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Råd fra Fagutvalg for Arkitekturstyring 
  
1 Fagutvalget ønsker å påpeke arkitekturmessige konsekvenser av andres 

initiativer og prioriteringer. 
2 Det etterlyser mer fokus på APIer som muliggjører for tjenesteutvikling i 

sektorene. 
3 Konsekvensene av fagutvalgets arkitekturmessige råd bør synligjøres bedre.  
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Agenda- 
punkt 

Tema 

1 Fagutvalget tilbakemelding på handlingsplanen 
 Stian innledet med en oppdatering på status i arbeidet med handlingsplanen. Det er 

gjennomført en prioritering av initiativer med utgangspunkt i hvilke av initiativene som 
er allerede vedtatt politisk, hvilke som forventes å gi høyest gevinst, og hvilke som er 
forberedende steg for transformasjon. Prioriteringen står for tiden ikke i samsvar med 
finansiering og tilgjengelige kapasitet for å gjennomføre initiativene.  

Heidi presenterte utdrag fra utkast til handlingsplan. UNIT ønsker tilbakemeldinger fra 
fagutvalget på handlingsplanen slik den foreligger.  

2 Om prioritering 
 Fagutvalget er delt i spørsmålet om prioritering.  

Noen mener at fagutvalget for arkitektur ikke skal mene noe om prioriteten på ulike 
mål eller initiativer.  Fagutvalg for arkitektur skal kun gi råd om hva som skal til for å 
realisere mål og initiativer.  
 
Andre mener at arkitektur kan være muliggjøreren for å oppnå mål, og at ved at 
fagutvalget for arkitektur kan se det store bildet og på tvers av områder, kan man 
påpeke viktigheten av ulike initiativer og tekniske muligheter. 
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3 Konsekvenser av prioritering 
 Sekretariatet innvender at det er viktig å sikre at arkitekturinitiativer får tilstrekkelig 

oppmerksomhet og prioritet, og spør hvilke konsekvenser for arkitekturen den 
foreliggende prioriteringen vil gi.  
 
Fagutvalget trekker fram at flere initiativer, som læringsanalyse og tilgjengeliggjøring av 
data for forskning, er avhengig av blant annet masterdata, integrasjonsarkitektur og 
IAM.  
 
Fagutvalget stiller samtidig spørsmål om hva fagutvalget kan bidra med utover å 
påpeke disse initiativene. Et medlem mener at blant fagutvalgene er utvalget for 
arkitektur godt egnet til å kunne ta rollen som virksomhetsarkitekt og formulere de 
tverrgående behovene.  
 

4 Arkitekturgrep 
 Basert på tidligere innspill fra blant annet fagutvalget, har sekretariatet formulert noen 

grep og tilnærminger til arkitekturarbeidet, som skal understøtte overordnede mål, sett 
i lys av aktuelle utviklingstrekk.  
 
Et medlem av fagutvalget etterlyser mer fokus på APIer på tjenestene, spesielt ifm 
nyutvikling, i sektoren, som en forutsetning for å kunne bruke arkitekturen på en god 
måte. Vedkommende mener APIer bør konkretiseres som et eget initiativ. Noen APIer 
er hensiktsmessig å utforme for å tilby grunndata, andre vil være på et høyere 
tjenesteabstraksjonsnivå og omfatte prosesser eller prosessteg. 
 
Videre mener fagutvalget at konsekvensene av faglige råd fra fagutvalget må 
synliggjøres bedre. Dette kan for eksempel være i form av modeller som viser 
sammenhengene i arkitekturlandskapet. Det etterlyses samtidig kostnadsestimater for 
ulike initiativer. Sekretariatet opplyser at man har begynt å gjøre høynivå estimater.  

5 Begreper 
 I møte 3/2018 i fagutvalget, ønsket sekretariatet innspill til et arbeid med begreper 

innenfor statistikk i universitets- og høyskole-utdanning. Etter presisering rundt rollen 
til fagutvalget i denne sammenhengen, har medlemmene i fagutvalget besluttet å 
sende tilbakemeldingene sine gjennom UHR, siden tilbakemeldingene tilhørte 
utdannings-domenet. Fagutvalget mener at dette er et område andre er bedre skikket 
til å gi innspill på, da det krever inngående domenekompetanse.  
 
Sekretariatet mener det er viktig å forholde seg til slike prosesser, da de danner 
underlag for videre arkitekturarbeid. Man må finne balansen mellom det det langsiktige 
arbeidet og hva som bidrar til at pågående initiativer kan realiseres raskere. 
 
UNIT sendte egne tilbakemeldinger separat som deltakende organisasjon i 
begrepsprosessen.   
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Innhold

Bilde 3 – 7: Utdrag fra felles handlingsplan.
Bilde 8 – 11: Fagutvalgets innspill sett i sammenheng med 
handlingsplanen.
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Hovedgrep/valg 
nasjonalt for å nå 

målene

Kilder: 
Digitaliseringsstrategien, 

delstrategier, andre 
utredninger, erfaringer, 

workshops

Oppbygning av handlingsplan

Innledning
1. Utdanning

1.1 Målbilder
1.2 Strategiske valg
1.3 Initiativoversikt

2. Forskning
2.1 Målbilder
2.2 Strategiske valg
2.3 Initiativoversikt

3. Administrasjon, ledelse, kontorstøtte 
3.1 Målbilder
3.2 Strategiske valg
3.3 Initiativoversikt

4. Informasjonssikkerhet
4.1 Målbilder
4.2 Strategiske valg
4.3 Initiativoversikt

5. Infrastruktur, mellomvare, data
5.1 Målbilder
5.2 Strategiske valg
5.3 Initiativoversikt

6. Styring, finansiering, organisering
7. Initiativoversikt

Kilder/Referanser

Fra Digitaliserings-
strategien og 

andre styrende 
dokumenter

Målbilder Strategiske
valg Initiativ
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Prioritering

Målene fra digitaliseringsstrategien er omfattende. Handlingsplanen beskriver flere initiativ enn det gjennomføringskapasitet og ressurser tillater, det er derfor behov for å prioritere. Prioriteringene 
bør gjøres på bakgrunn av politiske fokusområder og tiltakets verdipotensiale som en fellestjeneste. Konkrete verdivurderinger kan først gjøres som en del av porteføljestyringen hvor tiltak og 
prosjekter for å realisere initiativene skal defineres. Erfaringene fra eksisterende fellestjenester beskrevet i tidligere avsnitt gir indikasjoner på hvilke typer fellestjenester som gir mest verdi De 
politiske prioriteringer vil sammen med behovs- og verdivurderingene legges til grunn for å trekke frem de initiativene som i første omgang bør iverksettes som prosjekter. De politiske prioriteringene 
er hentet fra Regjeringsplattformen Granavolden, ABE reformen, Regjeringens digitaliseringsrundskriv, påbegynte stortingsmeldinger samt tildelingsbrev og utviklingsavtaler mellom KD og 
underliggende institusjoner:

• Utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg, innføring av digital vurdering og eksamen.

• Arbeidslivsrelevans i utdanningen ved blant annet samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanningsinstitusjoner, arbeidspraksis under studiene, mer innovasjon og entreprenørskap innenfor 
høyere utdanning.

• Gjennomføre kompetansereformen «Lære hele livet» for at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet og for at flere skal kunne stå i jobb lenger. Utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital 
kompetanse. Legge til rette for bedre samarbeid om digital kompetanse mellom arbeidslivet og utdanningssektoren.

• Økt studentmobilitet vil kreve enklere administrasjon for mottagende og avgivende institusjon samt ikke minst for studenten.

• Åpen forskning gjennom å gjøre forskningen mer tilgjengelig ved å stimulere til mer åpen forskningsformidling og mer åpne data.

• Forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler og generelt forenkle den administrative byrden til forskere.

• Tenke tjenestekjeder på tvers av tjenester og sektorer til beste for innbyggere (elev, student, voksenopplæring og mottager av tjenester fra en rekke andre offentlige etater), næringslivet og for en 
mer effektiv offentlig forvaltning. Årlige effektiviseringskrav gjennom ABE reformen vil også være førende for prioriteringene.

• Muliggjørende felleskapabiliteter innen infrastruktur, mellomvare og masterdata vil prioriteres, da mange av de vil være en forutsetning for å realisere nye digitale tjenester.

Selv om det gjøres prioriteringer vil et bredere omfang av initiativbeskrivelser være en del av handlingsplanen. Dette synliggjør det totale omfang av initiativ som er nødvendig for å realisere alle mål i 
Digitaliseringsstrategien. Med bakgrunn i angitte prioriteringsføringer bør følgende initiativ med tilhørende prosjekter prioriteres, men det presiseres at det vil være porteføljestyringsprosessen mot 
Digitaliseringsstyret som med bakgrunn i årlige rammer gitt i styringsdialogen fra KD, som endelig vedtar hvilke prosjekter som prioriteres:

<her oppsummeres prioriteringene, inkl å angi hvilke prosjekter som bør gå i 2020 og helst inkl 2021/22>



Strategiske valg knyttet til prioritering

Handlingsplan skal ha balanse mellom

Forskning og utdanning Administrasjon

Muliggjørende
plattform

Standardiserende 
fellestjenester

Innovasjon Forvaltning

Transformasjon Optimalisering

Tjenester Infrastruktur og data

Agil tilnærming Planlagt innsats

Prioriteringsrutiner

Digitaliseringsstyret gjør prioriteringer

Prioritering av tiltak i handlingsplanen skjer med 
utgangspunkt i:

1. Politiske prioriteringer
2. Størst behov / høyest gevinst
3. Forberedende steg for transformasjon

Prioritering av prosjekter skjer i porteføljestyring



Standardiserende fellestjenester og muliggjørende plattformer

Digitale føringer

Brukeren i sentrum

Innebygd sikkerhet

Tenk / prøv / utfør

Rett tilgang til rett data til rett tid

Kun én gang

Programmerbare grensesnitt

Sky først

Fellestjenester og plattformer: lokalt/sentralt

Standardiserende fellestjenester der ting gjøres likt

Lokale data i standardiserte tjenester for administrasjon

Felles begreper og plattform for datadeling på tvers

Fleksibel innovasjon i forsknings- og læringskontekst

Administrasjons- og 
støtteprosesser

Lærings- og 
forskningsprosesser

Arkitekturen og løsningene skal være standardiserende fellestjenester jo nærmere de er administrasjons- og 
støtteprosesser, og fleksible muliggjørende plattformer jo nærmere de er lærings- og forskningsprosessene

Standardiserende 

fellestjenester

Fleksible muliggjørende

plattformer



Strategiske satsinger

Infrastruktur for mobilitet 
og deling

Administrative tjenester: 
Innsikt og 

beslutningsstøtte

Utdanning: Framtidens 
læringsprosesser

• Etablere felles løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM)
• Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for integrasjonstjenester (IntArk)
• Datakilder for analyse, rapportering og innovasjon
• Profesjonalisering av forskningsstøtte
• Optimalisering av studieadministrative prosesser og løsninger

• Felles tjeneste for beslutningsstøtte, inkludert gode rapporter og beslutningsstøtte (Forskning, F9), kobling til U4 -
Læringsanalyse

• Felles tjeneste for saksbehandling og arkivering
• Felles tjeneste for strategisk HR
• Felles tjeneste økonomi, lønn og regnskap gjennom DFØ
• Felles tjenester for kontorstøtte, prosjektledelse og klientdrift

• Muliggjøre nye undervisningsformer som bruker digitale læringsressurser egnet for gjenbruk i flere læringsformer og i 
livslang læring. Enklere produksjon, deling og administrasjon.

• Digital vurdering med nye vurderingsformer og bedre tilbakemelding til studenter, veikart for videre utvikling
• Læringsanalyse for virksomhetsinnsikt om læringsprosesser og tilbakemelding til studenter og lærere
• Heving av digital kompetanse generelt og spesifikt for lærere: kompetanse om nye lærings- og vurderingsformer

Informasjonssikkerhet
• Etablere helhetlig og felles deteksjons- og analysekapasitet
• Etablere program for kompetanseheving på informasjonssikkerhet og personvern
• Styrket styring av informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren

Åpen forskning
• Koordinering av tiltak for åpen forskning
• Tilgang til offentlige data
• Tilgjengeliggjøring av forskningsdata
• Åpne publikasjoner



Råd fra fagutvalg for arkitekturstyring

Fagutvalg for arkitektur har tidligere gitt disse innspillene til handlingsplanen:

1. Det kan være klokt å fokusere på studentene først
2. Det er behov for prioritering av initiativene og tydelige resonnement for prioritering
3. Det bør gjøres en vurdering av initiativene i sammenheng med trender og drivere i sektorene, 

med hensikt å gjøre arkitekturgrep som sikrer tilstrekkelig fleksibilitet for framtidig teknologi 
og måter å arbeide på.

Punkt 3 er beskrevet på de følgende sidene.
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Utvalgte trender og drivere i UHF-sektoren

Blant trender og drivkrefter i universitets- og høyskoleutdanning og forskning har 
fagutvalget for arkitekturstyring tidligere pekt på:

• Livslang læring gir økt fokus rettet mot kapabiliteter i “micro-degrees” i tillegg til, og potensielt i 
stedet for, tradisjonelle programmerte bachelor- og masterløp

• Fra hierarkiske til åpne, nettverkspregede organisasjoner 
• Økt tilgang til forskningsdata, driftsdata og grunndata 

• Databasert beslutningsgrunnlag for individer og organisasjoner
• Trend fra historiske data -> nær sanntids BI -> AI-støttede beslutninger
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Refleksjoner om de (foreløpig) prioriterte initiativene i 
handlingsplanen i lys av driverne (til diskusjon)

• Mobilitet er et tydelig satsningsområde

• Livslang læring er med – men er det synlig nok?
• «Micro-degrees» er ikke fokusert – er det egentlig modent nok på nåværende 

tidspunkt, og ligger kanskje for nært selve kjernevirksomheten til at det er Units 
"bord"?

• Støtte for samarbeid lokalt / nasjonalt / internasjonalt – Er dette høyt nok prioritert?

• Individuelt læring- og beslutningsstøtte er i fokusområder
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Foreslåtte arkitekturgrep

Følgende grep er foreslått for å kunne ta hensyn til drivkrefter og utvikling:

• Standardiserende fellestjenester <-> Fleksible muliggjørende plattformer
• Dess nærmere administrative- og støtteprosesser så skal arkitekturen og løsningene 

være standardiserende fellestjenester.
• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser så skal arkitekturen og løsningene være fleksible 

muliggjørende plattformer. 

• studenter, lærere og forskere sine behov for mobilitet blir ivaretatt
• personsentrisk informasjonsforvaltning over tid (f. eks. Personlig Læringsportefølje og 

vitnemålsportalen) blir ivaretatt
• data struktureres for gjenbruk, slik at det muliggjør fleksible anvendelser (realisert f. eks. gjennom 

masterdata)
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