
Unit – Direktoratet for IKT og                                                            Digitaliseringsstyret for 
fellestjenester i høyere utdanning og forskning høyere utdanning og forskning 

   
 

 
 
 

Refererat fra møte i Digitaliseringsstyret  
Møte 1/2018  
Dato 28.august 2018  
Tid Kl. 10.00 – 15.00  
Sted Radisson Park Inn Hotell, Oslo 

Gardermoen 
 

Medlemmer   
Tilstede Ida Munkeby (NTNU) Johnny Thorsen (USN) 
 Per Morten Sandset (UiO) Karen Lomeland Jacobsen (HVO) 
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 Dag Husebø (UiS) Sigurd Eriksson (Lånekassen) 
 Lars Atle Holm (NMBU) Christoffer Vikebø Nesse (NSO) 
 Lasse Finsås (Nord universitet) Roar Olsen (Unit) 
 Asbjørn Seim (OsloMet)  
   
Ikke tilstede Morten Dalsmo (SINTEF)  
   
Unit Kristin Selvaag Katrine Weisteen Bjerde 
 Grethe Christina Lingjærde Ingrid Melve 
 Frode Arntsen Arve Olaussen 
 Olav Isak Sjøflot Rolf Sture Normann 
 Mona Hide Klausen Anette Grande Furset 
 Elin Kaurstad Anne Kathrine Foss Haugen 
   

Andre             Benedicte Frydendal (OsloMet) under Sak 7/18 
 

Sak Tema Sakstype 
1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden V-sak 
2/18 Konstituering og presentasjon av representanter i 

Digitaliseringsstyret.  Gjennomgang av styringsmodellen og 
mandat for Digitaliseringsstyret 

O-sak 

3/18 Mandat og deltagelse fagutvalg V-sak 
4/18 Årshjul for Digitaliseringsstyret og fagutvalg V-sak 
5/18 Gjennomføringsplan og introduksjon til arbeidet med 

handlingsplaner for å realisere digitaliseringsstrategien 
D-sak 

6/18 Tverrsektorielt samarbeid – SKATE (Difi). Hva er SKATE og hvilke 
aktiviteter er aktuelle for vår sektor? 

D-sak 

7/18 Nasjonal arbeidslivsportal D-sak 
8/18 Nasjonalt vitenarkiv O-sak 
9/18 Sikresiden.no V-sak 
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Sak Tema Sakstype 
1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden V-sak 
 Vedtak: 

Digitaliseringsstyret godkjenner innkalling og dagsorden 
 

2/18 Konstituering og presentasjon av representanter i 
Digitaliseringsstyret.  Gjennomgang av styringsmodellen og 
mandat for Digitaliseringsstyret 

O-sak 

 Styret var opptatt av hvordan man kunne sikre tilstrekkelig 
forankring i hele UH-sektoren siden et utvalg av institusjonene var 
representert i styret. Det ble stilt spørsmål om en presisering av 
når styret gir råd til Unit og når styret beslutter på vegne av UH-
sektoren. Styret står overfor en balansegang mht. god forankring 
og tempo i prosesser og det ble påpekt at det her var viktig med en 
god start. Videre ønsket styret en gjennomgang av arbeidsformen i 
styret.  De reiste spørsmålene tas opp som sak på et senere møte. 

 

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret tar mandatet til orientering.  Innspill tas med i 
det videre arbeidet. 

 

3/18 Mandat og deltagelse fagutvalg V-sak 
 Saksdokumentene til styret omfattet både et felles mandat for de 

seks ulike fagutvalgene og spesifikke kriterier for utvelgelse til de 
enkelte fagutvalg. Styret poengterte at det viktigste kriteriet for 
valg av deltagere var faglighet. Digitaliseringsstyret ønsket å 
godkjenne deltagerne av medlemmer i fagutvalgene.  

 

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret godkjenner mandatet. Unit får fullmakt til å 
sette sammen fagutvalgene. Forslag sendes Digitaliseringsstyret på 
epost for endelig godkjenning. 

 

4/18 Årshjul for Digitaliseringsstyret og fagutvalg V-sak 
 Årshjulet omfattet i alt fem styremøter og møter i fagutvalgene 

derimellom.  Det var videre lagt inn en tentativ markering av 
handlingsplaner for digitaliseringsstrategien innen juni 2019. I 
saksdokumentet lå det inne forslag til eksakte møtedatoer. Det var 
i epost til styret undersøkt muligheten for et neste møte 
30.oktober og siden bare 5 av 18 deltakere ikke hadde anledning 
den dagen, valgte styret å lande dette møtet på 30.oktober. 
Sekretariatet vil ha en dialog med medlemmene rundt de endelige 
datoene for møtene i 2019. 

 

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret vedtar skissen til årshjul for perioden august 
2018 - juli 2019. 

 

5/18 Gjennomføringsplan og introduksjon til arbeidet med 
handlingsplaner for å realisere digitaliseringsstrategien 

D-sak 

 Roar Olsen, Unit, orienterte om bakgrunnen for det kommende 
arbeidet med handlingsplaner og styringsdokumentene som legger 
føringer for målbildene. KD definerte rolle- og 
oppdragsbeskrivelsen i tildelingsbrevet til Unit for 2018. Det skal 
utarbeides handlingsplaner for digitalisering innenfor områdene; 
utdanning, forskning, administrasjon og ledelse, 
infrastruktur/mellomvare/data (IMD) og informasjonssikkerhet. 
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Kristin Selvaag orienterte om planen for arbeidet med 
handlingsplaner, og gikk gjennom disposisjonen for selve 
handlingsplandokumentet. Hvert hovedområde vil ha et kapittel 
der målbildene beskrives, samt de strategiske grepene som må tas 
for å nå målbildene. Alle initiativ vil samles i ett kapittel. 
Handlingsplanarbeidet vil drøftes både i digitaliseringsstyret og 
fagutvalgene de neste månedene. Målet er at handlingsplanen 
lanseres som del av en nasjonal Digitaliseringskonferanse for 
høyere utdanning og forskning innen juni 2019. Deretter ga de 
ulike fagutvalgsledere en orientering om status mht. digitalisering 
og mulige strategiske tema. Presentasjonene og navn på ansvarlige 
for fagområdene følger vedlagt referatet. Styret stilte noen få 
spørsmål underveis og tok presentasjonene som en fin første 
introduksjon til det kommende arbeidet med handlingsplaner.  

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret har drøftet og gitt innspill til 
handlingsplanarbeidet og forutsetter at innspillene blir tatt til 
etterretning i det videre arbeidet. 

 

6/18 Tverrsektorielt samarbeid – SKATE (Difi). Hva er SKATE og hvilke 
aktiviteter er aktuelle for vår sektor? 

D-sak 

 Ingrid Melve, Unit, orienterte om Skate-samarbeidet som er et 
strategisk samarbeidsråd som skal bidra til en samordnet 
digitalisering i offentlig sektor. Det er Sigurd Eriksson, Statens 
lånekasse for utdanning og Roar Olsen, Unit som deltar fra UH-
sektoren. Mandatet for SKATE har flere likhetstrekk med mandatet 
for Digitaliseringsstyret; behandle sentrale saker, gi råd og 
uttalelser samt ha en sentral rolle i gjennomføring, oppfølging og 
utvikling av de til enhver tid gjeldende digitaliseringsstrategier for 
offentlig sektor. Presentasjonen følger vedlagt referatet.  

 

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. Innspill fremkommet i 
drøftingen tas med i det videre arbeidet. 

 

7/18 Nasjonal arbeidslivsportal D-sak 
 Prosjektleder for Nasjonal arbeidslivsportal ved OsloMet, 

Benedicte Frydendal presenterte prosjektet. Presentasjonen følger 
vedlagt referatet. Styret uttrykte forventninger til en nasjonal 
portal og ba prosjektet merke seg at det finnes allerede noen 
løsninger som prosjektet kan bygge videre på.  Det ble her nevnt 
praksisordningen i legeutdanningen og lærerutdanningen.  Disse 
ordningene kan ha en overføringsverdi. Anne Kathrine Foss 
Haugen, Unit, understreket at Unit ønsker å bidra i dette prosjektet 
fordi det dreier seg om sentrale tema for Unit, som mobile og 
dynamiske studieløp, personlige læringsmiljøer, livslang læring og 
tettere samspill med næringslivet.  

 

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill fra 
drøftingen tas med i det videre arbeidet. Digitaliseringsstyret 
ønsker at det fremmes en vedtakssak med anbefaling om 
gjennomføring og detaljering av styrings- og finansieringsmodell 
for tiltaket. 

 

8/18 Nasjonalt vitenarkiv O-sak 
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 Frode Arntsen, Unit, orienterte om bakgrunnen for dette 
utredningsoppdraget fra KD med leveransedato 1.desember 2018. 
KD ønsker en utredning om hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal 
realiseres. Presentasjonen følger vedlagt referatet. Det blir en 
orientering om status i arbeidet i neste møte i Digitaliseringsstyret.   

 

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill fra 
drøftingen tas med i det videre arbeidet. Digitaliseringsstyret 
ønsker å bli orientert om status på utredningen i neste møte. 

 

9/18 Sikresiden.no V-sak 
 Unit og leder for styringsgruppen for prosjektet sikresiden.no har i 

samråd kommet til at de ønsker å gi saken en grundigere 
behandling før den legges fram som en vedtakssak for 
Digitaliseringsstyret. De ba derfor om at saken behandles som en 
orienteringssak i dagens møte.  

 

 Vedtak: 
Saken endres til orienteringssak. Innspill tas med i det videre 
arbeidet og kommer tilbake til behandling i Digitaliseringsstyret 
ved en senere anledning. 

 

 
 
Vedlegg: 

• Vedlegg 1: Sak 5/18 Gjennomføringsplan og introduksjon til arbeidet med 
handlingsplaner for å realisere digitaliseringsstrategien. Presentasjon, PP-fil. 

• Vedlegg 2: Sak 6/18 Tverrsektorielt samarbeid – SKATE (Difi). Hva er SKATE og hvilke 
aktiviteter er aktuelle for vår sektor? Presentasjon, PP-fil. 

• Vedlegg 3: Sak 7/18 Nasjonal arbeidslivsportel. Presentasjon, PP-fil. 
• Vedlegg 4: Sak 8/18 Nasjonalt vitenarkiv. Presentasjon, PP-fil. 

 



Sak 05/18 Introduksjon til arbeidet med handlingsplaner for realisering av 
digitaliseringsstrategien



Innledning, bakgrunn og 
gjennomføringsplan
Roar Olsen
Kristin Selvaag



Rolle- og oppdragsbeskrivelse i 
Tildelingsbrevet 2018 for Unit
Tjenesteorganet har det nasjonale ansvaret for å implementere og 
videreutvikle digitaliseringsstrategien. Digitaliseringsstrategien skal 
revideres i takt med institusjonenes behov og vesentlige endringer i de 
ytre rammebetingelsene. Departementets overordnede 
digitaliseringsstrategi skal operasjonaliseres gjennom oppfølging av 
delstrategiene på områdene forskning, utdanning, infrastruktur, 
administrative løsninger og informasjonssikkerhet, som universitets-
og høyskolesektoren selv har utarbeidet. Delstrategiene skal følges 
opp i en prosess for kontinuerlig forbedring, og skal igjen danne 
grunnlag for utarbeidelse av konkrete handlingsplaner.



Digitalisering handler om å bruke
teknologi til å fornye, forenkle og

forbedre. 



Student 
Lærer

Forsker
Ledelse

Administrasjon

• Digitalisering av utdanningen
• Livslang læring (EVU)
• Helhetlige og sammenhengende brukerreiser
• Verdensledende forskning
• Open science
• Effektiv administrasjon
• Godt personvern, god informasjonssikkerhet og 

dannelse/kompetanse i bruk av data og moderne teknologi

Digitaliseringsstrategien angir ambisiøse målbilder
- veivalg og prioriteringer må avklares



Arbeidsmøter

Konferanser

Intervju

Web

Sosiale
medier

Handlingsplan for 
digitalisering i 
forskning og 

høyere utdanning
(2019 – 2021)

1. Målbilder
2. Strategiske valg
3. Initiativer

Utarbeide handlingsplan for digitalisering:
forskning, utdanning, administrasjon og ledelse, 
infrastruktur/mellomvare/data, informasjonssikkerhet



• Digitaliseringsstyret godkjenner gjennomføringsplanen
• Introduksjon til strategiske tema med digitaliseringsstyret. 
• Drøftet overordnede strategiske tema med relevante 

fora for sektoren (f.eks. UHR fellesstrategiske enheter,
UH-IT) som innspill til arbeid med handlingsplanene.

• Etablert fagutvalg som samarbeidsarenaer for utarbeiding av handlingsplaner.
• Gitt innspill om nye større satsinger innenfor digitalisering i UH/F 

til behandling av statsbudsjettet for 2020.
• Drøftet første utkast til handlingsplaner i fagutvalgene, digitaliseringsstyret 

og andre relevante fora.
• Handlingsplan godkjent i digitaliseringsstyret, klar til styrebehandlinger.
• Gjennomført lanseringskonferanse for handlingsplanen.

1.9.18

1.10.18

1.11.18

31.12.18

1.3.19

1.7.19

Handlingsplanen skal være ferdig i et første 
utkast til 31.12 2018 



1. Innledning
2. Utdanning

a) Målbilde
b) Strategiske valg

3. Forskning
a) Målbilde
b) Strategiske valg

4. Administrasjon, ledelse, kontorstøtte 
a) Målbilde
b) Strategiske valg

5. Informasjonssikkerhet
a) Målbilde
b) Strategiske valg

6. Infrastruktur, mellomvare, data
a) Målbilde
b) Strategiske valg

7. Styring, finansiering, organisering
8. Initiativoversikt

Kilder/Referanser

Initiativ 2019-21 Formål Ansvar

Strategiske valg:
Hovedgrep/valg nasjonalt for å nå målene
Kilder: Digitaliseringsstrategien, 
delstrategier, andre utredninger, erfaringer, 
workshops

Målbilder:
Fra Digitaliseringsstrategien og andre 
styrende dokumenter

Initiativ:

Disposisjon handlingsplan



Utdanning
Arve Olaussen 



Høyere utdanning - forventninger

• U&H sentrale i å bygge morgendagens samfunn

• Tettere samspill med næringslivet

• Livslang læring

• Mobile og dynamiske studieløp

• Personlige læringsmiljøer, tjenestereiser, etc.

• Transformasjon av utdanningsprosessen for bedre læring



Situasjonen synes å kreve et ambisiøst felles løft



Status

• Lang tradisjon med digitale fellesløsninger

• Nyere initiativ
• Digital eksamen
• e-læringsplattformer
• Tilleggstjenester til e-læringsplattformene bør koordineres

• Mange nye og ofte parallelle initiativer, f.eks.
• Studieplanlegging
• Læringslab’er
• Moderne undervisningsrom
• ...

BIBSYS





Strategiske tema

• Styrke ansattes digitale kompetanse

• Transformere utdanningsprosessen
• Læringsdesign og utøvelse
• Vurderingsformer

• Fleksible personlige læringsmiljøer

• Fleksible studieadministrative løsninger



Hvordan nå de store gruppene?



Et krevende kompetanseløft

Kap. 5.5.1: «Styrke lærernes digitale kompetanse til å gjennomføre omlegging og 
videreutvikling av læringsprosesser med utgangspunkt i de nye mulighetene 
digitalisering gir»

• Bygge digital kompetanse og trygghet for å kunne utnytte egnede pedagogiske 
tilnærminger og relevant teknologi
• IT
• Læringsdesign og gjennomføring

• Utvikle støttetjenester og felles læremateriell
• Skape kollegiale fellesskap og en delingskultur
• Legge til rette for å skape og dele digitale læringsressurser

Dette synes å kreve et stort felles løft



Transformasjon av utdanningsprosessen

Målbilde: «Digitale muligheter utnyttes i aktiviserende og varierte 
lærings- og vurderingsformer som skaper best mulig læringsutbytte»

• Legge til rette for nye pedagogiske tilnærminger og læringsdesign
• Legge til rette for nye vurderingsformer
• Læringsanalyse og mer forskning for å forstå effekten av nye tiltak

Store satsninger som krever felles innsats 
parallelt med at «dagens» digitaliseringsløp 
også fortsetter en tid fremover



Neste generasjon læringsplattformer

Kap. 5.4.5: «Studieadministrative løsninger, digitale læringsplattformer 
og prosesser tilrettelegges for personlige læringsmiljøer og mobile og 
dynamiske studieløp, og tilpasses mer fleksible opplegg for studie-
gjennomføring»

Arbeidet med konseptet må skje 
parallelt med videreføringen av 
dagens e-læringsplattformer

Vi må definere et helt nytt 
«økosystem» for utdanning



Fleksible studieadministrative løsninger

Kap. 5.4.5: «Studieadministrative løsninger, digitale læringsplattformer og 
prosesser tilrettelegges for personlige læringsmiljøer og mobile og 
dynamiske studieløp, og tilpasses mer fleksible opplegg for 
studiegjennomføring»
• Utfordrer administrasjon, studiefinansiering, lovverk og løsninger
• Vi må tilrettelegge et åpent «økosystem» for flere mulige leverandører av 

brukernære løsninger, mens nøkkeldata holdes samlet i vår kjerne
• Må muliggjøre tettere kobling mot næringsliv og offentlig forvaltning

Må utvikles parallelt med videreutvikling av dagens løsninger



Hva må skje nå?

Vi må høyne ambisjonene for å få tilstrekkelig effekt

• Påbegynte prosjekter må videreføres
• Koordineres
• Oppskaleres til større, felles satsninger?
• Nye prosjekter defineres

• De store nye initiativene må defineres og detaljeres

Felles innsats om en ambisiøs handlingsplan for digitalisering/ transformasjon av 
høyere utdanning
• Fagutvalg for utdanning
• Flere arbeidsgrupper



Forskning
Katrine Weisteen Bjerde



Forskning - bakteppet

• UH-sektoren
• Helseforetakene
• Forskningsinstituttene



Videre prosess: 
Hva er viktigst? Hvor skal vi trå til?

Kompetanse
Tilgang til kunnskap

(publikasjoner, forskere
forskningsdata)

Oversiktlig tjenestetilbud

Brukervennlige
støttefunksjoner

Verktøy for å samhandle
med andre forskere Beslutningsstøtte for ledere
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Tjenester i forskning kartlagt i Prosjekt 100

Utvikle idé, samle 
informasjon

Definere 
prosjekt Planlegging Gjennomføring Rapportering

NOTUR

Prosjektstøtteportalen

Unit

Andre
Publisering

Cristin
Cristin Prosjektkatalog

Cristin
Cristin Prosjektkatalog

Søke godkjenning, 
finansiering

BIRD; Brage; NIRD ;NORA
Lisensavtaler e-ressurs

IndividdataIndividdata

Kurstilbud om håndteringKurstilbud om håndtering av forskningsdata

NSD Dataarkiv;
Fagspesifikke dataarkiver

NMDC;   DataverseNO
Brage; Munin; DUO;  ODAer

BIRD; Brage; NIRD ; NORA
Lisensavtaler e-ressurs

NSD Dataarkiv

Fagspesifikke dataarkiver
NMDC; DataverseNO

Brage; Munin; DUO; ODAer

Oria; Alma
Lokale forsknings-

administrative systemer

Lokale forsknings-

administrative systemer

Mitt nettsted

NSD DMP

Mitt nettsted

SPREK; eSøknad
Forskningsrådets 
søknadsportal; 

Personvernombudet for 
forskning

Openaccess.no Openaccess.no

Microdata.no

Register over 
publiseringskanaler

ERIH PLUS

Register over 
publiseringskanaler

ERIH PLUS

Database for høyere utdanning (DBH)

easyDMP

WebCRF; MRS; OpenQREg
Krem; NESSTAR

NSD Websurvey; eReg
TSD; Nettskjema eRapport

Overføringsarkiv
DataCite DOI; OJS

Forskningsrådets prosjektbank
Forskningsdataportalen

PhdOnTrack
Kliniskestudier.helsenorge.no

• Mesteparten av identifiserte forskningstjenester 

leveres av andre enn Unit

• Det er få tjenester innen administrering av 

forskningsprosessen

• Det er mangel på tjenester som samordner 

forskningsprosessen i sin helhet



Muligheter kartlagt i Prosjekt 100
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Utvikle idé, samle 
informasjon

Definere 
prosjekt Planlegging Gjennomføring Rapportering

Openscience.no
KDTOs opplæringstjeneste
Nasjonal forskningsportal

Unit
Andre

Publisering

Felles FAS for 
helseforetakene

Felles FAS for helseforetakene

Søke godkjenning, 
finansiering

Nasjonal oversikt over 
datakilder for forskning
Etablere mal for hvordan prosjektforslag blir til et 

prosjekt

Nasjonal oversikt over 
datakilder for forskning

Register over 
forskningsinfrastrukturer

Register over 
forskningsinfrastrukturer

Datalagringsportal Datalagringsportal

Nasjonal node for Research 
Data Alliance (RDA)

EOSC

Informasjonsportal om DMP
Redusere antall løsninger for DMP

Informasjonsportal om forskning
Felles veiledningsportal for systemer hos de største  aktørene i forskningsnorge

Systematisere 
søknadsprosess for tilgang 

til forskningsdata

Systematisere 
søknadsprosess for tilgang 

til forskningsdata

Samkjøre arbeid med prosjektstyring for forskningsprosjekter

Data management plan

Vurdere samkjøring av 
tjenester for datalagring

Samarbeid om 
publiseringsløsninger

Standardavtaler og 
veiledninger for OA-

publisering
Automatisk høsting av 

gull OA

• Mange muligheter peker på Unit

• Mesteparten av identifiserte muligheter er rettet 

mot støtte til forskningsadministrasjon, ikke selve 

forskningen

• Stort antall muligheter er ulike portaler og registre, 

noe som tyder på behov for forbedret data- og 

informasjonsflyt



Prinsipper

• Open Science
• Gjenbruk og automatisering
• Fokus på brukers arbeidsprosesser
• Forskningen er internasjonal
• Hensiktsmessig standardisering
• Samordne nasjonale leverandører



Strategiske tema

• Åpen tilgang til publikasjoner og data
• En sammenhengende infrastruktur for 

forvaltning av forskningsdata
• Forenklet forvaltning av vitenskapelige

publikasjoner
• Forenkle prosesser for søknader og

rapportering
• "Forskningsportal"



Sigma 2/TSD

CRISTIN

Biobankregisteret  
(FHI)

spREK

Prosjekt

Biobank

Biobank

Prosjekt Biobank

Statens  
Legemiddelverk

EU-portal for  
legemiddelstudier

Forskningsrådet
Helseanalyseplattform

Prosjekt

Prosjekt

Publikasjon
NSD

Datasett

helsenorge.no

Helseforetak  
UH-institusjon  
Forskningsinstitutt

Helseprosjekter – Dagens situasjon



API

Forskningssrådet

spREK

Statens  
Legemiddelverk

Nasjonalt institusjons- og  
organisasjonsregister

EU-portal for  
legemiddelstudier

PROSJEKT-  
REGISTRERING

CRISTIN

Helseanalyseplattform

Biobankregisteret  
(FHI)

Sigma 2/TSD

NSD

Helseforetak  
UH-institusjon  
Forskningsinstitutt

Helseprosjekter – Planlagt situasjon



Utvalg av pågående prosesser

• Totalplan: Nasjonalt vitenarkiv + Cristin 2 + Datahåndteringsplaner + 
Dataarkivene + …
• Nasjonalt vitenarkiv
• Samarbeid om løsninger for forskningsdata
• Nordic Open Science Cloud 
• Forhandlinger av avtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
• Elsevier, Springer, Wiley og Taylor&Francis

• Helseanalyseplattformen (Direktoratet for eHelse)
• Innføring av nasjonal ID for forskningsprosjekter



Videre prosess: 
Hva er viktigst? Hvor skal vi trå til?

Kompetanse
Tilgang til kunnskap

(publikasjoner, forskere
forskningsdata)

Oversiktlig tjenestetilbud

Brukervennlige
støttefunksjoner

Verktøy for å samhandle
med andre forskere Beslutningsstøtte for ledere



Administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte
Olav Isak Sjøflot



Strategisk bakteppe

Departementets føringer
• Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 
• Strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata 

• Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
• Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

Units mandat og institusjonenes forventninger
• Units mandat og tildelingsbrev
• Institusjonenes tildelingsbrev
• Klare forventninger fra forskere, lærere, ledelse/adm og 

studenter om effektivisering og digitalisering

Overordnet bakgrunn for strategisk innretning

Nasjonale føringer
• Digital Agenda
• Digitaliseringsrundskrivene med krav til bruk av felleskomponenter
• Utredningsinstruksen
• Nasjonal strategi for bruk av skytenester



Målbilder for målgruppene (Eks. – Adm tjenester)

Studenten
• Støtte for individuelle læringsopplegg
• Effektivitet i gjennomføring (både for 

studenten og administrasjonen)
• Tilrettelegge for digital samhandling
• Fleksibilitet i studiene – også på tvers av 

institusjoner

Læreren
• Bredt tilbud av applikasjoner og digitale 

verktøy og tjenester som støtter 
gjennomføringen av utdanningen

• Fra planlegging via gjennomføring av 
undervisning og samspill med studenter og 
kolleger internt og eksternt

• Oppfølging og vurdering av studenter på 
individ- og gruppenivå

Forskeren
• Brukervennlige IKT-støttefunksjoner
• Dekke både faglige og adm. oppgaver
• Utnytte verktøy for digital samhandling til å 

arbeide effektivt i prosjekter og nettverk 
både internt og eksternt (også 
internasjonalt)

Ledelsen/Adm
• Effektivisere administrative støttefunksjoner 

og sikre god forvaltning.
• Sørger for at systemer som velges legger til 

rette for samhandling internt i UH-sektoren 
og med aktører utenfor UH-sektoren

• Har god tilgang på informasjon og 
beslutningsstøtteverktøy



Strategisk innretning – én portefølje
2018               2020               2022                  2024                 2026                2028              2030  

BOTT-
porteføljer

DFØ-
portefølje

Øvrig UH-
portefølje

BOTT ®DFØ Øvrige®DFØ

Øvrige
tjenester

(ikke DFØ)

Forberedelser Samordning av porteføljer Felles portefølje



Gevinster forutsetter samordning (1/2)

Administrasjon, ledelse og kontorstøtte – viktige forutsetninger  

Område 3:
Arbeidsprosess

Stillingsbeskrivelser

Prosedyrer

Håndbøker

Formaliserte prosesser

Automatisert
arbeidsflyt

Område 2:
Struktur

Økonomimodell

Roller

Organisasjonsenheter

Begrepsapparat

Konfigurasjon

Område 4:
Portefølje

Regnskap, lønn, innkjøp

HR, sak, arkiv

Ledelsesstøtte

Kontor og samhandling

Mellomvare (IAM mm)

Område 1:
Kultur

Samordningsvilje

Samordningsevne

Systemfleksibilitet

Orientering mot 
sektoren, ikke bare mot 

egen virksomhet



Gevinster forutsetter samordning (2/2)

Forberedelser Samordning av porteføljer Felles portefølje

2018               2020               2022                  2024                 2026                2028              2030  

Felles portefølje

Felles
arbeidsprosesser

Felles struktur

Felles kultur



Basert på kartleggingsarbeidet i Prosjekt 100 og dialog med sektoren

Område 3:
Arbeidsprosess

Område 2:
Struktur

Område 4:
Portefølje

Område 1:
Kultur

Nåsituasjonen for forutsetningene

Minimum 
for gevinst

BOTT

BOTT

BOTT

BOTT

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Grad av
samordning



Grovoversikt over tjenester og prosjekter innen domenet (Fra Prosjekt 100)
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• Stor variasjon innenfor enkelte funksjonsområder. Effektive felles arbeidsprosesser krever en mer enhetlig og 
tettere integrert systemportefølje. Vi må standardisere i større grad enn i dag.

• Ulikhetene mellom BOTT-institusjonene og øvrige UH-institusjoner blir mindre etter strukturendringene i 
sektoren, - dette vil hjelpe oss i denne prosessen.

Kontorstøtte Økonomi og 
regnskap

Lønn Virksomhets-
styring ArkivProsjektstyring HR

TjenesterProsjekter



Prosjekt 100 - Hovedfunn
• Store Admsys har oftest fellesavtaler: Men; fellesavtalene er oftest ikke 

sektorvide (ofte delt BOTT/Øvrige UH)

• Funksjonalitetsoverlapp: Ulike tjenester med delvis overlapp i 
funksjonalitet/scope hindrer gjennomgående digitalisering

• Integrasjon og styring: Behov for samlet porteføljestyring og felles integrasjoner 
(må sees samlet for alle fellesløsninger og etablering av felles forvaltning)

• Muliggjørerne er: Standardisering, Integrasjoner og Automatisering
• Behov for mer analyse rundt ledelsesinformasjon og prosesstøtte

40



Strategiske tema
• Legge til rette for digitalisering (1) gjennom å samle alle UH-institusjoner på samme 

systemportefølje innenfor ERP, Strategisk HR og sak/arkivløsninger, - BOTTs strategi på området vil 
være førende.

• Bedret ledelsesinformasjon (2) gjennom felles initiativ rundt datavarehus i UH-sektoren, - legge 
til rette for både lokale og felles implementasjoner.

• Legge til rette for effektivisering og kvalitetsheving (3) gjennom felles initiativ og systemstøtte
for robotisering (RPA) i UH-sektoren.

• Stordriftsfordeler (4) gjennom forbedrete prosesser for anskaffelser av fellesløsninger (generelt). 
Det bør være regelen at man velger fellesløsningene heller enn å gå sin egen vei.



Forberedelser Samordning av porteføljer Felles portefølje

2018               2020               2022                  2024                 2026                2028              2030  

BOTT ®DFØ Øvrige®DFØ

Legge til rette for Digitalisering – én portefølje
(1)Forberedelser Samordning av

porteføljer Felles portefølje

BOTT-
porteføljer

DFØ-
portefølje

Øvrig UH-
portefølje

Øvrige
tjenester

(ikke DFØ)
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Prosjektbelastning aggregert

SA ØL IAM HR

Slide fra UDir BOTT 17. aug ´18 v/Johannes Falck Paulsen

Risikobildet - belastning (BOTT)

Forberedelser
Samordning av 

porteføljer Felles portefølje (1)



Mulige risikoreduserende tiltak
• Program med felles programledelse for hele adm portefølje (BOTT og Unit)

• Øvrige UH med sammen med BOTT, i første fase som observatører
• Fast avrapportering til digitaliseringsstyret
• Vurdere ressurspådraget i prosjektorganisasjonen?
• Vurdere om deler av implementeringsløpet bør strekkes noe ut i tid?
• Vurdere om ambisjonsnivået på enkelte områder bør tas noe ned?
• Styrke arbeidet med felles kulturbygging!

(1)Forberedelser Samordning av 
porteføljer Felles portefølje



Bedret ledelsesinformasjon
• Etablere felles initiativ rundt datavarehus i UH-sektoren for bedre 

ledelsesinformasjon
• Mange lokale initiativer, - er behovene virkelig så ulike?
• Bør samordnes, fellesanskaffes og koordineres
• Gode løsninger bør gjenbrukes, – beste praksis
• Legge til rette for både lokale og felles implementasjoner gjennom enhetlig 

datamodell, masterdatastyring og god integrasjonsarkitektur
• Gjøre det mulig å se totalbildet på virksomhetsdata, – ikke bare fra tradisjonelle ERP-

løsninger, men også fra undervisnings- og forskningssiden
• Forutsetter koordinering på arkitektursiden og felles enhetlig 

struktur på tilgangsstyring, datadefinisjoner og grensesnitt 
mellom systemene

(2)



Effektivisering og kvalitetsheving
• Robotisering/«automatisering» (RPA)
• Heve kvalitet og effektivisere repetitive/regelbaserte oppgaver

• Muliggjør rask prototyping av nye integrasjoner/prosesser for digitalisering

• Muliggjør integrasjon mot gamle systemer og erstatning av manuelt arbeid

• Hvor står vi i dag?

• Flere interessante, - men noe sprikende initiativer

• Bør samordnes, fellesanskaffes og koordineres

• Gode løsninger bør gjenbrukes, – beste praksis

• DFØ har gjort mye på dette området, – samarbeid?

(3)



Stordriftsfordeler – felles anskaffelsesprosjekter
• Større gjennomslagskraft mot leverandørene som én samlet sektor
• Unit kan på sikt koordinere og se helhet på tvers av institusjonene
• Unit kan på sikt bistå ift. deling av beste praksis og gevinstuttak
• Dele forvaltningskostnader på tvers av sektoren, – stordriftsfordeler
• Felles løsninger kan benytte felles integrasjoner, - stordriftsfordeler
• Enhetlig systemportefølje gir synergier ift. informasjonssikkerhet
• Hva bør løses felles og hva bør fortsatt løses lokalt?

(4)



Stordriftsfordeler - klientdrift og samhandlingsplattform

Felles klientdrift Felles løsning for Office 365 i sektoren

• Felles plattform for UH-sektoren for klientdrift 
(både Windows, Linux og Mac)

Hva er 
det

UNITs 
rolle

Hvorfor

• Kartlegging av scope og behov i sektoren
• Innkjøp av tjenesten (forvalte avtalen med leverandøren)
• Bidra i implementering, plattformforvaltning og utbredelse av best practices

• Stordriftsfordeler og kjøp av standardløsninger (jf. digitaliseringsstrategien)
• Felles sikkerhetsløsninger
• Likt oppsett gir forenklet samhandling og bedre støtte for felles arbeidsprosesser
• Frigjøring av ressurser til oppgaver nærmere kjernevirksomheten

• Felles løsning for Office 365 i sektoren (enten en 
felles løsning eller xx antall satt opp likt)

Felles klient- og samhandlingsplattform

(4)



Alt kan digitaliseres...?



IMD
Annette Grande Furset



Infrastruktur, mellomvare og data



Målbilde

• Infrastrukturen er fleksibel og legger 
til rette for mobilitet og utvikling
• Data lagres én gang og 

tilgjengeliggjøres fra én kilde
• Data er gjenfinnbare, tilgjengelige, 

interoperable og gjenbrukbare (FAIR-
prinsippene).





Kartlegging av nåsituasjon



Tjenester

55

Forskningsnett

Nettverk Regnekraft DataanalyseDatalagring Mellomvare

Nettadministrasjon

Ruterdrift

Skype for Business

Sanntid tale

Videobro

eduroam

Feide

UH-AD

IaaS (Azure, AWS, UH-IaaS, Safespring)

Brage

Forelesningsopptak

Box

FS

DLR

BIRD

Cristin

NSD

NIRD lagring

Sigma2 beregningstjeneste (HPC)

Sikkerhetsanalyse

NIRD tjenesteplattform

Tableau

Logganalyse

easyDMP

Systemintegrasjoner 
via FS, Cristin og Mule

Lag 2 VPN

OneDrive (O365)

Power BI (O365)

TSD

Dataporten
Andre

Uninett inkl. 
Sigma2

Unit



Strategiske tema

• Neste generasjon nett

• Identitet og tilgang

• Lagring, deling og bruk av data



Neste generasjon nett

«En forutsetning for å lykkes med digitaliseringsstrategien er et solid og 
velfungerende nettverk.» Digitaliseringsstrategiens kap. 5.4.1

• Må videreutvikles som en helhet.
• Tilpasses økt mobilitet, nye tjenester, store datamengder, 

skyinfrastruktur ++.

Dagens fiberavtaler utløper i 2023.



Identitet og tilgang

«Det bør vurderes om det er mulig å etablere et felles nasjonalt 
brukeradministrasjonssystem for UH-sektoren, som også bidrar til økt 
samarbeid.» Digitaliseringsstrategiens kap. 5.4.8

• Styrke og forbedre autentiserings- og autorisasjonsmekanismer.
• Understøtte tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid.

Status: Initiativ rundt felles identitets- og 
tilgangsstyring. Må på plass før nye 
fellesløsninger som ERP og sak/arkiv. 



Lagring, deling og gjenbruk av data

«Data bør genereres/lagres én gang og forvaltes i én kilde for så å 
kunne gjenbrukes. » Digitaliseringsstrategiens kap. 5.4.2

• Deling og tilgjengeliggjøring av data.
• Standardisering og harmonisering.

Status: Behovskartlegging for lagringsløsninger 
pågår. Initiativ rundt felles 
integrasjonsarkitektur. Utredningsbehov på 
datadeling.



Avslutningsvis

• Infrastruktur, mellomvare og data er kritisk for utdanning, forskning 
og administrasjon.
• Behov for mer samordning og flere fellestjenester
• Store initiativer vil komme!



Informasjonssikkerhet
Rolf Sture Normann



Digitalisering vs. sikkerhet



Bevare tillit er viktig



Digitaliseringsstrategi
• «Utstrakt bruk av data og teknologi innebærer utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet»

• «Deling av data stiller forskerne overfor nye utfordringer knyttet til datasikkerhet og riktig håndtering av data»

• «Studenten må bevisstgjøres etiske, juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger»

• «Ledelsen må ivareta institusjonens verdier og interesser, og følge nasjonale føringer gjennom systematisk arbeide for 

styrket informasjonssikkerhet»

• «Helhetlig styring og ledelse av informasjonssikkerhet er et fundament for digitalisering og strategiske satsninger, og 

bygger opp under sektormålene»

• «Institusjonene skal ha egeninteresse i å løfte kravene til informasjonssikkerhet høyere enn de nasjonale 

minstekravene»

• «KD vil fortsette å stille tydelige krav til institusjonene mhp informasjonssikkerhet»

• «KD skal styrke styringen av informasjonssikkerhet»



«Styrke styringen av informasjonssikkerhet…»

• Departementet har gjennom sektoransvaret, behov for eierstyring av 
institusjonene også på informasjonssikkerhetsområdet
• KD stiller krav gjennom tildelingsbrev og etatsstyringen
• Institusjonene har et selvstendig ansvar for informasjonssikkerhet
• Unit skal spille en sentral rolle i denne styringen



KD har behov for systematikk i styringen
• Setter krav om ledelsessystem 

hos institusjonene basert på 
ISO27001
• KD har manglet tilsvarende 

rammeverk for styringen av 
informasjonssikkerhet på 
sektornivå
• ISO27014 er valgt standard for 

styring av informasjonssikkerhet



Styring av informasjonssikkerhet

Rammeverket for styring av informasjonssikkerhet i 
UH-sektoren er basert på ISO /IEC 27014:2013

KD: Godkjenner policy/strategi, 
vurderer behov, gi styringssignaler

Unit: Utvikler policy/strategi, 
handlingsplan, ledende rolle

KD: Vurderer rapporter, 
vurderer risiko

Unit: Vurdere nasjonale ROS, 
gjøre overordnet ROS for UH, 
vurdere hendelser/situasjoner

KD: Sikre at 
infosikk.problemstillinger får fokus, 
respondere på tilstand i sektoren

Unit: Sikre at infosikk understøtter 
mål og strategi, evaluere sektorens 

infosikk tilstand

KD: Rapportere til interessenter 
(stortinget/regjering, Riksrevisjon, 

JD, NSM…)

Unit: Rapporterer til interessenter 
(Datatilsynet, Forskningsrådet…), 

Kommunisere til KD og gir råd



Kartlegging P100

• Nasjonale føringer

• Felles løsninger

• Utfordrende å ivareta behov for 
kompetanse som holder tritt 
med utviklingen



Styrende dokumenter

Nasjonal strategi for 
informasjonssikkerhet

(ny versjon i oktober)

Handlingsplan for IS i 

statsforvaltningen

Digitaliserings-

rundskrivet

Digitaliseringsstrategi 
for UH-sektoren

Delstrategi for IS i 

UH

Tildelingsbrevet for 

Unit

Tildelingsbrev og 
etatsstyring for 

institusjon

Sekretariat for 
informasjonssikkerhet 

i UH-sektoren

Meld. St. 27 (2015-

2016) - Digital 
agenda
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Styring av 

informasjonssikkerh
et i universiteter og 

høgskoler -
Forskningsrapport

Meld. St. 38 (2016-
2017) IKT-Sikkerhet – Et 

felles ansvar

NOU 2015:13 Digital 

sårbarhet



Omforent målbilde

• God styring og kontroll på informasjonssikkerhet

• Sikkerhet i digitale systemer og tjenester

• Digital beredskap

• Sikkerhet i Nasjonale felleskomponenter

• God kunnskap, kompetanse og kultur på informasjonssikkerhet



Strategiske tema

• Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

• Styrke evnen til å forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser

• Sikkerhet må bli en naturlig del i alle digitale prosjekter, systemer og 
tjenester

• Studenten, forskeren og den ansatte må få tilstrekkelig kompetanse på 
informasjonssikkerhet og personvern

• Bygge en god sikkerhetskultur i hele sektoren - samarbeid



Sak 06/18 Tverrsektorielt samarbeid i SKATE (Difi) og innspill til Regjeringens nye 
digitaliseringsstrategi



Skate-samarbeidet

• Strategisk samarbeidsråd
• Bidra til en samordnet digitalisering i offentlig sektor
• Felleskomponenter og statlige brukervirksomheter

• Deltagere fra utdannings- og forskningssektoren
• Roar Olsen, Unit
• Sigurd Eriksson, Statens lånekasse for utdanning



Skate, mandat

• Skate skal behandle sentrale saker
• relatert )l digitalisering av offentlig sektor: samordning, styring, organisering, 

utvikling og finansiering av fellesløsninger
• kan på eget ini:a:v ta opp saker som oppleves relevante og vik)ge

• Skate skal gi råd om 
• sentrale tverrgående :ltak og investeringer på IKT-området
• kan komme med forslag og anbefalinger )l nye tverrgående )ltak

• Skate kan u;ale seg om 
• digitaliseringsstrategier, finansielle rammebe:ngelser og :ltak som berører flere 

sektorer
• )ltak som har stor anvendelse eller gjenbruksverdi på tvers av ansvarsgrenser

• Skate skal ha en sentral rolle i gjennomføring, oppfølging og utvikling av de 
)l enhver )d gjeldende digitaliseringsstrategier for offentlig sektor

3
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Aktuelle saker i Skate

• Regjeringens nye digitaliseringsstrategi
• Strategiske råd for digitalisering av 

offentlig sektor - med utgangspunkt i 
Riksrevisjonens administra:ve rapport 
nr. 1 2018 
• Datadeling: 

• Virkemidler for fortgang i deling
• UDordringer ved gjenbruk av data på tvers 

av offentlig sektor 
• Mål for en god ID-forvaltning - når er 

ID-forvaltningen god? 

• Kommune / stat samarbeid 
• Difi som digitaliserings-

direktorat
• Finansiering av 

tverrsektorielle :ltak
• Digitaliseringsvennlig 

regelverksutvikling 

5



Innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi:

• Endring i lovverk nødvendig 
for digitalisering
• Felles innsynsløsninger
• Pla5orm for livslang læring
• Vitnemålsdatabase
• Felles administra;ve tjenester
• Digital kompetanse

6



Sak 07/18 Nasjonal arbeidslivsportal



Informasjon
Prosjekt Arbeidslivsportalen

Benedicte Frydendal 28.08.2018



Bakgrunn for prosjektet

Hva skal vi oppnå og hva skal vi levere

Alternativ for gjennomføringsstrategien

Prosjektorganisering

Agenda for møtet

Prosjekt- og tidsplan



Nasjonal løsning – den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning 
og arbeidslivet

Løsningen kunne utvides til bruk i flere 
sektorer og områder

Tenk stort, start fokusert, skaler fort



Bakgrunnen til prosjektet er behov for bedre koordinering, flere 
praksisplasser og bedre informasjonsflyt

Behov for koordinering

En intern arbeidsgruppe på 
OsloMet 2015/16 påpekte behovet 

for koordinering av praksisavtaler 
og smidige prosesser for tildeling

av praksisstudier.

Få praksisplasser

Krevende å skaffe tilstrekkelig 
antall praksisplasser av høy kvalitet 
for enkelte utdanninger.

Mangler informasjon
Studentene har påpekt at informasjon 
om praksis er et forbedringsområde. De 
opplever at praksis gir godt utbytte, 
men er ikke godt nok forberedt 
(Studiebarometeret).
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Bakgrunn for prosjektet

Hva skal vi oppnå og hva skal vi levere

Alternativ for gjennomføringsstrategien

Prosjektorganisering

Agenda for møtet

Prosjekt- og tidsplan



1. Øke 
kvaliteten på 
nyutdannede 
kandidater

2. Sikre 
relevante og 
oppdaterte 

praksisplasser 
til studentene

Standardiserte arbeidsprosesser for praksisadministrasjon

Digital løsning for håndtering av praksisadministrasjon

Sikkerhet
Ivareta lover og regelverk, herunder personvern

Brukervennlig og sikker 
samhandlingsplattform med 
påloggingsløsninger for ulike 

brukergrupper
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Ved å standardisere og benytte digitale løsninger skal vi effektivisere 
prosessen for praksisplasser, samt ivareta sikkerhet og personvern

Virksomhetsmål: Ett marked for praksisplasser el. Én markedsplass for praksis
5. Forenkle og 

profesjonalisere 
samhandlingen 

mellom 
involverte 
aktører

6. Bedre 
ivaretakelse av 

studentenes 
personvern og 
datasikkerhet

3. Økt faglig 
utbytte for 

praksisstedene

4. Effektivisere 
og øke 

kvaliteten i 
administrative 

prosesser 
knyttet til 
praksis

•Utarbeide forslag til standardiserte 
prosesser

•Implementeringsstrategi og 
gjennomføring

•Innføre brukerstøtte
•Utpeke superbrukere

•Avholde dialogkonferanse
•Avgjøre gjennomføringsstrategi for 
utvikling

•Utrede gjeldende rammeavtaler for 
gjennomføring

•Utarbeide oversikt over nødvendige data 
og opprinnelse (MDM)

•Oversikt over rammevilkår og gjeldende 
lover og forskrifter

•Arkitekturvalg av plattform
•Modell for drift, forvaltning, 
videreutvikling

•Behov og kravoversikt

•Retningslinjer og prosedyre på 
tilgangsstyring og logging

•Valg av lagringsløsning
•Utarbeide oversikt over nødvendig 
data, lagringssted og tilgang

•Persondatasikring og GDPR

Ti
lta

k
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Ulike alternativ for gjennomføringsstrategien

• Tiltak for å avdekke mulighetsrommet i markedet og vår 
gjennomføringsevne
• En dialogkonferanse
• Vurdering av eksisterende rammeavtaler og kapasitet og kompetanse fra interne 

ressurser
• Referansebesøk Anskaffelse Interne ressurser og 

eksisterende rammeavtaler

Utvikle 
løsning 
eksternt

Anskaffe en 
utviklings-

organisasjo
n

Hyllevare 
med 

tilpasning

Etablere 
utviklings-

organisasjo
n

----- -----
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Egenskaper
Prosjektet ledes av ekstern prosjektleder som 
utfører ihht beslutninger og strategisk retning 
fattet i styringsgruppen. Modellen representerer 
en klassisk prosjektorganisering. Prosjektet vil 
ha høy gjennomføringskapasitet gitt korte 
beslutningsprosesser og eksterne ressursers 
kapasitet.

Forutsetninger
Det kreves at styringsgruppen bidrar med 
kompetanse om sektoren og kan sette 
prosjektet i kontakt med relevante 
interessenter. 

Kommunikasjon 
og 

interessentdialog
NN

Styringsgruppe
Leder: Nina 

Waaler
9  representanter

Delprosjekt 1: 
Prosess og innføring
Ansv: Unit
Standardisering av 
arbeidsprosesser og 
begreper
Utrulling og 
implementering

Delprosjekt 2: 
Design, teknisk 
løsning og 
infrastruktur
Ansv: Benedicte 
Frydendal
Virksomhetsarkitektur
og IT

Delprosjekt 3: 
Integrasjoner, 
sikkerhet og tilgang
Ansv: Unit
Valg av API, 
lagringsløsninger, 
sikkerhet og personvern

Prosjektkontor-
og ledelse
Benedicte 
Frydendal

Organisering av prosjektet



Rollene er beskrevet for å dekke prosjektledelse, anskaffelse, prosessendring 
og utvikling

Rolle/Bidrag Beskrivelse Fase Andel
Prosjektleder Leder prosjektet og sikrer fremdrift og leveranser i henhold til styringsdokumentet Alle 100 %
Prosjekteier Eier av prosjektet og ansvarlig for gevinstene Alle 20 %
Delprosjektleder Prosess Ansvarlig for utarbeidelse av standardiserte prosesser Alle 100 %
Delprosjektleder API/Sikkerhet Ansvarlig for integrasjoner, pålogging, tilgangsstyring og oppfyllelse av rammevilkårene Alle 100 %
Kommunikasjon og informasjon Ansvarlig for alt av kommunikasjon om løsningen og prosjektet. Ansvarlig for interessentanalyse og –

dialog.
Alle 50 %

Prosesseiere/brukere Medarbeidere som bruker og eier prosessene for praksisplasser i dag, både fra utdannings- og 
praksisstedene.

Alle 20 - 50 %

Anskaffelse Juridisk bistand på anskaffelse Planlegging

Gjennomføring

80 %

100 %
Virksomhetsarkitekt Bistå prosjektet for å skape en oversikt over virksomheten og eksisterende IT-portefølje Planlegging

Gjennomføring

80 %

50 %
Løsningsarkitekt Bistå prosjekt i valg av løsningsalternativ Planlegging

Gjennomføring

80 %

50 %
Sikkerhet og personvern Sikre at data lagres og brukes forsvarlig. Planlegging

Gjennomføring

50 %

20 %
Informasjonsarkitekt Ansvarlig for informasjon, prosesser og arbeidsflyt. Funksjonelt ansvarlig. Planlegging

Gjennomføring

20 %

50 %
Frontendutvikler Ansvarlig for utvikling av brukergrensesnitt og funksjonalitet. Gjennomføring 100 %
Backendutvikler Ansvarlig for utvikling mot servere og databaser. Gjennomføring 100 %
Infrastruktur og database Ansvarlig for valg, opprettelse og krav for infrastruktur og databaser. Gjennomføring 50 %
Integrasjonsutvikler Ansvarlig for utvikling av integrasjoner til og fra omkringliggende applikasjoner Gjennomføring 50 %
Grafisk designer og usability Ansvarlig for grafisk profil, grensesnitt og brukervennlighet Gjennomføring 50 %



Forslag til ressurser i styringsgruppen

# Navn Institusjon Tittel Bidrag

1 Nina Waaler Oslo Met Prorektor for utdanning Eier og ansvarlig for beslutningsprosesser og fremdrift i prosjektet

2 Marianne Brattland Oslo Met Studiedirektør Nestleder og bidrar med kompetanse om utdanningssektoren og sikrer Arbeidslivsportalens 
langsiktige strategi

3 Asbjørn Seim Oslo Met Direktør for digitalisering og 
infrastruktur

Sikre at prosjektet er samkjørt med den overordnede digitaliseringsporteføljen

4 Inger-Anne Fånes Sætermo NTNU Leder avdeling for 
utdanningskvalitet

Sikre felles prosesser på tvers av utdanningssektoren 

5 Veslemøy Hagen UiS Utdanningsdirektør Sikre felles prosesser på tvers av utdanningssektoren 

6 Are Turmo NHO Kompetansedirektør Representere praksisplassene

7 Kristin Weidemann Wieland
(Foreløpig godtatt)

KS Direktør Forskning 
innovasjon og digitalisering

Bidrar med kompetanse på digitalisering og representere praksisplassene

8 TBC Helseforetak ? Sikre at tjenester/funksjonalitet er relevant for praksisplassene

9 TBC NSO ? Sikre at tjenester/funksjonalitet er relevant for bruker

10 Grete Christina Lingjærde UNIT Direktør Sikre formålstjenlige arkitekturvalg og overføring av løsningen til drift
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Prosjektplanen følger OsloMets prosjektmodell og planlegger nasjonal 
lansering innen juni 2020
Konseptfase

1/6/20201/8/2018 1/1/2019 1/1/2020

Mobilisere 
prosjektet

Krav, 
arkitekturvalg og 
gjennomførings-

strategi

Anskaffelse/ 
etablere 

gjennomførings-
evne

Iterativ 
utvikling

Kontinuerlig 
forbedring

Overlevering 
til drift

Planlegging Gjennomføring AvslutningBP2BP1 BP3 BP4

Innhold og 
oppgaver

Etablere struktur for 
prosjektet og utarbeide 
styringsdokument

Etablere en 
gjennomføringsstrategi 
basert på vurderinger av 
arkitektur, behov og 
rammevilkår

Etablere 
gjennomføringsevnen 
til prosjektet

Parallell iterativ 
utvikling av løsning og 
prosesser gjennom 
brukerinvolvering

Lanseringsoppgaver for 
løsning og prosesser

Lansering og etablere 
modell for forvaltning, 
kontinuerlig forbedring 
og brukerstøtte

Leveranser
1. Styringsdokument
2. Strategi for portalen
3. Prosjektorganisasjon 

og styringsstruktur
4. Mål og 

nøkkelindikatorer
5. Kommunikasjonspla

n 

6. Dialogkonferanse
7. Kartlegge 

eksisterende 
applikasjoner og bruk

8. Avklare behov og krav 
9. Vurdering av 

arkitekturvalg
10.Gjennomførings-

strategi

11. Gjennomføring av 
anskaffelse

12. Plan for 
informasjons-
sikkerhet

13. Funksjonelt design
14. Utvikling av 

standardiserte 
prosesser

15. Portalløsning
16. Standardiserte 

prosesser
17. Implementering- og 

opplæringsplan
18. Betalansering av 

løsning

19. Forbedret løsning
20.Implementering av 

prosesser og 
arbeidsmetoder

21. Nasjonal løsning
22.Kontinuerlig 

forbedring
23.Opplæring
24.Brukerstøtte
25. Forvaltning og drift



Trenger prosjektet alle rollene, 
kan dette gjøres med færre 

ressurser?

Det er et teknisk prosjekt, 
men 50 % av jobben vil dreie 
seg om prosess, innføring og 

mennesker.

Finne ut av hvordan vi skal 
forholde oss til andre 

institusjoner som lager 
tilsvarende løsninger. NTNU og 
UiS har løsninger som dekker 

deler av behovene.
Brukerinvolvering og 

iterativ utvikling 
sammen med de som 

kjenner domenet.

Må kjenne til 
brukerbehovene og 
ikke kun stupe inn i 

en teknisk 
anskaffelse som ikke 

treffer behovene.

Styringsgruppen og 
Digitaliseringsrådet
sier (blant annet):

Undersøke 
muligheten for 

Innovativ anskaffelse 
og 

Leverandørutviklings-
programmet

Start med å 
modellere fremtidig 
prosess for de som 

har behovet, 
studentene og 
praksisstedene Ingen eksisterende 

system, lykkes bedre 
når det ikke er noe 
som skal erstattes

Hva  er 
grunnen til at 

ingen har gjort 
dette tidligere?

Smidig tilnærming og 
innovative 

anskaffelser.

Generalisere opp fra 
eksisterende løsninger

Hvordan skaffe en 
nasjonal løsning: 

Ingen bedre autoritet 
enn suksess



PLANS ARE WORTHLESS, BUT 
PLANNING IS EVERYTHING
DWIGHT D. EISENHOWER



Hvorfor ønsker Unit å bidra i prosjektet?

• Mobile og dynamiske studieløp
• Personlige læringsmiljøer
• Te9ere samspill med næringslivet
• Livslang læring



Sak 08/18 Nasjonalt vitenarkiv

Foreløpige observasjoner og vurderinger



Dagens arkivlandskap - observasjoner

• Veldig sammensatt landskap, lite enhetlige arbeidsprosesser, mange 
ulike tjenester for deponering, og mange institusjoner uten egne 
arkiv.
• Ugunstig/varierende arbeidsflyt i publisering/deponeringsprosessen
• Mye duplisering av arbeidsprosess med medfølgende duplisering av 

metadata. Dette gir behov for ekstra korrigerende ledd.



Foreløpige vurderinger

• Behov for felles arbeidsflyt/Beste praksis – sikre at NVA gir god 
prosesstø;e
• Bedre kvaliteten på metadata ved første gangs registrering.
• Se prosessene i sammenheng for å sikre kvalitet på metadata og 

redusere arbeidsinnsats.
• Prosjekter/Beskrivelser/Prosjektkataloger må samordnes/synkroniseres 

for å sikre konsistens mellom publikasjoner og prosjekter.
• Internasjonalt har datakuratoren få; en sentral rolle i denne verdikjeden 

kny;et El korrekt førstegangsregistrering av vitenskapelige publikasjoner 
og Elhørende enEteter.



Resultater
Inst. C

Kvalitetssikre 
og godkjenne 

Resultater
Inst. B

Kvalitetssikre 
og godkjenne 

Eksempel på hvordan verdikjeden ser ut i dag

Søknads-
prosessen

Registrere 
publikasjoner

Kvalitetssikre 
og godkjenne 

Etablere
prosjekt

ProsjekterGodkjente
søknader

Gjennom-
føre

Resultater
Resultater

Inst. A Institusjonelle arkiv

Kvalitetssikre 
og godkjenne 

NFR, m. fl.NFR, m. fl.

Cristin

Prosjekt

Avslutte

Overføringsarkivet

Intern prosess 
for utarb. av 

søknad

Søknader

Inst. X



Mulig fremtidig verdikjede (konseptuelt)

Søknads-
prosessen

Kvalitetssikre 
og godkjenne

Registrere 
publikasjoner

Etablere
prosjekt

Godkjente
søknader

Gjennom-
føre

metadata
metadata fulltekst

Institusjonelt view .
.
.

NVA

Cristin

Prosjekt

Dep.

Inst. B

Inst. C

Nasjonalt view

OpenAIRE, m. fl.

NFR

Inst. A

AvsluIe
Intern prosess 
for utarb. av 

søknad

Søknader

NFR, m. fl.Inst. X



NVA vil være en naturlig del av Cristin sitt dataunderlag, men det er 
også en selvstendig metadatakatalog over sektorens publikasjoner (inkl. 
forskningsformidling, rapportserier og forskningsdata) – som gir den 
enkelte institusjon oversikt over egen produksjon.


