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ARBEID MED HANDLINGSPLAN 
 
Møtet var i sin helhet viet til arbeid med utkast til handlingsplan for digitalisering, som 
var gjort tilgjengelig for fagutvalget på unit.no forut for møtet. Fagutvalget fokuserte 
på kapittel 1, 2, 8.2, 9 og 6. Innledningsvis ble det åpnet for kommentarer til innholdet i 
plenum tidligere på dagen.  
 
Kommentarer til plenum tidligere på dagen og generelle innspill til utkast til 
handlingsplan:  

• IMD underbygger de andre områdene, viktig å gjøre en utsjekk av deres behov. 
• Stor støtte fra de andre områdene i prioriteringen av IAM, 

integrasjonsarkitektur og masterdata.  
• Tydelige signaler fra digitaliseringsstyret om spissing og arbeidsdeling. 
• Enorme ambisjoner legges frem, viktig å ikke love for mye.  
• Konkretiser og gjør smått nok til å ta fatt i. 
• Her er oppgaver nok til alle. 
• Lettvekts-IT og smidig tilnærming er nødvendig. 
• Lite fokus i handlingsplanen på studenten. 
• Hent lærdom, erfaringer og inspirasjon fra helsesektoren og andre som har 

gjort store satsinger de siste årene. Både på strategisk og operativt nivå. 
 
Innspill til kapittel 1 Innledning og kapittel 2 Strategiske valg og prioritering:  

• Avgrens Units ansvar og myndighet i tråd med avgrensninger i Units vedtekter.  
• Beskriv arbeidsdeling og samhandling mellom institusjonene og Unit/Uninett 

og ansvarliggjør institusjonene. Universiteter og høgskoler har selvstendig 
ansvar på faglig utviklingsarbeid, og transformasjon berører innhold i 
utdanning og forskning. 
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• Tydeliggjør hvem handlingsplanen gjelder for. Høyere utdanning og forskning 
omfatter mer enn UH. Samme behov for tydeliggjøring også i de enkelte 
initiativene. 

• Tydeliggjør overlapp og grenseflater mot andre sektorer. Ønsker å legge til 
rette for bruk av tjenester på tvers. 

• Tydeliggjør hva som er med i planen og ikke og sikre at dette er konsistent på 
tvers av områdene. Prosjekter med annen finansiering inngår, det samme gjør 
koordinering av lokale tiltak. Hva med initiativene som ikke synes i kapittel 9? 

• Tydeliggjør tenkning rundt plattform/økosystem. 
• Beskriv veien fra liten lokal pilot til fellestjeneste. 
• Listen over digitale føringer må oppdateres årlig i tråd med justeringer i 

overordnete føringer.  
• Fagutvalget diskuterte punktet om bruk av markedet og hvorvidt det gir 

retning å ha det med. 
 

Innspill til kapittel 8.2 Organisering og rolleavklaringer for gjennomføring av 
fellestiltak:  

• Fagutvalget ønsker å legge til et punkt om å kunne løfte noe et universitet eller 
en høyskole har utviklet lokalt for å løse et spesifikt behov til å bli en 
fellesløsning i sektoren. En slik modell tilrettelegger for digital innovasjon og 
gjenbruk og bidrar til økt gjennomføringsevne og kapasitet. 

• Driftsansvar for fellestjenester kan være aktuelt for flere enn fellesaktørene og 
BOTT. 

• Styringsmodell for fellestjenester er ikke ferdig utformet, men skriv inn noe om 
et enhetlig forvaltningsregime og tydelig profesjonalitet og kvalitet i 
leveranser. 

• Det bør være et prinsipp at lettvekts-IT skal være synlig og at all 
forretningslogikk skal være tilgjengelig via programmerbare grensesnitt.  

 
Innspill til kapittel 6 Infrastruktur, mellomvare og data (IMD):  

• Fagutvalget kastet et nytt blikk på målbildene. Bruken av begrepet «trygg» ble 
diskutert og veid opp mot begrepet «sikker». «Trygg» oppfattes som mer 
brukerrettet og til å favne mer enn sikkerhet og ble derfor stående. 

• Følgende initiativer gis høy prioritet av fagutvalget: 
o IMD1 – Etablere felles løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) 
o IMD2 – Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for 

integrasjonstjenester (IntArk) 
o IMD3 – Datakilder for prosesstøtte, analyse, rapportering og 

innovasjon 
• Følgende initiativer vurderes av fagutvalget som å inngå i løpende drift og 

infrastrukturarbeid:  
o IMD4 – Realisere neste generasjon forskningsnett 
o IMD5 – samordning av IKT-infrastruktur på campus 

• Fagutvalget diskuterte beskrivelsene av og ambisjonene med IMD2 og IMD3, 
og gjorde i fellesskap noen justeringer i tittel og beskrivelse av disse. Det ble 
også gjort en mindre justering i beskrivelsen av IMD5. 

• På IMD1 og IMD2 pågår allerede konkrete aktiviteter.  
• Litt lenger unna et konkret initiativ på IMD3, her er behov for å bygge sentral 

kompetanse. IT-BOTT gjør nå et arbeid på masterdata knyttet til pågående løp i 
BOTT, med en pragmatisk tilnærming. Fagutvalg for arkitekturstyring er også i 
gang med å utarbeide et prosjektforslag på masterdata management (MDM). 
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• Arbeidet med e-infrastruktur bør omtales som eksplisitt på utsiden av 
handlingsplanen. Dette er viktige fellestjenester for sektoren med separat 
styring og finansiering. 

• Få inn noe om plattform-/økosystemtenkning og å legge til rette for lettvekts-
IT. 

• Få inn noe om åpne data og plattformer for å drive nødvendig innovasjon i 
punktet om næringsutvikling. Vurder eventuelt å erstatte punktet med et om 
åpenhet.  

• Kategoriseringen av initiativer som optimaliserende eller transformerende 
passer ikke for IMD-initiativene. Alle IMD-initiativ er grunnlag for 
transformasjon, men ikke i seg selv transformerende. 

 
Innspill til kapittel 9 Leveranser fra prioriterte initiativ:  

• Tabellen mangler kontekst og sammenheng med tidligere kapitler, er vanskelig 
å forstå og fagutvalget er usikker på hvilken verdi den tilfører. En fremstilling av 
avhengigheter ville gitt større verdi. 

• Leveranser på IMD2 ble diskutert, uten at det ble konkludert med å gjøre 
konkrete endringer.  

• Forskningsnettet bør tydeliggjøres som en leveranse i perioden 2022-2025.  
 
 

 


