
Felles IAM i UH-sektoren
IMD Fagutvalg
Gardermoen 9. januar 2019



Leveranser fase 1

Et beslutningsunderlag til Digitaliseringsstyrets møte 28.januar 2019 der 
Digitaliseringsstyret skal ta en beslutning om realisering av IAM-løsning 
(Identity Access Management) som en fellestjeneste i sektoren.

Prosjektmandat for Fase 2

Konkurransegrunnlag for IAM-løsning som skal kunne brukes i en 
anbudskonkurranse umiddelbart etterpå (gitt klarsignal fra 
Digitaliseringsstyret).



Beslutningsunderlag Digitaliseringsstyret

Høringsutkast sendt til fagutvalg for IMD: 7.jan

• Prosjektet ønsker innspill/kommentarer fra fagutvalget

• Sendes til prosjektleder

Behandles av styringsgruppe for IAM-prosjektet: 11.jan

Frist for innlevering til Digitaliseringsstyret/Unit: 14.jan



Utfordringer ved dagens situasjon

Sikkerhetsmessige:

• Tilgang til systemer blir ikke gitt eller avsluttet på en systematisk og oversiktlig måte. Dette øker risikoen 
for ureglementert tilgang til tjenester og data, noe som muliggjør misbruk.

• Mange personer har tilgang til systembrukere, og det kan være mangel på rutiner for passordskifte når 
personer slutter eller skifter rolle.

Juridiske

• Det mangler oversikt over hvem som har tilgang til hva, hvem som har gitt denne tilgangen og hvorfor 
tilgang er gitt.

• Det er ikke mulig å tilfredsstille rapporteringskrav om hvem som har tilgang til hva.



Utfordringer ved dagens situasjon forts.

Operasjonelle:

• Nye personer har ikke brukerkonto med korrekte tilganger ved oppstart.

• Personer uten norsk fødselsnummer er ikke operative like raskt som alle andre.

• Personopplysninger registreres på ulike steder og ansvar for registrering kan være uklart plassert.

• Svake eller manglende selvbetjeningsløsninger fører til utydelig eierskap til IAM-prosessene.



Gevinster ved felles IAM

Understøtte strategiske mål

• Et felles IAM vil øke sektorens evne til å håndtere ytterligere digitalisering fordi det tilrettelegger for 
felles tjenester, harmonisering av prosesser og standardisering.

• Et felles IAM vil legge til rette for samhandling på tvers av institusjoner, studentmobilitet og livslang 
læring.

Økt sikkerhet

• Redusert risiko for uautorisert utlevering av informasjon på grunn av bedre håndtering av 
tilgangsrettigheter. Det vil være lettere å tilbakekalle utdaterte tilgangsrettigheter for utvalgte grupper.

• Redusert risiko for identitetsforfalskning som følge av deling av kontoer. Med en bedre løsning for 
identitetshåndtering og brukervennlige metoder for å få tilgang, er det mindre sannsynlig at passord og 
kontoer deles.



Gevinster ved felles IAM

Etterlevelse av lovverk og interne standarder

• Forbedret revisjonsbevis på grunn av bedre innsikt inn i tilgangsrettigheter, ansvarsfordeling og livssyklus for 
brukerhåndtering.

• Sikre oppfyllelse av lovkrav.

Økt operasjonell gevinst

• Bedre utnyttelse av interne ressurser og reduksjon av feil gjennom automatisering og standardisering av prosesser.

• Reduksjon av unødvendige lisenskostnader ved å fjerne brukere som ikke lenger skal ha tilgang (ta bort 
denne, evt utdype nærmere hvor denne kommer fra, hvor stor er den?) - se på denne, obs ikke økonomiske 
gevinster

• Økt produktivitet og brukeropplevelse for sluttbrukere gjennom innføring av ytterligere funksjonalitet og økt 
selvbetjening.



Tidsplan for gjennomføring IAM fase 2 og 3



Tidslinje fellesprosjekter (tentativt)

Prosjekt 2019 2020 2021 2022

Fase 1
Jan-Juni

Fase 2
Juli-Des

Fase 3
Jan- Juni

Fase 4
Juli-Des

Fase 5
Jan-Juni

Fase 6
Juli-Des

Fase 7
Jan-Juni

Fase 8
Juli-Des

ØL

SA

IAM Anskaffelse Innføring UiB Innføring resten av UH-sektoren

Utvikling Innføring UiB / UiO Innføring UiT / NTNU

Anskaffelse Pilotering Innføring fullskala



Organisering av Fase 2

Prosjektledelse
Uninett

Styringsgruppe
Unine3

Anskaffelse 
(Uninett)

Forvaltning 
(Uninett)

Mottaksprosjekt
(UiB)

UDIR-BOTT

Referanse-
gruppe

Arbeids-
gruppe



Risikomatrise



Forutsetninger for å lykkes

Innføring av ny, felles IAM-løsning er et organisasjons- og 
endringsprosjekt! Mange arbeidsprosesser må endres. Prosesser og 
beslutninger rundt identitets- og tilgangsstyring skal eies og håndteres av 
ansvarlige i hele organisasjonen. Dette må anerkjennes.

IAM er komplekst, og en stegvis tilnærming er avgjørende for et godt resultat, 
med jevnlige og små leveranser.

Dersom man skal oppnå gevinstene som lik bruk av fellestjenester gir, må IAM 
harmoniseres på tvers i sektoren. I dag er prosessene ulike, verktøyene ulike 
og kildesystemer benyttes på ulike måter. Det er mange integrasjoner og 
graden av spesialtilpasninger er høy.



Konkurransegrunnlag

Prosjektgruppa anbefaler å gå ut på markedet for å anskaffe en IAM-
løsning. 

Ved beslutning av igangsettelse fra Digitaliseringsstyret: 

• Etablering arbeidsgruppe og referansegruppe

• Utarbeiding av kravspek

• Publisering av anbudskonkurranse i løpet av 1.halvår 2019

• Signering av kontrakt før årsskiftet 2019/2020


