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Status arbeid med handlingsplan for digitalisering 
 

Bakgrunn 
I henhold til milepælsplanen for arbeidet med handlingsplanen, ble planen lagt fram og godkjent av 
Digitaliseringsstyret i møte 28. august. Videre er fagutvalgene etablert og første møtet, en felles 
samling med påfølgende fagutvalgsmøter, ble gjennomført 25. september. 
 
Fagutvalgene er aktivt involvert i prosessen med utvikling av handlingsplan. De har gitt støtte til 
identifiserte målbilder. Nå jobbes det aktivt med å kartlegge initiativ til handlingsplanen, knytte dem 
til målbildene og beskrive disse på et overordnet nivå for at det skal være mulig å prioritere initiativ 
og utarbeide strategiske valg for handlingsplanen. 
 
Milepælsplanen er justert iht. møtedatoer for Digitaliseringsstyret, og neste store milepæl er 
behandling av det første overordnede utkastet til handlingsplanen, på møtet 28. januar 2019.  
Det første utkastet vil inneholde målbilder for hvert av hovedområdene, samt en liste over initiativ 
for realisering av strategien. Strategiske valg for å prioritere mellom initiativ vil være under arbeid på 
dette tidspunkt, men ikke ferdigstilt.  
 

Ferdig Aktivitet 
1.9.18 Digitaliseringsstyret godkjenner gjennomføringsplanen. 
1.10.18 Etablert fagutvalg som samarbeidsarenaer for utarbeiding av handlingsplaner. 
1.11.18 Gitt innspill om nye større satsinger innenfor digitalisering i UH/F til behandling av 

statsbudsjettet for 2020 
28.1.19 Drøftet første overordnede utkast til handlingsplaner i fagutvalgene, 

Digitaliseringsstyret og andre relevante fora. 
13.4.19 Handlingsplanen drøftet i fagutvalgene, behandlet i Digitaliseringsstyret og sendt til 

behandling i sektoren 
27.5.19 Endelig versjon av Handlingsplanen behandlet i Digitaliseringsstyret 
1.7.19 Lansert Handlingsplanen på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og 

forskning 
Tabell 1: Milepælsplan 

X 
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Vurdering 
Arbeidet så langt har identifisert målbilder for alle områdene, og disse er hentet fra førende 
dokumenter som bl.a. Digitaliseringsstrategien og Nasjonal strategi for deling og tilgjengeliggjøring av 
forskningsdata. Alle områdene har en foreløpig liste med initiativ, som til sammen utgjør nesten 30 
forskjellige initiativ. Dette underlaget skal diskuteres i møter i fagutvalgene de nærmeste ukene. 
 
Eksempler på tema som diskuteres i fagutvalgsmøtene: 
 
- Utdanning: Kvalitet i høyere utdanning er et satsingsområde i langtidsplanen for høyere 

utdanning. Fagutvalget ønsker et felles fokus på formativ vurdering siden dette kan gi bedre 
læring samtidig som det kan redusere omfanget av eksamen på sikt. Også læringsanalyse er 
trukket fram så langt fordi det vil kunne gi kvalitetshevende bidrag i flere akser som 
ledelsesinformasjon, input til formativ vurdering og ikke minst data for forskning på effekten av 
de tiltak som introduseres. På det studieadministrative området synes det å være enighet om å 
søke mer felles prosesser som vil kunne redusere betydelige investeringer som følge av krav om 
å støtte livslang læring, tettere samspill med næringslivet, etc. 

 
- Forskning: Fagutvalget for forskning har identifisert åpne vitenskapelige artikler, åpne 

forskningsdata og det å etablere et sammenhengende økosystem for forskningsstøtte som de tre 
områdene det umiddelbart må tas tak i. I tillegg må aktiviteten koordineres med pågående 
aktiviteter for tilgang til ressurser for lagring og beregninger. Også kompetanseheving blant 
forskere for å utnytte digitale verktøy anses som sentralt. Den videre diskusjonen vil dreie seg 
om detaljering og prioritering av prosjekter innenfor disse initiativene, samt det å identifisere 
ytterligere områder der det på lengre sikt er ønskelig å etablere fellestjenester.  

 
- Administrasjon, ledelse og kontorstøtte: Fagutvalget diskuterer initiativer som følger av mål om 

etablering av en felles tjenesteportefølje for å løse tverrgående administrative behov i sektoren. 
BOTT sitt arbeid med felles tjeneste- og systemplattform innen økonomi/lønn med utgangspunkt 
i DFØs portefølje vil være det første og viktigste initiativet for realisering. Et veikart med 
initiativer som sikrer at resten av sektoren kan tiltre samme portefølje er under oppstart. I første 
omgang blir det iverksatt aktiviteter for å sikre tilstrekkelig informasjon og involvering av de 
øvrige institusjonene. 

 
- Infrastruktur, mellomvare og data (IMD): Har bl.a. identifisert et initiativ for felles tilnærming til 

identitetsforvaltning og tilgangsstyring i høyere utdanning og forskning, såkalt IAM (Identity and 
Access Management). Tiltaket er nødvendig for å kunne realisere felles tjenesteportefølje med 
harmonisering av administrative prosesser.  

 
- Informasjonssikkerhet og personvern: Initiativ vil ha forankring i satsningsforslaget for 

informasjonssikkerhet som fikk penger over statsbudsjettet fra 2019. Fagutvalget er også opptatt 
av å identifisere initiativ for å sikre informasjonssikkerhet og personvern, samt for å innføre KDs 
nye rammeverk for styring av informasjonssikkerhet og personvern. 

 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret er orientert om arbeidet med handlingsplan for digitalisering 2019-2021, og ber 
om at punkter som kom fram i diskusjonen tas med i videre arbeid. 


