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INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Tore Burheim, IT-direktør ved UiB og leder av fagutvalget, åpnet møtet. Fagutvalget 
godkjente innkalling og dagsorden.  
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OM SAMKJØRING AV FAGUTVALG FOR IMD OG ARKITEKTURSTYRING 
 
I tråd med orientering i forrige møte om en samkjøring av fagutvalg for IMD og 
fagutvalg for arkitekturstyring ønsket Tore to representanter fra fagutvalg for 
arkitekturstyring velkommen som medlemmer av IMD-utvalget. Lars Oftedal er IT-
direktør ved UiO og har ledet fagutvalg for arkitekturstyring. Jan Eirik Eggan leder 
seksjon for IT-strategi og -styring ved NTNU og har vært medlem av samme utvalg. Lars 
og Jan Eirik presenterte seg kort. 
 
Sigurd Eriksson, assisterende direktør i Unit og leder av Units avdeling for strategi og 
styring, deltok i møtet og presiserte at samkjøringen av de to utvalgene er midlertidig, i 
påvente av en evaluering av fagutvalgene. Endringen er begrunnet i stort overlapp i 
utvalgenes prioriteringer, med mål om en mer effektiv ressursutnyttelse. 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
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OM PRINSIPPER FOR PRIORITERING AV PROSJEKTER/PORTEFØLJESTYRING 
 
Sigurd orienterte om porteføljestyringsprosessen som nå er etablert. Prinsippene for 
prioritering av prosjekter i porteføljen er ikke på plass, disse vil drøftes i fagutvalgene 
og i Digitaliseringsstyret i tiden som kommer. Noen aktuelle kriterier for prosjekter som 
skal inn i den nasjonale porteføljen ble fremvist, likeså noen aktuelle kriterier for 
prioritering på tvers av fagområdene. 
 
Sigurd viste oversikten over fellesprosjekter i dagens portefølje og gjorde kort rede for 
porteføljestyringsmodellen. Fagutvalgene vil diskutere, prioritere og foreslå prosjekter 
innenfor sine fagområder. Digitaliseringsstyret vil prioritere på tvers av fagområdene, 
og gjennom strategiske vurderinger sikre rask igangsetting av de riktige prosjektene. 
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer:  
• Vi behøver en modell for å vurdere prosjekter opp mot hverandre. 
• For IMD-prosjekter er det relevant å se også på indirekte bidrag til forbedret 

sluttbrukeropplevelse. 
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PROSJEKTFORSLAG TIL DIGITALISERINGSSTYRET 28-29. AUGUST 
 
Sigurd fremviste en foreløpig oversikt over forslag aktuelle for behandling i neste møte 
i digitaliseringsstyret, 28-29. august. Oversikten inkluderte Arbeidslivsportalen, aktuell 
for vedtak om innlemmelse i porteføljen av fellestjenester samt vedtak om 
finansiering. Oversikten inkluderte også arbeid med beslutningsstøtte, 
studentmobilitet og datadeling, tre områder hvor det arbeides med mandat for 
konseptfase, aktuelle for tidlig orientering om arbeid under oppstart. 
 
Fagutvalget tok saken til orientering. 
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FORSLAG TIL FELLESPROSJEKT INNEN IMD 
 
Utkast til mandat for konseptfase for videre arbeid med datadeling var gjort tilgjengelig 
for fagutvalget forut for møtet. Annette Grande Furset, strategirådgiver i Unit og 
sekretariat for IMD-utvalget, orienterte om forslaget som er utarbeidet av ressurser fra 
Unit og Uninett siden forrige fagutvalgsmøte. Forslaget er begrunnet blant annet i 
føringer om datadeling for offentlig sektor, i målbilder, initiativer og strategiske 
prioriteringer i handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, og i 
prioriteringer gjort av de ulike fagutvalgene. Konseptfasen vil konkretisere behov for 
datadeling innen ulike fagområder. Konseptfasen vil også innebære samordning med 
en rekke aktører og initiativer knyttet til datadeling i egen sektor og på nasjonalt nivå. 
Et arbeid med autoritetsregistre for forskning er høyt prioritert fra forskningsområdet 
og må ses i sammenheng med konseptarbeidet. 
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Ut av konseptfasen vil det komme ett eller flere prosjektforslag med nødvendige tiltak 
for å løse konkrete behov. Arbeid behøves med informasjonsmodeller, 
arkitekturstyring, forvaltningsprosesser, samt med referansearkitektur og teknisk 
plattform. 
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer:  
• Gir mandatet oss tilstrekkelig hastighet? Unngå for mye utredning og «top down»-

tilnærming. Tenk smidig og få inn konkrete case, slik som behovene BOTT har inn 
mot de store DFØ-prosjektene akkurat nå. 

• Behøves ytterligere avgrensning og et tydeligere fokus? 
• Forskningsdata kommer ikke frem. 
• Unngå dobbeltarbeid og at samme jobb gjøres flere steder i parallell. 
• Utfordre arbeidsgruppen til å komme med en hypotese. 
 
Fagutvalget støtter oppstart av konseptfase for videre arbeid med datadeling og ønsker 
at digitaliseringsstyret orienteres om arbeidet i sitt neste møte. Fagutvalgets 
medlemmer oppfordres til å foreslå gode kandidater aktuelle for deltakelse i 
konseptarbeidet. 
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ANDRE RELEVANTE FORSLAG TIL FELLESPROSJEKTER 
 
Utkast til mandat for konseptfase for videre arbeid med henholdsvis muliggjørende 
plattform og beslutningsstøtte var gjort tilgjengelig for fagutvalget forut for møtet. 
 
MULIGGJØRENDE PLATTFORM 
Lars Fredrik Hatlehol, avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit, orienterte om foreslått 
konseptfase for muliggjørende plattform. Arbeidet vil beskrive et målbilde for en 
muliggjørende plattform for høyere utdanning og forskning. Den muliggjørende 
plattformen vil utgjøre et økosystem av tjenester og applikasjoner, og en rekke mindre 
prosjekter vil etter hvert bidra til å realisere målbildet. Fagutvalgets medlemmer ble 
utfordret til å foreslå en sektorrepresentant inn i konseptarbeidet.  
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer: 
• Arbeidet som beskrives spenner veldig bredt, bør tydeliggjøres. 
• Ønsker mer tid til presentasjon og diskusjon av saken i neste møte. 
 
BESLUTNINGSSTØTTE 
Tor Holmen, fagdirektør for administrative tjenester i Unit, orienterte om foreslått 
konseptfase for beslutningsstøtte. Forslaget har utgangspunkt i sektorens 
handlingsplan for digitalisering samt prioriteringer gjort av fagutvalg for 
administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Arbeidet vil ses i sammenheng med pågående 
datavarehusprosjekt for UiO, UiB og UiT, men vil også se bredere på behov. 
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer:  
• Beslutningsstøtte er beslektet med læringsanalyse, se disse i sammenheng. 
• Arbeidet grenser mot datadelingsarbeidet, se disse i sammenheng. 
• Beslutningsstøtte er relevant for flere enn ledelsen 
• Mye data, spesielt økonomidata, leveres nå av DFØ. Også private aktører uten 

tilgang til DFØ har behov for beslutningsstøtte. 
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Fagutvalget støtter oppstart av konseptfase for arbeid med muliggjørende plattform og 
beslutningsstøtte. Fagutvalget ber Unit sørge for at de ulike konseptarbeidene som nå 
settes i gang ikke går i beina på hverandre. 
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UNINETT OM PÅGÅENDE INFRASTRUKTURPROSJEKTER 
 
Sigurd orienterte om at Unit etter oppfordring fra flere institusjoner har gitt Uninett i 
oppdrag å gjennomføre en konseptfase som skal lede frem til prosjektforslag, 
prosjektbegrunnelse og faseplan for fremtidens klientdrift i UH-sektoren. Arbeidet skal 
gjennomføres i samspill med sektoren, og konseptvurderinger med prosjektforslag skal 
behandles av Digitaliseringsstyret i november. Klientdrift har tidligere tilhørt det 
administrative området men vil sortere under IMD i fortsettelsen. 
 
Tom Røtting, administrerende direktør i Uninett, orienterte om at Uninett har etablert 
en prosjektgruppe for konseptarbeidet bestående av ressurspersoner fra Gartner og 
PwC. Gruppen vil i løpet av kort tid kontakte institusjonene. 
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer: 
• Klientdrift kan spille en stor rolle i sikkerhetsarbeidet, se derfor klientdrift og 

sikkerhetsarbeidet i sammenheng. Det ligger også en føring i oppdraget som er gitt 
om å se på mulige synergier og sikkerhetsgevinster. 

• Tre gode grunner for å se på felles klientdrift: sikkerhet, ressurser og 
brukeropplevelse. 

• Kom i gang og vær agile. Kjør en pilot på Windows-drift. 
• Drift av Windows- og Mac-klienter må med, vurder også Linux.  
• Interesse for å bidra inn i et fellesprosjekt, i pilotering for eksempel. Også private 

institusjoner kan være interesserte i å delta. 
 
Det ble ikke tid i møtet til orienteringer om Uninetts pågående arbeid med neste 
generasjons forskningsnett og med lokalnett på campus (Campus Network as a Service, 
CNaaS) disse ble derfor utsatt til et senere møte.  
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MØTEPLAN HØSTEN 2019 
 
Fagutvalgets medlemmer ble enige om følgende møteplan for høsten:  
• 11. september – heldagsmøte på Gardermoen (kl. 10-16) 
• 31. oktober – videomøte kl. 9-11 
• 6. desember – videomøte kl. 12-14 
 
Digitaliseringsstyret har sine neste møter 28-29. august og 20. november.  
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EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 

 

 


