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Sak 19/2021 Endring i Skate etter Unit – Innspill fra Skate
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 6.1.2021 ble direktøren i
Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, oppnevnt som et
av medlemmene i Skate for perioden 1.1.2021 til 31.12.2023.Tretten andre ble oppnevnt samtidig.
Kunnskapsdepartementet har i løpet av 2021 slått sammen direktorater og statlig eide aksjeselskaper
innenfor høyere utdanning og kompetansepolitikk. 1.6.2021 ble Direktoratet for høyere utdanning og
Kompetanse (HK-dir) etablert og fra 1.1.2022 skal Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
etableres. Units oppgaver vil bli delt mellom HK-dir og Sikt, og Unit vil opphøre som direktorat ved
årsskiftet 2021-2022. Det er derfor naturlig å vurdere ny oppnevning til Skate til erstatning for Unit for
resten av gjeldende oppnevningsperiode frem til 31.12.2023.
I henhold til Skates mandat skal Digdir vurdere og foreslå ny sammensetning av Skate etter
innspill fra medlemmene i Skate og departementene, før KMD beslutter endringer i
sammensetningen av Skate.
Forslag til beslutning:
• Skate slutter seg til Digdirs foreløpige vurdering og skissert prosess videre for endringer i
Skate etter at Unit blir lagt ned

Presentasjon av saken
Digdir har utarbeidet en foreløpig vurdering som ligger i sakens vedlegg 1. En oppsummering står
under her. Vi har underveis i arbeidet også bedt om synspunkt fra Units direktør på et tidligere utkast.
Svaret ligger i sakens vedlegg 2 og gav nyttige oppklaringer inn mot den foreløpige vurderingen i
vedlegg 1.
Oppsummering av Digdirs foreløpige vurdering
• Når Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, opphører som
direktorat ved årsskiftet 2021-2022 og dermed går ut av Skate, bør det oppnevnes ett nytt
medlem til Skate fra kunnskapssektoren den gjenstående oppnevningsperioden ut 2023.
• En ny helhetlig vurdering av sammensetningen av Skate vil først bli gjort høsthalvåret 2023 i
forkant av neste oppnevningsperiode fra 1.1.2024.
• Både direktøren i Direktoratet for høyere utdanning og Kompetanse (HK-dir), direktøren i Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og direktøren i Utdanningsdirektoratet vil være
aktuelle som Skate-medlemmer til erstatning for direktøren i Unit.
• Etter en totalvurdering av det kunnskapsgrunnlag Digdir nå har er vår foreløpige vurdering at
direktøren i Sikt er den sterkeste kandidaten som nytt medlem i Skate fra kunnskapssektoren.
• Før Digdir konkluderer og gir vår endelige anbefaling til KMD ønsker vi å avstemme vår
forståelse av rollene til de tre kandidatene med Kunnskapsdepartementet og få deres innspill
til hvem som bør oppnevnes som Skate-medlem fra kunnskapssektoren etter Unit.
To vedlegg.

--Saken vil bli framlagt av Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 27.9.2021
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