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INTRODUKSJON 
 
Tore ledet møtet og introduserte dagens agenda. Møtet var planlagt å ha hovedfokus 
på arbeid med initiativer til handlingsplanen. 
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ARBEID MED HANDLINGSPLAN 
 
Annette innledet om arbeidet med handlingsplan. Handlingsplanen for digitalisering i 
høyere utdanning og forskning vil inneholde målbilder, strategiske valg og initiativer for 
IMD, og tilsvarende for de andre områdene. En oppdatert versjon av IMD-initiativene 
diskutert i forrige møte var distribuert til fagutvalget i forkant av møtet, sammen med 
målbilder og beskrivelser av initiativer på de andre områdene (utdanning, forskning, 
administrasjon, informasjonssikkerhet). 
 
Momenter fra innledende diskusjon:  

• Målbildene er på ulikt nivå på tvers av fagområder. Disse bør samordnes. 
• Ønske om å prioritere mellom IMD-initiativene, og muligens å kunne redusere 

listen av initiativer. 
• Arbeidet med strategiske valg burde komme før utarbeidelsen av initiativer. 
• Hvorfor finnes ikke målbilder og initiativer for arkitektur i handlingsplanen? 
• Ulike synspunkter på å ha store og omfattende initiativer kontra det å ha flere, 

mer konkrete og håndgripelige initiativer. 
• Samlet har sektoren stor kapasitet knyttet til digitalisering. Det er behov for å 

avklare en arbeidsdeling, hva gjøres felles og hva gjøres på institusjonene og av 
andre enheter (DIKU, mv). For mye skal realiseres gjennom Unit. 
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• Et mulig strategisk valg er å kreve -om ikke absolutt- å tilgjengeliggjøre data og 
funksjonalitet gjennom API-er / programmerbare grensesnitt.  

 
Fagutvalget gjennomgikk og diskuterte hvert enkelt initiativ. Her følger momenter fra 
diskusjonen:  
 
IMD1: Etablere felles løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) 

• Få dimensjonene med livslang læring og mobilitet inn i beskrivelsen. 
• Vær tydeligere på effekt, på hva som skal oppnås med initiativet. Tydeliggjør 

fokuset på sikkerhet og sporbarhet og adresser kritikken fra Riksrevisjonens 
Dokument 1. 

• Initiativet har høy prioritet. 
 
IMD2: Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for integrasjonstjenester 
(IntArk) 

• Her behøves avklaring mot og samkjøring med arkitekturutvalget. 
• Naturlig at IMD har ansvar for etablering av tekniske løsninger/plattformer for 

integrasjoner. 
• Ok at initiativet rommer både prinsipper og løsninger.  
• Behøver åpne API-er, styringsregler og rutiner for forvaltning. 

 
IMD3: Øke kvalitet og tilgjengelighet på masterdata for studie- og 
forskningsadministrasjon 

• Inkluderer å tegne informasjonsarkitekturen.  
• Tydeliggjør om registrene skal kunne brukes på tvers nasjonalt eller kun 

innenfor den enkelte institusjon, uklart slik det står nå. 
 
IMD4: Åpne sektorens utdanningsdata for økt innovasjon 

• Det som beskrives her blir for begrenset. 
• Ønskelig å se større på tilgjengeliggjøring av data, for læringsanalyse, 

rapportering og ledelsesstøtte/styring. Utdanningsutvalget har et godt initiativ 
på læringsanalyse og administrasjonsutvalget har tilsvarende et godt initiativ 
på beslutningsstøtte. Begge disse initiativene forutsetter at data gjøres 
tilgjengelig, og at data kan sammenlignes og sammenstilles. Det blir vår 
oppgave å realisere en plattform med standardiserte måter å tilby data på. 
Mye data kan gjøres åpent tilgjengelig, for andre data behøves tilgangsstyring. 

• Slå sammen IMD3 og IMD4 under overskriften «tilgjengeliggjøre studie- og 
forskningsadministrative data for analyse, rapportering og innovasjon». Vær 
oppmerksom på at det kan være utfordrende å kommunisere at dette nye 
initiativet rommer både masterdata og tilgjengeliggjøring av data. 

• Vurder en konkret aktivitet på automatisering av KPI-ene institusjonene 
rapporterer til KD på. Rapportering er tidkrevende og det å tilrettelegge for 
automatisk fangst av disse dataene vil ha god effekt. 

• Sørge for infrastruktur som tilgjengeliggjør data for bruk, og for å understøtte 
ønsket kultur for prediktiv bruk av data. 

• Mulig strategisk valg knyttet til at data skal brukes. 
 
IMD5: Anskaffe neste generasjon forskningsnett 

• Strategisk valg om å videreføre og videreutvikle et felles forskningsnett i Norge. 
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• Fyll på med flere punkter om effekt. Få med internasjonalt samarbeid, 
sikkerhet, tilgjengelighet og kapasitet. 

• Juster overskriften til: «realisere neste generasjon forskningsnett».  
 

IMD6: Samordning av fremtidig campusinfrastruktur 
• Initiativet slik det nå er beskrevet rommer mye mer enn teknologi. Videre 

bearbeiding og avgrensning av initiativet behøves. 
• Få frem at det dreier seg om IT-infrastruktur, ikke om bygg og utstyr. Juster 

overskriften til: «Samordning av IT-infrastruktur på campus». 
• Fokus på å utrede for å finne svar på hva som kan gjøres felles og hva som bør 

gjøres lokalt. 
• Det blir feil å si at behovet for lokal tilpasning er lite. Men riktig å si at det er 

behov for å se nærmere på behovene for lokal tilpasning. 
• Fokuser først på felles drift av datasentre. Utrede behov og effekt og se på 

hvordan en konsolidering av datasentre kan realiseres. Fokus også på felles 
drift av lokalnett på campus. Kartlegge behov og potensiale, utrede fremtidig 
felles driftsmodell, test/utprøving. 

• Fokus på tjenester heller enn på utstyr.  
• Ta smarte bygg og AV ut av beskrivelsen av hva som skal inngå i det innledende 

analysearbeidet. 
• Det er koblinger mellom dette initiativet og arbeid med sikkerhet, 

deteksjon/analyse og hendelseshåndtering. 
• Mulig strategisk valg knyttet til ønske om mer automatisering og å optimalisere 

ressursbruk på teknisk infrastruktur. Lokale ressurser bør ha fokus på drift av 
forskningsinfrastruktur og andre lokale behov. 

 
IMD7/F8: Tjenester for lagring og beregninger 

• Fagutvalget støtter forslaget om et felles initiativ på tvers av forskning og IMD. 
Naturlig at IMD har et ansvar for infrastruktur, men at behovene må komme 
fra forskning og til dels også fra utdanning.  

• Initiativet er utarbeidet av arbeidsgruppen på forskningsområdet. Arbeid pågår 
med å få inn noe mer om behov utenfra forskningsdomenet. 

• Avklaringer behøves vedrørende sammenhenger mellom dette initiativet, 
Norges forskningsråd (NFR), arbeidet med E-INFRA 2030, Uninett Sigma2 og 
ulike europeiske initiativer. 

• Mulig strategisk valg om å sørge for at det finnes regnekraft nok til å 
supportere forskning. 

 
Noen momenter fra diskusjon om helheten: 

• Totalen av initiativene som nå er beskrevet vil utgjøre en god plattform for 
digitalisering av sektoren. 

• Fagutvalget finner ingen vesentlige områder som mangler i listen av initiativer. 
• Det ble reist spørsmål ved det totale omfanget av initiativene og ved hyppighet 

på oppdatering av handlingsplanen. Handlingsplanen skal revideres årlig.    
•  
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PORTEFØLJESTYRING 
 
Annette orienterte kort om at det kommer en sak på møtet i digitaliseringsstyret 28. 
januar om videre prosess og status for påbegynt arbeid med porteføljestyring. Hun 
viste listen over pågående prosjekter som trolig vil inngå i porteføljen. 
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FELLES IDENTITETS- OG TILGANGSSTYRING (IAM) 
 
Tom orienterte om status for pågående planleggingsprosjekt for felles IAM og om de 
videre planer. Utkast til beslutningsgrunnlag for digitaliseringsstyret samt et notat som 
oppsummerer prosjektgruppens anbefaling til anskaffelsesstrategi var sendt til 
fagutvalget i forkant. Digitaliseringsstyret tar 28. januar stilling til om IAM skal være en 
fellestjeneste i sektoren. Prosjektets styringsgruppe tar en beslutning vedrørende 
anskaffelsesstrategi i sitt neste møte 11. januar.  
 
Innspill og momenter fra diskusjonen:  

• Tidsplanen som legges er ambisiøs.  
• I utkast til saksunderlag står det lite om kostnader.  
• UiB som pilot vil gjøre erfaringer som resten av sektoren må kunne dra nytte 

av. 
• Arbeidet er stort og komplekst, her behøves en stegvis tilnærming.  
• Potensiell risiko knyttet til å innføre et produkt før en del andre prosesser er på 

plass.  
• Det ble diskutert hvorvidt beslutningen om anskaffelsesstrategi, altså hvorvidt 

en løsning for felles IAM skal bygges på egne løsninger eller om man gjør en 
anskaffelse i markedet, er så stor og strategisk at den burde løftes helt opp til 
digitaliseringsstyret. Konklusjonen var at anskaffelsesstrategi og 
realiseringsstrategi er en prosjekt- eller tjenesteintern beslutning.  

 
Fagutvalget støtter anbefalingen som går til digitaliseringsstyret om etablering av en 
fellestjeneste for IAM i høyere utdanning og forskning.  
 
Vedrørende anskaffelsesstrategi tar fagutvalget saken til orientering. Sektoren 
opplever økende krav til sikkerhet, brukeradministrasjon og tilgangskontroll som en ny 
løsning må dekke nå og i framtiden. Fagutvalget ønsker en anskaffelsesstrategi som 
sikrer sektoren tilgang til moderne og brukervennlige løsninger og forventet framtidig 
teknologiutvikling, og som vil dekke sektorens nåværende og framtidige behov.  
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ANSVARS- OG ROLLEFORDELING 
 
Agendapunktet om ansvars- og rollefordeling mellom fagutvalg, UH-IT og Uninetts to 
prioriteringsråd utgikk da fagutvalget heller prioriterte å bruke tiden avsatt til dette på 
arbeid med handlingsplan.  
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VIDERE ARBEID 
 
Annette viste en tidslinje med oversikt over kommende møter og milepæler i det 
videre arbeidet med handlingsplan: 

• 28. januar – digitaliseringsstyret presenteres for og gir innspill til første utkast 
av handlingsplanen 

• 7. februar – videomøte i fagutvalg for IMD 
• 6. mars – heldagssamling for alle fagutvalg, drøfting av handlingsplan i v0.95 
• 25. mars – handlingsplanen er ferdigstilt og overlevert sekretariatet 
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• 11. april – endelig versjon av handlingsplanen behandles av digitaliseringsstyret 
• 4. juni – handlingsplanen lanseres på digitaliseringskonferansen for høyere 

utdanning og forskning 
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EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 

 


