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a.  Nytt fra Unit 
 

i. Strukturendringer for virksomheter under Kunnskapsdepartementet 
 
Nytt HK-direktorat 
Det nye direktoratet ble opprettet 1. juli.  Hovedkontoret er i Bergen, med 
kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø. Direktøren har kontoradresse i Bergen. 
  
Sikt - Nytt tjenesteleveranseorgan 
Det nye tjenesteleveranseorganet heter Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, med 
kortnavn Sikt. Hovedkontoret er i Trondheim, og med kontorsteder i Oslo og 
Bergen. 
Sikt blir plassert direkte under Kunnskapsdepartementet (KD) og blir et 
forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.  
Uninett Sigma2 blir et datterselskap. 
 
De digitale løsningene som benyttes av de samordnede opptakene vil bli lagt til Sikt. 
 
Sikt vil bestå av:  
• Units tjenesteleveranser relatert til IKT 
• NSDs tjenestetilbud knyttet til arkivering, formidling av forskningsdata, 

datahåndtering og personvern. 
• Uninett. 
 
Roar Olsen er ansatt som direktør. Interimsdirektør Knut Børve vil være leder frem 
til 1.1.2022. 
 
Følgende ledere på nivå 2 (avdelingsledere) er tilsatt: 
Fra Unit: Terje Mørland - Divisjonsdirektør utdanning og administrative tjenester  
Fra NSD: Vigdis Kvalheim - Divisjonsdirektør forskningstjenester og 
kunnskapsressurser   
Fra Uninett: Tom Røtting - Divisjonsdirektør datatilgang, informasjonssikkerhet, 
sektorplattform og infrastruktur 
Fra Unit: Anders Reitan - Direktør for kunde og kommunikasjon  
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Fra Uninett: Tor Magne Stinussen - Direktør for virksomhetsstøtte  
Fra Unit: Helga Meisfjord - Direktør for organisasjonsutvikling  
 

ii. Ansettelser i Unit-FS 
Eli Vangen, arbeidssted Trondheim 
Karen Skadsheim Sikkeland, arbeidssted Oslo 
Bjørnar Holm, arbeidssted Oslo 
 

iii. FS-modernisering 
Søknad om finansiering ble behandlet i Digitaliseringsstyret 1.10.  
Digitaliseringsstyret vedtok å bevilge 31 mill. kr for 2022 og en tentativ ramme på 56 
mill. kr for 2023 til moderniseringsprosessen. 
 

iv. Arbeidslivsportalen, fase 1 
Nettsiden for portalen ser du her: https://www.unit.no/arbeidslivsportalen 

 
v. Arbeidslivsportalen, utviklingsfase 2 

Nettsiden for fase 2 ser du her: 
https://www.unit.no/prosjekter/arbeidslivsportalen-fase-2 
 

b.  EMREX, DigiRec og EDSSI 
 

i. Emrex 
Registeret for testnettverket av EMREX er nå slått sammen med EWP-registeret, 
og har vært testet en periode før det samme skjer for produksjonsnettverket. 
Dette påvirker også Vitnemålsportalen, der nødvendige endringer er utført. Målet 
er å få gjennomført dette til 31.12.2021. I slutten av november vil det holdes en 
EMREX-workshop i Göttingen, som inkluderer diskusjon om format. Spesielt 
ønsker vi å få på plass godkjenningsresultater fra NOKUT i Vitnemålsportalen, 
og er avhengig av en utvidelse av ELMO-formatet. 

 
ii. DigiNet 

DigiNet-prosjektet, med deltakere fra Europa og Canada, fortsetter. Arbeider med 
digitalisering av prosessen for godkjenning av utenlandsk utdanning. Prosjektet 
ferdigstilles i 2023. 
 

iii. EDSSI-prosjektet 
Vår hovedaktivitet, som er sikkerhetstesting og personvernvurdering av 
europeiske felleskomponenter for studentmobilitet, er nå kommet i gang. Er 
ferdig med vurdering av selve nettverket, og har startet med enkelt-tjenestene 
som tilbys, først ute er Erasmus+ Dashboard. 
  

c.  Møter med Politidirektoratet om politiattester  
 
Dialogen med Politidirektoratet blir stadig mer konkret mht tjenester. 
Funksjonalitet i Studentweb for søknad om politiattest er nå på plass, og skal 
testes ved noen institusjoner i forbindelse med vår-opptaket, med mål om å ha 
denne i full produksjon før studiestart for høsten 2022. Studenter det ikke er 
registrert politiattest på skal her få anledning til å søke om attesten, med 
dataoverføring fra FS til politiattest-systemet for å forenkle prosessen mest mulig 
for studenten. Vi starter med en nokså enkel tjeneste, som baseres på samtykke 
fra student. 

https://www.unit.no/arbeidslivsportalen
https://www.unit.no/prosjekter/arbeidslivsportalen-fase-2
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Politidirektoratet arbeider med å forbedre utstedelse av politiattester, her er ikke 
løsningsforslaget helt klar enda. 
Det er også en dialog på gang med Politidirektoratet om mulighet for å få tilgang 
til passbilder for bruk ved produksjon av studentkort/studentbevis. Avventer 
avklaring på dette punktet. 
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