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1. BAKGRUNN 

Digitaliseringsstyret vedtok sektorenes handlingsplan for digitalisering den 11. april 2019. I kap. 5 
Administrasjon, ledelse og kontorstøtte er to områder prioritert:  
   

1. Administrative fellestjenester til UH-sektoren (Initiativ A1-A3)  
Fellessystemer for økonomi og lønn, saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning, samt strategisk HR 
etableres for universitet- og høyskolene.   
   

2. Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte (Initiativ A5):   
Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har behov for en fremtidsrettet tjeneste for 
beslutningsstøtte som på en enklest mulig måte gjenbruker de data vi har.  

   
Område 1 ble da tatt inn som en del av den felles porteføljestyringen. Området er under arbeid med BOTT 
som ansvarlig for realisering av løsningene og hvor Unit vil ta koordineringsansvaret for at hele sektoren 
deltar i fellestjenestene.  
   
Område 2 støtter målbildet MA2 - Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte, og er 
prioritert i første planperiode, men er ikke besluttet igangsatt. En slik beslutning vil være en del av felles 
porteføljestyring, ref kap 8 i handlingsplanen:  

"Handlingsplanen skal føre til bedre tjenester for høyere utdanning og forskning. Fagutvalgene 
utarbeider initiativer og tiltak innenfor sine områder, og Digitaliseringsstyret prioriterer gjennom 
porteføljestyringen. Fagutvalgene bidrar med både brukerforankring og ekspertkompetanse. For å 
sikre at brukeren settes i sentrum, vil sluttbrukere involveres i enkeltprosjekter. Styringsmodellen 
sikrer medvirkning fra institusjonene på alle nivå. "  

 

Fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte anbefaler at det igangsettes en prosess for 
realisering av område 2. I henhold til prosjektveiviseren framlegges et mandat for å igangsette en 
konseptfase. for avklaring av behov og identifisere gevinster. Dette mandatet beskriver hva som må 
avklares før konsept velges. 

2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 
Det overordnede behovet er formulert innledningsvis, og er hentet fra handlingsplanen, initiativ A5, se 
innledning pkt 2.  Dette kan utdypes som følger: 
 
Fokus på analyse av, samt sammenstilling av de data man har innenfor administrasjon, utdanning og 
forskning er økende. Sektoren har i dag tilgang på noen sentrale data fra forsknings- og utdanningssiden, 
bl.a gjennom DUCT og Star, mens for det administrative området er det ikke tilrettelagt for tilgang til 
sentrale data. Ved etablering av flere fellestjenester på det administrative området vil det bli enklere å 
tilrettelegge for slike muligheter. Gode, felles data og analysemetoder er strategisk viktig for 
institusjonenes oppfølging av egen virksomhet og som underlag for beslutningsstøtte.  
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Det er behov for løpende oppfølging av definerte indikatorer, både kvalitative og kvantitative. Det er også 
behov for å se indikatorer på tvers av institusjoner sett fra eier KD.  
 
Virksomhetene har behov for å utvikle egne rapporter og analyser på områder hvor de har behov for 
ytterligere informasjon. 

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

 
Faglig og administrativ ledelse har tilgang til informasjon slik at de kan være pådriver og katalysator for å 
følge opp og gjennomføre strategiske og finansielle målsetninger for hele virksomheten.  
 

Faglig og administrativ ledelse tilbys systemstøtte med nødvendig datagrunnlag for å analysere og bygge 
opp styringsinformasjon (kvalitativ og kvantitativ)  
 
Det vil bli etablert felles datadefinisjoner, masterdata på utvalgte områder og felles sentrale parametere 
etter institusjonenes og departementets behov.   
 
Sammenstilling av sentrale datakilder i sektoren innenfor forskning, studie og administrasjon (økonomi, HR 
og annet) vil bli tilgjengeliggjort. 

 
Dette innebærer at det etableres en felles løsning/plattform med basis funksjonalitet, med muligheter for 
at virksomhetene kan utvikle/tilpasse løsninger på toppen etter egne behov. Dette gir institusjonene stor 
grad av fleksibilitet.   

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 

Konseptutredning av fremtidig infrastruktur for tilgang til data om KDs sektor 

Konseptutredningen skal se på alternative konsepter for en infrastruktur som skal gi en mer effektiv og 

sikrere tilgang til data om KDs sektor som danner kunnskapsgrunnlag for ulike formål som forskning, 

utredning og analyse, politikkutvikling, virksomhetsstyring, innovasjon og formidling av kunnskap til 

allmennheten. Datatilfanget omfatter alt av dataproduksjon innenfor KDs sektoransvar knyttet til livslang 

læring, forskning og integrering. 

Studie- og virksomhetsanalyse, Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Stavanger har fått innvilget støtte fra DIFIs medfinansieringsordning. Formålet med 

prosjektet er å utvikle nye digitale tjenester for styring og utvikling av virksomheten og studiene. 

Løsningene vil innebære vesentlige tidsbesparelser i forbindelse med rapportering og hindre at en større 

del av de ansatte må brukes i administrativt arbeid, som følge av nye krav til utdanningsinstitusjonene, m.a. 

gjennom europeiske standarder og retningslinjer som er implementert i norske forskrifter for sektoren. 

Løsningene vil ha potensiale for gjenbruk i utdanningssektoren. 
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Datavarehus UiB/UiO/UiT 

Unit har over en lang periode levert en datavarehustjeneste til UiO og UiB med hovedfokus på 

økonomidata. Denne tjenesten ønskes videreført når det nye økonomisystemet UBW levert av DFØ fra 1. 

januar 2021 innføres. UiT ønsker også tilgang på den samme tjenesten. 

I den forbindelse er det igangsatt et prosjekt for omskrivning av den nåværende datavarehustjenesten 
tilpasset økonomidata fra UBW via DFØ. Datavarehuset vil i tillegg ha enkelte datakilder fra SAP og innkjøp 
via DFØ. 

Prosjektet DV-UiB-UiO-UiT vil gi nyttige erfaringer for en felles fremtidig tjeneste for beslutningsstøtte. 

Andre sammenhenger 

Initiativet forutsetter samarbeid med området IMD med hensyn på felles datadefinisjoner og masterdata. 
Det er også koblinger til initiativene «Gode rapporter og beslutningsstøtte (F9)» og «Læringsanalyse (U4)».   

Det er planlagt konseptfaser for en Nasjonal muliggjørende plattform og for Integrasjonsarkitektur og 

masterdata. Koordinering mot disse initiativene vil være viktig. 

For pågående og planlagte utviklingsprosjekter er det først og fremst sentralt at løsningene designes slik at 
de kan inngå i en fremtidig plattform uten altfor mye omskriving.  

I første omgang vil konseptet omhandle administrative data. 

 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 

Det er mange lokale initiativer og prosjekter på området og det er etterspurt et felles initiativ fra flere 
institusjoner. Det er derfor naturlig med direkte involvering fra et utvalg av disse, både for bedre 
kompetanseutnyttelse og sterkere brukerinvolvering.  

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 

Det vil ikke være behov for konsulentbistand for å gjennomføre konseptfasen. Ved et eventuelt prosjekt for 
realisering av tjeneste kan det bli behov for ekstern bistand og anskaffelser i markedet. Dette vil bli 
tydeligere i konseptfasen. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 

I «En digital offentlig sektor, digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025» 1 er en av målsetningene 

økt deling og gjenbruk av data for verdiskapning, se kap.3. Her beskrives data som en ressurs som kan 

utnyttes bedre og tilgangen til store mengder data åpner for helt nye måter å løse oppgaver på. Det 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/sec1 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/sec1


 
 Mandat for konseptfase  

 

 Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.2  
 7 

produseres stadig mer informasjon og teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens gir nye 

muligheter for analyser og bruk av dataene på en måte som bidrar til verdiskapning. Dataene samles gjerne 

i «datasjøer» hvor data kan samles og analyseres. Dette er også viktig for vår sektor med tanke på de 

dataene vi forvalter. 

Kapittel 2 i handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning gir en ramme for hva som skal 

etableres som fellestjenester, er det tatt et utgangspunkt i at jo nærmere kjerneoppgavene til 

institusjonene tjenestene ligger, jo større skal tilretteleggingen for innovasjon, lokal styring og valgfrihet 

være: 

• Dess nærmere administrative prosesser og støtteprosesser, skal arkitekturen og løsningene være 

standardiserende fellestjenester. Disse må også realiseres som plattformer som nye tjenester igjen 

kan bruke. 

• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser, skal arkitekturen og løsningene være fleksible, 

muliggjørende plattformer og valgfrie fellestjenester, med sterk grad av institusjonelt selvstyre.  

Dette mandatet omhandler en tjeneste nær administrative prosesser og støtteprosesser, og dermed en 

standardiserende fellestjeneste.  

Handlingsplanen gir også følgende prinsipper for realisering: 

• Sett brukeren i sentrum. 

• Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. Prototyping og utprøving foran utredning. Bruk 
tverrfaglige team i størst mulig grad. 

• Data lagres kun én gang og skal gjøres tilgjengelige for gjenbruk. 

• Bygg inn sikkerhet og personvern i løsningene. 

• Sikre kontroll på tilgang til data og ressurser. 

• Sky først: Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester 
gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør offentlig sektor velge slike 
tjenester. 

• Offentlig sektor skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer 
effektivt 

Andre relevante føringer kan være bruk av nasjonale felleskomponenter, samsvar med nasjonale 
arkitekturprinsipper, og bruk av nasjonale standarder.  

3.5. Virksomhetsarkitektur 

Det er definert syv overordnede «IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor»2 som skal fungere som felles 
retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor. Prinsippene er ytterligere konkretisert for universitets- 
og høgskolesektoren i «Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren»3.  Spesielt 

 
2 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper/it-
arkitekturprinsipper  
3 https://www.uninett.no/sites/default/files/webfm/arkitekturprinsipper%20UH%20V18.pdf  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper/it-arkitekturprinsipper
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper/it-arkitekturprinsipper
https://www.uninett.no/sites/default/files/webfm/arkitekturprinsipper%20UH%20V18.pdf
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relevante for et arbeid med autoritetsregistre for forskning synes prinsippene om tilgjengelighet og 
interoperabilitet. 
 
Det pågår viktige aktiviteter innenfor områdene masterdata, integrasjonsarkitektur samt store 
fellesprosjekter innenfor økonomi/lønn og saksbehandling/dokumentasjonsforvalting som må hensyntas. 

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

NSD driver tjenesten DBH som utarbeider statistikk og analyser. Dette er tilgrenset til arbeidet i denne 
konseptutredningen og må undersøkes nærmere. For øvrig har NSD i den siste perioden blitt evaluert av en 
ekstern gruppe. Gruppen har levert en sluttrapport som er på høring nå. I konseptfasen må rapporten og 
høringsinnspillene vurderes. 

5. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

Eier: Unit ved avdelingsdirektør Anders Reitan 

Prosessleder: Ole Martin Nodenes er prosessleder for arbeidet. Prosessleder sørger for fremdrift gjennom 
utarbeidelsen av delleveranser. Prosessleder planlegger aktiviteter for gjennomføring av arbeidet og 
involverer bidragsytere etter behov. 

En faggruppe fra UH-sektoren bestående av ressurser fra både store, mellomstore og små institusjoner. 
Denne gruppen bidrar til gjennomføring av arbeidet på grunnlag av planlagte aktiviteter og involvering. 
Grad av involvering per ressurs er presentert i oversikten under. 
 

Rolle Navn Antatt ressursbruk 

Eier Anders Hansteen Reitan, Unit 10 timer ved oppstart og avslutning 
 

Prosessleder Ole Martin Nodenes, Unit I snitt 8 timer pr. uke i prosjektperioden 

Fagressurser fra 5-6 
institusjoner 

Må avklares,  I snitt 2 timer pr. uke i prosjektperioden 

   
IT løsningsarkitekt NN, Unit I snitt 4 timer pr uke i prosjektperioden 

Andre Fagdirektør administrative 
tjenester, Tor Holmen, Unit 

I snitt 4 timer pr. uke i prosjektperioden, 

inkludert forankring og involvering av fagutvalg 

for administrasjon, ledelse og kontorstøtte, 

samt ledere ved universiteter og høgskoler. 

 

 

5.2. Interessenter i konseptfasen 

 

Interessenter  Type involvering Suksesskriterier 
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Sektorinterne interessenter   

Fagutvalget for 
administrasjon, 
ledelse og 
kontorstøtte 

 Forankring, strategiske råd og 
veivalg 

 

Fagressurser og 
ledere ved 
Universiteter og 
høgskoler 

 Involvering, erfaringer og 
spesifisering av behov. 
Forankring av gevinster og 
lønnsomhet 

 

NSD  Avklaringer vedr DBH og 
grensesnitt 

 

Unit, ved avdeling 
for administrative 
tjenester og 
strategisk innkjøp 
samt strategi og 
styring 

 Styring. Forankring av 
gevinster og lønnsomhet. 
Detaljert kost/nytte 
diskusjoner 

 

Eksterne interessenter  

Leverandører    

Samarbeids-
partnere 

   

 

5.3. Resultater fra konseptfasen 

Leveranser fra konseptutredning: 

Prosjektforslag til oppstart av planfase for utvalgte større tiltak og prosjektplan (fremlegges til beslutning i 
B2), inkludert: 

1. Oversikt over kundenes og andre interessenters behov  
2. Løsningsskisser for alternative løsninger 
3. Kost/nytte vurdering av alternativene inkl 0-alternativet 
4. Alternative gjennomføringsstrategier  
5. Risikobetraktning av løsninger og gjennomføringsstrategier 
6. Forutsetninger for vellykket gjennomføring 

 

5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Konseptfasen vil løpe fra september 2019 til medio desember 2019. 
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Arbeidet gjennomføres med interne ressurser (Unit og institusjonene), som estimert i pkt 5.1. Kostnadene 
foreslås dekket av deltakende institusjoner i første omgang og er ikke kostnadsberegnet. Det er derfor ikke 
identifisert behov for egen finansiering. Det er forutsatt at arbeidet kan gjennomføres uten store behov for 
reiseaktiviteter. 

 

5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

Det er svært viktig å benytte prinsippet; tenk stort og start smått. Dette tilsier at man må skissere et 
målbilde/målarkitektur. Her vil det bli diskusjoner med eksterne aktører som kjenner området godt, 
f.eks Gartner. Det er også gjort en vurdering av dagens datavarehusarkitektur, med forslag til 
forbedringer, av ekstern konsulent, som må tas med i vurderingen. Det er gjort mange mindre og 
gode tilnærminger i sektoren allerede, og det er stor interesse for å samarbeide på området. Det er 
viktig å lære av, og gjenbruke det som allerede er gjort. Alle vurderinger ang konsepter må sikre at 
det tilfredsstiller det reelle behovet best. 
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6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

[Før dette mandatet legges frem for godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-
behandling bør sjekklisten for BP1 gjennomgås av forslagsstiller for å verifisere at innholdet i 
mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en positiv BP1-beslutning. Kommenter eventuelle punkter der 
det er uklarheter eller spesielle forhold som må avklares i forbindelse med behandlingen ved BP1. 

I forbindelse med BP1-behandlingen kan disse kommentarene naturligvis oppdateres, i likhet med 
resten av dokumentet.] 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 
Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien?  

3 
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke sektorene? 

 

4 
Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et 
prosjekt eller som en linjeoppgave? 

 

5 
Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

 

6 
Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem 
utredningen skal finansieres? 

 

7 
Er det behov for mer informasjon før det kan fattes 
en beslutning? 
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7. VEILEDNING – MANDAT FOR KONSEPTFASEN 

Hva er et mandat for konseptfasen? 
Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en utredning av et 
mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til et prosjekt. 

Formål med mandatet: 
Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller idéen som 
skal utredes, og de rammebetingelsene som gjelder for konseptfasen. 

Hvem utarbeider mandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som er ansvarlig for 
forslaget. 

Når utarbeides mandatet? 
Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet 
oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektforslaget, og senere av 
styringsdokumentet. 

Hvem mottar mandatet? 
Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte virksomhetsledelsen. 
Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i 
ledelsen. 

Hvordan skal dokumentmalen brukes? 

Malen hjelper deg til å passe på at du har fått med alt som dokumentet bør si noe om, og til å få en god 

struktur i dokumentet som gjør det lettlest og oversiktlig. Alle prosjekter er forskjellige, så det er ikke 

sikkert at alle punktene i malen er like relevante for ditt prosjekt. Uansett vil malen ha en verdi som 

«sjekkliste» for hva som kanskje bør omtales i dokumentet. Hvis et punkt overhodet ikke er relevant for ditt 

prosjekt, skriver du bare «Ikke relevant». Hvis det er noe du ønsker å dokumentere som ikke fanges opp av 

malen kan du gjerne legge inn et nytt punkt.  

 

 


