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UHR er en medlemsorganisasjon
• UHRs representantskap består av ledelsen på UH-institusjonene, 

universiteter, vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler, 

statlige og private institusjoner

• UHRs styre har 11 medlemmer. Rektorer og direktører og to 

studentrepresentanter (NSO)

• Sekretariat har 19 (snart 20) ansatte 

• Budsjett 33,2 mill kr (2018)

– Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til samordning mellom UH-
institusjonene

– Medlemsavgift

– Prosjektmidler – derav pågående prosjekt IKT-sikkerhet

UHR – Organisasjon, rammer, muligheter
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UHR – Universitets- og 

høgskolerådet

• er det viktigste samarbeidsorganet for 

norske universiteter og høyskoler

• skal bidra til utviklingen av Norge som en 

kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå

• skal være en sentral premissleverandør til 

Stortinget og regjeringen og en viktig 

utdannings- og forskingspolitisk aktør

• er også aktiv i nordisk og europeisk 

universitetssamarbeid

UHR – Organisasjon, rammer, muligheter3
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Noen viktige saker for UHRs styre som 

angår IKT-sikkerhet i høyere utdanning

• oppfølging av revidert langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning og kvalitetsmeldingen 

• åpen forskning

• digitalisering, faglig og administrativt

• nasjonal koordinering av studietilbud, inkludert etter- og 

videreutdanning, læringsmiljø og samarbeid med 

arbeidslivet 

• Gi innspill til stortingsmeldinger, NOU’er og andre viktige 

prosesser i sektoren

UHR – Organisasjon, rammer, muligheter4
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Innspill til og oppfølging av stortings-

meldinger, strategier og offentlige utredninger

• Øke kvaliteten i høyere utdanning. Grunnlaget for vårt arbeid ligger i Meld. St. 16 (2016–

2017) Kultur for kvalitet (Kvalitetsmeldingen) og Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplanen 

for forskning og høyere utdanning. 

• Stortingsmelding 38 - IKT-sikkerhet – et felles ansvar

• Nasjonal strategi for digital sikkerhet

• Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse

• Stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i 

utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets 

kunnskapsbehov og studentenes læring. 

• Kompetansereform i arbeidslivet – Lære hele livet
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-38-20162017/id2555996/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet/id2627177/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhetskompetanse/id2627189/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/arbeidsrelevansmeldingen/id2638891/
https://www.uhr.no/temasider/lare-hele-livet/
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UHR – Organisasjon, rammer, muligheter

De strategiske enhetenes 

sammensetning

• Alle institusjonene i 

fellesstrategiske enheter

• De av UHRs medlemsinstitusjoner 

som tilbyr gradsgivende utdanning 

innenfor et fagområde i 

fagstrategiske enheter

• studentrepresentanter og 

observatører 

6



www.uhr.no

De strategiske enhetenes oppgaver

• Ta opp saker og problemstillinger innenfor sine fag-og ansvarsområder

• Bidra til å oppfylle UHRs mål og hovedoppgaver

• Være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonene og fremme nasjonalt 

samarbeid, koordinering og arbeidsdeling

• Bidra til å styrke medlemsinstitusjonenes kontakt med og interesser overfor 

myndigheter og andre relevante aktører

• Fremme bevissthet om forskning og høyere utdanning i samfunns og næringsliv, 

samt delta aktivt i faglige og politiske prosesser

• Initiere eller bidra til aktiv kunnskaps- og erfaringsdeling

• Forberede saker for og rådgi UHRs styre

• Ivareta tverrgående oppgaver i sektoren (som formidling, innovasjon, 

internasjonalisering, rekruttering, digitalisering, kjønnsbalanse og mangfold)

• De strategiske enhetene har et nasjonalt ansvar for å utarbeide anbefalinger og 

uttalelser innen sine saksfelt. Disse skal forankres i og gis på vegne av UHR
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Nasjonale fagorgan

For å løse mer langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt kan de 

strategiske enhetene opprette nasjonale fagorgan eller faste arbeidsgrupper. 

De nasjonale fagorganene har benevnelsen «Nasjonalt fagorgan for…..».

Formålet med de nasjonale fagorganene, arbeids- og prosjektgrupper er å 

ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, 

erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor 

avgrensede fag- og temaområder. 

Nasjonalt fagorgan for IKT har ansvar for UHRs prosjekt IKT-sikkerhet. 

Prosjektet retter seg i hovedsak mot ingeniør – og teknologiutdanning men 

søker også å bidra til spredning til realfag og annen høyere utdanning.

UHR – Organisasjon, rammer, muligheter8
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MNT UtdanningMNT Fagorgan
MNT Publisering m/ 
23 fagfeltkomiteer

MNT arbeids- og 
prosjektgrupper

IKT Matematikk

Konstruksjons-
fag

Elektrofag

Nasjonale 
retningslinjer for 

ingeniør-
utdanning

IKT sikkerhet

Kjemi Fysikk

Biofag Geofag

Tverrfaglig 
teknologi

Praksis
Overgang mellom 

fagskole og 
ingeniør-

utdanning

Fellessekretariat 
for alternative 
opptaksveier

MNT-
konferansen

Nordic journal of
STEM education

UHR-MNT 
fagstrategisk enhet

Arbeidsutvalg (AU)
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Stortingsmelding 38 - IKT-sikkerhet –

et felles ansvar
• Påpeker viktigheten av IKT-sikkerhet i alle typer høyere 

utdanning 

• Foreslår tiltak for å øke kompetanse i 

informasjonssikkerhet 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at relevante 

ingeniør- og teknologiutdanninger har kurs i IKT-

sikkerhet.

• Stortinget ber regjeringen sørge for at det stimuleres til 

bedre etter- og videreutdanningstilbud på fagskoler, 

universiteter og høyskoler innen IKT- og datasikkerhet.

• Stortinget ber regjeringen sørge for at digitalisering og 

IKT-sikkerhet prioriteres i neste Langtidsplan for 

forskning og høyere utdanning.

IKT-sikkerhet10
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Sentrale tiltak for økt digital sikkerhet –

fra tiltak 2: 
Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse 

skal påvirke retning, innhold, samt synliggjøre 

ansvar for tiltak innenfor utdanning og forskning. 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning vil 

legge føringer for forsterket forskningsinnsats 

innenfor digital sikkerhet. 

Det legges til rette for styrket samarbeid for mer 

vekt på digital sikkerhet som del av ingeniør- og 

teknologiutdanninger.

Det rettes i strategien et spesielt søkelys mot 

kunnskapsgrunnlaget for tilstrekkelig digital 

sikkerhetskompetanse.

11



De viktigste områdene:
• Åpen tilgang til forskningsresultater
• Åpen tilgang til data (I tråd med FAIR - så åpne som mulig, så 

lukket som nødvendig, jf. ev. hensyn til sikkerhet, personvern, 
immaterielle rettigheter, forretningshemmeligheter o.l.)

• Åpen kildekode/metode/...(Open reproducible research)
• Åpen forskningsvurdering

I tillegg til:
Politikk for åpen forskning
Åpne forskningsprosesser/
Verktøy for åpen forskning

Hva med:
Åpen innovasjon?
Åpen utdanning?
Folkeforskning (Citizens science?)

Økosystem for åpen forskning i endring
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UHRs prosjekt IKT-sikkerhet
• Fra UHRs tildelingsbrev for 2019: «Departementet viser til supplerende tilskuddsbrev av 2. juli 

2018 der UHR ble tildelt 1 mill. kroner for å koordinere et arbeid for å styrke IKT-sikkerhet i 

teknologiutdanningene. Departementet viderefører denne satsingen i 2019 i tråd med 

forutsetningene i tilskuddsbrevet.»

• Status og resultater presenteres av leder for prosjektet, Anders Andersen UiT

• Videre planer:

– Nasjonal konferanse om IKT-sikkerhet i høyere utdanning. 

– Presentasjon og innspill til arbeidet på ulike av UHRs arenaer – Fagstrategiske enheter på 
andre fagfelt, UHR-konferansen, UHRs styre, Representantskapsmøtet.

– Nasjonalt samarbeid mellom institusjoner, med Sentre for Fremragende utdanning og andre 
om utvikling og deling av nasjonale læringsressurser – Åpen utdanning

– Bidra til kompetanseheving blant ansatte i UH-sektoren
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Arbeidslivsrelevans og IKT-sikkerhet

8. mai 2019IKT-Sikkerhet15

Arbeidsrelevans er mer enn fagenes innhold. MNT-studier er i sin natur ment å være 

relevante for et bredt sett av arbeidsoppgaver og karriereveier.  Hvor godt man lykkes 

med dette, er knyttet til flere forhold:

• Fagsammensetning (hvilke fagområder/emner inngår i studiet)

• Faginnhold (hvordan de ulike fag/emner er lagt opp)

• Undervisningsopplegg, inkludert undervisnings- og vurderingsformer

• Ulike former for samspill med samfunns- og næringsliv

Nye undervisnings- og vurderingsformer i høyere utdanning som innebærer mer bruk av 

digitale læringsverktøy og utfordrer IKT-sikkerhetkompetanse.

Faginnhold som utfordrer IKT-sikkerhetkompetanse: Kunstig intelligens, Maskinlæring, 

Simulering, Digital tvilling …
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Fra Universitets- og høgskolerådets 

innspill til statsbudsjett 2020
Digitalisering – IKT og IKT-sikkerhet  et av tre overordnede punkter/områder gitt 

som innspill til statsbudsjett for 2020:

– IKT-grunnforskning 

– Studieplasser og rekrutteringsstillinger

– Samfunnssikkerhet

UHR foreslår:

• Økt satsing på IKT-grunnforskning og forskning på IKT-sikkerhet

• Flere studieplasser innen teknologi, inklusive IKT, IKT-sikkerhet

• Behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag for samfunnets behov for ph.d.-kompetanse

• Øke satsing på forskning innen relevante områder knyttet til samfunnssikkerhet som sosiale og 

kulturelle endringer, teknologi og digitalisering, og klimaendringer

17 8. mai 2019
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IKT-sikkerhet – pågående prosjekt med UHR-

MNTs arbeidsutvalg som styringsgruppe
Arbeidsutvalget ber Nasjonalt fagorgan for IKT om å etablere en arbeidsgruppe som

planlegger og gjennomfører et prosjekt for styrking av undervisningstilbud i IKT/IKT-

sikkerhet. Prosjektet gjennomføres på en slik måte at de aktuelle miljøene involveres på 

en hensiktsmessig måte for å oppnå gode resultater. Arbeidsgruppen bes om å utforme 

forslag til hvordan det rammeplanfestede kravet om implementering av IKT-sikkerhet i

ingeniørutdanningene bør gjennomføres ved utdanningsinstitusjonene, herunder komme

med forslag til når i studieløpet undervisning bør legges inn, hvordan (eget emne og/eller 

integrert i øvrige emner) omfang og faglig innhold.  Arbeidsgruppen bes også gi råd om

hvordan IKT-sikkerhet bør implementeres i realfag og sivilingeniørutdanning. 

Anders Andersen, UiT, leder av arbeidsgruppen, presenterer prosjektet. 
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