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Utredning datalagring  
Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet har gjennom tildelingsbrev bedt Uninett om å "undersøke behovet for 
lagringsløsninger i sektoren og eventuelt vurdere muligheten for etablering av tjenester i forbindelse 
med et slikt behov". 
 
Med utgangspunkt i tildelingsbrevet ble det sensommeren 2018 etablert et prosjekt som tar 
utgangspunkt i dette og legger vekt på behovsanalyse for å kunne svare på hvilke lagringsbehov 
sektoren har, og hvilken rolle Uninett eventuelt kan spille for å dekke behov som i dag eventuelt ikke 
er dekket. 
 

Vurdering 
Prosjektets mål 
Resultatet av prosjektet er en rapport som skal behandles i Uninetts ledergruppe innen februar 2019.  
 
Rapporten skal: 

 Tydeliggjøre hva lagring er for sektoren og hvilke gevinster det kan gi å ha felles  
løsninger. 

 Kartlegge lagringsbehov hos ulike målgrupper i sektoren. 

 Kartlegge eksisterende tjenester/løsninger/leverandører. 

 Analysere hvilke behov som i dag dekkes godt av eksisterende løsninger og hvilke behov som 
mangler gode løsninger, samt hvilke aktører som dekker hvilke behov (behov/gap-analyse). 

 Gi en anbefaling om videre arbeid for å sikre at sektoren har gode lagringsløsninger tilpasset 
sine behov. 

 
Det er lagt vekt på sektorforankring av prosjektarbeidet, ved å inkludere deltakere fra sektoren i 
prosjektgruppa: NTNU, UiO, UiT, UiB, HVL, Unit, Uninett Sigma2 og Uninett.  
 
Prosjektet skal også se til allerede gjennomført arbeid på dette området, eller pågående 
prosjekter/utredninger, for å unngå dobbeltarbeid. Eksempler på dette er: 
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 Arbeidsgruppen for organisering og finansiering av nasjonal e-infrastruktur for forskning i 
Norge frem mot 2030. 

 Det arbeidet som har vært og pågår i sektorens fagutvalg. 

 Helsedataprogrammet 
 

Status for arbeidet og videre fram i tid 
Prosjektet er nå inne i en sluttfase og som et ledd i sektorforankringen var lagringsbehov en egen 
sesjon på Uninett Workshops i Trondheim 14. og 15. januar 2019.  
 
Selv om rapporten ikke er endelig ferdig, er det et par områder vi kan peke på hvor tiltak bør 
vurderes: 

 Lagring av informasjonsverdier på en god, sikker og enkel måte. I dette ligger blant annet 
o Tydeliggjøring av hvordan data klassifiseres og dermed kan håndteres/lagres.  
o Potensial for forbedringer rundt fellesløsninger for håndtering av «røde data» 

(sensitiv/konfidensiell). 
o Felles forståelse og tolkning av jus/lovverk knyttet til dette. 

 Etablere en mer strukturert portefølje av fellesløsninger for lagring, for å sikre bedre 
samhandling, bedre avtaler, mer enhetlig tilgangsstyring, etc. 

 
Første punkt grenser opp mot sektorens behov for videre arbeid rundt informasjonssikkerhet, mens 
andre punkt peker på viktigheten av bedre porteføljestyring og flere fellestjenester i sektoren. 
 
Resultatene og innholdet vil i første omgang bli diskutert i Uninetts ledergruppe, med en vurdering 
av de anbefalingene rapporten kommer med. Uninett ser det som et naturlige videre steg å løfte 
disse anbefalingene/vurderingene opp i relevante fagutvalg til diskusjon, med den hensikt å få 
klarhet i hvilke anbefalinger/tiltak Digitaliseringsstyret i siste instans bør få til vurdering. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeid. 
 

 
 

 
 


