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INTRODUKSJON 
 
Tore åpnet møtet og introduserte agendaen. Målet for møtet var å identifisere aktuelle 
kandidater for nye fellesprosjekter på IMD-området, med tanke på behandling i 
digitaliseringsstyret 28. august. 
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STATUS PÅ HANDLINGSPLAN 
 
Annette orienterte kort om prosessen med ferdigstilling av vår felles handlingsplan for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning. I etterkant av fagutvalgssamlingen 6. 
mars ble det etablert en redaksjonskomité som innarbeidet fagutvalgenes innspill og 
sørget for en bedre helhet i plandokumentet. Tore har representert IMD-utvalget i 
redaksjonskomiteen. Et oppdatert utkast til handlingsplan ble lagt ut på unit.no tidlig i 
mars og sektorene ble invitert til å gi sine innspill. Redaksjonskomiteen gjennomgikk og 
innarbeidet alle innkomne innspill før handlingsplanen ble ferdigstilt og behandlet i 
digitaliseringsstyret 11. april.  
 
Handlingsplanen ble lansert på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og 
forskning i Trondheim 4-5. juni og ligger på  
https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering.  
 
Annette refererte til beskrivelser i handlingsplanen om arbeidsdeling, avhengigheter, 
tverrgående aktiviteter, styring og organisering. Tore fylte ut om redaksjonskomiteens 
arbeid, om gjennomslag i handlingsplanen for plattformtenking og tilrettelegging for 
lokal innovasjon, samt om vedtatt modell for finansiering av fellesprosjekter.  
 
Fagutvalget tok saken til orientering.  
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STRUKTUR FOR OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN OG PORTEFØLJESTYRING 
 
Annette viste til digitaliseringsstyrets behandling av handlingsplan og 
finansieringsmodell, og orienterte om struktur for videre oppfølging. Handlingsplanen 
beskriver mer enn hva som kan gjennomføres i planperioden og det etableres nå en 
prosess for porteføljestyring for å realisere planen. I porteføljestyringen er det 
digitaliseringsstyret som beslutter hvilke prosjekter og tiltak som prioriteres, som 
avgjør rekkefølgen på disse og hvordan felles investeringsmidler disponeres. 
 
Unit har som mål å ha noen prosjektideer/-forslag klare for behandling i 
digitaliseringsstyret 28. august. Porteføljestyringen baseres på Prosjektveiviseren, Difis 
anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige 
virksomheter. 
 
Det eksisterer i dag flere ulike styringsmodeller for videreutvikling og forvaltning av 
fellestjenestene. I løpet av høsten vil det utarbeides et forslag til felles styringsmodell. 
 
Ved behandling av handlingsplan og tilhørende finansieringsmodell 11. april ba 
digitaliseringsstyret om at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av større 
fellesprosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene. Unit har siden fått utarbeidet et 
utkast til rammeverk for kvalitetssikring og ønsker innspill på dette før det ferdigstilles 
og legges frem for digitaliseringsstyret i august. Annette deler utkastet med fagutvalget 
og ber om innspill med en ukes svarfrist.  
 
Fagutvalget tok saken til orientering og anmodet om at prosessene for oppfølging ikke 
gjøres mer omfattende og byråkratisk enn nødvendig for å sikre tilstrekkelig kvalitet.  
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DRØFTING AV KANDIDATER FOR FELLESPROSJEKTER FRA IMD 
 
Fagutvalget drøftet handlingsplanens initiativer og prioriteringer på IMD-området, med 
tanke på aktuelle kandidater for nye fellesprosjekter. I all hovedsak står fagutvalget ved 
sine tidligere prioriteringer: IAM, masterdata og integrasjonsarkitektur.  
 
Fagutvalget gjennomgikk initiativene. Her følger momenter fra gjennomgang og 
diskusjon: 
 
IMD1: Etablere felles løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) 
• Her går allerede et løp og digitaliseringsstyret har besluttet IAM som fellestjeneste 
 
IMD2: Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for integrasjonstjenester 
• Innspill fra andre fagområder tilsier at dette feltet bør opp som en prioritering, 

med et forslag til neste møte i digitaliseringsstyret. 
 
IMD3: Konsistente data for prosesstøtte, analyse, rapportering og innovasjon 
• BOTT-institusjonene har et samarbeid rundt å definere nødvendige masterdata for 

fellesprosjekter og -tjenester i BOTT. Arbeidet har en pragmatisk tilnærming og vil 
løpe i alle fall til høsten 2020. 

• Fagutvalg for forskning har identifisert behov for etablering av utvalgte 
autoritetsregistre for forskning samt en god forvaltning av disse. Andre planlagte 
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initiativer på forskningsområdet avhenger av at disse registrene kommer på plass 
og forskningsutvalget er i gang med å beskrive behov og forslag til innretning på et 
arbeid med autoritetsregistre. 

• Det er riktig å angripe dette nedenfra og å gå for en pragmatisk tilnærming. 
 
IMD4: Realisere neste generasjons forskningsnett 
• Handlingsplanen sier: «Forskningsnettet har vært en suksess og handlingsplanen 

legger til grunn at dette videreføres. Realiseringen av neste generasjons 
forskningsnett (IMD4) håndteres av Uninett som en del av det løpende 
infrastrukturarbeidet» 

• Uninett er i gang med forarbeider.  
• Fagutvalget mener arbeidet bør inn som et prosjekt i digitaliseringsstyrets 

portefølje. 
 
IMD5: Samordning av IKT-infrastruktur på campus 
• Handlingsplanen sier: «Vurderinger og utprøvinger knyttet til samordning av drift 

og forvaltning av IKT-infrastruktur på campus (IMD5) håndteres av Uninett i nært 
samarbeid med institusjonene. IT-miljøene ved de store universitetene har 
betydelig kompetanse på dette området og må ha en sentral rolle i arbeidet.» 

• Det bør være et mål på sikt å redusere antall datasenter i sektoren. For felles og 
profesjonalisert drift, kostnadseffektivisering og økt sikkerhet over tid. Uninett ble 
utfordret på hvordan gripe an et arbeid på området. 

• Uninett har en pågående aktivitet på Campus Network as a Service (CNaaS), denne 
bør vurderes løftet til digitaliseringsstyret som nasjonalt prosjektforslag.  

 
Momenter fra generell diskusjon:  
• Hvilke prioriteringer gjør de andre fagområdene?  
• På hvilken måte skal IMD-utvalget mene noe om innspill til digitaliseringsstyret? 
• Pågående prosjekter må også inn i digitaliseringsstyrets oversikt 
• Hva er forskjellen mellom å kjøre et prosjekt lokalt (f.eks. hos Uninett) og på å løfte 

det opp til digitaliseringsstyret? 
• Det ble foreslått at Uninett legger frem et forslag på videre arbeid med data og 

datadeling i et av de neste møter, som utgangspunkt for en konseptuell diskusjon. 
 
Fagutvalget ber om at det til neste møte utarbeides følgende: 
• Forslag til videre integrasjonsarbeid 
• Orientering om Uninetts arbeid med neste generasjons forskningsnett 
• Orientering om Uninetts arbeid med lokalnett på campus, CNaaS (Campus Network 

as a Service). 
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VEIEN VIDERE MED INTEGRASJONSARKITEKTUR 
 
Annette innledet til diskusjon om videre arbeid med integrasjonsarkitektur. UH:IntArk-
prosjektet er avsluttet, med deltakelse fra BOTT, Unit og Uninett. Sluttrapport og 
anbefaling om videre arbeid var gjort tilgjengelig som underlag til møtet. Prosjektet har 
levert en skisse til referansearkitektur samt en proof-of-concept på utvalgte tekniske 
komponenter (API-manager og meldingskø). To løp ble foreslått for videre arbeid ved 
overlevering. Ett for å realisere BOTT-institusjonenes mål om produksjonsklar løsning 
for de tekniske komponentene innen 1.1.2010, for bruk mot DFØ. Og et parallelt løp for 
å vedta og implementere UH:IntArk for hele UH-sektoren. 
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Unit støtter BOTT-institusjonenes planlagte løp med å implementere de tekniske 
løsningene fra UH:IntArk-prosjektet innen 1.1.2020, som et prosjekt i regi av IT-BOTT. 
Unit ser det som hensiktsmessig at arbeidet med en integrasjonsarkitektur for sektoren 
ligger en fase etter BOTT-løpet. Slik vil erfaringer, kompetanse og resultater fra 
implementeringen i BOTT inngå i utforming og implementering av felles tiltak for 
sektoren. Unit foreslår et videre arbeid med felles integrasjonsarkitektur etter samme 
modell som for arbeidet med felles IAM, med forprosjekter etterfulgt av et 
sektorprosjekt i flere faser. Arbeidet må se på ulike behov og konsepter og på 
realisering av en helhetlig arkitektur med flere komponenter. Arbeidet må ses i 
sammenheng med arbeid på IAM og masterdata. 
 
Hans Kristian fylte ut blant annet om hvordan UiO nå har begynt å høste gevinster fra 
sin innføring av UiO:IntArk. 
 
Tore foreslo at videre oppfølging gjøres innenfor tre områder:  
1) Integrasjonsarkitektur (arkitekturdokument med referansearkitektur) 
2) Arkitekturstyring (roller, ansvar og myndighet) 
3) Integrasjonsplattform (teknisk implementering av referansearkitekturen) 
 
Momenter fra diskusjon om videre arbeid: 
• Institusjonene behøver struktur for integrasjoner. Vi bør ha et løp som fører til mer 

struktur og praktisk bruk. 
• Sett i gang et prosjekt for videre arbeid med integrasjonsarkitektur 
• Skill styringsdimensjonen fra tekniske løsninger 
• Det virker fornuftig å dele i tre elementer: referansearkitektur, arkitekturstyring og 

integrasjonsplattform.  
• Sett i gang et arbeid med referansearkitektur og utforsk flere bruksområder 
• Ikke gå i utredningsfellen, vi må ha større fart og smidig utvikling. Utforsk og jobb 

konkret med konsepter. 
• Det blir viktig å sikre at arbeidet henger sammen med nasjonale 

referansearkitekturer, føringer og komponenter, samt å høste av erfaringer med 
andre statlige løsninger. 

• Det forventes mer økosystem-/plattformtenking 
• Informasjonsarkitektur er viktig 
• Integrasjonsarkitektur og masterdata henger tett sammen 
• UH-IT er tett på problemstillingen 
• Skuffet over passiv holdning fra Unit til nå 
 
Fagutvalget ønsker at det legges frem et forslag for digitaliseringsstyret i august om 
videre integrasjonsarbeid, som hensyntar både referansearkitektur og 
arkitekturstyring. Fagutvalget ba sekretariatet utarbeide et forslag til neste 
fagutvalgsmøte. 
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MØTEPLAN HØSTEN 2019 
 
Digitaliseringsstyret har sine neste møter 28-29. august og 20. november. Fagutvalget 
avtalte et neste møte torsdag 15. august, kl. 15-16.30 på video. Fagutvalget ber om at 
utkast til sakspapirer til digitaliseringsstyret om porteføljen, forslag på IMD-området og 
informasjon om forslag fra de andre fagutvalgene gjøres tilgjengelig forut for møtet.  
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Forslag til møteplan for høsten legges fram på neste møte.   
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EVENTUELT 
 
Tore orienterte om at Unit har tatt initiativ til en samkjøring av fagutvalg for IMD og 
fagutvalg for arkitekturstyring i tiden som kommer. Dette grunnet 
kapasitetsutfordringer og overlapp i kompetanse, i påvente av en evaluering av 
fagutvalgene. Lederne for de to utvalgene stiller seg bak forslaget, som i praksis vil 
innebære at IMD-utvalget styrkes med ressurser fra arkitekturutvalget, inkludert 
arkitekturutvalgets leder. Fagutvalget tok saken til orientering. 
 

 


