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Nå

Oppsummering
•
•
•
•

Frem til nå har prosjektarbeidet i stor grad handlet om å mobilisere prosjektet.
Alle fem planlagte arbeidsgrupper er i gang med arbeidet eller konkretisering av leveranseplanen sin.
Arbeidet med å skalere UH:IaaS for at hele sektoren kan bruke IntArk har startet, og vil utføres ila. året.
Det meldes om mangel på tilgang til ressurser, som er til hinder for fremdrift for noen delleveranser. Det jobbes med
utkast til ressursavtaler mot deltakende institusjoner, samt konkret dialog med NTNU om tilgang til ressurser fra de.
• Det er avklart at vi skal samarbeide med KVU-forprosjektet om de overlappende leveransene, og at vi vil ha felles
leveranseansvarlig for disse.
• Replanlegging av prosjektet som følger av medfinansieringen har smått startet.

Trend

Aktiviteter utført
• Kvalitetssikret at
UH:IaaS kan skaleres
til hele sektoren
(arbeidet med
skalering blir ferdig i
år).

Positivt

Bekymringer

• Søknad om
medfinansiering
godkjent.
• Tilslag på deltakelse i
kundestyrt prosjekt
ved NTNU.
• Avklart samarbeid
med KVUforprosjektet på
overlappende
leveranser.
• Etablert kritiske
prosjektrutiner
(timeføringsrutiner og
statusmøter med
leveranseansvarlige).

• Det meldes om mangel på tilgang
til ressurser, som er til hinder for
fremdrift og kvalitet.
• Det mangler fortsatt
leveranseansvarlig for
forvaltningsregime-leveransen,
og det haster med å komme i
gang med utredning av roller og
ansvar for IntArk (eierskap).
• Manglende forpliktelse i
sektoren for å ta i bruk IntArk, og
at det ikke finnes noen
utrullingsplan og
utrullingsansvarlig, kan hindre at
gevinster blir realisert.

Neste periode
• Identifisere
leveranseansvarlige der
det fortsatt mangler.
• Stabilisere
timeføringsrutiner og
etablere
økonomirapportering og
oppfølgingsrutiner.
• Etablere ressursavtaler
med avgivende
institusjoner.
• Replanlegge prosjektet
som følge av
medfinansieringen.
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Risikoelementer

Tiltak

Flere prosjektmedlemmer har
for liten tid til prosjektet, som
hindrer fremdrift.
Manglende forpliktelse i
sektoren for å ta i bruk IntArk,
og at det ikke finnes noen
utrullingsplan og
utrullingsansvarlig, kan hindre
at gevinster blir realisert.
Økt deling av data krever
større fokus på
begrepsharmonisering og –
differensiering og fokus på
MDM etter hvert som behov
for dette avdekkes. Risiko for
manglende ressurser til dette i
institusjonene og fremdrift i
BOTT-MDM prosjektet.
Løsningsdesignet fra APImanagement gruppa kan
medføre vesentlige endringer
i IntArk, som kan medføre
behov for endringer i
eksisterende integrasjoner.

Avklare tilgang til ressurser der dette
mangler, og etablere formelle
ressursavtaler med institusjonene.
Forslag til tiltak:
Så snart prosjektet har avklart fremtidig
eierskap, roller og ansvar for IntArk, så
får fremtidig IntArk-eier ansvar for
dette, uavhengig av prosjektet.
Samarbeide med KVU-forprosjektet om
denne leveransen. Samarbeide med
HVL for praktisk utprøving. Etablere
koordinering med BOTT-MDM
prosjektet. Tydeliggjøre viktigheten av å
komme i gang med arbeid knyttet til
begrepsharmonisering- og
differensiering og etablering av
masterdatakilder.
Avventer videre arbeid i APIM-gruppa.

2

API’er mot sentrale tjenester i
sektoren er for generelle og
lite use case sentriske og
kostnadsdrivende mht. å lage
rollebaserte tjenester.

Gartners rapport fra evaluering av FS
har gitt økt bevissthet rundt dette.
Prosjektet vil inkludere prinsipper for
god API-design i leveransene, samt har
nedsatt en egen arbeidsgruppe som
jobber med dette.

1

Utfordringer med å integrere
UH:IntArk med nasjonale
felles-komponenter for
autentisering og autorisering.

Prosjektet har nedsatt en egen
arbeidsgruppe som jobber med dette.

Svært alvorlig
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Per Hovde

•

14.08.2020
Forrige

Nå

Trend

Aktiviteter Utført
•

Fremdrift

•
Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Prosjektstyre etablert og har gjennomført to møter
Styringsdokument, inkl. leveranseplan behandlet i prosjektstyre.
Startet innfasing av ny prosjektleder.
Prosjektets varighet er forskjøvet 2 måneder inn i 2020 innenfor eksisterende budsjettramme pga.
lavere ressurspådrag enn forventet frem til juni i år. Dette er hensyntatt i fremdriftsplanen gjengitt
i styringsdokumentet.
Redusert total risiko i prosjektet

Utarbeidet og forankret
styringsdokumentet i
prosjektstyret.
Igangsatt flere
aktiviteter knyttet til
leveranseplanen

Positivt
•
•
•

Stort engasjement i
prosjektgruppa
Bemanning på plass for
hele prosjektperioden
Koordinering mot andre
tiltak/prosjekter i Unit
som berører deling av
data

Bekymringer
•

For lite koordinering
mot fellesprosjekter i
sektoren, spesielt BOTTMDM

Neste Periode
•

•

•

Avhengigheter

Risiko

•

Videreføre pågående,
og igangsette nye
aktiviteter iht.
prosjektplan
(styringsdokumentet)
Fokusere på å få bedre
koordinering med
fellesprosjekter i
sektoren
Legge frem sak om
utvidelse av scope for
prosjektet m/tilhørende
finansiering fra
fellesmidler (se egen
sak til DS-møte 3.9.20)
Fortsette innfasing av ny
prosjektleder
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7

Utfordringer med å integrere
UH:IntArk med nasjonale
felles-komponenter for
autentisering og autorisering
API’er mot sentrale tjenester i
sektoren er for generelle og
lite use case sentriske og
kostnadsdrivende mht. å lage
rollebaserte tjenester
Økt deling av data krever
større fokus på
begrepsharmonisering og –
differensiering og fokus på
MDM etter hvert som behov
for dette avdekkes. Risiko
knyttet til tilgang til ressurser
til dette i institusjonene og
fremdrift i BOTT-MDM
prosjektet.

Tiltak
Prosjektet har nedsatt en egen
arbeidsgruppe som jobber med dette
Gartners rapport fra evaluering av FS
har gitt økt bevissthet rundt dette.
Prosjektet vil inkludere prinsipper for
god API design inn sine
arkitekturprinsipper

Etablere koordinering med BOTT-MDM
prosjektet. Tydeliggjøre viktigheten av å
komme i gang med arbeid knyttet til
begrepsharmonisering- og
differensiering og etablering av
masterdatakilder

