
 

 1  

Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 11.04.2019    
Saksnummer 17/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype V-sak    Råd til Unit sin myndighetsrolle X  
     

  Styring av tjenesteutvikling     

     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    
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Bakgrunn 
I tråd med framdriftsplanen for arbeidet med handlingsplan legges handlingsplanen fram til 
behandling i Digitaliseringsstyret. Digitaliseringsstyret drøftet utkast til handlingsplan i møtet i 
januar. Fagutvalgene har jobbet videre med planen, bl.a. gjennom flere utvalgsmøter og i en 
felles samling for alle fagutvalgene. Handlingsplanen har vært på en innspillsrunde i sektorene. 
 
Siden forrige behandling i Digitaliseringsstyret i januar er prinsipper for strategiske valg av 
tiltak utformet. Det er Digitaliseringsstyret som skal styre porteføljen og prioritere prosjekter 
for å realisere initiativene som er identifisert og beskrevet i handlingsplanen. Prioritering er 
nødvendig siden de 35 initiativene som er beskrevet utgjør et for ambisiøst volum rent 
gjennomføringsmessig. Overordnet strategisk valg som skal legges til grunn for prioritering av 
tiltak er at prioriteringen skal bygge på politiske satsinger, eksisterende føringer og sektorenes 
og institusjonenes behov. Videre, for å gi en ramme for hva som skal etableres som 
fellestjenester, legges til grunn at jo nærmere kjerneoppgavene til institusjonene tjenestene 
ligger, jo større skal tilretteleggingen for innovasjon, den lokale styringen og valgfriheten være. 
 
Siden forrige behandling i Digitaliseringsstyret er det nedsatt en redaksjonskomite bestående 
av fagutvalgsledere som representerer sektoren, og representanter fra Unit. 
Redaksjonskomiteen har hatt ansvaret for endelig ferdigstilling av handlingsplanen. 
 

Vurdering 
Innspillene fra Digitaliseringsstyret og fra innspillsrunden i sektorene var på noen sentrale 
områder i stor grad sammenfallende og kan oppsummeres helt overordnet: 

• En generell positiv holdning til felles handlingsplan for digitalisering, og at 

handlingsplanen peker på sentrale utfordringer for sektorene på et overordnet og 

hensiktsmessig nivå.  
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• De beskrevne satsningsområdene og underliggende initiativene vurderes å utgjøre et 

godt grunnlag for videre arbeid med digitalisering. Men mange peker på at initiativene 

viser et ambisjonsnivå som vil bli vanskelig å gjennomføre ressurs- og tidsmessig, og at 

de tentative tidsplanene fremstår som umodne og på et for detaljert nivå. Fagutvalget 

for forskning har spesielt uttrykt bekymring for at kort tid mellom mottak av innspill fra 

innspillsrunden og ferdigstilling av handlingsplanen vil kunne gi en handlingsplan som 

er litt for lite gjennomarbeidet, samt at relativt få tilbakemeldinger på dette 

fagområdet kan være et uttrykk for høringsinstansene har hatt kort tid på seg. Basert 

på disse tilbakemeldingene er utkast til tidsplan for gjennomføring av initiativene tatt 

ut av handlingsplanen (tidligere kapittel 9). Tidsplaner vil bli utarbeidet når initiativene 

planlegges for gjennomføring.  

• Innspillene dokumenterer et klart ønske om sterkere sentral koordinering på områder 

som er av felles interesse, men plassering av ansvar, både for gjennomføring av 

initiativ og forvaltning av fellestjenester, må tydeliggjøres. Institusjoner sitter nært 

behovene og har innovasjonskraft, og i tilbakemeldingene har det klart fremkommet at 

det må beskrives tydeligere når og hvordan institusjoner, og andre aktører, kan ta 

ansvar for gjennomføring og ansvar. Dette er forsøkt innarbeidet i dokumentets 

kapittel 8. 

• Mange peker på at institusjonenes autonomitet må ivaretas, og at det må komme 

tydelig fram i handlingsplanen. Valgfriheten jo nærmere du er fagnære prosesser 

(kjernevirksomhet, forsknings-/utdanningsprosesser) må komme tydeligere fram. De 

strategiske valgene som er utarbeidet siden forrige behandling i Digitaliseringsstyret er 

ment å tydeliggjøre institusjonenes valgfrihet i de fagnære prosessene, og i siste 

revisjon av handlingsplanen er disse strategiske prinsippene forsøkt tydeliggjort 

ytterligere. 

• Det påpekes fra flere at det foreløpig ikke er beskrevet hvordan tjenester skal driftes 

og forvaltes, og at dette arbeidet må igangsettes. Det eksisterer i dag flere ulike 

styringsmodeller for videreutvikling og forvaltning av fellestjenestene. I det videre 

arbeid og innen utgangen av 2019 skal det etableres en felles styringsmodell for 

videreutvikling og forvaltning av fellestjenester. Overordnet vil den strategiske 

styringen ved handlingsplanen og porteføljestyringen gi målene og rammene for 

tjenestestyringen. Basert på målene og budsjettrammene vil tjenestestyringen styre 

selve gjennomføringen av tjenesteutviklingen. Styringsmodellen for tjenestestyringen 

besluttes av Digitaliseringsstyret 

• Det var flere innspill knyttet til finansieringsmodellen. De behandles i egen sak om 

finansieringsmodellen. 

I møtet vil det gjøres en overordnet gjennomgang av de innkomne innspillene og behandlingen 
av innspillene som er i gjort i etterkant.  
 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tilrår at handlingsplanen legges til grunn for videre arbeid med 
digitalisering. Hovedprioriteringer for områdene ligger i planen, mens løpende prioritering av 
prosjekter og fellestjenester vil skje gjennom porteføljestyringen.  Digitaliseringsstyret 
beslutter hvilke prosjekter som skal gjennomføres og hvilke fellestjenester som etableres. 
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Vedlegg 
Vedlegg 17A: Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 
 


