
UH-SKY SLUTTRAPPORT
Mars 2019



Unit | UH-sky sluttrapport - mars 2019 UH-sky sluttrapport - mars 2019 | Unit

|32|

Utarbeidet av:  Kristin Selvaag
Kontakt:  kristin.selvaag@unit.no, www.unit.no
Tilhørighet:  Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

Uninett etablerte UH-skyprogrammet på bakgrunn av tildeling fra  
Kunnskapsdepartementet i 2016, 2017 og 2018. Oppdraget var å etablere  
en felles nettskytjeneste for universitets- og høyskolesektoren.  
Arbeidet har i henhold til programbeskrivelsen vært konsentrert rundt  
å etablere et apparat for en skymegler som kan formidle skytjenester  
til sektoren, et forvaltningsmiljø for skybasert infrastruktur,  
og å få på plass felles porteføljeforvaltning for sektoren.

Uninett har ledet styringsgruppen som har bestått av  
medlemmer fra Uninetts ledelse, etter hvert også to fra Unit, 
og to representanter fra sektoren. Programmet har hatt  
programleder fra Uninett (Unit fra 2018), som har hatt  
kvartalsvise statusmøter med styringsgruppen.

Programmet har levert prosjekter og andre leveranser 
innenfor avtalte tids- og kostnadsrammer.

UTFORDRINGER
Sektoren har tatt i bruk skytjenester og -teknologi i ganske 
stort omfang som følge av aktiviteter i UH-sky. Samtidig har 
det tidvis gått tregt å engasjere sektoren i samarbeid om 
felles skytjenester. Årsaken kan være kapasitetsutfordringer 
hos institusjonene. Det at sektoren har nølt med å ta i bruk 
skytjenester er også knyttet til at personvern og  
informasjonssikkerhet oppleves utfordrende.  

En annen utfordring har vært at oppdraget, å etablere en  
felles nettskytjeneste, kan tolkes ganske vidt, og med en 
enorm utvikling innen sky i perioden har det vært krevende 
å avgrense innsatsen og å treffe med tiltakene. Tiltakene 
klarte ikke å holde tritt med utviklingen. 

Dette sammen med vegring for å ta i bruk skytjenester  
gjør at utvikling av kunnskap om sky, samt kultur for å velge 
sky først, går tregere enn antatt. Det er uheldig siden sky  
i samvirke med andre muliggjørende teknologier er en  
hoveddriver for digital transformasjon.

LEVERANSER
Norsk UH-sektor forbruker et stort volum skytjenester som 
følge av resultater og tjenester fra UH-sky. Programmet har 
gjennomført 14 prosjekter, hovedsakelig i samarbeid med 
institusjoner i sektoren. Det er etablert en skymegler- 
funksjon som har klargjort mer enn 20 skytjenester for 
forsvarlig bruk for sektoren og inngått rammeavtaler for 

tjenester fra flere av de store skyleverandørene som Amazon, 
Microsoft og Dropbox. Videre har programmet utarbeidet 13 
veiledere på oppfordring fra sektoren. Det er gjennomført 10 
skysamlinger over flere dager samt 50 workshops innenfor 
forskjellige skyrelaterte tema. Samlinger og workshops har 
fått stor oppslutning. Programmet har forvaltet leveransene 
i programperioden og rådgiving i forbindelse med å ta i bruk 
skytjenester har vært mye etterspurt. Kompetanse på  
utnyttelse av sky er en av de viktigste gevinstene av  
arbeidet i UH-sky, det påpekes både av Unit, Uninett og  
sektoren. Uninett og Units eksisterende portefølje av  
fellestjenester baseres nå i økende grad på skyløsninger, noe 
som er en direkte følge av samarbeid med og leveranser fra 
UH-skyprogrammet.

ANBEFALING FOR VIDERE ARBEID
Felles anskaffelse og forvaltning av rammeavtaler for  
skytjenester og -plattformer, samt gjenbrukbar klargjøring 
av tjenester iht. gitte kriterier som f.eks. ROS-vurdering, gir 
stordriftsfordeler for sektoren. Dette arbeidet videreføres 
i linja i Unit som bl.a. har en seksjon for strategisk innkjøp 
som gjør tilsvarende oppgaver allerede. Rådgiving som er  
etterspurt, og gjerne knyttet til forvaltning av avtaler,  
ivaretas også i linja i fortsettelsen både av Unit og Uninett. 
Uninett tar over tjenester og forvaltning knyttet til  
skybaserte infrastrukturtjenester.

Aktiviteter og satsinger for ytterligere utnyttelse av sky blir 
tatt med inn i arbeidet med handlingsplan for å realisere 
digitaliseringsstrategien. Initiativ innenfor informasjons-
sikkerhet må dekke bedre utnyttelse av skyløsninger med 
informasjonssikkerhet som en muliggjører, ikke et hinder. 
Videre må cloudification-arbeidet videreføres gjennom 
konkrete samarbeidstiltak som felles skybasert klientdrift, 
basert på resultatene fra mulighetsstudien som programmet 
gjennomførte.

SAMMENDRAG

kristin.selvaag@unit.no
https://www.unit.no
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INNHOLD

1  BAKGRUNN

Uninett fikk midler til UH-sky over statsbudsjettet i 2016, og de påfølgende to årene.  
Oppdraget ble formulert slik: «Midlene skal benyttes til å etablere en felles nasjonal  
nettskytjeneste og til tiltak for bedre administrative tjenester for universitets- og  
høyskolesektoren». Rammen pr. år var på 15 millioner kroner, med en fordeling  
pr. år på 10 millioner kroner til «nettskytjeneste» og 5 millioner kroner til  
«Felles systemløsninger og digitale tjenester».

1.1  GJENNOMFØRING
Tilskuddsbrevet inneholdt ikke utfyllende tekst i forhold 
til hva som legges i «felles nettskytjeneste». Bakteppet for 
mandatet til programmet er Uninetts forarbeid og søknad 
om midler til «finansiering av NANSen - et program for 
etablering av en akademisk skytjeneste for UH-sektoren». 
Referanser til dette arbeidet i Meld. St. 18 (2014-2015)  
Konsentrasjon for kvalitet, er også lagt til grunn for arbeidet.
Det ble utarbeidet en programbeskrivelse for programmet 
på bakgrunn av mandatet, og som beskriver overordnede  
tiltak for måloppnåelse, økonomiske rammer og  
organisering.

1.1.1 Mål
Hovedmålene i mandatet: 
I 2019 skal UH-sky ha etablert en sikker, nasjonal  
nettskytjeneste for universitets- og høyskolesektoren i Norge. 

Dette innebærer etablering av:
•  Et apparat for en skymegler som kan formidle  
 skytjenester til sektoren ut fra beste praksis for arkitektur,  
 levering av tjenester og forretningsmodeller for  
 skytjenester
• Et forvaltningsmiljø for en sikker, skybasert infrastruktur  
 av hensiktsmessige og kostnadseffektive plattformer som  
 samhandler gjennom etablerte mellomvareløsninger for  
 sektoren
• Et apparat for å utvikle og forvalte en portefølje av  
 brukerorienterte skytjenester som er tatt i bruk ved  
 institusjonene

Aktivitetene i UH-sky har vært konsentrert innenfor  
disse tre områdene, med en vesentlig justering knyttet til  
cloudification underveis. Cloudification ble definert som  
prosessen med å faktisk ta i bruk skyteknologi og -tjenester,  
som et virkemiddel for å endre tankesett og kultur  
gjennom praktisk bruk, slik at skyløsninger også blir et 
naturlig førstevalg. Flere prosjekter i programmet har vært 
cloudification-prosjekter. Se for øvrig mer informasjon om 
cloudification videre i rapporten.

1.1.2 Økonomiske rammer
Av den totale rammen på 15 millioner kroner pr. år som 
Uninett fikk tildelt for å etablere en nasjonal nettskytjeneste, 
og for å sikre bedre administrative tjenester, fikk UH-sky 12 
millioner i 2016, 13 millioner i 2017 og 10 millioner i 2018. 
Restbeløp (overskudd/underskudd) er tatt med over til 
neste regnskapsår, slik at programmet har operert innenfor 
en ramme på totalt 35 millioner kroner over tre år.  
Prosjekter og aktiviteter ble budsjettert iht. program- 
beskrivelsen som hadde målområdene Porteføljeutvikling, 
infrastruktur og skymelger.
 
Porteføljeutvikling hadde som hovedformål å utvikle en  
portefølje av skybaserte tjenester, infrastrukturplattform 
hadde som formål å utvikle skybaserte infrastruktur- 
tjenester, og Skymegler hadde som formål å etablere en  
skymegler-funksjon (se faktaboks skymeglerfunksjon).  
Fra 2017 ble også cloudification (se informasjonsboks om 
cloudification) lagt til som et prioritert formål for  
programmet.

TOTALREGNSKAP FOR PROGRAMMET FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE FRA PROGRAMBESKRIVELSEN:

Målområde/aktivitet Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
  2016 2017 2018 Program

Porteføljeutvikling og cloudification 1 601 415  4 208 246 7 255 288 13 064 949

Infrastrukturplattform 3 519 205 5 647 305  9 166 510

Skymegler  3 715 861 1 979 452  5 695 313

Forvaltning    2 113 192 2 113 192

Administrasjon 1 050 000 1 884 833 1 631 520 4 566 353

TOTAL  9 886 481 13 719 836 11 000 000 34 606 317
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Styringsgruppen etablerte et prinsipp om at størsteparten  
av midlene skulle gå til å ta fram felles tjenester, og at  
skymegler-aktiviteter skulle utgjøre i ca. 20 % av totalen. 
Regnskapet viser at i underkant av 20 % av totalforbruket 
gikk med til å etablere skymegleren. I arbeidet med å  
etablere skymegleren ble det også utviklet tjenester. 
I lys av dette er fordelingen i tråd med prinsippene som  
ble satt ned. Innenfor rammen av «å ta fram tjenester»  
ligger også cloudification. Tilsvarende for arbeid med  
handlingsplaner for digitalisering som programmet  
brukte en del ressurser på i 2018

1.1.3 Organisering og rapportering
Uninett har vært programeier og har ledet styringsgruppen 
som har bestått av medlemmer fra Uninetts ledelse og to 
representanter fra sektoren. Da Unit ble etablert i 2018 
fulgte UH-sky med fra Uninett til Unit. Det ble justeringer 
i styringsgruppen, som fra 2018 hadde to medlemmer fra 
Uninett, to fra Unit og to fra sektoren. Styringsgruppen ble 
ledet av Uninett.

Programgruppen har bestått av ansatte i Uninett og Unit, 
mens prosjektene har vært bemannet med ressurser fra 
Uninett, Unit og sektoren. Programleder har hatt kvartalsvise 
statusmøter med styringsgruppen.

Programmet har rapportert til KD via rapportering til  
Uninetts styre. Det er levert årsrapport for 2016 og 2017  
i tillegg til sluttrapporten som også utgjør årsrapport  
for 2018.

om skymeglerfunksjonen i UH-sky

Det har vært et mål for programmet å prøve ut om det er hensiktsmessig å etablere  
en skymeglerfunksjon for felles formidling av skytjenester for sektoren. Resultatet av arbeidet, 
samt den operative skymeglerfunksjonen er beskrevet på UH-sky sine nettsider,  
der også tjenestene fra skymegleren er tilgjengelig.

Gartner beskriver skymeglerfunksjonen (cloud broker service) som en intern eller  
ekstern meglertjeneste som kombinerer mennesker, teknologi og metode for å bistå  
virksomheter i å ta i bruk skytjenester. Tjenesten er nødvendig fordi bruk av skytjenester  
vil øke, mens kompetansen på å ta dem i bruk fortsatt er mangelfull. Gartner mener  
denne type tjenester vil være modne om 2-5 år.

UH-sky har etablert en skymeglerfunksjon som formidler skytjenester mellom 
skytjenesteleverandører og skytjenestekunder. Les flere detaljer om funksjonen på 
skytjenesteportalen. Informasjon og ressurser i portalen kan tas i bruk for å forenkle  
og forkorte prosessen for å ta i bruk skytjenester. Portalen gir støtte pr. skytjeneste  
på disse områdene

- tilpassede tjeneste- eller prismodeller
- databehandleravtaler
- dataoverføringsavtaler
- juridisk veiledning
- ROS-veileder
- autentiserings- og integrasjonsløsninger og rammeavtaler

FAKTA

2 LEVERANSER

Programmet har levert fellestjenester og tilrettelagt for forsvarlig bruk av skytjenester.  
Det er laget veiledere for å komme i gang og bruke skytjenester på en forsvarlig måte, og 
programmet har levert forvaltning av leveransene i hele programperioden. Leveransene har 
kommet som resultat av prosjekter som i stor grad er gjennomført i samarbeid med eller  
i regi av institusjonene i sektoren. Samtidig har programmet ønsket å oppnå læringseffekter 
gjennom praktisk utprøving av skyløsninger.

Programmet har gjennomført 14 prosjekter i program-
perioden, og med få unntak har prosjektene gitt konkrete 
leveranser som er tilgjengelig for institusjonene i sektoren. 
Leveransene er i form av skybaserte fellestjenester, 
rammeavtaler og andre typer avtaler, og veiledere. I tillegg 
har programmet en operativ skymeglerfunksjon og 
programmet utfører forvaltning av leveransene. 

2.1  SKYBASERTE FELLESTJENESTER
Følgende fellestjenester er etablert, forvaltet eller videre- 
utviklet i regi av UH-sky og midler fra UH-sky:

• Skybaserte infrastrukturtjenester (UH-IaaS)
• Felles tjeneste for videokonferanse basert på Microsofts  
 videoløsning Skype (UH-Skype) 
• BOX-tjenesten for personlig lagring i skyen 
 
UH-sky bidro også med midler til utprøving av en felles  
backuptjeneste (UH-BaaS). Denne ble ikke realisert som  
en fellestjeneste.

2.2  FELLES AVTALER FOR BRUK AV SKYTJENESTER
UH-sky har framforhandlet rammeavtaler med  
internasjonale leverandører som Amazon, Microsoft og 
Dropbox bl.a. gjennom samarbeidet i GEANT, som er et 
europeisk samarbeid mellom forskningsnettorganisasjoner. 
Det er også en prosess på gang for å få en rammeavtale med 
Google. Avtalene er mye etterspurt av sektoren. Videre har 
programmet inngått rammeavtaler med mindre aktører som 
Safespring som leverer skybasert infrastruktur i Norge.  

Et annet viktig område for felles avtaler er avtaler som gir 
spesielt gunstige betingelser til akademia. Her ligger ikke  
en anskaffelse eller forhandling til grunn, men det kreves  
en gjennomgang spesielt mht. jus og sikkerhet for å gi  
sektoren et klarsignal for at det er trygt å benytte seg av 
prisgunstige avtaler for akademiske institusjoner.  
Programmet har etterspurt avtaleverk fra leverandører,  
og klarert flere slike avtaler, bl.a. med Slack som leverer  
en etterspurt samhandlingstjeneste. 

Utvikle sektorintern 
skybasert infrastrukturtjeneste.

År

Prosjekter

Prosjekt Formål Leveranse

Utnytte eksisterende  
infrastruktur og kompetanse hos  
UiO og gi UH-sektoren tilgang  
på en kostnadseffektiv backup- 
tjeneste på norsk jord.

2016-2017

2016

UH-laaS

UH-laaS Sektorintern skybasert 
infrastruktur-tjeneste i regi 
av UiO og UiB.

Satte opp løsning hos UiO.  
Piloterte tjenesteleveranse til en 
annen institusjon.

Bygge kompetanse i sektoren,  
og legge til rette for utnyttelse av 
skybaserte infrastrukturtjenester.

Klargjøring IaaS2016

År

Prosjekter

Prosjekt Formål Leveranse

Rammeavtaler med internasjonale 
IaaS-leverandører (Amazon  
og Microsoft). Lagt til rette for  
sektorintern skybasert  
infrastrukturtjeneste.

64 %
17 %

6 %

13 %

Fordeling total kostnadsramme på aktiviteter i UH-sky

Cloudification og tjenester

Skymegler

Forvaltning

Administrasjon

Se forøvrig: www.unit.no/sky

https://www.unit.no/sky
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2.3 VEILEDERE
Programmet har utarbeidet 13 veiledere for sektoren.  
Veilederne dreier seg om jus og sikkerhetstema, men de er 
også beste praksisdokumenter for hvordan institusjonene 
kan gå fram for å ta i bruk bestemte skytjenester eller platt-
former på en forsvarlig måte. Veiledere er sterkt etterspurt 
av sektoren, de ønsker å gjenbruke og lære av hva andre gjør, 
framfor å måtte starte helt fra grunnen av selv. De ønsker å 
være trygge på at de opptrer forskriftsmessig i skyen. 

Det å utarbeide veiledere har også vært et ønsket resultat  
i samarbeidsprosjektene som programmet har hatt med  
sektoren. Samarbeidsprosjektene har i stor grad hatt som 
mål å gi et resultat for den institusjonen programmet har 
samarbeidet med. UH-sky har hatt prosjektledelsen og 
finansiert prosjektene under forutsetning av at leveransen 
inneholder erfaringer i form av en veileder for resten av 
sektoren. 

VEILEDERE FOR SKYTJENESTER

- Reisen ut i skyen
- Rapport fra UiA: Reisen ut i skyen
- Juridisk veileder for skytjenester
- GDPR for skytjenester
- Risiko- og sårbarhetsvurdering
- Klassifisering av informasjon for skytjenester
- Microsoft Office 365 
- Lagring i skyen
- IaaS – hvilken løsning bør du velge
- IaaS og nett
- Kommunikasjonsveileder for skytjenester
- Skymegler for universiteter og høgskoler

Veilederne er tilgjengelig på www.unit.no/sky

2.4  SKYMEGLER OG RÅDGIVINGSTJENESTER
Skymeglerfunksjonen klargjør lettvekts skytjenester ofte 
omtalt som SaaS (Software as a Service), og kjerneteamet i 
programmet har vært tilgjengelig for å bistå institusjonene 
i å ta i bruk skytjenester generelt, og leveranser fra UH-sky 
spesielt. 

Programmet har i samarbeid med sektoren utarbeidet 
klargjøringspunkter som må være sjekket ut for å ta i 
bruk skytjenester på en forsvarlig måte. F.eks. er det gjort 
risikovurderinger som kan gjenbrukes, avklart godkjent 
databehandleravtale, og klargjort for Feide-tilpasning hvis 
hensiktsmessig. Skymeglerfunksjonen har klargjort mer  

enn 20 tjenester og vist at dette kan videreføres  
og gjøres raskere og enklere for hver ny tjeneste. 

Programmet har opplevd stor etterspørsel etter bistand 
og rådgiving knyttet til å ta i bruk tjenester, og da spesielt 
de større plattformene som kan tas i bruk på bakgrunn av 
rammeavtalene programmet har forhandlet fram. Avtalene 
framstår kompliserte, UH-sky har et godt kontaktnett inn 
mot leverandørene og har opparbeidet god kunnskap om 
avtalene og løsningene. Denne kunnskapen er etterspurt av 
institusjonene, særlig institusjoner som ikke rår over store 
ressurser for å ta hånd om den type oppgaver.

2.5 CLOUDIFICATION
Programmet har gjennomført og deltatt i åtte samarbeids-
prosjekter med institusjoner i sektoren og kjøpt fri ressurser 
fra institusjonene til prosjektene. Prosjektene løser primært 
en lokal utfordring eller gir en gevinst for institusjonen.  
Disse prosjektene har vi kalt cloudification-prosjekter (se  
informasjonsboks om cloudification), og hovedformålet med 
denne type prosjekter har vært å bygge kompetanse på bruk 
av skyteknologi og  tjenester hos institusjonene slik at de 
utvikler en kultur for å vurdere skyløsninger som et naturlig 
alternativ. Totalt i perioden er det brukt ca. 12. millioner 
kroner på denne type prosjekter.
 
Forelesere ved NTNU har på den måten fått prøvd ut og 
demonstrert hvordan de kan undervise i moderne IT-drift 
via rammeavtaler som UH-sky har inngått med Microsoft. 
Samtidig har de sett hvordan de kan effektivisere egen  
forberedelse og gjennomføring av undervisning med  
skybasert infrastruktur framfor lokal infrastruktur som 
foreleserne må drifte selv. 

IT-avdelingen ved UiA har utviklet tankesettet sitt rundt  
å ta i bruk skytjenester gjennom å prøve ut hvordan lokal 
drift kan flyttes ut i skyen. Det startet med tradisjonell  
tilnærming, å løfte lokale servere ut på en skybasert  
infrastruktur (IaaS). I prosessen ble deltakerne mer bevisst 
mulighetene for å kjøpe selve tjenesten fra skyen og på den 
måten unngå å måtte forvalte infrastrukturen som  
tjenesten bruker. 

Programmet samarbeidet med UiO om å etablere Google 
sin kontorstøttetjeneste som alternativ til Microsoft sin 
Office 365-tjeneste. Dette ble ikke gjort for å erstatte bruk av 
Microsoft, men for å gjøre etablert og kompromittert bruk av 
Google sine tjenester mer forskriftsmessig, og for å lære om 
muligheter for overgang til Google som exit-strategi for bruk 
av Office 365. 

UiB har flyttet websidene sine over på Amazon, og Uninett  
og Unit har jobbet aktivt med å ta i bruk tjenester og avtaler 
fra UH-sky for å flytte fellestjenestene som de leverer til 
sektoren, over på skybaserte plattformer.

Utarbeide felles tilnærming til  
bruk av skytjenester i sektoren,  
der det er hensiktsmessig. 

Bygge kunnskap for forsvarlige valg 
og bruk av skybaserte tjenester for 
lagring, back-up og gjenfinning.

Startpakke skytjenester

Lagring og backup

2016

2017

År

Prosjekter

Prosjekt Formål Leveranse

Veileder for å ta i bruk Office 365, 
inkl. eksempel på ROS. Generell 
veileder for bruk av skytjenester.

Utarbeidet veileder. Gjenbrukes i 
pågående prosjekt i regi av Uninett.

Etablere første skymeglerfunksjon. 
Legge til rette for å ta i bruk  
skytjenester enkelt, trygt og raskt.

Ha en operativ funksjon som  
klargjør skytjenester mht.  
omforente kriterier for sektoren, 
løpende.

Videreutvikle skymeglerfunksjonen 
til versjon 2.

Skymegler1

10 SaaS

Skymegler2

2016

2018

2017

År

Prosjekter

Prosjekt Formål Leveranse

Første versjon av skymegler- 
funksjon operativ, inklusiv nettsted 
med oversikt over tjenester.

Liste over kriterier for forsvarlig 
bruk er utarbeidet og forankret. 10 
skytjenester er klargjort iht. listen 
og apparatet for å ta i bruk flere på 
forespørsel, er etablert.

Ny versjon av oversikt med mer 
funksjonalitet i samarbeid med en 
institusjon. Laget veileder for bruk. 

Skaffe erfaring og utarbeide  
beslutningsunderlag for UiA mht. 
hvordan skybaserte infrastruktur- 
tjenester kan utnyttes.

Videreføre erfaringene til resten  
av sektoren.

Demonstrere hvordan offentlige 
skytjenester kan komme til nytte  
i undervisning. Dele erfaringer  
med sektoren.

Bygge erfaring for en selvbetjent  
og fleksibel markedsplass for 
forskningstjenester (basert på  
Sigma2-løsning). 

IT-lab

IT-lab

Research-lab

2017

2018

År

Prosjekter

Prosjekt Formål Leveranse

Utarbeidet beslutningsunderlag  
som ble brukt ved UiA, og laget  
veileder for sektoren.

Erfaringer delt på konferanser  
og i nyhetsbrev.

Demonstrator ble brukt i undervisning 
i et semester, og videreført i egen  
regi ved institusjonen.

Erfaringer delt på konferanser  
og i nyhetsbrev.

Kompetanseløft

https://www.unit.no/sky
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INFORMASJON om cloudification-arbeid i UH-sky

Følgende er utdrag fra et notat om cloudification til styringsgruppen i UH-sky, fra januar 2017. 
«Overgangen til sky må være forankret i virksomhetens overordnede IT-strategi, fordi det griper 
inn i nesten alt virksomheten gjør vha. IKT. Overgangen må inkludere en bevisst  
endringsprosess der spesielt IT-ressursene i virksomheten utvikler ferdigheter og roller som  
er i tråd med skytankegang. Det er en stor omstilling som er nødvendig for å lykkes med  
overgang til skyløsninger. 

Cloudification er et begrep som stadig dukker opp som en slags samlebetegnelser for prosessen 
med å gå ut i skyen. Transformation er et annet begrep som ofte kommer sammen med  
cloudification. Transformation, eller transformasjon på norsk, handler om nødvendigheten  
av å endre tradisjonelle tankesett for å være i stand til å utnytte skykonseptet fullt ut.  
Kompetanseteam omtales også i sammenheng med cloudification, som et virkemiddel for  
å få til cloudification. 

At disse begrepene dukker opp er et tegn på de utfordringene som virksomheter står overfor 
mht. å ta i bruk skytjenester. De fleste kjenner til og forstår hva skytjenester er, men det er ikke 
nødvendigvis slik at de har riktig og nok kunnskap til å ta i bruk skytjenester på en måte som gir 
best effekt. Det er mange utfordringer knyttet til å ta i bruk skytjenester på en smart måte. 

Organisasjoner må forstå skykonseptet og være i stand til å ta det i bruk. Det krever annen type 
kompetanse enn den som brukes for å levere IT-tjenester basert på dagens leveransemodeller.»

2.6 KOMPETANSELØFT
Kompetanseheving og læring for institusjoner i sektoren, 
som et virkemiddel for å ha skyløsninger som førstevalg, 
har vært et mål for arbeidet. Det er en klar tendens i dagens 
IT- og digitaliseringsstrategier i sektoren, at sky skal være 
førstevalg. Det er ikke primært samarbeidsprosjektene eller 
andre aktiviteter i UH-sky som har ledet fram til denne  
bevisstgjøringen i sektoren, men UH-sky har hatt målrettet 

innsats for å bidra til kompetanseløft og bevisstgjøring. 
Sektoren har vært direkte involvert i de fleste prosjektene 
i UH-sky. Programmet erfarte tidlig at den mest effektive 
kompetansehevingen kom gjennom samarbeidsprosjekter, 
såkalte cloudification-prosjekter, der ressurser ved 
institusjonene prøvde ut eller tok i bruk skyløsninger  
knyttet til egne problemstillinger. 

2.7  EKSISTERENDE TJENESTER OVER PÅ  
 SKYPLATTFORMER
Arbeidet med UH-sky startet i Uninett, og har i største-
parten av perioden vært en del av Uninett. Programmet 
har ikke hatt direkte inngrep med Uninetts forvaltning og 
eksisterende tjenesteleveranser til sektoren. Programmet 
har vært rettet mot nye, skybaserte og gjerne kommersielle 
tjenester. 

Både Uninett og Unit har i dag en kultur for å velge sky-
baserte løsninger både til infrastruktur for fellestjenester i 
egenregi, og for kommersielle fellestjenester anskaffet for 
sektoren. Dette er en følge av mulighetene som UH-sky har 
skapt gjennom rammeavtaler og kompetanseløft ved å  
involvere ressurser i prosjekter i UH-sky. Det er også en 
effekt av å ha daglig kontakt og tilgang på fagressurser fra 
disse virksomhetene i UH-sky sitt arbeid, til ad hoc-møter  
og oppgaver. 

 
 Skybaserte fellestjenester fra Unit og Uninett

 Arkivsystem under etablering som skytjeneste 
 Digitale læringsressurser (DLR)
 Pensumlistesystem
 Verktøy for gjennomføring av konkurranser
 Rekrutteringssystem
 Time/rom-planlegging
 Plagiatkontroll
 Digital eksamen
 Læringsplattform (LMS)

 Uninett kjører flere kundeportaler som f.eks. 
 Feide på IaaS-plattform fra UH-sky

 Unit kjører ca. 10 av egenutviklede tjenester  
 på IaaS-plattform fra UH-sky, og flytter stadig flere ut.

2.8 NASJONAL INNFLYTELSE
Nasjonal eller tversektoriell påvirkning har ikke vært et mål 
i seg selv for programmet, men det er likevel mulig å se en 
sektoreffekt av arbeidet. Uninett var tidlig ute med å utrede 
og dokumentere muligheter og løsninger knyttet til å utnytte 
skytjenester og -teknologi. Både Uninett og programmet 
har lagt ut alt arbeid på nettsidene, og hatt kultur for å dele 
kunnskap. En effekt av det er at Uninett og senere UH-sky ble 
invitert til møter i Kommunal og Moderniserings- 
departementet (KMD) for å diskutere muligheter og ulemper 
med sky, og det vises til UH-sky i den nasjonale strategien 
som KMD utarbeidet for offentlig sektor for bruk av sky- 
tjenester. UH-sky satt i referansegruppen for Difis prosjekt 
som har utarbeidet et forslag til Innkjøpsordning/markeds-
plass for skytjenester 1, og Difi har flere lenker til UH-sky og 
Uninett sine nettsider på sine nettsider om skytjenester.

UH-sky har i hele perioden hatt samarbeid med  
Senter for IKT i utdanningen, nå en del av Udir.

2.9 SITTER VED DET INTERNASJONALE  
 FORHANDLINGSBORDET
Uninetts ledelse var bevisst på å utnytte medlemskapet i 
GEANT 2  i arbeidet med UH-sky. UH-sky har vært aktivt 
med i GEANTs skyprosjekt i hele programperioden. Fordi 
UH-sky var tidlig ute og har hatt framtidsrettede planer, har 
ressursene fra UH-sky blitt pådrivere og nøkkelressurser for 
GEANT-prosjektet, spesielt i kontakt og forhandlinger om 
rammeavtaler med store internasjonale skyleverandører.  
På den måten er det ikke bare sikret en plass rundt det 
internasjonale forhandlingsbordet, UH-sky har også hatt 
stor innflytelse på forhandlingene og innholdet i avtalene. 
Rammeavtalene for bruk av skyplattformene til Microsoft og 
Amazon har rask og økende etterspørsel, og ønsket om flere 
avtaler, f.eks. med Google etterspørres. UH-sky har påvirket  
at samtaler er kommet i gang med Google raskere enn plan-
lagt i regi av GEANT. Det er relevant å nevne det nordiske 
samarbeidet gjennom NORDUnet i sammenheng med dette. 
Også her har UH-sky og sektoren hatt nytte av felles initiativ 
overfor skyleverandører som BOX, Dropbox og Safespring.

Legge til rette for bruk av  
skytjenester som forlengelse  
av eget datasenter ved NTNU.
Etablere og bidra i et felles  
kompetansenettverk i sektoren.

Legge til rette for bruk av sky- 
tjenester som forlengelse av eget 
datasenter ved UiB ved å flytte uib.
no ut i skyen. Bidra i kompetanse-
nettverk for sektoren.

Legge til rette for forsvarlig bruk 
av Google G Suite ved UiO. Utrede 
mulig bruk av Google G Cloud.

Gjenbruke erfaringer i sektoren. 
Bidra i kompetansenettverk for 
sektoren.

Cloudification NTNU

Cloudification UiB

Cloudification UiO

2018

År

Prosjekter

Prosjekt Formål Leveranse

NTNU har tatt i bruk 4 skytjenester 
for datasenterfunksjonalitet fra  
kommersiell aktør. Utarbeidet  
veileder for sektoren basert på 
erfaringene.

Uib.no er lagt ut i skyen. Har fått et 
kompetanseløft på UiB. 

Tjenesten er innført for UiO. 

Veileder er utarbeidet.

Etablere en pan-europeisk sky- 
tjenestekatalog basert på samarbeid 
mellom forskningsnett i Europa.

Gjøre skytjenestener tilgjengelig 
løpende, basert på forhandling av 
rammeavtaler og å dele eventuelle 
fellestjenester utviklet for/av  
akademia i Europa.
https://clouds.geant.org/ 

GEANT Cloud project, fase 1

GEANT Cloud project

2016

2017 - 2018

År

Prosjekter

Prosjekt Formål Leveranse

Forberedelser til fase 2

Thanks to a unique pan-European 
collaboration, 36 NRENs offer a 
range of attractive Infrastructure 
as a Service (IaaS) cloud computing 
solutions, tailor-made, and priced, 
for academia. 

Deltakelse fra UH-sky finansiert av GEANT

1 Difi: Innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester 
2 Europeisk samarbeid om e-infrastruktur og tjenester til forskning og utdanning (https://geant.org) 

https://clouds.geant.org/
https://www.difi.no/rapport/2018/08/innkjopsordningmarkedsplass-skytjenester
https://geant.org
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2.10 Annet
Aktiviteter og prosjekter i regi av UH-sky har gitt både  
tilsiktede og utilsiktede effekter. Læring har i seg selv vært 
en ønsket effekt for programmet, mens det har for eksempel 
ikke har vært en målrettet aktivitet for programmet å  
påvirke at det ble utarbeidet en nasjonal strategi for bruk  

av skytjenester, som bl.a. refererer til arbeidet i UH-sky.  
Konferanser og samlinger, involvering av sektoren i  
prosjekter og møter, nyhetsbrev og ikke minst åpenhet om 
alt som er gjort og produsert i programmet, har gitt flere 
verdifulle effekter som sektoren vil ha nytte av framover.

3 HVOR ER VI

Norsk UH-sektor forbruker et stort volum skytjenester som følge av resultater  
og tjenester fra UH-sky. Nesten hele sektoren har tatt i bruk de skybaserte plattformene  
som Microsoft leverer gjennom rammeavtaler som UH-sky har tatt fram, både for  
administrasjon og kontorstøtte (Office 365) og for skybasert infrastruktur (Azure).  
De aller fleste i sektoren bruker skybaserte løsninger for læringsplattform og digital eksamen, 
og for flere andre formål gjennom fellesanskaffelser i Uninett og Unit.  
Flere av tjenestene fra tidligere BIBSYS og CERES blir tilgjengelig for sektoren som  
skytjenester basert på kompetanse, rammeavtaler og veiledere fra UH-sky. Det er også  
et stort volum av skytjenester i bruk av institusjonene som ikke er iht. retningslinjene  
på institusjonene. Dropbox og Google G Suite er eksempler på populære tjenester  
blant studenter og forskere. Disse tjenestene kan nå tas i bruk på en mer forsvarlig  
måte på bakgrunn av en rammeavtale UH-sky har inngått med Dropbox,  
og på bakgrunn av skymeglerfunksjonens klargjøring av Google G Suite  
i henhold til omforente kriterier for forsvarlig bruk.

Sektoren har kunnskap om og er bevisst sky som konsept og 
som driver for innovasjon og digital transformasjon. Dette, 
kombinert med allerede utstrakt bruk, forsterker ytterlige-
re utnyttelse av skytjenester. Sektoren tar ikke bare i bruk 
leveransene for en felles nettskytjeneste fra UH-sky, de har 
mange andre tilnærminger til sky, og til sammen utgjør dette 
utstrakt bruk av skyløsninger i norsk UH-sektor.

Dette viser at sektoren, også på bakgrunn av UH- 
skyprogrammet møter myndighetenes forventinger om å 
nyttiggjøre seg muliggjørende teknologier som skyteknologi  
og -tjenester slik det omtales i Strukturmeldingen3 som  
var opptakten til tildeling av midler fra KD til UH-sky.

3.1 MÅLOPPNÅELSE
Hovedmålet for UH-sky har vært å etablere en nasjonal 
nettskytjeneste for UH-sektoren, og programmet har levert 
en betydelig portefølje av felles skyrelaterte tjenester, og et 
forvaltningsapparat for leveransene. Arbeidet og leveransene 
er tilgjengelig på nett og er lagt fram på flere konferanser 
med stort oppmøte fra sektoren. På den måten har program-
met lyktes i forhold til målsetningen, tatt i betraktning at 
leveransene er tilgjengelig og i utstrakt bruk i sektoren.

Et annet viktig mål for arbeidet har vært rettet mot å  
«redusere ulempene» ved skytjenester. Dette temaet var  
sentralt i forberedelsene til etablering av programmet,  
og har vist seg å være sentralt for institusjonene i vurdering 
av bruk av skytjenester. Dette gjelder juridiske og sikkerhets- 
messige aspekter ved bruk av skytjenester og de potensielt 
negative effektene av uforsvarlig bruk. Veiledere, risiko- 

analyser og rådgiving knyttet til risiko- og sårbarhets- 
analyser har vært de mest etterspurte aktivitetene, og  
arbeidet har utgjort en betydelig del av aktivitetene i  
UH-sky. For eksempel er risikoanalyser i tilknytning til  
Office 365-plattformen, som UH-sky gjennomførte i  
samarbeid med NTNU tidlig i 2016, ofte etterspurt.  
Risikoanalyser er nødvendige pr. tjeneste, og krevende å  
gjennomføre. Det er både kostnadseffektivt og trygt å  
gjenbruke læring og erfaring fra en annen institusjon 
i sektoren. UH-sky har flere tiltak knyttet til nettopp  
gjenbruk fra andre sine vurderinger. 

Det har vært et mål for programmet å bidra til å «forsterke 
de positive effektene» av skytjenester, som var et annet  
uttrykk som ble brukt i tidlig fase av arbeidet med å etablere 
en felles nettskytjeneste. Programmet har delvis lyktes på 
dette området gjennom å utvikle ekspertkompetanse i  
Uninett og Unit, og på institusjoner, mht. å ta i bruk sky- 
tjenester og -teknologi. Det har primært skjedd gjennom 
samarbeidsprosjekter, felles fagfora og konferanser, samt  
i forvaltningsarbeidet som har bestått mye av å veilede  
institusjoner i å ta i bruk skytjenester. Effekten av  
ekspertisen er evnen til å ha skyløsninger som førstevalg 
framfor å velge tradisjonell lokal løsning, og å ta i bruk  
skyløsninger smart framfor å bruke skyløsningene på  
tradisjonelle og dermed ofte kostbare måter.

Positive effekter, eller gevinster av skytjenester kan arte seg 
på flere måter, og forventningene til gevinst har endret seg 
over tid. Den første tiden var det mye fokus på kostnads-
besparelser ved å hente fellesløsninger fra skyen framfor å 

3 Meld.St. 18. Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren
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investere i lokale løsninger, som også krevde investering i 
lokal infrastruktur og lokal driftskapasitet. Her kan det ligge 
betydelige besparelser, men det krever ekspertise i å utnytte 
skyegenskapene ved å legge om tradisjonelle investerings-
planer, bruksmønstre og driftsrutiner. Nå er oppmerksom- 
heten mer rettet mot at sky sammen med andre mulig- 
gjørende teknologier gir nye innovative, optimaliserende 
og transformerende effekter. Det gir gevinster på helt andre 
måter enn rene kostnadseffektiviserende gevinster.  

Programmet har bidratt til å ta med skytankegangen,  
og har brukt skykompetansen i arbeidet med å utarbeide 
handlingsplaner for å realisere digitaliseringsstrategien for  
høyere utdanning og forskning. F.eks. ved å videreføre  
erfaringer og resultater fra en mulighetsstudie for felles  
skybasert klientdrift for sektoren i et konkret initiativ  
i handlingsplanen.

3.2 UTFORDRINGER I GJENNOMFØRINGEN

3.2.1 Brukermedvirkning
Brukermedvirkning har vært utfordrende å få til i hele  
programperioden. Det gjelder både på beslutningsnivå  
og på sluttbrukernivå. En konsekvens av det kan være at 
leveransene fra UH-sky ikke treffer behovet i sektoren godt 
nok, samtidig som det er sannsynlig at sektoren ikke  
kjenner til leveransene fra UH-sky godt nok og dermed  
ikke får nyttiggjort seg erfaringene og tjenestene.

Årsaken til manglende brukermedvirkning er sammensatt, 
men en hovedårsak virker å være kapasitetsutfordringer  
hos institusjonene. Det har vært krevende å «rekruttere»  
til samarbeidsprosjekter, og der det har blitt satt ned  

samarbeidsprosjekter har ikke institusjonene greid å  
prioritere nok ressurser i gjennomføringen. I samarbeids- 
prosjekter har modellen vært at UH-sky har dekket  
kostnadene for institusjonen, UH-sky har ofte ledet  
prosjektene etter ønske fra sektoren, mens institusjonen har 
valgt ønsket resultat i tråd med lokale behov. Tilsvarende har 
det vært krevende å få i gang, og holde i gang skyrelaterte 
fagfora, f.eks. et forum for å samarbeide om hvilke  
skybaserte fellestjenester UH-sky kunne levere. 

3.2.2 Personvern og informasjonssikkerhet  
 til hindrer for digitalisering
Personvern og informasjonssikkerhet står naturlig nok høyt 
på agendaen spesielt i IT-avdelingene. Det skal det gjøre. 
Samtidig har personvern og informasjonssikkerhet blitt 

tillagt en vekt som har ført til unødig nøling med å prøve ut 
og ta i bruk skytjenester i sektoren. En konsekvens av det er 
manglende utvikling av kompetanse og kunnskap om  
skykonseptet, også mht. sikkerhet i skyen. Mangel på  
erfaring og kompetanse og vegring mot å ta i bruk  
skyløsninger er en motkraft til digitalisering, der sky i  
samvirke med andre muliggjørende teknologier vil bidra til 
den digitale transformasjonen som myndighetene ønsker.

Å flytte og oppbevare personinformasjon og data, særlig det 
som defineres som sensitive data, på medier utenfor egen 
virksomhet og utenfor Norges landegrenser, krever spesiell 
oppmerksomhet. En enkel løsning på dette har for mange 
vært å la være å ta i bruk skytjenester. På den måten unngår 
de å bruke kostnadskrevende ressurser på risiko- 
vurderinger, og de slipper å bære ansvaret for eventuelle 
uønskede hendelser. 

Den tiden er over da man kunne velge å ikke gå ut i skyen 
med tjenester og data. Leverandørene leverer i økende grad 
bare skyløsninger og de er vel så kompetente til å beskytte 
informasjon som virksomhetene selv. Dette sammen med 
det løftet som gjennomføres mht. informasjonssikkerhet i 
sektoren i regi av KD og Unit, samt en stadig økende bruk 
av skyløsninger i sektoren er tiltak som må bidra til mindre 
vegring mot å gå ut i skyen.

3.2.3 Felles styring og prioritering  
  mot et bevegelig mål
I spennet mellom oppdraget å etablere en felles nettsky- 
tjeneste som ble utformet i 2015, og den enorme utviklingen 
innen sky de påfølgende årene, har felles styring og  

prioritering vært utfordrende. Medlemmene i styrings- 
organene for UH-sky har hatt ulikt ståsted i forhold til  
satsing på sky. Samtidig bidro utviklingen og ønsker om  
å tilpasse seg den, til at omforent styring og prioritering av 
aktiviteter har vært krevende. Aktivitetene i UH-sky kunne  
i hele perioden gå i mange retninger og samtidig tolkes  
innenfor oppdraget. Konsekvensen var mye prøving og 
feiling som ga verdifull læring, samtidig som at leveransene 
ikke sto i forhold til forventningene fra sektoren om felles 
tjenester helt fra starten av programmet.

Bakgrunnen for mye prøving og feiling var at sky var et  
nytt kompetanseområde i seg selv for alle involverte.  
I begynnelsen ble oppdraget delvis tolket som at sektoren 
selv skulle bygge en sektorintern skybasert infrastruktur-
plattform, det ble også prioritert i programmet.  
Egenutvikling av sektorinterne fellestjenester ble også  
vektlagt i tidlig fase, og prioritert framfor å rette innsatsen 
mot fellestjenester fra kommersielle aktører i skyen. Med 
den hurtige framveksten av svært nyttige skytjenester, særlig 
for forskere som tok dem i bruk uten å konferere med lokal 
IT, dreide innsatsen i UH-sky mot hvordan tjenestene  
kunne klargjøres for forsvarlig bruk én gang for hele  
sektoren. Parallelt med dette gikk hele sektoren for fullt ut  
i skyen med Microsoft sine kontorstøttetjenester, og UH-sky 
prioriterte mye innsats for å understøtte de prosessene. 
Og hele veien skjedde en kontinuerlig og rask utvikling av 
skytjenester som nærmest gikk under radaren for arbeidet. 
UH-sky ønsket å håndtere det med å prioritere  
cloudification-prosjekter som virkemiddel for å bygge  
kultur og kompetanse rundt sky først i sektoren.

Forretningsbehov Utføre behovsanalyse for å identifisere, beskrive og prioritere brukerbehov 
og krav på kort og lang sikt.

Gjennomføre nødvendige arkitekturbetraktninger innenfor bl.a.
applikasjonstilganger, teknologi, sikkerhet,ytelse/skalering og infrastruktur.

Gjennomføre nødvendige risikoanalyser og sikkerhetsvurderinger 
for etterlevelse av retningslinjer, lover og regler.

Identifisere kostnader tilknyttet tjenesten, utarbeide kostnadsmodell og 
prising av tjenesten, samt utarbeide finansieringsmodell og vurdering av gevinster.

Design og evaluering av styrings- og ledelsesmodell med prosesser 
for bl.a. håndtering av kontrakter, behovsendringer og beslutninger.

Design av forvaltningsorganisasjon med ansvar, 
roller og plassering av kompetanse sentralt og lokalt.
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EN FULL MULIGHETSSTUDIE FOR NASJONAL KLIENTDRIFTTJENESTE

fra mulighetsstudie for skybasert klientdrift

Scenarioutformingen ble gjort på konseptuelt nivå med utgangspunkt i VDI  
og DaaS-teknologi (Desktop as a Service) og ulike modeller for tjenesteutsetting.  
Det ble utarbeidet 3 scenarioer for nasjonal klientdrift; 1) Interndrift med en organisasjon 
fra sektoren, 2) Eksterndrift med en tjenesteleverandør utenfor sektor, men etablert i Norge  
og 3) Eksterndrift med en global leverandør av skytjenester for DaaS. Gartner oppfatter  
alle 3 scenarioer som relevante og realistiske. Det vil finnes varianter innenfor hvert  
av scenarioene, og det er også mulig å kombinere modellene (hybridvarianter). 
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4 VEIEN VIDERE

Sky er ikke nødvendigvis på topp 10-lister over strategiske teknologitrender lenger.  
Samtidig er sky framtidas leveranse- og bruksmodell for tjenester, og digital transformasjon 
blir mulig nettopp pga. skyteknologi i kombinasjon med andre moderne teknologier.  
Interessen rundt sky er fortsatt høy ifølge analyseselskapet Gartner som sier at cloud 
computing var blant toppsøkene på deres nettsider i 2018. Likevel, sky er en langt mer  
moden forretningsmodell nå enn for 3-4 år siden, og det reduserer behovet  
for å ha spesiell oppmerksomhet på å ta i bruk skyteknologi- og tjenester  
slik UH-sky har hatt i programperioden.

Gjennom aktivitetene i UH-sky er det opparbeidet mye kompetanse både  
i Uninett og Unit, og programmet har mange leveranser som er i bruk og fortsatt  
vil brukes i årene framover. Videreføring av resultatene fra UH-sky, både  
med hensyn til kompetanse, erfaring og løsninger bør ivaretas av Uninett  
og Unit sine linjeorganisasjoner samt i handlingsplanene for nye og  
eksisterende fellestjenester i sektoren.

4.1 OVERLEVERING AV LEVERANSER  
 TIL VIDERE FORVALTNING

4.1.1 Skymeglerfunksjonen
Deler av skymeglerfunksjonen bør videreføres i linja hos 
Unit. Unit gjør tilsvarende arbeid som skymeglerfunksjonen 
for andre fellestjenester, og bør dekke områder som  
skymeglerfunksjonen har ivaretatt. Dette gjelder først og 
fremst å forhandle og klargjøre avtaler med skyleverandører, 
samt å forvalte avtalene og gi bistand til «onboarding».  
Unntaket kan være avtalene med de store infrastruktur- 
leverandørene der GEANT har vært avtalepartner. De bør  
ivaretas av Uninett som er infrastrukturselskap og som  
har GEANT-medlemskapet.

En stor del av arbeidet til skymeglerfunksjonen har gått  
ut på å etablere rutiner for rask klargjøring av lettvekts  
sky-tjenester som f.eks. Kahoot, Slack og Questback.  
Skymegleren har også vært driveren for å utarbeide felles  
veiledere for bruk av skytjenester. Disse to funksjonene er 
krevende å holde ved like både fordi det ikke er mulig å  
holde tritt med tilfanget av nye skytjenester, og fordi  
etterspørselen etter tjenesten er lav. Nettsiden for sky-
meglerfunksjonen bør legges ned da den i hovedsak er en 
oversikt over klargjorte tjenester og veiledere. Det som skal 
videreføres flyttes til Units og Uninetts tjenestesider.

4.1.2 Infrastrukturplattform (IaaS)
Erfaringer, kompetanse og løsninger fra UH-sky knyttet  
til skybasert infrastruktur bør videreføres og utnyttes  
spesielt i forbindelse med handlingsplaner for å realisere  
digitaliseringsstrategien og andre førende strategier.  

Infrastrukturtjenester og -plattformer har hatt en voldsom 
utvikling i programperioden, og har langt mer sofistikerte 
tjenester i 2019 enn i 2016. Dette er plattformer og tjenester 
som adresserer vår sektor direkte.

Uninett som sektorens infrastrukturselskap bør videreføre 
sin unike kompetanse på skybasert infrastruktur, og  
kombinere den med direktekontakten de har til de  
internasjonale leverandørene gjennom GEANT, til å realisere  
prioriterte initiativ i handlingsplanene som utarbeides.  
Uninett bør som nevnt tidligere, overta forvaltnings- 
ansvaret for IaaS-avtalene og utvikle en rådgivingstjeneste 
som hjelper sektoren med «onboarding». Dette har vært  
en etterspurt tjeneste som har vært ivaretatt av  
UH-skyprogrammet.

4.1.3 Porteføljeutvikling
Brukermedvirkning er en vesentlig del av det å finne,  
utvikle/anskaffe og levere felles tjenester til sektoren, 
uavhengig om det er skytjenester eller andre tjenester. 
Utviklingen generelt, og for skytjenester spesielt er at det 
er sluttbrukeren som tar beslutning om bruk av tjenester. 
Skytjenester er lett tilgjengelig, moderne og oppdaterte og 
løser en oppgave raskt, derfor er de attraktive for slutt- 
brukere. Brukermedvirkning og plattformer for enkel 
tjenestetilgang, med alternative valgmuligheter bør ivaretas 
i handlingsplanarbeidet for digitalisering som er iverksatt 
i regi av Unit. Styringsmodellen for brukermedvirkning er 
etablert, og tjenesteplattformer er et tema i initiativene  
som diskuteres.
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Gjennom etablering av styringsmodellen for strategisk 
styring og prioritering av nye og eksisterende fellestjenester, 
har sektoren en mer robust og tydelig styringsmodell enn 
det som var tilfelle i perioden for UH-skyprogrammet.  
Tilsvarende oppdrag bør i framtiden håndteres innenfor  
den rammen.

4.2 SKY SOM EN DEL AV HANDLINGSPLANEN  
 FOR HØYERE UTDANNING OG FORSKNING
Videre satsing på sky i tillegg til det som videreføres i linja 
i Uninett og Unit, må prioriteres innenfor noen få områder. 
Dette med bakgrunn i utfordringene programmet har hatt 
når det gjelder å forsøke å holde tritt med den hurtige og 
omfattende utviklingen innenfor sky. Områder programmet 
mener må prioriteres i handlingsplanen for UH-sektoren er:

• Informasjonssikkerhet: Å sikre at felles arbeid med  
informasjonssikkerhet er muliggjørende og tilretteleggende 
for utnyttelse av skyteknologi og -tjenester. Dette skal gjøre 
sektoren rustet for digital transformasjon, og hindre at sek-
toren henger etter i å bygge kultur og kompetanse på bruk av 
skyløsninger og -plattformer.
• Cloudification: Å videreføre cloudification-arbeidet for 
skybaserte fellestjenester med nye, konkrete  
samarbeidprosjekter for å flytte spesielt IT-driftsrelaterte 
tjenester ut i skyen.

4.2.1 Informasjonssikkerhet for  
 digital transformasjon
Unit har fått tildelt midler over statsbudsjettet som skal gå 
til en satsing på informasjonssikkerhet i sektoren. Innenfor 
denne satsingen må det konkretiseres målrettede tiltak i 
handlingsplanen som

 • øker kompetansen på informasjonssikkerhet og  
sky i sektoren betydelig, slik at informasjonssikkerhet  
underbygger og muliggjør bruk av skyteknologi og  
-tjenester (ref. spesielt Gartners analyser og anbefalinger 
som i rapporten fra 2019 om trender innen  
sikkerhets- og risikostyring4).
• setter felles rammer og standarder for informasjons- 
sikkerhet og sky bl.a. med å videreføre og utvide arbeidet 
med klargjøring av skyløsninger basert på UH-sky sitt arbeid 
(kapittel 2.4).

Utfordrende problemstillinger rundt informasjonssikkerhet 
og sky er reelle og fortsatt hemmende for utviklingen av 
kompetanse og kultur for å utnytte skyteknologi og  
-tjenester for digitalisering og digital transformasjon i  
sektoren. Dette er kjente utfordringer som bl.a.  
analyseselskapet Gartner har omtalt i en rekke rapporter  
og analyser. De peker bl.a. på at det er et generelt  
kompetansegap på sikkerhet og sky, og at det forsterkes ved 
den stadig økende kompleksiteten i IT-løsninger. Dette løses 
ikke med nye verktøy alene, ny kompetanse er vel så  
viktig og ny kompetanse krever tid både for oppbygging  
og modning. Gartner sier videre at de som lykkes er de som 
investerer i å modne sin sikkerhetskompetanse på sky.

Arbeidet med dette innenfor sikkerhetssatsingen  
i regi av Unit bør gjøres på bakgrunn av erfaringene  
i UH-skyprogrammet, bl.a. ved videreføring av kompetanse,  
løsninger og ressurser fra arbeidet i UH-sky.

4.2.2  Cloudification for gevinst av sky
Mulighetsstudien for klientdrift som programmet har  
gjennomført ble iverksatt som resultat av at institusjoner i 
sektoren, med NTNU i spissen, mener at dette er et område 
med stort gevinstpotensiale både økonomisk, innovasjons-
messig og sikkerhetsmessig. Initiativet som omhandler 
klientdrift i handlingsplanen som Unit utarbeider, må  
gjennomføres med bakgrunn i resultatene fra mulighets- 
studien, kombinert med kunnskap og erfaring som er  
opparbeidet i UH-skyprogrammet.

Resultatene i mulighetsstudien kan sannsynligvis  
anvendes på flere områder, for eksempel på drift av  
applikasjoner og infrastruktur. Alle institusjoner har  
lokal drift som gjennomføres på ganske lik måte, og det  
finnes skybaserte plattformer og tjenester som kan bidra  
til at arbeidet blir mer effektivt og innovativt. Området  
infrastruktur, mellomvare og data (IMD) i handlingsplan- 
arbeidet må ta med denne tankegangen inn i arbeidet  
med handlingsplanene.

  4Gartner-rapport: Top Security and Risk Management Trends

4.3 SLUTTKOMMENTAR
Avslutningsvis er det viktig å trekke frem to områder for 
videre satsing på sky, som ikke er knyttet spesifikt verken til 
overlevering til en linje eller til nye tiltak. 

• Sektoren må fortsette å bygge kompetanse  
 og kultur for utnyttelse av skytjenester
• Sektoren må samhandle om å sikre at  
 skyløsninger spiller sammen med andre fellesløsninger

Effektiv og smart utnyttelse av skytjenester og -teknologi  
fordrer kulturendring og kompetanseløft i for eksempel 
IT-avdelingene som tradisjonelt er svært teknologi- 
kompetente. God teknologikompetanse er ikke tilstrekkelig 
for å få gevinst av skyløsninger. 

Sky er en annen produksjons-, leveranse- og bruksmodell 
enn det virksomhetene er vant med tradisjonelt. God  
gevinstrealisering ved bruk av sky kommer over tid,  
når kunnskapen om hvordan gevinster som kostnads- 
effektivisering, bedre sikkerhet og innovasjon modnes.

Sektoren har allerede en betydelig portefølje av felles  
tjenester og plattformer, og i økende grad er disse  
skybaserte. Units rolle som leverandør av fellestjenester 
 ivaretar tradisjonelt tiltak som sikrer at fellestjenester  
spiller sammen, ved å ta tak i felles problemstillinger og  
å etablere felles, gjenbrukbare løsninger. Dette må  
videreføres også for skytjenester og -plattformer, igjen  
med bakgrunn i erfaring og læring fra arbeidet i UH-sky, 
fordi skybaserte løsninger skiller seg fra tradisjonelle  
leveranse- og bruksmodeller. 

https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F3899683%253Fref%253DTypeAheadSearch%2526qid%253D185f2c88b45bcf36a90adec7de


DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER 
I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING
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