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Ny begrenset høringsrunde for TILDE prosjektforslag med revidert
utredning
UiT takker for muligheten til å gi innspill i ny høringsrunde for TILDE prosjektforslag med revidert
utredning.
Vi opplever revidert utredning som mer detaljert og beskrivende, hvor bakgrunn for prosjektet fremstår
klarere og det i større grad redegjøres for fordeler og ulemper ved de ulike konseptene. Revidert utredning
med prosjektforslag svarer ut en del av UiTs tilbakemeldinger og spørsmål fra forrige høringsrunde. En
utfordring i denne høringsrunden er vi med svært kort høringsfrist bes ta stilling til både revidert utredning
og prosjektforslag.
UiT er enda bekymret for at det anbefalte konseptet innebærer et komplekst og omfattende prosjekt.
Revidert rapport redegjør i større grad for forvaltningsaspektet, men det er uavklarte spørsmål rundt
forventet ressursbruk/arbeidsbelastning for deltakende institusjoner. Mange av de skisserte gevinstene vil
også først hentes ut etter tilknyttet funksjonalitet til masterdatasystemene er ferdigutviklet.
I forrige høringsrunde utrykker UiT bekymring for timing av dette prosjektet opp mot andre tilstøtende
prosjekter i Sikt. Timing og samkjøring opp mot NVA-prosjektet vil svært sentralt, kanskje særlig i forhold
til arbeidet som pågår med utvikling av prosjektregistrering i nytt NVA. Vi kan ikke se at det redegjøres
om, og i hvilken grad, prosjektene er avhengig av hverandre for å kunne ferdigstilles. Det vil også være
viktig å hensynta kapasitet hos Sikt og ved institusjonene.
Prosjektet fremstår som svært kostnadskrevende. I forvaltningen av tjenesten er det ikke medtatt kostnader
knyttet til dataforvaltningen som skal skje ved institusjonene. Dette gjør at realkostnadene i denne fasen
ser lavere ut en de i faktisk vil bli.
UiT anerkjenner at et prosjekt basert på konsept 2 med en felles MDM-plattform adresserer flere
eksisterende behov. Det er likevel enda uklart for UiT om det skisserte prosjektet, med de kostnader og
risiko det innebærer, er det mest egnete for å dekke disse behovene.
Prosjektforslaget fastsetter i kap. 8.2 to at det er stor kompleksitet og risiko i prosjektet. For å imøtekomme
dette har prosjektet til hensikt å forankre hvert steg med nasjonale aktører og konsumenter. UiT vil

Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø / + 47 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / organisasjonsnummer 970 422 528

anbefale at dette også gjelder sentrale dataforvaltere om ikke dette var underforstått. Prosjektet foreslås
gjennomført med smidig/iterativ utviklingsmetodikk. For en tjeneste som en masterdataplattform vil det
ikke nødvendigvis være tjenlig å utvikle helheten i en iterativ prosess, hvor kravspesifikasjon etableres
underveis. UiT foreslår å gjennomføre den første planleggingsfasen som et forprosjekt der det i tillegg til
rollebeskrivelser utarbeides kravspesifikasjon til systemet. Viktigere enn valg av metodikk er at
risikostyringen blir betryggende ivaretatt. I dette arbeidet bør samme aktører som beskrevet over
involveres.
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