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HØRINGSSVAR - STRATEGI FOR DIGITAL OMSTILLING I UNIVERSITETS- OG 
HØYSKOLESEKTOREN 2021-2025 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 25. juni 2021 vedrørende høring av utkast 

til ny strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren for perioden 2021-2025. 
 
Politihøgskolen (PHS) støtter de hovedlinjene som trekkes opp i strategien, og flere av 
tiltaksområdene som skisseres under de seks strategiske innsatsområdene harmonerer godt 
med vår egen digitaliseringsstrategi. Hovedinntrykket er at utkastet er et grundig og godt 
gjennomarbeidet dokument som vil være et bra utgangspunkt for institusjonene når vi skal 
stake ut retningen framover. Det er positivt med definisjoner og begrepsavklaringer, siden det 

bidrar til en felles terminologi i sektoren – og dermed også til enklere samarbeid på tvers av 
institusjonsgrensene. 
 
Strategien berører også viktigheten av det vi kan kalle en kunnskapsbasert tilnærming til 
digital omstilling i undervisningen. Med «kunnskapsbasert» mener vi her at valg av 
undervisningsform må bygge på et kunnskapsgrunnlag som rommer både kunnskap fra 
forskning om effekten av ulike pedagogiske virkemidler, erfaringskunnskap institusjonene og 

fagansatte besitter om undervisning og formidling innenfor sine fagområder og for sine 
studentgrupper, og brukerkunnskap, for eksempel innhentet gjennom evalueringer av 
undervisningsopplegg. En slik bred tilnærming mener vi er avgjørende for å lykkes med den 
digitale omstillingen. 
 
Ambisjonsnivået i strategien er høyt og det pekes på at institusjonene må gjøre enkelte 
prioriteringer for å levere på det nivået det legges opp til. Samtidig vil det være avgjørende at 

institusjonene også gis tilstrekkelig gode rammebetingelser slik at alle kan delta i relevante 
fellesavtaler, drive nødvendig kompetanseutvikling, og sikre gode lokale støttetjenester. 
 
PHS imøteser en ny strategi for digital omstilling i sektoren.  
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Med hilsen 
 
 
 
Nina Skarpenes  Elisabeth Hammer Sæten  
Rektor Seniorrådgiver 
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