
Sak 7 Vedlegg A: Informasjon om etablering av felles identitets- og 
tilgangsstyring (IAM) 
 

Dagens situasjon 

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) er ressurskrevende forretnings- og sikkerhetskritiske funksjoner i 

enhver organisasjon. Høyere utdanning og forskning kjennetegnes av en svært mangfoldig 

brukergruppe med til dels stor utskifting og behov for et vidt spekter av digitale tjenester. Sektoren 

preges av fragmenterte og mangelfulle prosesser og verktøy for å ivareta hele livsløpet knyttet til 

tilgangskontroll. Dette medfører problemer av ulik karakter:  

 Sikkerhetsmessige:  
o 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.  

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

o Sentrale føringer som tildelingsbrev fra KD, Riksrevisjonens Dokument 1, samt brev 
fra KD til UH-institusjonene i januar 2019 peker på behov for bedre sikkerhet og 
kontroll på tilgangsstyring i UH-sektoren.  

 Juridiske  
o Det mangler oversikt over hvem som har tilgang til hva, hvem som har gitt denne 

tilgangen og hvorfor tilgang er gitt.  
o Det er ikke mulig å tilfredsstille rapporteringskrav om hvem som har tilgang til hva.  

 Operasjonelle:  
o Nye personer har ikke brukerkonto med korrekte tilganger ved oppstart.  
o Personer uten norsk fødselsnummer er ikke operative like raskt som alle andre.  
o Personopplysninger registreres på ulike steder og ansvar for registrering kan være 

uklart plassert.  
o Svake eller manglende selvbetjeningsløsninger fører til utydelig eierskap til IAM-

prosessene. 

Gevinster ved innføring av IAM som fellestjeneste 
Felles IAM vil bidra til å realisere gevinster innenfor flere områder:  

 Understøtte strategiske mål 

o Et felles IAM vil øke sektorens evne til å håndtere ytterligere digitalisering fordi det 

tilrettelegger for felles tjenester, harmonisering av prosesser og standardisering. 

o Et felles IAM vil legge til rette for samhandling på tvers av institusjoner, 

studentmobilitet og livslang læring. 

 Økt sikkerhet 

o 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. 

o 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. 



 Etterlevelse av lovverk og retningslinjer 

o Forbedret revisjonsbevis på grunn av bedre innsikt inn i tilgangsrettigheter, 

ansvarsfordeling og livssyklus for brukerhåndtering.  

o Sikre oppfyllelse av lovkrav. 

 Økt operasjonell gevinst 

o Bedre utnyttelse av interne ressurser og reduksjon av feil gjennom automatisering 

og standardisering av prosesser. 

o Reduksjon av lisenskostnader ved å fjerne brukere som ikke lenger skal ha tilgang. 

o Økt produktivitet og brukeropplevelse for sluttbrukere gjennom innføring av 

ytterligere funksjonalitet og økt selvbetjening. 

Gjennomføringsplan 
Siden forrige møte i digitaliseringsstyret har Uninett i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og 

Unit gjennomført fase 1 av felles prosjekt for IAM. Det er i denne fasen gjennomført en 

markedsanalyse blant 13 leverandører samt innhentet erfaringer fra 5-10 IAM-prosjekter i norsk 

offentlig sektor og ved UH-institusjoner i Norden og USA. Markedsanalysen har vist at markedet for 

IAM-løsninger er rikt og modent og gir grunnlag for en god anskaffelsesprosess. 

Erfaringsinnhentingen har dannet grunnlag for plan for etablering av felles IAM.  

Prosjektet anbefaler at neste fase starter opp umiddelbart etter digitaliseringsstyrets beslutning 28. 

januar. I fase 2 gjennomføres en anskaffelse av IAM-løsning. Deretter innføres også i fase 2 løsningen 

hos UiB, som er utpekt som pilotinstitusjon av BOTT. Parallelt etableres en sentral 

tjenesteforvaltning for IAM, samt en plan for innføring for resten av UH-sektoren. Innføringen for 

resten av UH-sektoren vil utgjøre IAM-prosjektets fase 3. 

Rekkefølge og tempo i innføringen i fase 3 må avstemmes mot behov i andre fellesprosjekt, de ulike 

institusjonenes modenhet, samt leverandørens kapasitet. Plan for fase 3 må hensynta dette og 

utarbeides i tett samarbeid med institusjonene. 

Overordnet milepælsplan for fase 2 

Nr Beskrivelse av milepæl Innen 
dato 

Besluttes av 

1 Arbeidsgruppe og referansegruppe etablert Q1 2019 Prosjektet 

2 Anbudskonkurranse lyst ut Q2 2019 Styringsgruppen 

3 Mottaksprosjekt hos pilot (UiB) etablert Q2 2019 Prosjektet 

4 Kontrakt signert Q4 2019 Styringsgruppen 

5 Pilotering igangsatt (UiB) Q4 2019 Prosjektet 

6 Sentral forvaltningsorganisasjon etablert  Q4 2019 Styringsgruppen 

7 Pilotprosjekt overlevert til linjeorganisasjon ved UiB Q3 2020 Styringsgruppen 

8 Plan for videre innføring i UH-sektoren (fase 3) vedtatt.  Q3 2020 Styringsgruppen 



 

Organisering av fase 2 

 

Fase 2 organiseres som vist i skissen over, med Unit som prosjekteier, Uninett som prosjektleder og 

UiB som pilot. Fase 2 vil bestå av tre delprosjekt: anskaffelse, forvaltning og mottaksprosjekt hos UiB. 

UH-sektoren blir involvert på følgende måter i fase 2: 

 Deltakelse i styringsgruppen 

 Deltakelse i referansegruppen for prosjektet 

 Deltakelse i arbeidsgruppen for anskaffelsen 

 UiB som pilot 

Koordinering med andre fellesprosjekt  
Felles tilnærming til IAM er en viktig forutsetning for gode løsninger i en rekke andre fellesprosjekter 

i høyere utdanning og forskning, herunder pågående arbeid med systemer for økonomi og lønn (ØL) 

og sak og arkiv (SA). IAM-prosjektet har i fase 1 opprettet dialog med disse prosjektene. I fase 2 må 

det videre etableres en god koordinering på tvers av prosjektene. Skissen under viser tentativ 

overordnet plan for henholdsvis ØL, SA og IAM.  

 

Prosjektrisiko 
Gjennom erfaringsinnhenting gjort i fase 1 har vi erfart hvilke risikomomenter man må være 

oppmerksom på i IAM-prosjekter. Det skal drives en aktiv risikostyring i prosjektet, og nedenfor listes 

tiltak som vil redusere nevnte risikomomenter. 

Risikomoment Tiltak ved den enkelte UH-institusjon Tiltak ved den sentrale 
prosjektorganisasjonen 

Prosjektet behandles 
som et IT-prosjekt 

 Prosjektet må anerkjennes som et 
organisasjonsprosjekt. 

 Det må etableres en god og 
tydelig forankring, involvering og 

 Tett oppfølging av 
mottaksprosjektene hos UH-
institusjonene. 

 Etablere beste praksis for 



kommunikasjon med alle berørte 
parter. 

 Det må i en innføringsperiode 
settes av ressurser til endring av 
arbeidsprosesser og rutiner.  

innføring. 

Utilstrekkelig 
forankring i ledelsen 

 Det må etableres en god og 
tydelig forankring, involvering og 
kommunikasjon på alle 
ledernivåer. 

 God kommunikasjon med 
institusjonene rundt 
gevinstbildet. 

 Innføringsplan må hensynta 
modenhet hos institusjonene. 

Prosjektet blir for 
komplekst 

 Det må settes av nok tid til 
prosjektet og arbeidsmetoden bør 
være «inkrementell», det vil si 
med jevnlige og små leveranser.  

 Det må være rom for og evne til å 
håndtere endringer underveis. 

 Anskaffelse og pilotering av 

felles IAM-løsning bør være 

første steg. 

 Det må utarbeides en 

hensiktsmessig 

innføringsplan. 

Uhensiktsmessig 
prosjektorganisasjon 

 Et lite, men dedikert team bør 
jobbe fokusert med å innføre ny 
løsning og gradvis flytte 
prosesser/tjenester fra gammelt 
til nytt system.    

 Etablere beste praksis for 
innføring. 

Høy grad av ikke-
standard løsninger 

 Det må skapes aksept for å ta i 
bruk standardløsninger. 

 Det må etableres en sentral 
forvaltningsorganisasjon for å 
sikre standardisering og felles 
utvikling. 

 Forvaltningsorganisasjonen 
må sørge for hensiktsmessig 
involvering av sektoren. 

 

Kostnader 
Markedsanalysen viser at IAM-markedet er modent og med mange aktører. Uninetts erfaring fra en 

rekke systemanskaffelser for sektoren over flere år tilsier at det er mulig å få til en god 

priskonkurranse i en slik situasjon. Det er imidlertid viktig å påpeke at kostnadsbildet knyttet til IAM-

løsninger inneholder mer enn pris for selve løsningen, og er i stor grad knyttet til arbeidsprosesser. 

Dette er kostnader som institusjonene allerede har, men i en innføringsperiode må man påregne 

økte kostnader. 

Finansieringsmodell 
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. 


