Julie Storlie

45/22 D 13:00 Handlingsplan for digital omstilling Kristin Selvaag, Katrine Tveiterås

46/22 O 13:50 Oppsummering og evaluering, eventuelt Arne Benjaminsen

14:00 Møteslutt



Sak 39/22

Orienteringer fra HK-dir
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Sakstype Orientering

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.



Sak 40/22

Orienteringer fra direktør i Sikt

5



07.-08.06.2022 6

Orientering fra Sikt

• Sigma2: en avklaring fra Skattedirektoratet om ikke mva pliktig (ikke næringsformål, innenfor et offentlig-offentlig 
samarbeide, mange forbehold)

• Virksomhetsstrategi Sikt



7

Mål fra KD (gjeldende fra 2023)

Kunnskapssektoren har god 
tilgang til infrastruktur og 

fellestjenester av høy kvalitet

Kunnskapssektoren deler data 
for økt kunnskapsutvikling, 
innovasjon og verdiskaping

God informasjonssikkerhet og 
godt personvern i 

kunnskapssektoren



Virksomhetsstrategi for Sikt
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Sakstype Orientering

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.



Sak 41/22
Status nasjonal digitaliseringsportefølje
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Sakstype Orientering

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i det videre arbeidet.
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Endringer i porteføljen per september 2022

* 

* 

Endring vurderes (se sak om 
investeringsbudsjett)

Avsluttes (siste rapportering 
jan/feb 2023)

Avsluttes (siste rapportering nov)

Kandidater for inntak til porteføljen 2022/2023:
• Nytt opptakssystem – bevilgningsramme under avklaring.
• Forskningsnettet – bevilgningsramme under avklaring. 
• KUDAF

«Nye» tiltak (vurderes i november 
2022 eller 2023)

Avsluttet (siste rapportering)

Avsluttet (siste rapportering)

Sluttrapporter: 
• #2: Masteropptak
• #4: Arbeidslivsportalen

# Navn på strategisk initiativ
Ansvarlig 
virksomhet Fagområde Fase

Budsjett 2022 
(MNOK)

Finansieringsramme 
(MNOK) Finansieres av Tidsramme

Strategisk initiativ finansert med felles investeringsmidler

1
Analyseplattform - ledelsesinformasjon og 
beslutningsstøtte

Sikt Adm og ledelse Gjennomføring 10,2 18,7 Digitaliseringsstyret 2019-2023

2 Nasjonal samordning av masteropptak UiO Utdanning Avsluttet (sep) 11,7 25,0 Digitaliseringsstyret 2019-2022

3 Modernisering av Felles Studentsystem Sikt Utdanning Transformasjon 31,0 87,0
Digitaliseringsstyret/ 
Brukerfinansiering

2022-2023

4 Arbeidslivsportalen Sikt Utdanning Avsluttet (jun) 8,0 12,4 Digitaliseringsstyret 2021-2022

5 Digitale læringsressurser (DLR) Sikt Utdanning Gjennomføring 3,5 12,3 Digitaliseringsstyret/Unit 2021-2022

Øvrige strategiske initiativ finansiert med andre finansieringskilder

6 Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Sikt Forskning Gjennomføring 28,2 30,0 Sikt 2019-2023

7
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring 
(IAM)

Sikt Data og infrastruktur Gjennomføring Ikke opplyst 29,4 BOTT, Sikt 2018-2023

8 Fellestjenester for Cyber-sikkerhet Sikt Data og infrastruktur Avslutning 20,8 60,5 Sikt 2019-2022

9 SurveyBanken Sikt og OsloMet Forskning Gjennomføring 4,0 6,3 OsloMet 2021-2022

10 microdata.no/Microdata2 Sikt og SSB Forskning Gjennomføring 14,5 48,0 Forskningsrådet, SSB 2020-2023

11 UH: Saksbehandling og arkiv BOTT, UH17 Adm og ledelse Gjennomføring Ikke opplyst Ikke opplyst BOTT, UH17 2017-2023

12 BOTT: HR forprosjekt BOTT Adm og ledelse Gjennomføring Ikke opplyst Ikke opplyst BOTT
2018-ikke 
bestemt

13 BOTT: Økonomi og lønn BOTT Adm og ledelse Avslutning Ikke opplyst Ikke opplyst BOTT 2018-2023

Avsluttet tidligere i 2022

14
Tilgjengeliggjøring og deling av 
forskningsadministrativ informasjon (TILDE)

Sikt Forskning Avsluttet (jun) 0,8 2,8 Digitaliseringsstyret 2021-2022

15 Datadeling (Intark) Sikt Data og infrastruktur Avsluttet 1,1 17,6 Digitaliseringsstyret/DigDir 2019-2022

16
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR 
forskningsdata 

Sikt Forskning Avsluttet 1,3 2,4 Digitaliseringsstyret 2021-2022

17
Forbedring av tjeneste for import av 
publikasjonsdata

Sikt Forskning Avsluttet 1,9 2,5 Digitaliseringsstyret 2021-2022

*Datadeling (Intark) og Felles studentsystem (FS) er finansiert med midler fra Digitaliseringsdirektoratet (IntArk) og brukerfinansiert (FS), i tillegg til felles investeringsmidler. 

* 

* 

Ikke opplyst

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2022/09/Sluttrapport%20prosjektgjennomf%C3%B8ring%20nasjonalt%20masteropptak.pdf
https://www.unit.no/media/3578/download?inline
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Sluttrapport: Nasjonal samordning av masteropptak

# Produkt Status Kommentar
1 Ny søkeportal Produktet er ikke levert. Overføres til Sikt: Nytt opptakssystem. Besluttet overført, inkludert overføring av ramme i DS- møte 

okt./21.

2 Informasjon til søkere Produktet er ikke levert. Overføres til HK-Dir, se status #5. Organisering og regelverk må avklares før arbeid med 
informasjon igangsettes.

3
Forslag til ny opptaksmodell for felles masteropptak. Prosjektet skal 
fremme forslag til ny organisering, arbeidsdeling, årshjul og 
prosessbeskrivelser for et samordnet masteropptak.

Produktet er komplett levert.

4 Nye tekniske løsninger for saksbehandling og gjennomføring av 
opptak.

Produktet er i noe grad levert. 
Overføres til Sikt: Nytt opptakssystem.

Prosjektet har levert en beskrivelse av behovene som teknisk 
løsning må dekke.

5 Forslag til nasjonal forskrift om opptak til masterprogram Produktet er komplett levert. Gjenstår å beslutte nytt regelverk. 

6 Forslag til organisering av en nasjonal koordinerings-funksjon for 
vurdering av generelle opptakskrav. 

Produktet er komplett levert.

Status og plan for Nasjonalt masteropptak ble presentert for DS i februar 2022, og er avsluttet i henhold til status per februar.

Godkjenning av regelverk er overlevert til HK-Dir, og utviklingsaktiviteter til Sikt (Nytt opptakssystem)
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Bakgrunn – Arbeidslivsportalen fase 2

Prosjekt Arbeidslivsportalen fase 2 fikk endret omfang etter vedtak i Digitaliseringsstyret 
03.12.2021 (Sak 54/21) Endring av omfang for fase 2 og omdisponering av midler fra fase 2 til 
utrullingen av fase 1. 
• Tidsrammen ble forlenget ut første halvdel av 2022, og ubrukte midler fra 2021 (8 MNOK) ble 

overført for å dekke det nye omfanget:
1. Avtalehåndtering i løsningen, inkludert arkivintegrasjon
2. Funksjonalitet for vurdering av studentene
3. Forbedring/retting av eksisterende funksjonalitet fra prosjektets fase 1
4. Integrasjon med helseforetakenes IT-løsninger (ble tatt inn som en ny oppgave).
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Status Arbeidslivsportalen

• Tjenesteråd for Studieadministrasjon (prosjektets styringsgruppe) har lukket prosjektet. 
• Resultatet: leveranse på alle fire punktene, men med noen restanser. Restansene 

innlemmes i den videre utviklingen som etter avtale sluses inn i FS- arbeidet. 
• Ferdigstilling av vurdering
• Lærerutdanning  (kartlegging av kompetanse av veileder og matching mot student)

• Sluttrapporten gir en oversikt over resultatet (inkluderende restansene), omfang og 
justering av dette. 
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Veien videre for Arbeidslivsportalen

• Informasjonsmøte med ALPs interessenter for gjennomgang av restanser og forklaring på ny 
arbeidsmodell; veien videre med ALP innenfor rammene av kontinuerlig utvikling.

• Arbeid med restansene vil foregå i samarbeid med sektorens representanter. Identifisering av 
behov for videre utvikling vil skje i samråd med sektoren innenfor de domenegruppene som er 
under etablering under FS.

• All annen utvikling innenfor ALP området vil prioriteres innenfor rammene av modernisering 
av FS og ved hjelp av sektorens representanter i FS Tjenestegruppe og Domenegruppene. 
Overordnede mål vedtas i Porteføljestyre/råd.
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Status nasjonal digitaliseringsportefølje
Per september 2022

Positive forhold
• Rekrutterings- og innleieaktiviteter for å øke kapasiteten i 

Sikt gir gode resultater, flere ressurser er på plass for Felles 
studentsystem, Analyseplattform og nytt opptakssystem. 

• Analyseplattform demonstrerer resultater og de første 
rapportene er klare for testing. Justeringer i teamet gir bedre 
kvalitet og fremdrift i testingen

• For nytt opptakssystem vil det være kontinuitet i teamet fra 
masteropptaksprosjektet til det nye prosjektet

• Nasjonalt vitenarkiv er replanlagt og har god dialog med 
sektoren for å sikre koordinering av ressurser og redusere risiko 
i innføringen. 9 institusjoner er i produksjon og 
tilbakemeldingene er positive

• Forvaltningsmodellen og samarbeid for videre Cyber-
sikkerhetssatsing tar form, og kan legge til rette for felles 
nytteeffekt fremover

• Handlingsplanen forsterker den strategiske forankringen for 
porteføljen og tydeliggjør behovet for sluttføring av eksisterende 
tiltak

Status fremdrift
• 7 av 11 initiativ på plan*
• NVA er forsinket, og har etablert revidert 

plan. 
• Arbeidslivsportalen avsluttes med noen 

restanser. Restansene er overlevert for 
kontinuerlig utvikling som en del av Felles 
studentsystem

• Analyseplattform har vært forsinket med 
brukertesting, og har god fremdrift nå. 
Risiko om personvern/hjemmel er årsaken 
til fortsatt gul status.

• DLR: Prioritering av ressurser til NVA 
påvirker fremdriften til DLR. Ny tidsplan 
med konsekvenser for omfang og 
finansiering er til vurdering (se sak 44)
*2 av 3  BOTT-prosjekter rapporterer forenklet, og inngår ikke i oppsummeringen. 
Det legges opp til samstyrt format fremover.

72

2

På plan
Risiko for forsinkelse
Forsinket
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72,5 69,0 74,0

22,5
13,0

15,0

95,0

82,0
89,0

Budsjett Tildelt Prognose

Felles investeringer og virksomhetskapital (lån) 2022
Beløp i millioner

Felles investeringer Lån Totalt
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Status for initiativ finansiert av Digitaliseringsstyret 
Økonomi per august 2022

Kommentarer 
Regnskap hittil per august 2022 ~= budsjett: 
• Regnskap hittil i år MNOK 45, som er 5% over budsjett 
• Hittil i år er justert for Felles Studentsystem (MNOK 5 i overføring av 

kostnader og inntekter fra 2021 til 2022)
Prognosen for 2022 er tilnærmet lik budsjett:
• Prognosen er basert på regnskap hittil i år per august 2022
• MNOK ~10 av gjenstående fra Masteropptaksprosjektet overføres til 

Nytt opptakssystem (besluttet i DS 10/21), med avrop i 2022
• Restanser fra Arbeidslivsportalen er forutsatt finansiert av Felles 

Studentsystem
• Analyseplattform, Arbeidslivsportalen og TILDE over budsjett 

(~MNOK 4)
• Identitets- og tilgangsstyring (IAM) er forutsatt finansiert med 

virksomhetskapital
• Digitale læringsressurser (DLR) og Analyseplattform er forutsatt 

estimert med overføringer til 2023 på hhv MNOK ~3,5 og MNOK 
2,3. Endringshåndtering for DLR er omtalt under saken om 
investeringsbudsjett (overføring til 2023 er til vurdering)

Status økonomi, felles investeringer

Hittil august 
2022

(MNOK)

73 69 74

Budsjett Tildelt Prognose

Helår 2022
(MNOK)

43 45

Budsjett Regnskap

Økonomirapporteringen er avgrenset til felles investeringsmidler



# Risiko Beskrivelse Tiltak
1 Begrensninger i 

ressurskapasitet
gir risiko for forsinkelse

• Krevende marked å rekruttere 
i, og stor etterspørsel etter 
konsulenter (noen slutter)

• Manglende ressurser kan gi 
forsinkelse og/eller høyere 
kostnadspådrag enn forutsatt

a.Rammeavtale for utviklere signert
b.Flere ansettelser landet
c.Sikt-ressurser fra data og infrastruktur 

bistår Analyseplattform
d.Prioritere på kort sikt NVA foran DLR

2 Mange pågående initiativ –
usikkerhet om 
innføringskapasiteten til 
kunden/brukerne

• Innføringskapasitet kan påvirke 
gevinstrealisering og/eller 
forsinke tiltakene

a.Redusere bredden av initiativ i 
prioritering av investeringsbudsjettet

b.Kartlegge hvem, når og hvordan 
brukerne påvirkes – vurdere risiko og 
tiltak. Mandat utarbeidet (se vedlegg til 
sak 44, investeringsbudsjett)

3
Sikt som virksomhet er i 
etableringsfase, ny handlingsplan 
under utarbeidelse

• Sikt (og HK-Dir) har nye 
organisasjonsstrukturer. Kan føre til at 
beslutninger tar lenger tid enn 
prosjektene har tatt høyde for

a. Arbeidet med ny modell for 
samhandling/kundemedvirkning har høy prioritet

b. Lederne er tett på for å støtte/fange opp eventuelle 
uklarheter

4 Risiko for kapasitets-
kompetanseutfordringer på Sky-
teknologi (Analyseplattform)

• Kan gi forsinkelse og 
kvalitetsutfordringer

a. Økt støtte fra leverandør
b. Gjennomfører kurs
c. Får bistand fra spesialister i Sikt´s data og 
infrastrukturmiljø

5 Risiko for at KD ikke beslutter 
regelverk kan gi reduserte 
gevinster (Masteropptak)

a.Sikt har sendt brev til KD på vegne av 
DS

b.Vurdere tiltak for det nye 
opptakssystemet

6 Risiko for lavere kvalitet på Avtale- og 
praksissted-hierarkiet enn forutsatt 
(Arbeidslivsportalen)

• Tar mer tid å håndtere/designe enn 
forutsatt – risiko for forsinkelse
• Kan forsinke FS (samme ressurser

a. Prosjektet iverksetter ikke ytterligere tiltak, og har nå 
fokus på å avslutte i juli og få en god overlevering til 
kontinuerlig produktutvikling i linjen. 

7 Lavere testaktivitet enn 
forutsatt kan gi forsinkelse og 
økte kostnader 
(Analyseplattform)

• Har vært motstand mot 
teknologivalg som har forsinket 
testingen

a.Styringsgruppen tettere på 
prosjektgruppen

b.Endringer av teamet og ny 
oppgavefordeling har gitt resultater

8 Ny: Regulatorisk vurdering 
om personvern (AP) og sky-
løsning (IAM)

AP: Vurdering kan gi forsinkelse 
og mindre kostnadsavvik (antatt 
mulig å finne løsning)
IAM: Innføringsplan (og 
gevinster) kan bli påvirket. 

a.Grundig vurdering av løsning for IAM 
gjennomført. Revidert innføringsplan 
under utarbeidelse, og forankring 

b.Vurdering AP påbegynt

Risiko per september 2022
Sa

nn
sy

nl
ig

he
t

Svært 
høy

Høy

Moderat

Liten

Svært liten

Konsekvens
Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 

alvorlig

Høy sannsynlighet, 
alvorlig konsekvens

Moderat sannsynlighet, 
moderat konsekvens

Lav sannsynlighet, 
lav konsekvens

2
3

4
5

6

Matrisen viser risiko som treffer mange initiativ og/eller er vesentlige for initiativ som 
er store. Med store menes flerårige, berører mange, store i andel av 
investeringsmidlene og/eller betydelig andel av gevinstpotensialet i porteføljen

1
7

7

8
NY

Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

<5% avvik fra måloppnåelse for 
kost eller tid, ingen konsekvens 
for kvalitet/gevinster

5%  - 10% avvik fra 
måloppnåelse for kost og tid, 
lav konsekvens for 
kvalitet/gevinster

10-20% avvik fra måloppnåelse 
for kost og/eller tid og/eller 
moderat konsekvens for 
kvalitet/gevinster

20 - 30% avvik fra 
måloppnåelse for kost og/eller 
tid og/eller alvorlig konsekvens 
for kvalitet/gevinster

50% avvik fra måloppnåelse for 
kost og/eller tid og/eller svært 
alvorlig konsekvens for 
kvalitet/gevinster
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Løpende forbedringsarbeid for porteføljestyringen:
I denne perioden har det vært jobbet med forbedring av behandlingen av 
treårige planer med pris- og kostnadsendringer (veikart) i tjenesterådene, og 
samarbeidet med HK-Dir om gevinststyring er påbegynt

Forbedringsarbeid for porteføljestyringen som det har vært 
jobbet med i denne perioden:

1. relevant forankring av veikart (treårige planer) med 
tjenesteråd, herunder identifisere kandidater for inntak til 
nasjonal portefølje og behandling av prisendringer

2. oppstart av samarbeidet med HK-Dir for å forbedre 
gevinstoppfølging

3. tilnærming for arbeidet med innføringskapasitet (ligger 
som vedlegg til saken om investeringsbudsjett)

4. revidert policy for porteføljestyring (avklaring om prosess 
for forankring gjenstår)

5. revisjon av avtalemal for felles investeringsmidler, som 
ivaretar tiltak som styres i linjen (kontinuerlig utvikling), og 
bedre ivaretar mandater til styringsgrupper/ tjenesteråd
(porteføljestyrer) og premisser for bruk av midler



Sak 42/22
Samstyringsmodell for digitalisering 
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Sakstype Drøfting

Vedtak «Digitaliseringsstyret anbefaler at samstyringsmodell med mandat for Digitaliseringsstyret og 
porteføljestyrene ferdigstilles i tråd med framlagt saksunderlag, samt innspillene som framkom i møtet. 
Endelig forslag til samstyringsmodell legges fram for Digitaliseringsstyret 30. November 2022 for 
vedtak.»
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Høringsinnspill

• De fleste høringsinnspill er positive til Samstyringsmodellen - med forbehold om at modellen 
presiseres ytterligere og at det legges til rette for gode prosesser i Digitaliseringsstyret og 
porteføljestyrene.

• FFA og UiO er mest kritiske til modellen, mens UHR og OsloMet har flest innspill til 
praktisering av modellen sett i lys av erfaringer fra tidligere

• Flere av innspillene er knyttet til roller, ansvar, tydeliggjøring og presisering av mandatet for 
Digitaliseringsstyret og porteføljestyrene – spesielt i forhold til porteføljen utenfor felles 
investeringsmidler.

• En samlet vurdering av innspillene har resultert i 11 konkrete tiltak som bør tas inn i 
modellbeskrivelsen og mandatene.

• En totalvurdering tilsier at modellen bør iverksettes og at det bør gjennomføres en evaluering 
innen to år.
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11 tiltak på bakgrunn av høringsinnspillene
• Tiltak 1: Mandatet må presisere når Digitaliseringsstyret enten er besluttende eller rådgivende organ.

• Tiltak 2: Modellen må presisere når evalueringen skal finne sted og hvilke dimensjoner denne skal evalueres etter.

• Tiltak 3: Presisere oppgavene til Digitaliseringsstyret i Samstyringsmodell og mandat

• Tiltak 4: Digitaliseringsstyrets sammensetning videreføres og HK-dir er sekretariat

• Tiltak 5: Samstyringsmodellens punkt om sektordialog videreføres

• Tiltak 6: Presisere oppgaver og myndighet i mandatet til porteføljestyrene

• Tiltak 7: Inndeling av porteføljestyrene videreføres

• Tiltak 8: Presisere at porteføljestyrene kan ha en bredere representasjon enn digitaliseringsstyret i mandatet.

• Tiltak 9: Presisere sekretariatets funksjon i porteføljestyrene i mandatet

• Tiltak 10: Presisering av hva fellestjenester er i mandatet til Digitaliseringsstyret 

• Tiltak 11: Brukermedvirkning presiseres i modellen ved at det er en metodikk som tilpasses det enkelte 
produktområde med vekt på sluttbrukers behov



Digitaliseringsstyret
Digitaliseringsråd og –styre for 

fellestjenester

HK-dir
Strategi og premisser

Sikt
Fellestjenester

Samstyringsmodell for UH sektor

HK-dir
sekretariat

Kunnskapsdepartementet

Porteføljestyrer
Produktutvikling og forvaltning

Sikt 
sekretariat

Rådgivende organ:

• UHR
• FFA
• UH-IT
• NOKUT

Produktråd
Brukermedvirkning



Sak 43/22
Løypemelding forskningsnettet 

28



29

Uninett CERT

CNaaS

IAM Cybersikkerhetssenter

Utrulling startet i 1976 – og mange tjenester har 
sett dagens lys siden

og et hundretalls flere …



Forskningsnettets muliggjørende kvaliteter

Skreddersydd 
sektorens 

geografi og 
behov

Tåler ekstreme 
trafikkpåtrykk

Utvikles 
kontinuerlig

Landsdekkende,
100 Gbit/s IP

+ optisk og VPN

Svært god 
internasjonal 
konnektivitet

Instrument for 
cybersikkerhet

Korteste vei 
ruting – lav 
forsinkelse

Høytilgjengelig! 



Det norske forskningsnettet (NREN) er den norske delen av globalt nettmessig fellesskap (GREN)

Muliggjør Norges deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid, og motsatt!



CERN (Big science)



Eiscat3D på Nordkalotten – 3D atmosfærisk radar

Fra 100G til 8 Tbps – overgår CERNs behov p.t. – Ingeniørkunst gjennom nordisk samarbeid!



HPC & Lagring – eInfrastructure

34



Dagens nett (14500km). Krever nyinvesteringer i fiber, spekter og transmisjon ila 2023-2026 – for de neste 15-20 år

35



39

Sakstype Orientering

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i det videre arbeidet.



Sak 44/22
Investeringsbudsjett

40
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Endringer relevante for felles planlegging er behandlet i alle 
tjenesterådene. Ytterligere spesifisering av pris- og 
kostnadskonsekvenser behandles innen 2022

Behandlet i tjenesteråd Kommentarer

 Forskning
• Tilrår prioriteringene med følgende kommentarer; Nasjonal infrastruktur for 

bibliometri legges til som prioritert tiltak, Tilde prioriteres ned i forhold til de andre 
tiltakene

Infrastruktur, mellomvare, data og 
informasjonssikkerhet

Studieadministrasjon

Undervisningstjenester

Administrative tjenester *









• Tilrår prioriteringene med følgende kommentar; Begrenset kapasitet hos brukerne 
og i IT-organisasjonene betraktes som en risiko som kan forsinke gjennomføringen 

• Er positive til prioriteringene med følgende kommentar; Finansiering av 
Analyseplattformen er en bekymring

• Tilrår prioriteringene med følgende kommentar; Det spesifikke veikartet 
oppdateres til å inkludere «Teams» i produktoversikten

• Felles Studentsystem: Ingen endringer fra tidligere. Viser til at produktstrategi for 
Felles studentsystem ble vedtatt høsten 2021 og avventer vedtak om finansiering 
fra digitaliseringsstyret

• Nytt opptakssystem: Er under planlegging, og planen vil dermed kommuniseres 
på et senere tidspunkt

Oppsummeringen av innspillene fra tjenesterådene ligger som vedlegg til saken om investeringsbudsjettet.
* Tjenesterådet for Administrative tjenester er et kombinert fagutvalg og tjenesteråd. 
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Andre orienteringssaker

Forskning: NVA/Cris

Utdanning: 
Innsiktsarbeid og 

anskaffelse

• Produktet erstatter dagens 75 vitenarkiv og Cristin innen juni 2023

• Kombinert bevilgnings- og brukerfinansiert

• Finansieringsmodell legges frem til neste møte med Digitaliseringsstyret.

• Anskaffelse og implementering av produkter for bl.a. LMS, digital eksamen og plagiatkontroll planlagt i 
2023 og 2024

• Anskaffelsen i 2023 estimert til MNOK 5 – 8, og er planlagt finansiert med kontingent. Det er for tidlig 
å anslå sektorens kostnadsendringer fra 2024.  

• Det pågår et innsiktsprosjekt som forberedelse til anskaffelsene. Digitaliseringsstyret vil bli orientert 
om status i innsiktsarbeidet på neste møte.

Administrasjon: 
UH – sak og 

Økonomitjenester

• UH-sak: Ferdigstillelse av prosjektet og etablering av forvaltning, inkl. finansiering, håndteres i 2022 
og 2023 av prosjektet (styres av eiergruppe med representanter for BOTT og UH17). Fra 2024 vil Sikt 
overta forvaltning av tjenesten. Budsjettforslag for 2023 og første estimat av forvaltningskostnader fra 
2024 er under utarbeidelse.

• Økonomitjenester: Evaluering av om DFØ eller Sikt bør være leverandør av økonomitjenester pågår i 
regi av departementet. Anbefaling er forventet innen 2022. Hvis konklusjon blir at leverandør skal 
endres til DFØ for UH17, vil det trolig være med virkning fra 2024 eller 2025. Konsekvenser for prising 
av tjenestene vil kommuniseres så raskt som mulig.
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Sakstype Vedtak

Vedtak 1. Digitaliseringsstyret gir sin tilslutning til foreslått disponering av felles investeringsmidler for 
2023. Endelig utløsning av midler gjøres som enkeltvedtak per tiltak.
2. Digitaliseringsstyret gir sin tilslutning til foreslått treårig nedbetalingsplan i 2024 – 2026, 
gjennom kontingent for Felles studentsystem, for lån fra Sikt pålydende 26 MNOK i 2023. 
3. Øvrige punkter i saken tas til orientering, og eventuelle innspill tas med i videre prosess.
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Handlingsplan for 
digital omstilling –
oppsummering av 
høringsrunden
Digitaliseringsstyrets møte 5. oktober 2022



Sitater som gir et førsteinntrykk

«Vi mener at balansen mellom de 
tiltak som prioriteres i fellesskap og 
de tiltak som institusjonene selv må 

ivareta er bra. Vi er imidlertid 
opptatt av at fellestiltak som 

igangsettes ivaretar ulikheten i 
institusjonenes størrelse, studenttall 

og antall årsverk.» - AHO

«Dokumentet vil bli et nyttig 
verktøy for institusjonen, for vårt 

eget arbeid så vel som for 
fellestiltak i sektoren». – MF

«Kristiania mener utkastet til 
handlingsplan er godt og nyttig som 
grunnlag for eget strategiarbeid og 

hjelp til forankring av tiltak i den 
overordnede digitaliseringsstrategien. 

Balansen mellom fellestiltak og 
institusjonelle tiltak virker fornuftig og 
bidrar til at handlingsplanen vil være 
relevant i hele sektoren.» - Kristiania

«NTNU er positiv til oppbyggingen og 
inndelingen i eksisterende og nye tiltak i 

utkastet til handlingsplan, samt at 
handlingsplanen også benyttes til å 

synliggjøre og formidle eksempler på 
institusjonelle tiltak.» - NTNU

«UiB mener handlingsplanen er lagt 
på riktig nivå med hensyn til 

fordeling mellom nasjonale/felles 
tiltak og lokale prioriteringer.» - UiB

«Handlingsplanen er god og 
offensiv. Det er bra.» -UiS



Sitater som gir et førsteinntrykk

«Representanter fra FFA har i flere 
sammenhenger tatt til orde for at 

det i første omgang ville være mer 
nyttig om HK-dir og Sikt utviklet en 
handlingsplan for hvordan de selv 
ville følge opp regjeringas strategi 

for digital omstilling». -FFA

«Dette innebærer i praksis at 
handlingsplanen er en 

handlingsplan for Sikt og HK-dir
og bør derfor kun omfatte tiltak 

UH-sektoren ønsker at disse 
skal løse og ikke tiltak som hører 
hjemme i andre organer og på 
andre nivåer i sektoren.» - UiO

«Handlingsplanen bør først og 
fremst ha en tydelig innretning 

mot nasjonalt nivå, nasjonal 
infrastruktur og nasjonale 

tjenester. Samtidig er det positivt 
at den bidrar til å belyse hvilke 

lokale initiativ USN vil ha nytte av å 
etablere for å nå egne 

målsetninger.» -USN

«Vi ønsker at 
handlingsplanen i større grad 
konkretiserer hvilke tiltak som 

skal prioriteres.» - NSO
«Prioriteringene er noe utydelige, 

og det framkommer ikke 
tidsramme/oppstart. De fleste 

fellestiltakene er kjente og 
ønsket av sektoren.» - Nord

«UHR mener overordnet sett at 
handlingsplanen er god og oversiktlig, 

men ambisjonsnivået i handlingsplanen 
er urealistisk høyt.» - UHR



1 2 3 4 5

Digital grunnmur: tydeligere beskrivelse av hva som ligger til digital grunnmur

Samstyring og samarbeid: innspillene viser hvor viktig det er at samstyringsmodellen forstås og 
fungerer godt, både med tanke på finansiering, løpende prioritering og justering

Ledelse, kultur og kompetanse (6): sterkere fokus på behovet for kompetanseløft 



Digital grunnmur: anbefaler tydeligere beskrivelse av hva som ligger til digital grunnmur

Samstyring og samarbeid: innspillene viser hvor viktig det er at samstyringsmodellen forstås og 
fungerer godt, både med tanke på finansiering, løpende prioritering og justering

Ledelse, kultur og kompetanse (6): sterkere fokus på behovet for kompetanseløft 

Justeringer i 
ordlyd

1

Arbeidslivsportal 
– FS

Samle det 
utdanningsfaglige 

til institusjonelle 
tiltak

2

Justering av 
ordlyd og nivå slik 

at alle typer 
digital 

kompetanse 
spesifiseres

Samler 
utdanningsfaglig 
kompetanse hit

3

Få endringer, 
noen 

presiseringer

4

Få endringer, 
noen 

presiseringer

5
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Sakstype Drøfting

Vedtak «Digitaliseringsstyret anbefaler at handlingsplanen for digital omstilling i høyere 
utdanning og forskning ferdigstilles i tråd med de innspill som framkom i møtet.»



Sak 46/22
Evaluering av møtet
+ eventuelt
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