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FFA innspill til Strategi for digital omstilling i universitets- og 
høyskolesektoren 2021-2025 
Vi viser til høringsbrev av 25.juni 2021 og takker for muligheten til å gi våre synspunkter på utkast til 
Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025. 
 
Om forskningsinstituttene 
Forskningsinstituttenes Fellesarena organiserer de 32 selvstendige forskningsinstituttene og -
konsernene som fyller kriteriene for grunnfinansiering fra Forskningsrådet, til sammen 6500 årsverk og 
10,2 mrd kr i årlig omsetning, derav 1,2 mrd kr fra utlandet. Norge har i instituttsektoren et 
velfungerende apparat for anvendt og tverrfaglig forskning. Forskningen er innrettet mot 
samfunnsutfordringer og bidrar til konkurransekraft, innovasjonsevne og omstilling i næringsliv og 
offentlig sektor i hele landet. Instituttenes samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskapsgrunnlag for 
politikkutforming og bidra til bærekraftig utvikling og omstilling, gjennom forskning av høy kvalitet og 
relevans. Forskningsinstituttene representerer en kompetansebase for og samarbeider nært med 
private og offentlige virksomheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Strategiens relevans for instituttsektoren 
Vi merker oss at digitaliseringsstrategien skal gjelde for alle universiteter og høyskoler, samt HK-dir og 
NOKUT. Det heter at strategien også vil ha relevans for tilgrensende sektorer som instituttsektoren, 
helseforetak, kunnskapssektoren for øvrig, og arbeids- og samfunnsliv.  
 
Vi minner om prinsippet som er nedfelt i regjeringens Strategi for en helhetlig instituttpolitikk, som bl.a. 
sier at politikkutvikling for én av de forskningsutførende sektorene alltid må ses i sammenheng med 
politikken for de øvrige forskningsutførende sektorene.  
 
Dette prinsippet må gjelde også for digitaliseringsstrategien. Det betyr at det bør gjøres en vurdering av 
hvordan strategien vil påvirke forskningsinstituttene (og andre forskningsutførende sektorer), hva som 
forstås med at strategien vil ha relevans for instituttene. Strategien må tydeliggjøre dette. 
 
Åpen forskning 
Av de tema som strategien tar opp, anser vi at det strategiske området Åpen forskning (kapittel 2.4) 
omhandler flere sektorer enn universitet- og høyskolesektoren, ikke minst forskningsinstituttene. FFA er 
enig i ambisjonene om at digitale teknologier skal styrke forskningskvaliteten, styrke 
forskningssamarbeidet og forskningsresultater skal tilgjengeliggjøres så langt som mulig. 
 
Det er viktig at både utforming av tiltak og oppfølgingsarbeidet legger til grunn, og favner bredden av, 
forskningsutførende sektorer.  
 
Da må også HK-dir og UNIT/SIKT i sitt arbeid med policy og tjenesteutvikling på forskningsområdet 
inkludere instituttsektoren og helsesektoren og slik møte behovene hos alle sektorene. Det er for 
eksempel svært viktig at en velger nasjonale og internasjonale infrastruktur- og plattformløsninger som 
kan brukes på tvers av sektorer.  
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Datahåndteringsløsninger må være håndterbare i ulike typer organisasjoner og med ulike størrelser og 
også ses i lys av arbeidet som nå gjøres i regi av e-helsedir med utvikling av Helsedataplattform og 
Helsedataservice og med mikrodata.no i regi av SSB. 
 
Under Åpen forskning har strategiutkastet et tiltaksområde som sier at en skal videreutvikle evaluering 
av forskere ved å inkludere flere typer resultater enn vitenskapelige artikler og monografier og 
anerkjenne praksis for å dele og tilgjengeliggjøre forskningsdata og åpen kildekode. FFA mener at det er 
uklart hva som ligger i dette forslaget. Dette er også et tema som vi tenker hører hjemme i Strategi for 
forskerrekruttering og karriereutvikling og ikke i digitaliseringsstrategien. 
 
Anbefalinger fra FFA 
• Digitaliseringsstrategien bør tydeliggjøre hvilke konsekvenser den vi få for instituttsektoren og andre 

forskningsutførende sektorer. 
• Utforming av tiltak og oppfølging av dem må favne bredden av forskningsutførende sektorer, der det 

er relevant. Det gjelder særlig innenfor strategi for åpen forskning.  
• HK-dir og UNIT/SIKT må i sitt oppfølgende arbeid med politikk- og tjenesteutvikling på 

forskningsområdet inkludere instituttsektoren og helsesektoren. 

 

Vi takker for muligheten til å gi våre innspill og ønsker lykke til med digitaliseringsarbeidet. 

 

Vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Holden         Agnes Landstad 
Styreleder FFA         Daglig leder FFA 
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