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Satsingsforslag til statsbudsjettet 2020  
 
Bakgrunn 
Unit kan utarbeide budsjettforslag til statsbudsjettet 2020, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. 
Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og 
høyskolesektoren.  
 
Detaljerte planer for initiativ vil utarbeides som en del av handlingsplanarbeidet. Handlingsplan for 
digitalisering 2019-2021 legges fram til behandling våren 2019.  
 
Satsingsforslagene må forskuttere arbeidet med handlingsplanen, men er valgt ut på områder der 
det er identifisert behov for betydelig ressursinnsats: 

1. Digital transformasjon av undervisning 
2. Nasjonalt økosystem for forskningsstøtte 
3. Åpen forskning 
4. “Min utdanning” som en nasjonal tverrsektoriell tjeneste (basert på vitnemålsportalen) 

 

Satsing innen utdanning: Digital transformasjon av undervisning: 
Universiteter og høyskoler har lang erfaring med å digitalisere viktige prosesser, ofte realisert som 
fellestjenester i sektoren. Kartlegginger i regi av NIFU, NOKUT m.fl. viser imidlertid at selve 
undervisningen i mindre grad har endret seg. Mange universiteter og høyskoler har digitalisering 
høyt på dagsorden og kan vise til gode tiltak, men det synes å være krevende for den enkelte 
institusjon å få tilstrekkelig effekt av tiltakene. Det er behov for å realisere felles tiltak og fasilitere 
samarbeid på tvers av institusjonene for å øke effekten av digitaliseringen. Dette skjer i tråd med 
sektormålet “Høg kvalitet i utdanning (og forsking)” samt tiltak i “Digitaliseringsstrategi for 
universitets- og høyskolesektoren”. Satsingsforslaget bidrar til en ønsket transformasjon av 
undervisning, og må sees i sammenheng med tilskuddsmidler i regi av Diku og nasjonal arena for 
utdanningskvalitet. 
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Satsing innen forskning: Nasjonalt økosystem for forskningsstøtte 
Dette satsingsforslaget vil bidra til å gi forskerne god administrativ støtte gjennom hele 
forskningsprosessen ved tiltak på tre områder: 

a) Samkjøre eksisterende tjenester med delvis overlappende funksjonalitet 
b) Legge til rette for gjenbruk av data gjennom hele arbeidsprosessen 
c) Komplementere manglende funksjonalitet. 

Dette vil også dekke lederes behov for bedre styringsinformasjon om aktiviteten ved egen 
enhet/institusjon 

 
Satsing innen forskning: Åpen forskning 
Resultatene av offentlig finansiert forskning skal være offentlig tilgjengelige. Satsingen setter mål for: 

 Støtte til forskningspublisering utenfor betalingsmur. Som følge av at de fleste vitenskapelige 
artikler fortsatt blir publisert bak betalingsmurer, har regjeringen vedtatt retningslinjer som 
peker mot åpen publisering fra 2024. I sommer vedtok EU, ERC og en rekke europeiske 
forskningsråd «Plan S», der åpen publisering er et krav allerede fra 2020. For å oppfylle dette 
kravet er det behov for betydelige endringer i kultur, prosesser og støttetjenester. 

 Øke andelen åpent tilgjengelige forskningsdata. Regjeringens strategi setter ambisiøse mål 
for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. I dag er kun en liten andel åpent 
tilgjengelig. 

 Betre utnyttelse av nasjonale og internasjonale tjenester. Nasjonale tjenester må samordnes 
med nordiske og europeiske 

 
“Min utdanning” som en nasjonal tverrsektoriell tjeneste (basert på vitnemålsportalen) 
Etablere en felles brukerreise «Min utdanning» med oversikt over alle oppnådde kvalifikasjoner. 
Arbeidsgivere får en verifisert kilde til informasjon, slik vitnemålsportalen er det for vitnemål fra 
høyere utdanning.  Oppnådde resultater nås på tvers av grunnutdanning, fagskole, høyere utdanning, 
kurs og etterutdanning. Min utdanning understøtter `Lære hele livet- reformen, med utgangspunkt i 
nasjonal vitnemålsdatabase (videregående) og vitnemålsportalen. Digitalisering av vitnemål vil støtte 
tjenesten, og det samme vil et nasjonalt register for akkrediterte studier.  
 
Vurdering 
Flere fellestjenester har større endringsbehov, og vi gjør oppmerksom på at det i tillegg til de 
strategiske satsingene som er nevnt over kan bli sendt inn satsingsforslag fra Unit knyttet til konkrete 
fellestjenester som opptakssimulering, digitalisering av studentutveksling, vitnemålsdatabase og 
register for akkrediterte studier. Unit har mandat til å sende inn både forslag knyttet til sin rolle som 
fellestjenesteleverandør og i forbindelse med strategiske satsinger for hele sektoren.  
 
Unit har valgt ut fire satsingsområder knyttet til høyere utdanning og forskning, og ønsker å fremme 
disse områdene for digital innsats. Detaljer om forslagene ligger i saksvedlegget.  
 
Forslagene som er fremmet for forskning og utdanning er i samsvar med prioriteringene fra 
langtidsplanen om åpen forskning, forenkling av forskningsadministrasjon og bedre 
utdanningskvalitet gjennom digitalisering. Forslagene er også i samsvar med anbefalinger i Digital 21 
som peker på behovet for åpnere forskning, forenklinger rundt forskningsstøtte og behov for digital 
kompetanse på alle nivå i utdanningen.  
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret støtter forslag om videre arbeid med satsinger innen beskrevne områder. 
Vedlegg 14A: Satsingsforslag 2020 
Vedlegg 14B: Budsjettinnspill 2020 


