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Status arbeidet med handlingsplan, og første utkast til handlingsplan 
 

Bakgrunn 
I samsvar med framdriftsplan for arbeidet med handlingsplanen for digitaliseringsstrategien er det 
utarbeidet et første utkast av handlingsplanen til drøfting i Digitaliseringsstyret.  
 
Utkastet til handlingsplan inneholder målbilder og initiativ for hvert område, i henhold til 
disposisjonen for handlingsplanen. Arbeidet med strategiske valg er påbegynt, men er i samsvar med 
plan ikke tatt med i utkastet. 
 
Arbeidet med handlingsplanen er primært gjort i fagutvalgene, men har også vært diskutert i andre 
relevante fora som UHR-utvalg og UH-IT. Units sekretariat har utarbeidet forslag og innhold til 
drøfting i møter i fagutvalgene, og deretter bearbeidet resultatene til målformuleringer og 
beskrivelser av initiativ. Fagutvalgene har vært med å utarbeide og står bak målformuleringer og 
initiativ som nå legges fram til drøfting i Digitaliseringsstyret. 
 
Innspillene fra drøftingen i Digitaliseringsstyret vil tas med i det videre arbeidet med å ferdigstille 
handlingsplanen, før endelig behandling og godkjenning i møte i Digitaliseringsstyret 11. april. 
 

Vurdering 
Målbildene er hentet fra Digitaliseringsstrategien, og det er ikke gjort vesentlige endringer annet enn 
justeringer iht. eventuell utvikling fra Digitaliseringsstrategien ble utarbeidet. Målformuleringene 
dekker også tiltak fra andre førende dokumenter som f.eks. Strategi for deling og tilgjengeliggjøring 
av forskningsdata. Hvert målbilde merkes med «M», bokstav for området de dekker f.eks. «U» for 
undervisning, og er nummerert. Merkingen brukes for å vise hvilke initiativ som støtter opp under 
hvilke målbilder. Et initiativ kan støtte flere målbilder, også målbilder fra flere fagområder. 
 
Initiativene framstilles i en uprioritert tabell for hvert område. Tabellen beskriver initiativene, hvilke 
tiltak som skal iverksettes de neste 3-5 årene innenfor initiativene, om det er transformerende (T) 
eller optimaliserende (O), og hvilken organisasjon i sektorene som er ansvarlig for gjennomføring. 
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Siste kolonne kobler initiativet til aktuelle målbilder. Også initiativene er merket, og identifiserer 
området, f.eks. «U» for undervisning, og et nummer. Det er utarbeidet detaljerte beskrivelser av 
hvert initiativ som beskriver bakgrunn og behov, hva som skal oppnås med initiativet og hvilke 
målbilder initiativet støtter opp under. 
 
Fagutvalgene diskuterer strategiske valg, men har ikke landet disse enda. Fagutvalget for arkitektur 
har gått gjennom initiativene for å sikre at arkitektur er ivaretatt innenfor områdene. Tema i 
diskusjonen om strategiske valg vil f.eks. være prinsipper som påvirker rekkefølgen for 
implementering av initiativ, og avhengigheter mellom initiativ. Et annet tema som vil være aktuelt er 
prinsipper for hva som skal gjøres felles, hva hver institusjon skal ta ansvar for, og hvordan skal disse 
henge sammen. Strategiske valg vil også påvirke den endelige listen over initiativ som er en 
uprioritert liste i utkastet.  
 

Forslag til vedtak 
Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet med å ferdigstille handlingsplanen. 
 
Vedlegg 04A: Utkast handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 
Vedlegg 04B: Beskrivelser av initiativ 


