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Nr Tid Sak Innleder

15/19 10:00 (3) V Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby

16/19 10:03 (2) V Godkjenning av referat Ida Munkeby

17/19 10:05 (1t 25m) V Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning Sigurd Eriksson

11:30 (60) Lunsj (11:30-12:30)

18/19 12:30 (30) V Finansieringsmodell for fellestjenester Ingrid Melve

19/19 13:00 (15) O Status portefølje Sigurd Eriksson/Kristin Selvaag

20/19 13:15 (20) V Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt Roar Olsen/Asbjørn Seim

13:35 (15) Kaffepause

21/19 13:50 (25) V Program for informasjonssikkerhet i UH-sektoren Sigurd Eriksson/ Anders Lund

22/19 14:15 (15) O Konseptutredning infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps-
og statistikkpublisering

Per Hovde

23/19 14:30 (30) O Evaluering av Digitaliseringsstyret Sigurd Eriksson

24/19 15:00 Evaluering av møtet Ida Munkeby

25/19 Eventuelt

Saksliste Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og 
forskning. Møte 2/2019, 11.04.2019



SAK 15/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN



Sak 15/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.



SAK 16/19 GODKJENNING AV REFERAT



Sak 16/19 Godkjenning av referat

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Referat godkjennes.



SAK 17/19 HANDLINGSPLAN FOR DIGITALISERING I HØYERE UTDANNING 
OG FORSKNING



Innhold

• Status og videre plan – arbeidet med handlingsplanen

• Tilbakemeldinger i innspillsrunden og håndteringen av disse

• Handlingsplanen – struktur, strategiske valg og prinsipper



Ferdig Aktivitet

✓ 1.9.18 Digitaliseringsstyret godkjenner gjennomføringsplanen.

✓ 1.10.18 Etablert fagutvalg som samarbeidsarenaer for utarbeiding av handlingsplaner.

✓ 1.11.18 Gitt innspill om nye større satsinger innenfor digitalisering i UH/F til statsbudsjettet for 2020

✓ 28.1.19 Drøftet utkast til handlingsplaner i fagutvalg, Digitaliseringsstyret og andre relevante fora

✓ 8.3.19 Sendt ut informasjon om finansieringsmodell samt handlingsplanen på innspillsrunde

✓ 29.3.19 Innhentet innspill til handlingsplanen fra sektorene

➢ 11.4.19 Handlingsplanen drøftet i fagutvalg og behandlet i Digitaliseringsstyret

4.6.19 Handlingsplanen lansert på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

Plan for arbeidet med handlingsplan



• Vedtak Digitaliseringsstyret

• Tilbakemelding innspillsrunde

• Ferdigstilling av handlingsplan versjon 1.0

• Oversendelse KD

• Innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi (til KD 29.4)

• Digitaliseringskonferansen

PROSESS VIDERE - HANDLINGSPLAN



• Totalt 23 svar

• 8 av de 10 største UH-institusjonene, og 6 av 
de mindre

• 11 UH under KD og 3 ikke-KD (2 private og en 
under JBD)

• 5 fra helsesektoren

• 1 forskningsinstitutt, Justis- og 
beredskapsdepartementet og UHR

• Innspill kommer i hovedsak fra aktører som 
har vært involvert i prosessen med 
utarbeidelse (fagutvalg)

SVAR I INNSPILLSRUNDEN



HANDLINGSPLAN
DIGITALISERING

UTDANNING FORSKNING ADMINISTRASJON
LEDELSE OG 

KONTORSTØTTE

INFORMASJONS
-SIKKERHET OG 
PERSONVERN

INFRASTRUKTUR 
MELLOMVARE 

OG DATA

STYRING 
ORGANISERING

OG
FINANSIERING



Innspill

• Generelt positive tilbakemeldinger

• Høyt ambisjonsnivå (35 initiativ) i tråd med 
målbilder i digitaliseringsstrategien – prioritering 
blir nødvendig for å sikre ressurstilgang og 
gjennomføringskraft.

• Viktig presisering at faglig frihet skal ivaretas. 
Utnytte lokal innovasjonskraft til fellesskapets 
beste.

• God rolleavklaring viktig for å sikre 
gjennomføringsevne av mange parallelle 
prosjekter:

• DS prioriterer – porteføljestyring

• Lokal løsning kan bli fellesløsning

• Gjennomføring: Institusjon, fellesaktør 

Håndtering 

Redaksjonskomite med fagutvalgslederne

• Kapittel 9 – konkrete tiltak, er tatt ut. 
Gjennomarbeides bedre i fortsettelsen.  Tydeliggjort 
at DS gjør den endelige prioriteringen av tiltak.

• Forsterket budskapet i kapittel 8, i tillegg til avsnittet 
i kapittel 1 (som omtales som godt).

• Kapittel 8 beskriver bedre ansvar og roller i 
gjennomføringen.

• Generelt: Rydding og presiseringer for å unngå ulike 
tolkninger av sentrale begreper, prinsipper og valg.

INNSPILL OG HÅNDTERING AV INNSPILL



Digitalisering

Unit har det nasjonale ansvaret for å 
implementere og videreutvikle 
digitaliseringsstrategien for universitets- og 
høyskolesektoren. Departementets overordnede 
digitaliseringsstrategi skal operasjonaliseres 
gjennom en nasjonal handlingsplan med 
delstrategier og beskrivelse av initiativer. 
Handlingsplanen skal følges opp i en prosess for 
kontinuerlig forbedring, og skal igjen danne 
grunnlag for en porteføljestyring av 
fellesprosjekter.

BESTILLINGEN - TILDELINGSBREV UNIT



Digitaliserings-
strategien

Handlingsplan

Porteføljestyring

Kontinuerlig 
tjeneste-
utvikling

FRA MÅLBILDER TIL KONTINUERLIG UTVIKLING 





STRATEGISKE VALG OG PRIORITERING AV TILTAK

Ambisiøse målbilder i digitaliseringsstrategien

Initiativområder i 
handlingsplanen

Porteføljestyring av 
prosjekter i 
Digitaliseringsstyret

Prioritering:

• Politiske satsinger

• Behov og gevinster

Strategisk valg - hva skal løses i fellesskap?

• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser skal arkitekturen og løsningene 
være fleksible, muliggjørende plattformer og valgfrie fellestjenester.

• Dess nærmere administrative prosesser og støtteprosesser så skal arkitekturen og 
løsningene være standardiserende fellestjenester. Disse må også realiseres som 
plattformer som nye tjenester igjen kan bruke. 



HVA ER EN MULIGGJØRENDE PLATTFORM ?

Identitets- og 

tilgangsstyring

IAM

API

Plattform-

komponenter IntegrasjonerMasterdata

management

Kunstig 

intelligens og 

maskinlæring

Basis-

tjenester

Faglige

tjenester

e-post Kalender Samhandling Sak / Arkiv Dokumentlagring

felles 

InnovasjonGjenbruk Data

Universitet A: Universitet B: Universitet N: Høyskole A: Høyskole B: Høyskole N:
Fagskole

lokale

Økosystem



IMD
Infrastruktur, mellomvare og data

Administrasjon
Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

ForskningUtdanning

GAUS - Godkjenning av
utenlandske studier

mooc.noBIBSYS DLR

NVB - Nasjonal 
vitnemålsdatabase 

RUST - Register for 
utestengte studenter

Brage

BiRD

DUCT

STAR Datavarehus

BARESystemintegrasjonerUH-IaaS

Vortex

Nettskjema

UH-AD

NSD Datahåndteringsplan

NSD Personverntjenester
DBH

NSD WebSurveyCelius valgsimulering

NSDstat Pro

NSD Dataarkiv

NSD Samfunnsveven

ESS EduNet

Microdata.no

Forskningsnett

Nettadministrasjon

VideobroSanntid tale

Logganalyse

High Performance
Computing

Research Data 
Archive

Storage of scientific 
project data

Advanced User SupporteasyDMP

Sikkerhetsanalyse



Kontinuerlig tjenesteutvikling

FRA STRATEGI TIL HANDLING

Administrasjon, 
ledelse kontorstøtte

Infrastruktur,
mellomvare og data

Informasjonssikkerhet og personvern

Utdanning Forskning

Informasjonssikkerhet

Målene i Digitaliseringsstrategien og andre strategiske dokumenter

Sektormålene

Arbeidslivsportalen

IAM

Strategi

Handlingsplan 
Målbilder og 

strategiske satsinger 

Porteføljestyring

Tjenestestyring

Fremtidens 
læringsprosesser

Fundament for 
mobilitet og deling

Åpen 
forskning

Bedre innsikt og 
beslutningsstøtte

Program UH 
Sikkerhetssatsning

?
?



UTDANNING (EKSEMPEL)
MÅL OG STRATEGISKE PRIORITERINGER



MÅLBILDER UTDANNING

Studenter

• møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes

• opplever data og teknologi integrert i fagene slik at det utvikler den digitale dannelsen rundt 
begrensninger og implikasjoner ved teknologibruk

• har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for både individuelle 
læringsopplegg og samarbeidslæring, samt gir fleksibilitet

Lærere

• har god digital og pedagogisk kompetanse i en samarbeids- og delingskultur

• opplever et bredt tilbud av applikasjoner, digitale verktøy og tjenester som støtter gjennomføringen av 
utdanningen

Ledere på alle nivå

• inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å nå institusjonens mål 

• legger til rette for at fagmiljøene samles rundt å bruke digitalisering for å heve kvaliteten i utdanningen

• har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon og beslutningsstøtte.



STRATEGISKE PRIORITERINGER UTDANNING

➢Framtidens læringsprosesser

- digitaliserte lærings- og vurderingsformer som 
understøtter livslang læring

- bygge digital kompetanse

- læringsanalyse

➢Forenklet studieadministrasjon og 
studentopptak

- standardiserte grensesnitt for gjenbruk av data

- modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for 

samordnet masteropptak, opptak til videreutdanning og 

andre fellesopptak

- forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for 

mobilitet og internasjonal studentutveksling

- arbeidslivsportalen for mer praksisnær utdanning



PORTEFØLJESTYRINGEN VED DIGITALISERINGSSTYRET 
BESLUTTER FELLESPROSJEKTER OG HVEM SOM SKAL HA 
ANSVAR FOR DE

Læringsanalyse ?

Modernisere FS og omlegging til tjenesteplattform ?

Samordnet opptak masterutdanning ?

Studentmobilitet ?

e-læring og erfaringsdeling for digitalisering i undervisningen ?

?? 



Digitaliserings-
strategien

Handlingsplan

Portefølje-
styring

Kontinuerlig 
tjeneste-
utvikling

FRA MÅLBILDER TIL KONTINUERLIG UTVIKLING 



FRA LOKALT INITIATIV TIL FELLESTJENESTE

Lokal tjeneste

• Behov analyseres 
tett på brukerne

• Lokal løsning 
utformes i samsvar 
med behov

• Brukere tar i bruk 
løsningen

Ønskes felles 
tiltak

• Flere har samme 
behov

• Fagutvalg vurderer 
om løsningen er 
aktuell for mange

• Porteføljestyring: 
Digitaliseringsstyret 
vedtar prosjekt

Generalisering av 
løsning

• Konkrete 
vurderinger 
teknisk, 
organisatorisk og 
juridisk

• Arkitekturstyring
• Forvaltningsmessig 

vurdering

Fellestjeneste

• Digitaliseringsstyret 
vedtar 
fellestjeneste

• Institusjonen 
velger tjeneste

• Lokal innføring av 
fellestjeneste

• Felles forvaltning



Forslag nye prosjekter, 
og status eksisterende 
prosjekter behandles 

av Units sekretariat og 
fagutvalg

Units porteføljekontor 
utarbeider forslag til 
oppdatert portefølje 

med underlag for 
beslutning

Unit legger fram 
oppdatert portefølje 

for behandling i 
Digitaliseringsstyret

PROSESS FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL 
PORTEFØLJE



• Mulige prosjekter og tiltak vurderes med hensyn til i hvilken grad 
prosjektet/tiltaket bidrar til 
• å oppfylle målbilder i Digitaliseringsstrategien

• å realisere initiativer i Handlingsplanen

• å gi felles gevinster for virksomheter i sektoren

Strategiske valg
Prioriterte initiativ

VURDERING AV FELLES PROSJEKTER



Sak 17/19 Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Forslag til handlingsplan og initiativ for realisering av digitaliseringsstrategien, behandlet og støttet av 
fagutvalgene og redaksjonskomiteen, legges fram til behandling.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tilrår at handlingsplanen legges til grunn for videre arbeid med digitalisering. 
Hovedprioriteringer for områdene ligger i planen, mens løpende prioritering av prosjekter og 
fellestjenester vil skje gjennom porteføljestyringen. Digitaliseringsstyret utøver porteføljestyring og 
beslutter hvilke prosjekter som skal gjennomføres og hvilke fellestjenester som etableres.





SAK 18/19 FINANSIERINGSMODELL FOR FELLESTJENESTER



Oppbygging og bruk

Unit

Digitaliseringsstyret

• Lager vedtekter for forvaltning av felles midler
• Fasiliterer prosessen med beslutningsunderlag for 

anvendelse (porteføljestyring)
• Utarbeider forslag til tilbakebetaling for tjenester
• Utarbeider rapporter på status for tiltak og bruk av 

midler

• Vedtar tildeling av midler (prosjektporteføljen)
• Vedtar modell for tilbakebetaling av midler gjennom 

brukerbetaling som kan variere fra tjeneste til tjeneste
• Mottar statusrapporter
• Fagutvalg og tjenestestyrer gir råd før behandling i 

Digitaliseringsstyret
• seg på fellestjenester

Rollefordeling

• fellestjenesterKunnskaps-
departement

Fellesaktører

Virksomheter

Felles midler

Finansiering 
for digitalisering

NOK

NOK

NOK

Virksomheter 
som tar 

tjenesten i 
bruk

NOK

1. Oppbygning av felles midler 2. Forvaltning av
felles midler

3. Påfyll felles 
investeringsmidler

Anskaffelse eller utvikling av nye tjenester

Utredninger
Planlegging 
Arkitektur

Videreutvikling av eksisterende tjenester

Påfyll felles 
investerings-

midler brukt på 
tjenesteutvikling 

gjennom 
tilkoblingsavgift

FINANSIERINGSMODELL FELLES INVESTERINGER



INNSPILLENE FRA UHR-GRUPPEN

UHR-gruppen støtter følgende:
• Prinsippene i modellen at det etableres en finansieringsordning for felles digitaliseringstiltak

• Forslaget om at budsjettering til Units prosjekter for UH-institusjonene skal baseres på den 
enkelte institusjons bevilgningsstørrelse.

UHR-gruppen anbefaler:
• En rekke tiltak for å bedre estimater, avklaringer rundt innbetalinger og tilbakebetaling ved 

opphør

• Digitaliseringsstyret er beslutningsorganet for finansieringsordningen

• Innbetaling for 2020 gjennomføres



TILTAK FINANSIERING

Tiltak i samsvar med anbefaling fra UHR-gruppen:

• Innbetalingen skal skje over to budsjettår.

• Anslagene på investeringsbehovet og den totale investeringsrammen og størrelsen på finansieringen fra 
de statlige universitetene og høyskolene dokumenteres bedre i løpet av 2020Q1, før innbetaling 2021

• Digitaliseringsstyret gjør en tydelig prioritering mellom prosjektene som foreslås startet opp.

• Innbetaling for 2020 gjennomføres

• Innbetalingene fra UH-institusjonene er en forskuddsinnbetaling som tilbakebetales når ordningen 
avvikles (prøveordning fram til 2025, evaluering i god tid før 2025)

• Avklaring rundt håndtering av merverdiavgift for tjenesteavgift,

• Modell som gir sterkere insentiver til enkeltinstitusjoner som påtar seg utviklings- eller pilotoppgaver på 
vegne av sektoren legges fram for Digitaliseringsstyret våren 2020.

• Digitaliseringsstyret er beslutningsorganet i ordningen. Dette gjelder for beslutninger om fastsetting av 
endelig investeringsramme, godkjenning av midler til enkeltprosjekt, midler til institusjoner som har 
påtatt seg pilotoppdrag på vegne av sektoren osv.



INNSPILLENE FRA HØRINGSRUNDEN

Innspill om finansieringsmodellen fra 13 institusjoner: 11 UH under KD, og 2 
private UH-institusjoner

• 9 støtter modellen, og stiller seg bak UHRs innspill om merknader

• 3 institusjoner (NTNU, UiO og UiB) støtter modellen, men ønsker at 
engangsinnbetalingen halveres til 75 millioner fordelt på 2020 og 2021. 

• UiS har ikke relatert sitt innspill til UHRs merknader, men tar opp spørsmål om:
• Prosjektgjennomføring,

• Kobling til ABE-kutt, der investering i digitalisering holdes opp mot ABE-ordningen

• Ønske om å se detaljer i grunnlaget for estimatene for å sikre at det ikke betales for 
løsninger UiS har i dag



AVKLARINGER RUNDT MVA OG 
ENGANGSINNBETALING FRA UH-SEKTOREN

• Felles investering knyttet til universiteter og høyskolers kjernevirksomhet

• Innbetalingene fra KDs UH-institusjoner er en forskuddsinnbetaling som 
tilbakebetales når ordningen avvikles, men har risiko for nedtapping av midler

• Avklaringer rundt mva
• Engangsinnbetaling vurderes ikke til å være omsetning i momslovens forstand

• Engangsinnbetaling vil trolig ikke få mva (er ikke vederlag for tjeneste eller vare)

• Tjenesteavgift vil ha mva på lik linje med brukerbetaling for tjenester. Situasjonen her er 
komplisert, og avklaring må på plass før første innbetaling av tjenesteavgift

• Ordningen skal evalueres i god tid før 2025, prøveordning fram til 2025



EN INNBETALING PÅ 75 MNOK I 2020 VIL GI 
FØLGENDE FORDELING

Institusjon Årlig innbetaling i 2020 og 2021 i kroner

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 14 090 000

Universitetet i Oslo 12 368 500

Universitetet i Bergen 7 829 500

UiT - Norges arktiske universitet 6 996 000

Oslomet - Storbyuniversitetet 5 050 000

Høgskulen på Vestlandet 4 230 500

Universitetet i Sørøst-Norge 4 004 500

Universitetet i Stavanger 3 265 000

Nord universitet 3 022 000

Universitetet i Agder 2 931 500

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) 2 680 500

Høgskolen i Innlandet 2 370 500

Høgskolen i Østfold 1 380 000

Norges Handelshøyskole 982 500

Høgskulen i Volda 787 500

Kunsthøgskolen i Oslo 773 000

Norges Musikkhøgskole 590 500

Norges Idrettshøgskole 589 000

Høgskolen i Molde 476 000

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 386 500

Samisk Høgskole 196 500



FINANSIERING AV FELLES TILTAK

• Modell for finansiering har støtte, og det er identifisert tiltak for oppfølging og 
gjennomføring

• Reduksjon fra 75 til 37,5 mnok i 2020 forsinker gjennomføringen
• Arbeidslivsportal er estimert til 27 mnok i 2020

• Digitaliseringsstyret får mindre muligheter for å sette i gang felles prosjekter

• Felles investering kan løfte lokale tjenester til fellestjenester
• Effektiv utnytting av lokal innovasjonskraft og brukernærhet

• Deling og gjenbruk



Sak 18/19 Finansieringsmodell for fellesinvesteringer

Orientering om innspill fra UHR, diskusjon og vedtak

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført under forutsetning av at innspillene fra UHRs
administrasjonsutvalg implementeres. Engangsinnbetaling i 2020 av 75 millioner fordeles på statlige 
UH-institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Engangsinnbetaling i 2021 
trenger bedre dokumentasjon av anslag for tiltak før innbetaling (estimert til 75 millioner ut fra 
dagens kunnskapsgrunnlag), som beskrevet i UHRs merknader.

Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført under forutsetning av at innspillene 
fra UHR implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 fordeles på statlige UH-
institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Engangsinnbetalingen i 2021 
vurderes av digitaliseringsstyret våren 2020 med bakgrunn i behov og oppnådde resultater, men med 
minimum på 37,5 mnok.

Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en vurdering av om lokale behov og 
prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller enn å gjennomføres lokalt.

Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres med en 
dedikert styringsgruppe og kvalitetssikres med eksterne konsulenter. Kvalitetssikringen skal gi 
Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk.





SAK 19/19 STATUS PORTEFØLJE



PORTEFØLJE PR 11. APRIL 2019



Sak 19/19 Status portefølje
Beskrivelse av prosessen for porteføljestyring, samt oversikt over eksisterende felles portefølje og 
vurderinger som må gjøres for analyse og balansering av porteføljen.

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i videre arbeid.





SAK 20/19 ARBEIDSLIVSPORTALEN SOM ET NASJONALT FELLESPROSJEKT



Referat fra behandling i DS: 1/2018, 28.08 2018 

Vedtak:

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill fra drøftingen tas med i 
det videre arbeidet. Digitaliseringsstyret ønsker at det fremmes en vedtakssak 
med anbefaling om gjennomføring og detaljering av styrings- og 
finansieringsmodell for tiltaket.



Bakgrunnen for prosjekt Arbeidslivsportalen

Nasjonalt prosjekt

OsloMet eier prosjektet og 

Unit leverer ressurser til 

gjennomføringen. 

Styringsgruppen består av 

12 deltakere fra hele landet. 

Difi-midler tildelt.

Forprosjekt

I 2017 gjennomførte 

OsloMet et forprosjekt for å 

definere brukerbehovene til 

de ulike aktørene involvert i 

studentpraksis.

Påpekt behov

En intern arbeidsgruppe på 

OsloMet påpekte behovet 

for koordinering av 

praksisstudier, spesielt 

knyttet til praksisavtaler.

< 2017 2017 2018 - 2020



Andre initiativer og lignende løsninger

Praksisweb
• Lærerutdanningen
• Informasjon og skjemaer
• Sette sammen grupper

Elektronisk studentevaluering 
• Dag-til-dag vurdering av 

sykepleiestudenter i 
spesialisthelsetjenesten

• Valgte å standardisere 
læringsutbytter

Praktikportalen
• Mange likhetstrekk med 

Arbeidlivsportalen
• Vurdering og evaluering er 

ikke en del av løsningen

Digitalt valg av praksis (DVAP)
• Administrasjonen legger inn 

praksissteder i FS, og 
studentene lager ønskeliste 
i studentweb



Utfordringer og ambisjoner for prosjektet

Stor grad av tilfeldighet og 
variasjon i studentenes 
opplevelse med praksis

Mye manuelt arbeid og lite 
standardiserte prosesser

Relevante 
praksissteder

Mer effektiv 
håndtering av 

praksis 

Bedre samhandling

Bedre faglig utbytte 
for praksissteder

Høyere kvalitet på 
studenter

Arbeidslivs-
portalen



Noen utvalgte gevinster og måling av disse

Prissatte nyttevirkninger

• Tidsbesparelse internt ved OsloMet: 0,8 
timer spart per student i praksis (ca 10 
000 timer per år)

• Tidsbesparelse i offentlig sektor som har 
OsloMet-studenter: 20 min per student 
per år (ca 3900 timer per år)

Ikke-prissatte nyttevirkninger

• Økt kvalitet for studentene

• Studiebarometeret, emneevalueringer

• Antall klager

• Økt kvalitet i admin-prosesser ved UH

• Antall e-poster

• Hvor tidlig fordelingen er klar

• Økt kvalitet i admin-prosesser ved praksissted

• Måle tidsbruk og tilfredshet

• Enklere prosesser for undervisere

• Underviserundersøkelsen

• Bedre omdømme og samhandling

• Tilfang av praksissteder og -plasser

Ikke-prissatte 
gevinster

Prissatte 
gevinster



Organisering av prosjektet

Prosjektstøtte

Ansvarlig: OsloMet

Referansegruppe

• Utdanningsinstitusjoner

• Studenter

• Praksissteder

Styringsgruppe

Prosjekteier: Nina Waaler

Prosjektleder

Royne Kreutz

Kommunikasjon og forankring

• Forankring

• Eksterne møter

• Kommunikasjon

• Interessenter 

Utvikling (Unit)

• Scrum master

• Produkteier

• Design og arkitektur

• Utvikling



Styringsgruppen



Finansieringsmodell og kvalitetssikring

• Anvende ny finansieringsmodell med påkoblingsavgift
• Fordeling etter antall studenter som omfattes av praksis (gevinstperspektiv)

• Hvem kan bruke tjenesten og blir med på kostnadsfordelingen?
• Lærerutdanningen for grunnskolen og sykepleie (rammeplanstyrte)

• Ikke rammeplanstyrte?

• Behov for kvalitetssikringsmekanismer for prosjektet (også generelt 
for større fellesprosjekter).



SakT 20/19 Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt

Prosjektet Arbeidslivsportalen skal utvikle en digital samhandlingsløsning for arbeidslivet, studenter, 
universiteter og høgskoler. Målet med prosjektet er å forbedre og forenkle samhandlingen mellom 
aktørene som er involvert i studentpraksis og flytte påvirkningsmuligheten til sluttbrukerne, nemlig 
studenter og praksissteder.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar at Arbeidslivsportalen etableres som et nasjonalt prosjekt som i fase 1 skal 
etablere en fellestjeneste for håndtering av praksisadministrasjon. OsloMet viderefører det utførende 
ansvar for etableringen i samarbeid med Unit.

OsloMet legger ut for prosjektkostnadene frem til overlevering til Unit for drift fra juni 2020. Ved 
overlevering kjøper Unit løsningen av OsloMet med bruk av felles investeringsmidler som etableres 
fra 2020. De aktuelle institusjoner med praksis betaler en påkoblingsavgift som går tilbake til de felles 
investeringsmidler. Dette i tråd med ny finansieringsmodell. Det stilles en forventning om at alle 
aktuelle institusjoner med praksis har tatt tjenesten i bruk innen ett år etter at den er ferdig, dvs. 
innen juni 2021.

Digitaliseringsstyret stiller seg positiv til prosjektet og ønsker at prosjektet gjennomføres. 
Før endelig vedtak i Digitaliseringsstyret gjøres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, inklusive en 
vurdering av styringsmodellen.
Saken legges fram for Digitaliseringsstyret på nytt så snart ekstern kvalitetssikring av prosjektet er 
gjennomført. Det skal samtidig foreslås en samfinansieringsmodell utenfor de felles
investeringsmidlene.





SAK 21/19 PROGRAM FOR INFORMASJONSSIKKERHET



MÅLBILDER INFORMASJONSSIKKERHET OG 
PERSONVERN

• Helhetlig styring av informasjonssikkerhet og personvern er et fundament for digitalisering og 
strategiske satsinger i sektoren

• Institusjonene har egeninteresse i å løfte kravene til informasjonssikkerhet og personvern høyere enn de 
nasjonale minstekravene basert på informasjonens verdi

• Ledelsen ivaretar institusjonenes informasjonsverdier, og følger nasjonale føringer gjennom et 
systematisk arbeid for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern

• Forskere ivaretar informasjonssikkerheten til data, herunder forskningsdata, og 
ivaretar forskningsdeltakernes personvern på en tilfredsstillende måte

• Studenter og ansatte er i stand til å håndtere data slik at hensynet til informasjonssikkerhet og 
personvern ivaretas

• All bruk av data og IKT i sektoren ivaretar hensynet til informasjonssikkerhet og personvern gjennom 
hele livsløpet



STRATEGISKE PRIORITERINGER 
INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN

• Informasjonssikkerhet og personvern er en 
tydelig politisk prioritering og et fundament for 
vellykket digitalisering. 

• Alle initiativ beskrevet i handlingsplanen er 
prioritert og myndighetspålagt. 

• Det er bevilget penger til en fireårig 
fellessatsing fra 2019 med 17,5 millioner kroner 
per år.

• Digitaliseringsinitiativ må bygge på kompetanse 
innenfor informasjonssikkerhet og personvern 
for å sikre at løsningene ivaretar informasjon og 
personopplysninger på en tilfredsstillende 
måte. 

• Sikkerhetskultur og sikkerhetsbevissthet hos 
den enkelte bruker er avgjørende for å 
redusere risikoen for brudd på 

informasjonssikkerhet og personvern.



Sak 21/19 Program for informasjonssikkerhet i UH-sektoren

Kunnskapsdepartementet har bevilget 17,5 mill. kroner årlig over en fireårsperiode til Unit til et program 
for å bedre informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren. Programmet skal blant annet 
forbedre evnen til å forebygge, oppdage og håndtere trusler mot forskingsnettet, og inkludere tiltak som 
bedre analyseverktøy og kompetanseheving.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret godkjenner styringsdokumentet for programmet.
Sammensetning av programstyre framlegges i neste møte. 





SAK 22/19 KONSEPTUTREDNING INFRASTRUKTUR FOR REGISTRE, DATA, 
ANALYSE OG KUNNSKAPS- OG STATISTIKKPUBLISERING



Konseptutredning

Fremtidig infrastruktur for
registre, data, statistikk og analyser innenfor 

kunnskapssektoren



Innhold

• Om oppdraget

• Mål og omfang

• Kort om metodikken som benyttes

• Behovsanalysen

• Foreløpige vurderinger



Om oppdraget

• Utrede konsepter for en fremtidig infrastruktur som i større grad enn i dag 
tilgjengeliggjør data om kunnskapssektoren på en effektiv måte, for å…

• Operasjonalisere overordnet målsetning om at arbeidet i departementet, 
direktoratene og i sektorene departementet har ansvar for, skal være 
kunnskapsbasert. 



Bakgrunn: «Et velfungerende kunnskapssystem» 

• Kunnskapssystem:
«Det er viktig at vi har et system som sikrer at det utvikles 
kunnskapsgrunnlag med kvalitet, legitimitet og relevans, og det 
må legges til rette for at kunnskap fra mange ulike kilder tas i 
bruk i politikkutvikling, styring, forvaltning og 
profesjonsutøvelse.»

• Grunnlag for kunnskap:
• Data

• Statistikk og indikatorer

• Analyser, undersøkelser, oppdrag og evalueringer

• Forskning og kunnskapsoppsummeringer

• Kunnskap fra internasjonalt arbeid



Prosjektmål (fra oppdragsbrevet)

En mer effektiv infrastruktur for 
data og statistikk, og å gjøre 
data mer åpne og tilgjengelige 



Konseptutredningens delmål

1. Bedre datakilder
2. Raskere datakilder
3. Rimeligere datakilder
4. Sikrere tilgang til datakilder

5. Tilrettelegge for publisering 
av statistikk og analyser 
innenfor og på tvers av 
datasettene

6. Tilrettelegge for kopling til 
data og statistikk om andre 
sektorer 



Konseptutredningen omfatter alt av data (kunnskap) om…

Barnehage og grunnopplæring

Høyere utdanning (UH og fagskoler)

Forskning

Voksnes læring

In
te

gr
er

in
g

Li
vs

la
n

g 
læ

ri
n

g



som skal gi grunnlag for…

• Kunnskap og data for forskning, utredning og evalueringer

• Politikkutvikling
• Departement

• Kommuner og fylkeskommuner

• Virksomhetsstyring
• Mål- og resultatstyring

• Forvaltning og drift på institusjonsnivå

• Næringsliv
• Konsulent- og analysevirksomheter

• Kunnskap for allmennheten
• Arbeidslivspartene og interesseorganisasjoner

• Studenter, elever, utdanningssøkende

• Arbeidsgivere, foreldre, media



Konseptvalgutredning (KVU)

• Opphav i Kvalitetssikrings-ordningen (KS)
• Statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal gjennomgå ekstern 

kvalitetetssikring før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget

• KS2 (innført 2000)
• Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i 

Stortinget

• KS1 (innført 2005)
• Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt



Overordnede steg i KVU-metodikken

• Aktør- og interessentanalyse

• Behovsanalyse

• Prosjektutløsende behov

• Definere mål og krav

• Utforske og beskrive mulighetsrommet

• Utrede og vurdere konsepter, inkl. samfunnsøkonomisk analyse

• Anbefale et konkret konsept



Fokus nå

• Aktør- og interessentanalyse

• Behovsanalyse
• Kartlegging av dagens datainfrastruktur (dataperspektivet)

• Datakilder, dataeiere og dataflyt

• Datakvalitet, masterdata, metadata

• Kartlegging av brukerbehov knyttet til tilgang til og bruk av data  (brukerperspektivet)

• Prosjektutløsende behov

• Definere mål og krav

• Utforske og beskrive mulighetsrommet

• Utrede og vurdere konsepter, inkl. samfunnsøkonomisk analyse

• Anbefale et konkret konsept



Fokusområder for utredningen

Visualisering

Datakilder, informasjonsarkitektur,
masterdata, metadata

Analyseplattform for sektordata

(Hovedfokus for utredningen er å vurdere 
ulike konsepter for hvordan denne kan 

realiseres)

• Kartlegge behov i brukerperspektivet knyttet til 
tilgang til data, koplinger av data, analyser, 
rapporter og statistikk.

• Kartlegge datakilder og -eiere (dataperspektivet)
• Kartlegge behov til en mer helhetlig informasjons-

arkitektur for deling av data.
• Foreslå revidert forvaltningsregime for data inkl. 

tilganger og personvern.

• Sikre en infrastruktur som åpner for tilgang til data 
basert på en effektiv søknadsprosess.

• Fleksibel tilførsel av nye data som utvider 
mulighetene i plattformen.

• Variabelkatalog med gode metadata
• Håndheve tilgang til data, informasjons-sikkerhet 

og personvern.



Arbeidet inspirert av StimuLab (Difi og DOGA)

«Vi er omringet av kompliserte sosiale, økonomiske og politiske systemer og noen 
av dem trenger bedre løsninger. Omfattende samfunnsutfordringer kan kalles for 
«floker». Begrepet blir brukt for å beskrive samfunnsproblemer som er så 
komplekse at de ikke lar seg løse på tradisjonelle måter, fordi ethvert forsøk 
som regel skaper nye problemer. De kan ikke løses enkeltvis, men må sees i 
sammenheng.»

Kilde: Blogginlegg på difi.no v/Benedicte Wildhagen - rådgiver hos 
Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) og hospitant i Difi i arbeidet
med stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign



Kartleggings- og behovsfasen - fremgangsmåte

• Semistrukturerte intervjuer 
hvor formålet er å:

• Kartlegge aktører og 
interessenter

• Kartlegge dagens situasjon

• Avdekke behov knyttet til 
verdikjeden vist til høyre:

• Kartleggingen har fokus på 
disse perspektivene:

• Datainfrastrukturen 
(datakilder, dataeiere og 
dataflyt - forsyningskjedene 
for data)

• Behov for tilgang til data på 
ulike nivå (rådata, aggregerte, 
koplede data)



Status for kartleggingen

Politikk-
utforming

• KD
• (Finansdep. –

SSB, 
skatteetaten)

• (Justis og 
beredskapsdep. 
– UDI)

• (Kommuner og 
fylkes-
kommuner)

• KS

Direktorater 
o.l. under KD

• Utdannings-
direktoratet

• Kompetanse 
Norge

• Forskningsrådet
• NOKUT
• DIKU
• Unit
• Lånekassen
• IMDi
• Statped

Forsknings-
utførende 

virksomheter

• NTNU
• OsloMet
• NHH
• UiS
• Frisch-senteret
• NTNU
• FAFO
• Rambøll
• Ideas2evidence

Andre 
statistikk-

produsenter

• SSB
• NSD / DBH
• NIFU
• NAV

Undervisning/ 
utdanning

• Skoler, barne-
hager og -eiere

• (Fagskoler)
• Universitet og 

høyskoler
• (Andre 

opplærings-
tilbydere)

Andre

• Interesse-
organisasjoner

• Foreldre
• Arbeidslivet
• Media
• Utdannings-

søkere
• Elever og 

studenter
• Forlag og 

tidsskrifter



Foreløpige vurderinger så langt (1)

• Fragmentert og kompleks datainfrastruktur
• Organisatorisk

• Mange aktører som håndterer fragmenter av den totale informasjonen knyttet til utdanning og 
integrering, f. eks. om enkeltindivider

• Omstendelig å kople fragmenter av data sammen for å se «hele historien»

• Varierende modenhet i etatene mht. digital transformasjon.

• Teknisk
• Data er fordelt på mange kilder uten en helhetlig informasjonsarkitektur

• Få automatiserte løsninger (f. eks. API) for å hente ut / overføre data (uttrekk til flatfiler vanligst)

• Omfattende bruk av ressurser for å håndtere dataflyt

• Varierende grad av «orden i eget hus» (ref. difi)

• Mangel på autoritative kilder for data som bør være harmonisert på tvers av sektoren(e)
• Manglende harmonisering av data/kodeverk og mangelfulle metadata

• Vanskelig å få oversikt over variabler og hva de uttrykker (kan være kontekstavhengig)

• Stor grad av overlappende data i ulike kilder



Foreløpige vurderinger så langt (2)

• Alle aktører sier de har behov for tilgang til data på individnivå!

• Kopling av data på individ-nivå må gjøres av SSB
• Monopolsituasjon

• Kostbart og tidkrevende. Lite forutsigbart

• SSB har sammen med NSD etablert microdata.no som kan gi nye muligheter, men p.t. kun tilgjengelig 
for godkjente forskningsinstitusjoner. Kan gi konkurransevridende effekt

• Liten tilgang til rådata begrenser mulighetene for egendefinerte analyser og 
aggregeringer, f. eks. benchmarking av egen institusjon pga. av mangel på sektordata

• Mange registre oppleves å ha svak datakvalitet
• Størst fokus på data for primærbruk (arbeidsprosesser i saksbehandling) og i mindre grad på data for 

sekundærbruk som kan benyttes for å analysere effekten av ordningene som forvaltes gjennom disse 
arbeidsprosessene

• Forvaltningshensyn er på kollisjonskurs med statistikk- og analysehensyn.

• Lite helhetlig verdikjedefokus gjør det vanskelig å identifisere forbedringspotensial i forvaltningen



Opprinnelig fremdriftsplan

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Aktivitet 1  2  3  4  5   6  7  8  9  10 11 12 13  14 15 16 17  18 19 20 21 22  23 24 25 26  27 28 29 30 31  32 33 34 35

August

Forberedelser og planlegging

Behovs- og interessentanalyse

Utvikle samfunns- og effektmål

Overordnede krav

Mulighetsstudie

Samfunnsøkonomisk analyse av alternativene

Føringer for forprosjektet

Forankring

Endelig leveranse til KD

So
m

m
e

rf
er

ie



Forslag til revidert fremdriftsplan



Sak 22/19 Konseptutredning infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering

Konseptutredningen skal vurdere ulike konsepter for en fremtidig infrastruktur for mer effektiv 
utnyttelse av data som skapes gjennom utdanning, forskning og integrering. Denne informasjonen 
danner grunnlag for politikkutforming, forskning, forvaltning og virksomhetsstyring, og publisering av 
analyser og statistikk om kunnskapssektoren og integrering.

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.





SAK 23/19 EVALUERING AV DIGITALISERINGSSTYRET



DIGITALISERINGSSTYRET ER SENTRALT FOR 
MEDVIRKNING OG BRUKERINVOLVERING



EVALUERING AV DIGITALISERINGSSTYRET

• Digitaliseringsstyret har fungert siden 
august 2018. 

• I tråd med ønske fra 
Representantskapsmøte i Universitets- og 
høyskolerådet (UHR) skal det gjennomføres 
en evaluering av mandat og 
sammensetningen av Digitaliseringsstyret

• Svarfrist for spørreundersøkelsen var 28. 
mars 

• 14 anonyme svar 

• Diskusjoner og nye innspill i møtet 11. april

Bakgrunn for evaluering Gjennomføring av evaluering



• Digitaliseringsstyrets medlemmer er fornøyd med hvilke saker som fremmes til 
behandling og måten de behandles på, herunder innretning og kvaliteten på 
saksgrunnlagene. 

• Antall møter vurderes som passende.

• Det er delte syn på Digitaliseringsstyrets sammensetning mht. 
størrelse og representativitet.

OPPSUMMERING AV INNKOMNE SVAR



VURDERING AV DIGITALISERINGSSTYRETS 
SAMMENSETNING OG STØRRELSE

Mindre 
Digitaliseringsstyre

Fordeler

Opprettholde /utvide 
Digitaliseringsstyret

• Mer beslutningsdyktig
• Muliggjør grundigere diskusjon på saker
• Lettere å bygge inngående fagkompetanse og 

kontinuitet på en mindre gruppe

Ulemper

• Noen få får stor myndighet på manges vegne
• Ivaretagelse av tillit og integritet

• Ikke alle kan komme til orde på alle saker
• Grunnere diskusjoner kan gi dårligere faglige 

vurderinger
• Krevende å ta beslutninger med en stor 

gruppe

• En større andel av de som berøres av sakene 
sitter der

• Opplevelse av reell medvirkning ved å delta i 
styringsorganet, tillit

• Større bredde i interesseperspektiver i 
diskusjonene: stor-liten, off-privat, geografi, 
fag, utdanning - forskning, etc. 



• Sak til neste møte i Digitaliseringsstyret 27.mai 2019.
• Endringer i mandat for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene

• Endringer i sammensetning for Digitaliseringsstyret og/eller fagutvalgene 

• Innspill på videre prosess og behandling?

VEIEN VIDERE



Sak 23/19 Evaluering av Digitaliseringsstyret

Digitaliseringsstyret har fungert siden august 2018. I tråd med ønske fra Representantskapsmøte i 
Universitets- og høyskolerådet (UHR) skal det gjennomføres en evaluering av Digitaliseringsstyret

Sakstype
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyrets innspill til evalueringen tas med i det videre arbeid. Eventuelle forslag til 
endringer i Digitaliseringsstyrets mandat og sammensetning fremmes som egen sak senere.

x 



SAK 24/19 EVALUERING AV MØTET



Sak 24/19 Evaluering av møtet

Sakstype
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Generelt positive tilbakemeldinger til forberedelse, gjennomføring og innhold i møtet. 
Det kom ingen spesielle momenter for oppfølging.



SAK 25/19 EVENTUELT



Sak 25/19 Eventuelt

Sakstype
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Ingen saker til eventuelt.


