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Bakgrunn 
Fakultetsstyret behandlet strategiske satsinger 2024-28 i møte 8. april 2022, og strategiske satsinger er 

diskutert i instituttledermøtet 2. og 30. mars 2022. En digitaliseringssatsing skal være en av tre elementer i 

fakultetets strategiske satsinger.  

 

Fakultetet har i tråd med fakultetsstyrets tilbakemeldinger igangsatt arbeidet med den ene delen av 

strategiske satsinger – en digitaliseringssatsing, «Digital kompetanse i humaniora». En arbeidsgruppe ledet 

av dekanen og med deltakere fra alle instituttene har laget et første utkast til en skisse for satsingen, som 

nå legges frem for fakultetsstyret. Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: Anne Birgitte Rønning 

(ILOS), Ellen Marie Krefting (IFIKK), Eirinn Larsen (IAKH), Ane Ohrvik (IKOS), Arnt Maasø (IMK), Alexander 

Refsum Jensenius (IMV/RITMO), Dag Trygve Truslew Haug (ILN) og Frode Helland (dekan). 

 

Skisse til digitaliseringssatsingen ble diskutert i instituttledermøtet 7. september. Instituttlederne var i stor 

grad positive til de foreslått tiltakene, men hadde en del innspill som i hovedsak må komme i betraktning i 

konkretisering og implementering av tiltakene. Det er kun gjort mindre justeringer i dokumentet etter 

instituttledermøtets diskusjon.  

 

Det presiseres at det som legges fram for diskusjon i fakultetsstyret er en skisse, og at det skal arbeides 

videre både med innspill som kommer og med videreutvikling av tiltak, herunder kostnadsoverslag mm.  

 
Hovedproblemstillinger 
Mener fakultetsstyret at de foreslått tiltakene i skissen er de riktige for å svare på behov og utfordringer? Er 

de foreslåtte tiltakene gjennomførbare som del av strategiske satsinger 2024-28? Vil fakultetsstyret foreslå 

å prioritere andre tiltak?  
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Videre fremdrift  
Etter diskusjon i fakultetsstyret 23. september vil fakultetet, avhengig av tilbakemeldingene fra 

fakultetsstyret, jobbe videre med beskrivelsen av digitaliseringssatsingen, inkludert forprosjekter. Et 

endelig forslag til denne delen av den strategiske satsingen, vil legges frem som vedtakssak i fakultetsstyret.  

 

 

 

Vedlegg: 

• Skisse til digitaliseringssatsing – utkast 13.09.2022 
• Om strategiske satsinger, FS-notat 8. april 2022: 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2022/3-2022/vedlegg/d-sak-2-

strategiske-satsinger-hf-2024-28.pdf 

 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2022/3-2022/vedlegg/d-sak-2-strategiske-satsinger-hf-2024-28.pdf
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