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• Overordnet perspektiv

• IKT som strategisk innsatsfaktor

• Departementets rolle

• Økt samordning og samhandling

• Utfordringer

• Sentrale spørsmålsstillinger



3 Kunnskapsdepartementet

Overordnet perspektiv

Departementets overordnete målsetting 
er at etablering og bruk av digitale 
løsninger skal:

• Effektivisere og bidra til bedre kvalitet i den 
administrative forvaltningen

• Gi riktig styringsinformasjon til rett tid til 
beslutningstakere på ulike nivåer

• Bidra til bedre kvalitet og effektivitet innenfor 
utdanning og forskning
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Overordnet perspektiv

• Ivareta kunnskapen 
som institusjonen 
genererer og gjøre 
denne tilgjengelig 
for omverdenen

• Øke 
tilgjengeligheten og 
gjøre det lettere for 
omverdenen å 
kommunisere med 
institusjonen
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IKT som strategisk innsatsfaktor

• IKT blir stadig 
viktigere som 
innsatsfaktor i 
resultatskapingen i 
uh-sektoren i 
forhold til:

• Utdanningsmålet

• Forskningsmålet

• Formidlingsmålet

• Forvaltningsmålet
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IKT som strategisk innsatsfaktor

Det er derfor behov for å løfte 
IKT opp som et sentralt 
virkemiddel strategisk og 
styringsmessig
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Departementets rolle

Kunnskaps-
departementet 
har det 
overordnete 
ansvaret for all 
bruk av IKT i 
universitets- og 
høyskole-
sektoren
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Departementets rolle

Departementet ivaretar dette ansvaret i dag 
gjennom å:

• Delegere oppgaver og ansvar til de tunge IKT-
miljøene i sektoren, som UNINETT, USIT og 
IKT miljøene ved de øvrige store 
institusjonene. Departementet yter økonomisk 
tilskudd til noen aktiviteter og prosjekter.

• Følge opp anskaffelser av virksomhetskritiske 
systemer og påse at disse er godkjente 
systemer. For høyskolesektoren og de mindre 
universitetene har departementet inngått 
overordnete avtaler for økonomisystemene 
som koordineres av UNINETT.
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Departementets rolle

• Delta i egeninitierte og andre prosesser som 
skal utrede ulike tiltak angående organisering 
og utvikling av IKT-løsningene i sektoren.

• Delta i ulike fora som brukerforum, UHR-
utvalg, seminarer og konferanser for å følge 
med på hva som skjer og å gi signaler til 
sektoren.

IKT-området styres i liten grad gjennom 
den ordinære styringsdialogen.
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Økt samordning og samhandling

Departementet vil arbeide for en økt 
samordning og samhandling når det 
gjelder etablering og drift av IKT-
løsninger i uh-sektoren.

Dette er i tråd med Difis føringer i den statlige 
IKT-politikken
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Økt samordning og samhandling

”Utvikling av elektronisk forvaltning kan løses 
mer rasjonelt dersom virksomhetene 
samarbeider, og gjerne ved at de kan 
gjenbruke og sambruke felles IKT-løsninger 
Samtidig må det tas hensyn til at det allerede 
finnes betydelige IKT-systemer i offentlig 
sektor. Disse er utviklet over lang tid, og er 
slett ikke alltid bygget med tanke på 
samhandling med andre.”
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Utfordringer

Utfordringer sektoren står overfor når det 
gjelder digital forvaltning:

• Økt kompleksitet mht. antall systemer og 
behov for fungerende grensesnitt mellom 
systemene.

• Økt krav til brukergrensesnitt både mot 
saksbehandlere, ledere, medarbeidere, 
studenter og andre brukere.

• Ulike krav til formater og standarder i 
rapporteringen
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Utfordringer

• Problemer med å ta ut gevinster av nye 
investeringer i nye digitale løsninger pga. 
integrasjonsutfordringer og for små 
brukermiljøer.

• Og mange flere andre utfordringer
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Sentrale spørsmålsstillinger

• Hvilke virkemidler er aktuelle for å få til 
en god samordning og en økt 
samhandling om digitale løsninger i uh-
sektoren?

• Hvilke roller skal institusjonene, UHR, 
Uninett og KD ha for at samordningen og 
samhandlingen skal fungere?

• Hvordan organisere samordnings- og 
samhandlingstiltakene?

• Hvor forpliktende må samordningen og 
samhandlingen være for at det skal 
kunne skapes operative resultater?


