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Synspunkt på Skate-medlem etter ny direktoratsorganisering i universitets- og
høyskolesektoren
Viser til brev 20.08 2021, deres referanse 20/01231-10.
Digdir ber om eventuelle synspunkt fra Units direktør på Digdirs foreløpige vurdering om representasjon i
Skate, herunder tidspunkt for når en endring bør tre i kraft - 1.1.2022 eller i løpet av høsthalvåret 2021.
Det bekreftes at Unit sine myndighetsroller overføres til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir). Hoveddelen av Unit vil sammen med Uninett AS og NSD AS inngå i Sikt – kunnskapssektorens
tjenesteleverandør.
Som en del av etableringen av de to nye virksomhetene har det blitt jobbet videre med å klargjøre
samfunnsoppdrag, mål og roller for begge virksomheter. Dette vil gjelde for 2022, og det vil nok jobbes videre
med dette, men det gir et mer oppdatert og riktig bilde av hva rollene blir. Således er det naturlig at Digdir
benytter dette oppdaterte underlaget i sin vurdering av hvilken virksomhet som best ivaretar funksjonen til
Skate.
HK-dir sine styrende dokumenter fra KD kan leses på
https://www.regjeringen.no/contentassets/a72885b2c807452ebd81b0fc32bd1e52/virksomhets-ogokonomiinstruks-hk-dir-fra-1.-juli-2021.pdf. Her beskrives en tradisjonell direktoratsrolle som faglig rådgiver,
iverksetter av vedtatt politikk og samordner av aktører. Virkefeltet er all opplæring og utdanning rettet mot
voksne, dvs. på kompetansefeltet, i grunnopplæringen, norsk- og samfunnskunnskap for innvandrere, høyere
yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Tilsvarende roller har https://www.udir.no/om-udir/vareoppgaver/ mot barnehager og grunnopplæringen (barneskole, ungdomsskole og videregående), dvs også de
kommunale og fylkeskommunale utdanningsansvaret.
Digitalisering og samordning av dette er sett på som en integrert del av det totale samordningsansvaret til HKdir, da digitalisering er en integrert del av alle faglige vurderinger og virkemidler for å realisere politiske mål
innen kunnskapssektoren i stort. For HK-dir er følgende eksplisitt tatt frem i styringsdokumentet fra KD
vedrørende digitalisering:
- Som pådriver… Direktoratet skal forvalte regelverk og tilskuddsordninger, og være en pådriver for
digitalisering, kvalitetsutvikling, internasjonalisering, integrering og inkludering.
- Under samfunnsoppdaget… Direktoratet skal fremme og styrke internasjonalisering og digitalisering i
forskning, utdanning og opplæring.
Sikt er en nettobudsjettert forvaltningsetat og har fått tilleggsbenevnelsen kunnskapssektorens
tjenesteleverandør for å tydeliggjøre at hele kunnskapssektorens, dvs både UDIR (den kommunale) og HK-dir
sine områder, kan tilbys fellestjenester relatert til IKT og digitalisering. I dag er hovedtyngden mot høyere
utdanning og forskning, men Uninett leverer feide som autentiseringsløsningen til den kommunale
skolesektoren og det er et ønske fra KS og UDIR om å se på en utvidelse av fellesløsningene mot skolesektoren
ved etablering av Sikt. Dette favner ikke under HK-dir sitt ansvar, men er allikevel et viktig perspektiv i
realisering av Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 - Én digital offentlig sektor, som favner både
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statlige og kommunale tjenester. Sikt sitt utkast til samfunnsoppdrag og roller vil stadfestes i kommende
statsbudsjett og tildelingsbrev, men utkastet er:
Samfunnsoppdrag
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør skal utvikle, forvalte og drifte digitale fellestjenester og
infrastruktur. Vi bidrar til sikker digitalisering i Kunnskapssektoren og legger til rette for innovasjon.
Sikt skal bidra til at virksomheter og brukere i Kunnskapssektoren når sine mål.
Rollene
Leverandør av fellestjenester
Sikt skal være en foretrukket leverandør og partner ved å levere gode og kostnadseffektive tjenester.
Sikt skal levere en helhetlig og sammenhengende digital grunnmur for Kunnskapssektoren og bidra til
samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser.
Sikt skal levere tjenester som styrker Kunnskapssektoren innen informasjonssikkerhet, personvern og
håndtering av data.
Sikt skal identifisere og forstå brukerbehov, være en pådriver for fellesløsninger og bidra til å realisere
strategier og handlingsplaner.
Muliggjører av deling og gjenbruk av data
Sikt skal legge til rette for dataprodusenter og gjøre det enklere å dele og gjenbruke data og tjenester i
Kunnskapssektoren og i andre sektorer.
Virksomheten skal bidra til økt innovasjon, raskere tjenesteutvikling og samfunnsnytte gjennom etablering av
plattformer og infrastruktur for innhenting, registering, sammenstilling og gjenbruk av data i et økosystem.
Sikt skal være pådriver for et sikkert og sammenhengende digitalt økosystem, nasjonalt og internasjonalt.
Valg av riktig representasjon handler nok mest om hva man vil fokusere på i Skate sammenheng. HK-dir vil best
representere det helhetlige forvaltningsmessige mot høyere utdanning og etter- og videreutdanning, mens Sikt
vil være faglig rettet mot planer og konkrete tiltak relatert til digitaliseringen, og har et stort og tungt fagmiljø
med nesten 400 ansatte for dette.
Under mandatet i Skate og punktet Sammensetting står det følgende: Toppledere i virksomheter med
linjeansvar for nasjonale felleskomponenter er faste medlemmer av Skate. Det samme er en
topplederrepresentant fra KS. I tillegg skal Skate bestå av toppledere fra et rullerende utvalg av tjenesteeiere i
offentlig sektor. Sikt vil være en tjenesteeier for en rekke fellesløsninger, plattformer og infrastruktur rette mot
digitaliseringen på sektornivå.
Jeg gjør oppmerksom på at undertegnede er utpekt som ny direktør for Sikt – kunnskapssektorens
tjenesteleverandør fra årsskifte. Jeg kan også bekrefte høy motivasjon for å fortsette vervet som medlem i
Skate. Eventuell deltagelse i Skate og tilhørende samarbeidsutvalg vil være en prioritert oppgave.
Unit vil ikke avvikles før 01.01 2022, og har fått opprettholdt sitt leveranseansvar og tildelingsbrev ut året, selv
om enkelte personer og oppgaver er overført til HK-dir 01.07 2021. Derfor anbefales at en endring i
representasjon i Skate først skjer fra årsskiftet, uansett utfall av Digdir sin vurdering.
Med vennlig hilsen
Roar Olsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer

Telefon: 73 55 79 00 ● Epost: postomottak@unit.no ● Postadresse: Abels gate 5A, 7030 Trondheim

2

