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INTRODUKSJON 
 
Tore ønsket velkommen og introduserte agendaen.  
 
Fagutvalgets neste møte finner sted 6. mars. Da samles alle fagutvalgene til drøfting av 
handlingsplanen i nesten ferdig versjon. Videre møteplan for fagutvalget er foreløpig 
ikke fastlagt og blir en sak på neste møte. 
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ORIENTERING FRA MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET 
 
Annette orienterte kort fra møte i digitaliseringsstyret 28. januar.  
 
Saken om felles IAM ble fremlagt for digitaliseringsstyret av Tor Holmen fra Unit, leder 
av IAM-prosjektets styringsgruppe. Etter en kort redegjørelse av saken ble det åpnet 
for kommentarer. Digitaliseringsstyret var generelt positive til tiltaket. Noen uttrykte 
bekymring for at saken går fort frem, ettersom man allerede er klare for en anskaffelse. 
Det ble svart at her er det gjort mange og grundige utredninger over flere år, men at 
forarbeidene nok burde vært omtalt i større grad i saksunderlaget. Det ble også uttrykt 
bekymring fra flere om at man vet lite om kostnader. Samtidig ble det understreket at 
kostnader med felles IAM i stor grad er knyttet til arbeidsprosesser. Det ble oppfordret 
til god dialog rundt funksjonalitetsbehov i anskaffelsesprosessen, og til å videre 
involvere miljøer også utenfra BOTT. Felles IAM ble vedtatt som foreslått. 
 
Som underlag til saken om handlingsplan fikk digitaliseringsstyret en redegjørelse for 
arbeidet, samt første utkast av handlingsplanen inkludert beskrivelser av 35 initiativer. 
I møtet fikk de en innledning om arbeidet og en veldig kort redegjørelse for status på 
hvert av områdene. Digitaliseringsstyret hadde mange og gode innspill til helheten av 
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handlingsplanen. Det ble uttrykt at utkast til handlingsplan viser faglig grundige 
vurderinger, høyt ambisjonsnivå, god systematikk, veldefinerte mål og gode koblinger 
mellom mål og initiativ. Listen over initiativer er utfordrende å ta stilling til, med sitt 
store omfang. Digitaliseringsstyret uttrykte at sektoren behøver er en realistisk plan 
med prioriterte initiativer, som tydeligere viser avhengigheter, rekkefølge, kapasitet og 
arbeidsdeling. Digitaliseringsstyret pekte også på behovet for en grundig diskusjon om 
hva som løses felles og hva som løses lokalt. 
 
Arbeidet med porteføljestyring stod også på agendaen 28. januar, det samme gjorde 
Uninetts pågående kartlegging av lagringsbehov. Fagutvalget henvises til 
https://www.unit.no/moter-i-digitaliseringsstyret for ytterligere informasjon om saker 
fra digitaliseringsstyremøtet.  
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FINANSIERING OG FINANSIERINGSMODELL 
 
Ingrid orienterte kort om pågående arbeid med finansieringsmodell for 
fellesinvesteringer tilknyttet handlingsplanen. Det ble også referert til pågående arbeid 
med finansiering av e-infrastruktur. Gjennomføring av handlingsplanen forutsetter en 
robust og forutsigbar finansieringsmodell. Unit har påbegynt et arbeid med prinsipper 
for finansiering og ulike modeller for oppbygging av felles investeringsmidler.  
 
Digitaliseringsstyret hadde i sitt møte 28. januar gode diskusjoner og innspill til det 
videre arbeidet med finansieringsmodell. Etter innspill fra digitaliseringsstyret har UHR 
administrasjonsutvalg utnevnt deltakere til en arbeidsgruppe for videre arbeid med 
modellen. For å rekke nødvendige tidsfrister vil digitaliseringsstyret gjennomføre en e-
postbehandling av saken. Fagutvalget tok saken til orientering, men uttrykte bekymring 
for tilgangen til investeringsmidler. 
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PRINSIPPER FOR PRIORITERING 
 
Følgende parametere for prioritering av initiativer diskutert i fagutvalgsmøte 
29.11.2018 ble hentet frem: 
• Gevinster 
• Gjennomførbarhet 
• Kostnadsrammer 
• Avhengigheter  
• Strategisk verdi 
 
Følgende prinsipper presentert for digitaliseringsstyret 28.1.2019 ble også fremvist:  
• Politiske prioriteringer 
• Størst behov / høyest gevinst 
 
Fagutvalget ga innspill på behovet for prioritering, og pekte på at en prioritering av 
initiativer forutsetter kjennskap til hva det vil kreve å realisere initiativene. Det ble 
uttrykt at høy effekt og lav kost bør gi prioritet. 
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STRATEGISKE VALG 
 
Stikkord fra fagutvalgets tidligere diskusjoner om strategiske valg var sendt ut i forkant 
av møtet, sammen med siste versjon av målbilder og initiativer. Det ble i møtet 
fremvist en skisse til strategiske valg som utgangspunkt for videre diskusjon. 
 
Momenter fra diskusjonen: 
• De foreløpige tankene om strategiske valg som ble vist for digitaliseringsstyret er 

gode og bør tas med videre. Slik var disse formulert:  
• 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. 
• IKT-infrastruktur må ses i en helhet. Hver institusjon må ha helhetsblikket, 

inkludert felles og lokal infrastruktur. 
• Nødvendig å sikre at tilgang til nettet og tilgang til data opprettholdes. Sikre tilgang 

til forskningsdata for alle som skal ha tilgang. 
• Strategisk valg knyttet til brukernærhet og brukersentriske løsninger. Behovene må 

være bruker-/kundedrevne. 
• Strategisk valg knyttet til sky bør innebære å følge opp digitaliseringsrundskrivet og 

andre sentrale retningslinjer om «sky først». 
• Strategisk valg knyttet til innebygd sikkerhet (security by design). Behov for å 

balansere nødvendig ivaretakelse av sikkerhet mot virksomhetenes egenart og 
politiske føringer om åpenhet og deling. 

• Strategisk valg om prototyping foran utredning. Unngå å gå i utredningsfellen, 
etabler heller prototyper. Tenk brukermedvirkning, tjenestedesign, innovasjon og 
agile metoder i utvikling av nye tjenester. Gjør – lær – gjør smartere. 

• Strategisk valg om å bygge muliggjørende infrastruktur og plattformer å drive 
digitalisering og innovasjon på. Ny funksjonalitet må være tilgjengelig gjennom 
programmerbare grensesnitt.  

• Må adressere hva som løses felles/sentralt og hva som løses lokalt. Viktig å ikke 
bygge handlingslammelse lokalt i påvente av at noe skal gjøres sentralt. Unngå å 
hindre lokal innovasjonskraft og nyskaping. Jo nærmere primærvirksomheten, jo 
nærmere institusjonene. 

• For å oppnå ønsket effekt i sektoren forutsettes en god arbeidsdeling, med 
deltagelse fra og ansvar hos institusjonene. 

 
Det ble avtalt en runde på e-post i etterkant av møtet, for avstemming blant annet av 
fagutvalgets innspill til strategiske valg. Sekretariatet bearbeider innspill og distribuerer 
til fagutvalget for kommentering. 
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INITIATIVER 
 
Utkast til handlingsplanen var gjort tilgjengelig for fagutvalget i forkant av møtet, og 
det ble i møtet åpnet for innspill til helheten av handlingsplanen. Fagutvalget 
kommenterte at det legges opp til mye utredningsarbeid, spesielt i første del av 
planperioden. Fagutvalget ønsket også en tydeliggjøring av hva som skal oppnås, 
inkludert gevinster i tidlig fase.  
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Videre ble det åpnet for kommentarer og innspill spesifikt på de to IMD-initiativene 
som ble diskutert mest på forrige møte og som er bearbeidet i størst grad i etterkant:  
 

• IMD3: Tilgjengeliggjøre studie- og forskningsadministrative data for analyse, 
rapportering og innovasjon 

o Sekretariatet har fått tilbakemeldinger på at tittelen på initiativet 
kommuniserer dårlig, og et konkret forslag om å skrive masterdata inn 
i tittelen igjen.  

o Fagutvalget diskuterte bruken av begrepet masterdata på 
overskriftsnivå, blant annet ble det kommentert at begrepet forvirrer 
mer enn det oppklarer, og at initiativet rommer mer enn masterdata. 
Fagutvalget foreslo ny tittel på initiativet: «Tilgjengeliggjøre metadata 
for analyse, rapportering og innovasjon».  

o Tittel og beskrivelse må gjennomgås, og det må poengteres bedre at 
arbeidet inkluderer å tydeliggjøre ansvar for kilder til masterdata. 
 

• IMD5: Samordning av IKT-infrastruktur på campus  
o Fagutvalget ber om at initiativet gjøres mindre utredningstungt og mer 

konkret på hva som skal oppnås og gjøres. Institusjonene gjør også 
mye på feltet allerede.  

o En del må institusjonene fortsatt håndtere lokalt. Resten bør 
konsolideres, med drift i skyen på det som er mulig å drifte i skyen. 

o Fagutvalget kommenterte på det som står i beskrivelsen om gevinster i 
en tidlig fase. Konsolidering kan gi store gevinster, men vil kreve 
innsats over tid. Beskrivelsen bør justeres i tråd med dette. 
 

Det ble informert om at Unit har påbegynt et arbeid med å gruppere initiativer fra 
handlingsplanen i mer overordnete tema/satsinger, som skal gjøre det lettere å 
synliggjøre prioriterte områder og sammenhenger i handlingsplanen. 
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EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 

 


