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Felles klientdrift  

Bakgrunn 
Uninett har på oppdrag fra Unit gjennomført en konseptutredning for felles klientdrift i 
UH-sektoren høsten 2019. Uninett orienterte på forrige møte i Digitaliseringsstyret om at 
arbeidet var igangsatt og at PwC og Gartner var engasjert i arbeidet. Siden er det gjennomført 
en nåsituasjonsanalyse, konseptvurderinger og det er gjort et konseptvalg. Vedlagte 
sluttrapport oppsummerer analysene og vurderingene som er gjort og inneholder 
prosjektforslag for planleggingsfasen som er foreslått å etterfølge konseptfasen. 
 
Initiativet til å se på mulige løsninger for felles klientdrift kommer fra UH-sektoren, både fra 
enkeltinstitusjoner og samlet fra sektorens IT-lederforum, UH-IT. Klientdrift inngår også i 
handlingsplanens satsinger under IMD og administrasjon. Klientdrift legger beslag på̊ 
betydelige ressurser hos institusjonene, og flere av institusjonene er i gang med eller har under 
planlegging omstillingsprosjekter hvor kapabilitetene på̊ IT-området skal omstilles fra drift til 
utvikling. Klientdrift, inklusiv IT-brukerstøtte, utgjør en vesentlig del av institusjonenes 
budsjetter på̊ basis infrastruktur. 
 
Vurdering 
Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en 
referansegruppe. Unit og Uninett har vært representert i styringsgruppen. Prosjektgruppen har 
bestått av innleide ressurser fra Gartner og PwC, som har fasilitert prosessen og bidratt blant 
annet med metodeverk og inngående kunnskap om organisering av IT-funksjonene ved flere 
UH-institusjoner. Konseptutredningen er gjennomført i tett samspill med sektoren, med aktiv 
involvering av UH-IT og en egen referansegruppe oppnevnt av UH-IT. UiO, UiB, UiT, NTNU, UiA, 
OsloMet og Høyskolen Kristiania har vært med i referansegruppen og tett på arbeidet hele 
veien. Bidragene fra UH-IT og referansegruppen har vært vesentlige, og helt avgjørende for å 
lykkes med konseptutredningen. 
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Konseptutredningen er gjennomført i en tidsperiode på ca. 11 uker, og har vært delt i tre faser. 
Først ble det gjort en nåsituasjonsanalyse med datainnsamling gjennom spørreskjema og 
intervjuer med IT-ledere. Deretter ble det gjennomført konseptvurderinger og gjort et 
konseptvalg. I siste fase er det utarbeidet et prosjektforslag for planleggingsfasen som er 
foreslått å etterfølge konseptfasen. Arbeidet har hatt et tydelig brukerfokus, med tidlig 
etablering av såkalte personas som utgangspunkt for det videre utredningsarbeidet. 
Konseptarbeidet har også tatt utgangspunkt i og bygget videre på en forstudie Gartner 
gjennomførte for Unit om klientdrift høsten 2018. 
 
Arbeidsstasjoner, bærbare PC-er, nettbrett/mobiler og virtuelle skrivebord er vurdert som 
potensielle områder i en felles sektortjeneste for klientdrift. Spesialløsninger, labdrift, 
serverdrift, print og AV-utstyr er holdt utenfor. Utredningen fastslår at det er interesse i 
sektoren for samarbeid på feltet og alle de vurderte konseptene anses som mer 
kostnadseffektive enn en videreføring av dagens situasjon. 
 
Aktuelle konsepter er vurdert opp imot et sett av kriterier knyttet blant annet til 
brukeropplevelse, informasjonssikkerhet, innovasjonstakt, sektorforståelse, kostnader og 
frigjøring av kapasitet. Anbefalt konsept innebærer at hele sektoren vil få levert klienttjenester 
fra en dedikert organisasjon organisert i sektoren. Organisasjonen vil bygge på erfaring og 
kompetanse i sektoren og bestå av team som er distribuert over et fåtall av dagens 
institusjoner. UH-ITs referansegruppe støtter det anbefalte konseptet. 
 
Realisering av anbefalt konsept forventes å gi UH-institusjonene gevinster i form av økt 
kvalitet, sikkerhet og brukeropplevelse, samt reduserte kostnader. For institusjonene i 
referansegruppen vil dette utgjøre ca. 100 MNOK per år, en kostnadsreduksjon på 29%. Det er 
utarbeidet et prosjektforslag for planlegging av gjennomføringsfasen, med en estimert 
varighet på 8 måneder og et kostnadsestimat på 11-13 MNOK. Ekstern kvalitetssikring av 
konseptutredningen er gjennomført av en uavhengig organisasjonsenhet i PwC, og 
anbefalingene fra denne er innarbeidet i sluttrapporten. 
 
Konseptvurderinger og utkast til prosjektforslag er presentert og drøftet i fagutvalg for IMD. I 
tråd med anbefaling fra fagutvalget vil konseptutredning og prosjektforslag sendes på en bred 
høring i sektoren før jul. Fagutvalg for IMD vil så behandle de oppsummerte høringssvarene 
over nyttår. Deretter vil konseptutredning og prosjektforslag for planfasen forelegges 
Digitaliseringsstyret for beslutning 30. januar 2020. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. Innspillene fra Digitaliseringsstyret tas med i det 
videre arbeidet, og prosjektforslaget for planfasen fremmes for beslutning i neste møte. 
 
 
Vedlegg 
Sak 52 - Vedlegg 52A: Oppdrag gitt til Uninett om konseptfase klientdrift 
Sak 52 - Vedlegg 52B: Sluttrapport med konseptvurderinger og prosjektforslag  
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