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Etablering av fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM)  
 

Bakgrunn 
Identitets- og tilgangsstyring (IAM) sørger for at studenter og ansatte gis riktig tilgang til tjenester og 

data til rett tid av de rette årsakene. Det blir stadig mer virksomhetskritisk å sikre riktige tilganger på 

tvers av heterogene teknologimiljøer og sektoren opplever økende krav til internkontroll, revisjon og 

dokumenterbar etterlevelse av lover, regler og forskrifter.  

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren ber om at det vurderes etablert et 

felles nasjonalt brukeradministrasjonssystem. Forprosjekt og mulighetsstudium utført av BOTT i 

perioden januar 2017 til juli 2018 peker også på at en felles tilnærming til identitets- og 

tilgangsstyring (IAM) i sektoren vil øke evnen til standardisering og etablering av felles tjenester. I 

tråd med dette ligger etablering av felles løsning for IAM i høyere utdanning og forskning som et 

sentralt initiativ i utkast til handlingsplan for digitaliseringsstrategien. Fagutvalget for infrastruktur, 

mellomvare og data støtter et arbeid med felles IAM, og har vært en pådriver for å fremme 

etablering av felles IAM som en vedtakssak for digitaliseringsstyret.  

Felles IAM var oppe som orienteringssak i digitaliseringsstyrets møte 2/2018, som sak 20/18 Felles 
prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM). Siden er det utarbeidet en gjennomføringsplan for 
etablering av felles IAM i høyere utdanning og forskning, med utgangspunkt i anbefalinger fra 
gjennomførte forprosjekter i BOTT samt en vurdering av sektorenes samlede behov. Det er i dette 
arbeidet også innhentet informasjon fra aktuelle tilbydere av IAM-løsninger samt konkrete erfaringer 
fra andre relevante IAM-prosjekter.  
 

Vurdering 
Etableringen av felles IAM vil gi gevinster i form av økt evne til å understøtte strategiske mål, økt 

sikkerhet, bedre etterlevelse av lovverk og retningslinjer samt økt produktivitet og brukeropplevelse. 

Spesielt viktig er gevinster knyttet til informasjonssikkerhet, aktualisert blant annet av kritikk i 
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Riksrevisjonens Dokument 1 vedrørende sikkerhet og tilgangsstyring i sektorens økonomi- og 

forskningssystemer. 

Felles tilnærming til IAM er en viktig forutsetning for en rekke andre felles initiativer i høyere 

utdanning og forskning, herunder pågående arbeid med å anskaffe og implementere felles systemer 

for økonomi og lønn (ØL) og sak og arkiv (SA). 

Etablering av IAM som fellestjeneste i høyere utdanning og forskning vil innebære å anskaffe en IAM-
løsning i markedet, å etablere felles forvaltning av løsningen samt en gradvis innføring ved 
institusjonene. Institusjonenes innføringsprosjekter må behandles som organisasjonsprosjekter, 
siden IAM er så tett knyttet til institusjonenes virksomhetsprosesser. Uninett gis det utførende 
ansvar for etableringen av felles IAM, i nært samarbeid med sektoren representert ved UiB som 
pilotinstitusjon. Sektoren vil involveres gjennom styringsgruppe, referansegruppe og arbeidsgruppe. 
 
Kostnadsbildet for felles IAM inneholder mer enn pris for selve løsningen, og er i stor grad knyttet til 
arbeidsprosesser. Dette er kostnader institusjonene allerede har, men i en innføringsperiode må man 
påregne økte kostnader.  
 
Som fellestjeneste skal IAM normalt finansieres av brukerinstitusjonene. Uninett AS vil i egenskap av 

å være organisert som aksjeselskap kunne forskuttere kostnader knyttet til anskaffelse og etablering 

av forvaltning, for siden å hente kostnadene inn gjennom tjenesteavgift. Hver enkelt virksomhet 

finansierer eget innføringsprosjekt og egne lisenskostnader. 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar at det etableres en fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i 
høyere utdanning og forskning. Uninett gis det utførende ansvar for etableringen, i nært samarbeid 
med sektoren representert ved en pilotinstitusjon. 
 
Vedlegg 07A: Informasjon om etablering av felles identitets- og tilgangsstyring (IAM) 

 


