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UiOs innspill til TILDE-høring

UiO sender et samlet innspill til Sikt vedrørende høringen om TILDE-prosjektet.
Masterdata er essensielle for organisasjoner og utgjør noe av det viktigste grunnlaget for å kunne
ha gode, effektive og korrekte (IT-)systemer. Dette medfører også at det er essensielt å kunne endre
på hvilke masterdata man trenger og hvem som ‘eier’ metadata ved en institusjon raskt og uten
vesentlig byråkrati. Videre er masterdata som oppstår og eies (GDPR – ‘kontrolleres’) av en
institusjon av særs høy viktighetsgrad. Det er derfor liten interesse for å ‘outsource’ denne type
funksjonalitet for egne masterdata til andre. Dette medfører at UiO har svært liten lyst og vilje til å
definere at master for noe av dataene ved UiO flyttes fra UiO til et sentralisert system.
På den annen side har UiO stor forståelse for at ulike systemer og initiativ har behov for å ha
tilgang til, og benytte UiOs masterdata. Men det vil være UiO som oppretter, endrer og
vedlikeholder våre metadata og gjennom dette beholder kontrollen på prosessene og endringene av
dem (både endringer av prosesser og selve masterdatasettene, dvs hvilke masterdata trenger vi).
Dette innebærer at UiO er svært villige til å dele våre metadata gjennom vedtatt
integrasjonsarkitektur UH:IntAark (Datadeling) slik at de som har og skal ha anledning til å lese
våre data, skal kunne gjøre dette via et API. Tilsvarende ønsker UiO å kunne lese andre
institusjoners masterdata når det er behov for dette, om og når UiO har rettigheter til det.
Hvis SIKT har behov for lokale kopier av subset av institusjonenes masterdata for å få NVA/CRIS
og andre systemer til å fungere optimalt er dette fullt oppnåelig ved å etablere
databehandleravtaler basert på et godt formål og en god hjemmel, samt hente disse data via
UH:IntArk. Hvis de data UiO allerede tilbyr via UH:IntArk ikke er tilstrekkelig, vil UiO utbedre
dette etter bestilling fra Sikt.
UiO er derfor sterk motstander at det etableres et sentralt masterdata-system som skal ta over for
UiOs lokale masterdata-databaser og systemer. UiO anbefaler at TILDE-prosjektet endres radikalt,
jfr beskrivelse under, og at Sikt står fritt til å etablere kopier av UiOs masterdata sentralt, men skal
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på ingen måte ta over som den ekte master. Alle endringer i UiOs masterdata vil annonseres via
UH:IntArk.
UiO ser videre TILDE-prosjektet som Sikts del av det å gjøre sine masterdata (de masterdata i UHsektoren som oppstår hos Sikt) tilgjengelige i sektoren via UH:IntArk for de som har hjemmel og
formål til å konsumere disse. Prosjektet bør således scopes ned, forkortes og budsjettet kuttes. De
delene av TILDE-prosjektet som gjøres for at NVA/CRIS og andre systemer (KUDAF) skal fungere
bør dekkes av prosjektmidler fra de tiltakene og ikke via et eget TILDE-prosjekt.
Anbefalt løsning:
1.
Det opprettes enighet i UH-sektoren om hvilke masterdata som er av felles interesse, hvem
som eier disse (dvs hvor de oppstår) og hvem som har ansvaret for at de oppdateres ved endringer.
2.
Det legges en plikt på alle organisasjonene i UH-sektoren, inkludert Sikt, om at disse
dataene skal gjøres tilgjengelig for konsum (Read Only) via UH:IntArk, gitt hjemmel og formål etc.
3.
Ved behov kan institusjoner etablere kopier av masterdata (disse kopiene må man da sørge
for blir oppdatert via UH:IntArk), og man må sørge for hjemmel og formål for slike registre.
4.

TILDE prosjektet endres til å kun gjennomføre punkt 1 og 2 over, og kan deretter avsluttes.

Alle kostnader ved å opprette lokale kopier av organisasjonenes masterdata ved Sikt dekkes av de
prosjektene som har behov for kopien, tilsvarende om det etableres lignende datasett hos noen av
UH-organisasjonene.
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