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Oppsummering
30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet Fellestjeneste beslutningsstøtte.
Følgende aktiviteter er planlagt i Planleggingsfasen (2020):
- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang
sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og
vedtatt Styringsdokument

Aktiviteter Utført
•
•

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

•
•

Styringsgruppen har
hatt 3 møter
Prosjektgruppen har
etablert
Mulighetsrommet for
Verdibidrag for analyse,
rapportering og
beslutningsstøtte, samt
Tidskritikalitet.
Testet datavarehusteknokolog i sky;
Snowflake
Utkast til
Styringsdokument
diskutert med
styringsgruppe og
fagutvalg

Positivt
•
•
•

Positiv stemning i
prosjektgruppen
Fagutvalget følger
prosjektet tett
Bistand fra Gartner med
å etablere
Mulighetsrom for
tjenesten og
kostnadsestimering av
prosjektet

Bekymringer
•

Flere pågående
prosjekter/initiativer
berører prosjektet

Neste Periode
•
•

•
•

Planlegge
gjennomføringsprosjekt
Utrede prosjektets
forhold til
datavarehuset DV-UiBUiO-UiT
Forankre
styringsdokument
Avklare forhold til
prosjektet
«Infrastruktur for
datadeling»

Avhengigheter til Datadelingsprosjekter i
kunnskapssektoren
• Prosjektene kan tilby infrastruktur og
rammebetingelser for tilgjengeliggjøring av data for
Fellestjeneste beslutningsstøtte. Avhengighet vil ev.
oppstå i gjennomføringsfase.

Avhengigheter til Datavarehuset
DV-UiB-UiO-UiT med økonomidata
fra DFØ
• Overlapp for fagområdet Økonomistyring i
det definerte Mulighetsrommet for
tjenesten. Ingen avhengighet, men bl.a.
datamodellering fra prosjektet kan ev.
gjenbrukes av Fellestjeneste
beslutningsstøtte i gjennomføringsfasen.

Avhengigheter til
Masterdatamanagement-prosjekter
• Ingen avhengighet. Fellestjenesten vil
nyttiggjøre seg konkret masterdatakilder når
de foreligger.
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