
FAGUTVALGSMØTE ADMINISTRASJON, LEDELSE OG 
KONTORSTØTTE 3. JUNI 2019
Agenda:

• Sak 1. Åpning av møtet

• Sak 2. Godkjent handlingsplan, oppdatert status.

• Sak 3. Videre arbeid med handlingsplan, fra initiativer til porteføljestyring av tjenester

• Sak 4. Eventuelt



SAK 1. ÅPNING AV MØTET



SAK 2. GODKJENT HANDLINGSPLAN



HANDLINGSPLAN
FOR DIGITALISERING I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING

UTDANNING FORSKNING ADMINISTRASJON, 
LEDELSE OG 

KONTORSTØTTE

INFORMASJONS-
SIKKERHET OG 
PERSONVERN

INFRASTRUKTUR 
MELLOMVARE OG 

DATA

STYRING, STRATEGI 
OG ORGANISERING

INITIATIVOVERSIKT

Fagutvalgsmøte
Administrasjon, ledelse 
og kontorstøtte



STYRENDE DOKUMENTER FOR HANDLINGSPLAN



ANDRE NASJONALE STRATEGIER OG FØRINGER – IKT 
OMRÅDET



MÅLBILDER OG 
STRATEGISKE PRIORITERINGER

SLIK HAR VI TENKT



MÅL I STYRENDE DOKUMENTER

Sektormålene for forskning og høyere utdanning ligger til grunn:

• Høy kvalitet i utdanning og forskning

• Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling

• God tilgang til utdanning

• Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Samarbeid i kunnskapssektoren gir store gevinster



STRATEGISKE VALG OG PRIORITERING AV TILTAK

Strategiske valg:
• Dess nærmere administrative prosesser og støtteprosesser 

skal arkitekturen og løsningene være standardiserende 
fellestjenester.

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

Ambisiøse og krevende målbilder i digitaliseringsstrategien

Overordnet prioritering og porteføljestyring i regi av Digitaliseringsstyret

Prioritering:
• Politiske prioriteringer

• Størst behov (gevinster)



Kontinuerlig tjenesteutvikling

FRA STRATEGI TIL HANDLING
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ledelse kontorstøtte

Infrastruktur,
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?



• 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



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



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



UTDANNING
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



PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER UTDANNING

Framtidens læringsprosesser

• Bedre læring gjennom nye digitaliserte lærings- og 
vurderingsformer som understøtter livslang læring og 
digital mobilitet

• Heve digital kompetanse: Samle forskning og 
dokumentasjon på god praksis, eksempler og idéer 
for digitalisering, etablere plattform for deling av kurs 
og praksiseksempler

• Etablere felles løsning for samling og analyse av data 
om læring som gir lærere, studenter og ledelse bedre 
innsikt i læringsprosessene og samtidig gir data til 
videre forskning på utdanningsprosessene

Forenklet studieadministrasjon og studentopptak

• Utvikle standardiserte grensesnitt for gjenbruk av 

data, som gjør det mulig for institusjoner og marked å 

utvikle integrasjoner og applikasjoner. Forutsetning 

for flere helhetlige brukerreiser for studenter på tvers 

av systemer.

• Modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for 

samordnet masteropptak, opptak til videreutdanning 

og andre fellesopptak

• Kartlegge muligheter for å forenkle og effektivisere 

prosesser og løsninger for mobilitet og internasjonal 

studentutveksling

• Videreføre arbeidet med arbeidslivsportalen



FORSKNING
MÅL OG STRATEGISKE PRIORITERINGER



MÅLBILDER FORSKNING

Forskere i UH-sektoren, helsesektoren og ved forskningsinstituttene

• har tilgang til vitenskapelige publikasjoner, tidligere forskningsdata og offentlige data som grunnlag for sitt arbeid

• gjør resultater fra forskningen enkelt gjenfinnbare og om mulig tilgjengelige for gjenbruk

• har tilgang til et oversiktlig og brukervennlig tjenestetilbud som støtter faglige og administrative oppgaver

• har tilgang til tjenester som gjør det mulig å samhandle effektivt med andre forskere på tvers av fag og sektorer, 
nasjonalt og internasjonalt

• har tilgang til opplæring som gir kompetanse til å utnytte tjenestene optimalt

Forskningsledere på alle nivå

• har god tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag



Forenkle forskningsadministrasjon

• Mest mulig effektiv bruk av forskernes tid

• Gi god veiledning

• Gjøre det enkelt å velge god praksis

PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER FORSKNING

Åpen forskning

• Økt tilgang til informasjon for forskere

• Økt gjenbruk av forskningsresultater og data

• Økt kvalitet på forskningen

• Gjennomsiktighet i vurdering av forskning og forskere

• Å invitere innbyggerne inn i forskningsprosessen 

(folkeforskning)



ADMINISTRASJON, LEDELSE OG KONTORSTØTTE

MÅL OG STRATEGISKE PRIORITERINGER



MÅLBILDER ADMINISTRASJON, LEDELSE OG 
KONTORSTØTTE

• Felles systemportefølje som løser tverrgående administrative behov

• Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt er forbedret og effektivisert gjennom standardisering og 
digitalisering

• Mulighetene for automatisering og selvbetjening er godt utnyttet slik at tjenestene framstår som enkle, 
effektive og brukervennlige

• Alle tjenester, informasjon og kommunikasjon er så langt det er mulig digitalt tilgjengelige

• Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte

• Administrativt ansatte har nødvendig digital kompetanse til å utføre sine oppgaver effektivt



Tekniske løsninger som muliggjør 
beslutningsstøtte 

• Faglig og administrativ ledelse på alle nivåer har 
behov for en fremtidsrettet tjeneste 
for beslutningsstøtte basert på gjenbruk av 
eksisterende data.

• Tjenesten må sikre at ledere kan se helheten på tvers 
av fagområder

• Det forutsetter at det etableres felles 
datadefinisjoner, masterdata på en del områder 
og felles sentrale parametere

PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 
ADMINISTRASJON, LEDELSE OG KONTORSTØTTE

Administrative fellestjenester til UH-sektoren

Etablering av fellestjenester for:
• økonomi og lønn,

• saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning,

• strategisk HR



INFRASTRUKTUR, MELLOMVARE OG DATA (IMD)

MÅL OG STRATEGISKE PRIORITERINGER



• Brukeren har enkel, trygg og riktig tilgang til nødvendige digitale ressurser

• IKT-løsninger snakker sammen

• Data samles, prosesseres, deles og arkiveres innenfor trygge rammer. 
God håndtering av data gjennom hele livssyklusen bidrar til forenkling, forbedring og innovasjon

• Infrastrukturen er fleksibel, tilgjengelig og trygg. Den legger til rette for mobilitet og utvikling, og har 
tilstrekkelig kapasitet

MÅLBILDER IMD



Infrastruktur for nettverk, lagring og beregninger 

• neste generasjon forskningsnett

• samordning av drift og forvaltning av IKT-infrastruktur 
på campus

• tjenester for lagring og beregninger for forskere og 
andre 

PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER IMD

Konsistent og sammenhengende infrastruktur, mellomvare og data er en forutsetning for effektiv og 
effektfull digitalisering. Initiativene på IMD-området utgjør en nødvendig felles digital grunnmur

Infrastruktur for identitet, tilgang og data

• felles løsning for identitets- og tilgangsstyring

• felles referansearkitektur og tekniske løsninger for 
integrasjonstjenester

• avklare ansvar for masterdata og gjøre data 
tilgjengelige



INFORMASJONSIKKERHET OG PERSONVERN
MÅL OG STRATEGISKE PRIORITERINGER



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



PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER
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.



STYRING, FINANSIERING OG ORGANISERING



OVERORDNET OPPGAVE- OG ROLLEDELING

Strategi og handlingsplan
Porteføljestyring, arkitekturstyring
Tjenesteoversikt – sikre lik forvaltning

Prosjektansvar for å etablere nye 
fellestjenester og plattformer 

Forvalte etablerte fellestjenester

Unit

• Fasiliterer prosess mot fagutvalg, digitaliseringsstyret og 
institusjoner

Fellesaktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS

• Ved omfattende brukerinvolvering skal gjennomføringsansvaret 
utøves i samarbeide med en UH-pilotinstitusjon

UiO, NTNU, UiB, UiT, andre sektoraktører

• Avhengig av egne strategier

Fellesaktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS

NTNU, UiO, UiB, UiT (BOTT), OsloMet, andre sektoraktører

• Ved behov for omfattende brukerinvolvering.



FINANSIERINGSMODELL FELLES INVESTERINGER

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



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



SAK 3. VIDERE ARBEID MED HANDLINGSPLANEN, 
FRA INITIATIVER TIL PORTEFØLJESTYRING



UNDERLAGSNOTAT SAK 3, BAKGRUNN

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 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. Styringsmodellensikrer 
medvirkning fra institusjonene på alle nivå. "



UNDERLAGSNOTAT SAK 3, VURDERING

Vurdering/til drøfting:

Neste digitaliseringsstyremøtet gjennomføres 28. - 29. august. Til dette møtet forventes det at fagutvalgene jobber videre med de 
prioriterte initiativene og forbereder de til å kunne bli en del av den felles porteføljestyringen. Vi har allerede område 1 som en del av 
styringen og det er naturlig at vi til dette møtet forbereder område 2 på en god måte. Hvordan dette bør gjøres er viktig at fagutvalget 
drøfter.

Det er besluttet at Difis prosjektveiviser skal benyttes i porteføljestyringsprosessen. I tillegg ble det besluttet at prosjektene før vedtak skal 
ha gjennomgått en ekstern vurdering.

Prosjektveiviseren består av mange faser, aktiviteter og beslutningspunkter (BP). Det er viktig at vi treffer godt med prosessen, er vi før 
konseptfasen, eller i konseptfasen, er vi klar for å starte planfasen, osv. Det som synes klart er at dette området sannsynligvis trenger minst 
2 framlegg i digitaliseringsstyret før beslutning.



PROSJEKTVEIVISEREN



UNDERLAGSNOTAT SAK 3, TIL DRØFTING

Til den første behandlingen i digitaliseringsstyret kan det være aktuelt å utarbeide svar iht en sjekkliste, som f.eks:

• Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning?
• Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonene?
• Er det tydeliggjort hvilke IT-politiske føringer, arkitekturprinsipper og andre standarder som gjelder for, og må tas hensyn til i 

utredningen?
• Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres?
• Er det identifisert gevinstområder?
• Er det gjort estimering av kostnader?
• Er det vurdert organisasjonsmessige konsekvenser for organisasjonene?
• Er det pågående tiltak i sektoren som kan bygges videre på?
• Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning?
• + + +

Det ønskes i hovedsak en drøfting av prosessen framover slik at det kan framlegges et riktig underlag til digitaliseringsstyret i august.

Til denne saken vil det også presenteres et forslag til framtidig arkitektur/plattform for området. Dette forslaget er diskutert i prosjektet 
datavarehus for UiO/UiB/UiT, hvor også NTNU er involvert. Dette prosjektet har som mål å få etablert en erstatning for dagensdatavarehus 
for UiO og UiB ved overgang fra dagens økonomiløsninger til DFØ. I denne sammenheng har prosjektet diskutert ny arkitektur. Ole Martin 
Nodenes deltar på denne delen.



SAK 4. EVENTUELT


