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Agenda- 
punkt 

Tema 
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INNKALLING OG DAGOSRDEN 
 
Tore Burheim, fagutvalgets leder, åpnet møtet. Fagutvalget godkjente innkalling og 
dagsorden. 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
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KONSEPTARBEID 
 
Oppdaterte utkast til mandat for konseptfase for videre arbeid med beslutningsstøtte, 
muliggjørende plattform og datadeling var gjort tilgjengelige for fagutvalget forut for 
møtet. 
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BESLUTNINGSSTØTTE 
Ole Martin Nodenes, leder av seksjon for dataanalyse og bestlutningsstøtte i Unit, 
orienterte om oppstart av konseptfase for beslutningsstøtte. Arbeidet legger opp til å 
utrede institusjonenes behov for tilgang til administrative data og analyse av disse, for 
så å vurdere ulike konsepter for realisering og foreslå videre arbeid. Fokus i 
konseptfasen er på administrative data for ledere, men et bredere fokus i fortsettelsen 
som også inkluderer utdanningsdata, forskningsdata og sensordata utelukkes ikke. 6 
personer fra sektoren er forespurt om å delta i arbeidet med ambisjon om snarlig 
oppstart. Arbeidet vil ses i sammenheng med pågående datavarehusprosjekt for UiO, 
UiB og UiT.  
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer:  

• Beslutningstakere behøver sanntidsdata og løpende oversikt som grunnlag for 
beslutninger 

• Få automatisert de 17 KPI-ene til KD, her bruker vi mange årsverk. 
• Jobb med å avdekke behov, hvilke data behøver vi aller mest. 
• Unngå for snevert fokus kun på administrative data for ledere. Administrasjon 

av forskning og utdanning er også administrasjon. 
• Hva med en pilot på bruk av sensordata?  
• Noen er godt i gang med sensordata. Eksempel på kantiner som får tall på hvor 

mange som er på campus for å kunne dimensjonere matlagingen. 
• Hva med samarbeid på læringsanalyse? 
• Identifiser noen områder hvor sektoren sliter og realiser lavthengende 

gevinster 
• Viktig kobling mot IMD på arbeid med masterdata og integrasjoner 

 
MULIGGJØRENDE PLATTFORM  
Lars Fredrik Hatlehol, avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit, orienterte om oppstart av 
konseptfase for muliggjørende plattform. Arbeidet skal etablere et målbilde for 
sektorens muliggjørende plattform og er ikke et stort utviklingsprosjekt. Målet er tidlig 
pilotering og gevinstrealisering. Unit og Uninett er med i arbeidsgruppen så langt og 
søker deltakelse også fra sektoren. 
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer: 

• Tror dette er veldig riktig og mange har gjort tilsvarende tidligere (f.eks. NAV, 
Skatteetaten). 

• Dette må vi jobbe sammen om, blir dyrt om alle skal lage hver sin lokale 
plattform. 

• Hver institusjon skal kunne drive innovativt innenfor hva de ønsker å være 
gode på, sørg for en lavest mulig inngang. 

• Institusjonene vil ønske en enhetlig sluttbrukeropplevelse og egen branding 
• Lokale applikasjoner må kunne tilbys i plattformen 
• Hva er det vi må få på plass? Regler, masterdata og integrasjonsarkitektur? 
• Høyskolen Kristiania har bygget en tjenesteplattform hvor fagsystemene fôrer 

tjenester for økt brukeropplevelse. Jobber iterativt med kristiania.no og «Mitt 
Kristiania». Bygger ikke plattformen først, plattformen blir en konsekvens av 
tjenestene. 

• Bruk tid og krefter på å gjøre arbeidet forståelig og veldig konkret, med 
scenarier på tenkt bruk. 
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DATADELING 
Annette Grande Furset, strategirådgiver i Unit og sekretariat for IMD-utvalget, 
orienterte om bakgrunn og status for en konseptfase på datadeling. Arbeidet vil 
kartlegge og konkretisere behov for datadeling innenfor ulike fagområder og vil 
koordinere noen igangsatte eller priroiterte aktiviteter knyttet til datadeling. Arbeidet 
med integrasjonsarkitektur i BOTT-prosjektene på administrativt område samt arbeidet 
med autoritetsregistre for forskning er to slike aktiviteter. Arbeid pågår med å 
bemanne og planlegge gjennomføring av konseptfasen. 
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer: 

• Kjempebra å få opp dette prosjektet 
• Bygg videre på forarbeidene som er gjort i UH:IntArk-prosjektet, på 

plattform/tekniske komponenter, referansearkitektur og styring/governance. 
• Se i sammenheng med arbeid på muliggjørende plattform 
• Sørg for oppdeling og se på overlapp mellom prosjekter 
• Identifiser fellesverdiene, definisjoner på data. Begynn i kjernen, definer og 

bruk fellesverdiene likt. 
 
Fagutvalget tok saken til orientering og ber om at synspunktene fremført i møtet tas 
med i det videre arbeidet. Fagutvalget ber om å holdes orientert også i fortsettelsen og 
om å bli forelagt forslag til hovedprosjekt og gjennomføring for realitetsbehandling i 
tilstrekkelig tid før sakene fremmes i Digitaliseringsstyret. 
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KONSOLIDERING AV SEKTORENS SERVERROM 
 
Et kort notat var gjort tilgjengelig som underlag til saken. Helge Stranden fra Uninett 
tegnet i møtet et overordnet bilde av fysisk infrastruktur knyttet til server- og 
kommunikasjonsrom i sektoren. Helge delte blant annet eksempler fra en 
spørreundersøkelse gjennomført i 2018, som fokuserte på rom hvor Uninett har 
sentrale nettverkskomponenter stående. Uninett har også erfaringer fra arbeid med 
sertifiseringer av sektorens serverrom.  
 
Helge tegnet et bilde av at det stort sett er «best effort» som gjelder i sektoren, med 
fokus på drift innenfor normal arbeidstid. Videre er driftsbildet ved flere institusjoner 
preget av et gap mellom hva bygg og eiendom har ansvar for på den ene siden og hva 
IT-avdelingen har ansvar for på den andre siden. Helge viste noen eksempler på mulige 
nivåer av konsolidering av sektorens serverrom. Han ga også et bilde av hvordan ting 
ser ut utenfor sektoren, med eksterne tilbydere og store fjellhaller med enorm 
kapasitet. 
 
Innspill fra fagutvalgets medlemmer: 

• Konsolidering av institusjonenes mange serverrom er nødvendig og viktig, her 
kan vi spare store penger. 

• Dette kan gi oss veldig mye, fortsett å se på og kartlegg hvem som har 
kapasitet. 

• Ønsker en kartlegging også av de andre andre rommene 
• Gjør kost-/nyttevurderinger. 
• Handler blant annet om å spare og gjenbruke energi, spare areal og ha 

beredskap 24/7. 
• Lagring og regnekraft i skyen kan bli ekstremt dyrt 
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• Fokuser på hvordan flytte tjenester heller enn på hvordan kvitte oss med 
serverrom/infrastruktur. 

• Ha flere tanker i hodet samtidig. Nye tjenester vil etableres i skyen, og 
behovene for egne rom vil minke. Men en del tjenester må vi fortsatt ha 
internt, nett må vi for eksempel ha over alt. 

• Behovene for kompetanse endres, behovet for bestillerkompetanse øker. 
• Ønsker samarbeid og sektorbaserte tjenester velkommen 
• Bruk arbeidet fra UH-sky-programmet 
• Jobb tett med UH-IT 
• Har vi lov å tenke utenfor sektoren? Da snakker vi store serverrom. Noe for 

Skate? 
 
Fagutvalget tok presentasjonen til orientering og ber sekretariatet lage et forslag til 
mandat for en konseptfase der man vektlegger ressursbruk, miljø, kvalitet og sikkerhet. 
Konseptfasen bør inneholde en kartlegging av status i sektoren og en vurdering av 
utvikling mot større grad av kjøp og konsumering av tjenester.  
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PROSJEKTSTATUS 
 
Tom Røtting, administrerende dirktør i Uninett, orientere kort om status for pågående 
prosjekter og forprosjekter. 
 
FELLES IDENTITETS- OG TILGANGSSTYRING (IAM) 
Tom orienterte om prosessen med anskaffelse av felles IAM-løsning. Forhandlinger 
pågår og prosjektet holder tidsplanen. Tore fylte ut om prosjektet som er etablert ved 
Universitetet i Bergen for pilotering av ny løsning og standardisering av prosesser. 
Anskaffelse av løsning og forberedelser for pilotering i Bergen har hatt hovedfokus i 
IAM-arbeidet til nå. I tiden fremover vil Uninett gå i gang for fullt med å planlegge løpet 
for innføring i resten av sektoren. 
 
NASJONAL KLIENTDRIFT 
Uninett ble gitt et oppdrag av Unit i sommer om å utrede konsepter for fremtidens 
klientdrift i UH-sektoren. Konseptvurderinger med propsjektforslag skal legges frem for 
Digitaliseringsstyret 20. november. Uninett har engasjert PwC til å lede 
utredningsarbeidet, med bruk av Gartner som underleverandør. Prosjektet er i rute og 
tempoet høyt. Fokus til nå har vært på etablering av referansegruppe, datainnsamling 
og intervjuer. 
 
LOKALNETT PÅ CAMPUS (CNAAS) 
Tom orienterte om Uninetts planer for CNaaS og om utstrakt kontakt den siste tiden 
med aktuelle leverandører i markedet. Høstens planer innebærer blant annet en PoC 
(proof of concept) for aktuelt utstyr og å initiere en anbudskonkurranse på 
utstyrsleveranser. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill: 

• Dette er interessant, men er leverandørmarkedet modent nok? 
• Selv om eventuelle leverandører ikke er modne må vi ikke gi oss nå 
• Fortsett å se på standardiserte måter å gjøre ting på, å levere til hverandre for 

eksempel. 
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NESTE GENERASJONS FORSKNINGSNETT 
Uninett har begynt å se på hvilke behov og utfordringer neste generasjons 
forskningsnett skal realisere. Man ser blant annet på økende behov for kapasitet og 
redundans og på ekspressforbindelser til nye datasenter. Uninett ønsker en diskusjon 
med sektoren fremover om behov i tilknytning til forskningsnettet. 
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FORVALTNINGSSTYRING AV FELLESTJENESTER 
 
Saksdokument fra orienteringssak om tjenestestyringsmodell i forrige møte i 
Digitaliseringsstyret var gjort tilgjengelig som underlag. Kristin Selvaag, leder av seksjon 
for strategi og portefølje i Unit, orienterte om et nylig igangsatt arbeid i Unit med å 
etablere styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i sektoren. 
Tjenestestyringen inngår i en helhetlig styring som også inkluderer strategiprosess, 
porteføljestyring og arkitekturstyring. Utgangspunktet er at det i dag finnes ulike 
styringsmodeller for fellestjenestene. Ambisjonen er å legge frem forslag til en felles 
styringsmodell for drøfting i Digitaliseringsstyret 20. november. 
 
Kristin gjorde rede for oppgaver tenkt inn i tjenestestyringen. Videre pekte hun på ulike 
aspekter som påvirker utarbeidingen av modell, og delte noen foreløpige tanker om en 
enkel versus en komplisert modell. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill: 

• Medbestemmelse i hvordan tjenestene fungerer er bra! 
• Gjør en praktisk vurdering rundt organisering og hva som er riktig antall styrer 

og grupper 
• Ikke styr oss i hjel, verken på nye eller etablerte tjenester.  
• Unngå en for tung modell, vi behøver innovasjon. 
• Tjenestene som er felles for alle må vi styre likt 
• Ikke lag et stort regime rundt små tjenester 
• Det er naturlig å gruppere familier av tjenester sammen 
• De store tjenestene må ha veikart og tydelige prioriteringer 
• Sørg for å ha riktig sammensetning og kompetanse i styrene/gruppene for å ta 

aktuelle beslutninger. F.eks. så kan ikke FS styres kun av de som jobber med 
utdanning og studieadministrasjon, her ligger alle institusjonens data. 

• Sikre en strategisk tenkning på de store systemene (slik som FS, Cristin og 
økonomisystemene). 

• BOTT har gjort en del vurderinger rundt felles forvaltningsmodell for BOTT, 
drøftingsnotatet som foreligger kan gjøres tilgjengelig for fagutvalget. 
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VIDERE ARBEID 
 
Tore innledet til drøfting rundt videre arbeid i fagutvalget. Fagutvalgets medlemmer 
kom med følgende innspill: 
 

• Ønsker tid til å diskutere prioriteringer 
• Ønsker å være tett på utformingen av prosjekter 
• Ønsker å dykke mer ned i gjennomføring 
• Ønsker å kunne gi gode og tydelige anbefalinger 
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• Ønsker å komme tidlig inn i diskusjonene på det som skal behandles i 
Digitaliseringsstyret 

• Ønsker å se ting på tvers, se det store bildet. 
• Ønsker oversikt over arbeid fra de andre fagutvalgene (burde vært oppdatert 

på Nasjonalt Vitenarkiv, LOR-utredning, KVU på infrastruktur for statistikk og 
analyse, Helseanalyseplattformen (HAP), med mer). 

• Ønsker å holde fokus på IAM, integrasjonsarkitektur og masterdata. 
• Det er vanskelig å se hvor gjennomføringskapasiteten ligger og hvor stor den er 
• Vær bevisst grensesnitt mot Skate og offentlig sektor, samt hva som foregår 

utenfor landegrensene. 
• Vær ryddig og unngå sammenblanding av roller, ha fokus på hva fagutvalget er 

satt til å løse for fellesskapet. 
 
Fagutvalgets medlemmer ble enige om at videomøtet som var planlagt 31. oktober 
utvides til et heldagsmøte samme dag. I møtet ønskes godt med tid til å diskutere 
kriterier for prioriteringer samt de konkrete prioriteringene på IMD-området. 
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EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 

 


