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Oppsummering - Anbefaling og videre arbeid 

▪ Konseptutredningen anbefaler å etablere en felles klientdrift for hele UH-sektoren. Det er bred enighet i referansegruppen 

om å gå bort fra klientdrift på hver utdanningsinstitusjon og over til en felles driftsmodell. Utredningen anbefaler videre å

etablere en felles modell for drift og forvaltning, en felles arkitektur for klientdrift og en ny profesjonell organisasjon med et 

tydelig kundefokus. Konseptet innebærer en kostnadseffektivisering i sektor. Organisasjonen vil bygge på erfaring og 

kompetanse i sektoren og bestå av team som er distribuert over et fåtall av dagens institusjoner.

▪ For de aller fleste institusjoner i sektor vil dette innebære at de får tjenesten levert fra, en for dem, ekstern leverandør. Denne leverandøren vil ha et 

kontraktsfestet forhold til sine kunder og en tydelig og transparent grense til eksisterende IT-avdelinger i sektoren. Dette er med andre ord ikke en 

videreføring av en eksisterende klientdriftsmodell hos en av aktørene i sektoren. 

▪ Målsetningen er å etablere et sett med tjenester som gir høyere kvalitet for brukerne, standardiserte prosesser som gir kostnadseffektivitet og bedre 

informasjonssikkerhet, en helhetlig arkitektur som benytter moderne løsninger fra ledende skyleverandører og en ensretting av virksomheten som gjør 

det lettere å drive kontinuerlig forbedring av klienttjenestene for sektor.

Anbefaling 

▪ Videre arbeid består i å konkretisere hvordan drifts- og forvaltningsorganisasjonen skal se ut og fungere, designe moderne og fleksible tjenester samt 

definere kunde-leverandør grensesnittet gjennom en tjenestekatalog og –avtaler. Det er viktig å avklare i detalj hvordan de gjenværende IT 

avdelingene skal samarbeide med ny tjenesteleverandør og hvilke roller og funksjoner de må bygge opp for å lykkes i det nye partnerskapet. 

▪ Det anbefales at oppbyggingen av organisasjonen skjer gradvis og at det planlegges med en faset innføring av nye tjenester for kundene. 

Videre arbeid 
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Oppsummering – Tilnærming og prosess

▪ Konseptutredningen har blitt gjennomført over tre faser; (i) kartlegging av dagens situasjon, (ii) konseptvurdering og (iii) 

utarbeide prosjektforslag. Datagrunnlaget for analysen kom fra intervjuer, dokumentgjennomganger, offisiell statistikk og 

BencHEIT (europeisk benchmark av UH sektoren). Det ble utarbeidet tre konsepter i tillegg til nullalternativet. Konseptene ble 

vurdert opp mot målene av både prosjektgruppen og referansegruppen. Det ble vurdert både kvantitative og kvalitative aspekter

ved konseptalternativene. 

▪ Alt tallgrunnlaget i analysen bygger på innrapportering fra sektor gjennom BencHEIT og fra referansegruppen som delvis har 

supplert disse tallene med noe flere detaljer. Det bemerkes dog at det ikke har vært anledning, i form av tid og ressursinnsats, til 

å gjøre en detaljert analyse av dagens økonomiske situasjon.  

Tilnærming 

▪ Utredningen har vært fasilitert av prosjektgruppen (Gartner og PwC) med god involvering av UH-IT gjennom en UH-IT 

referansegruppe bestående av UiO, UiB, UiT, NTNU, UiA, OsloMet og Høyskolen Kristiania. Styringsgruppen (Unit og Uninett) 

har deltatt i diskusjoner og anbefalinger. 

Prosessen 
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Introduksjon
Bakgrunn og målsetning for konseptutredning Klientdrift i UH-sektor

▪ Klientdrift legger beslag på betydelige ressurser hos institusjonene, og 

flere av institusjonene er i gang med eller har under planlegging 

omstillingsprosjekter hvor kapabilitetene på IT-området skal omstilles fra 

drift til utvikling. Klientdrift inklusiv IT-brukerstøtte utgjør en vesentlig del 

av institusjonenes budsjetter på basis infrastrukturområdet. 

▪ UH-IT har oppfordret Unit/Uninett til å vurdere mulige felles løsninger for 

klientdrift i sektoren

▪ Unit ønsker at Uninett gjennomfører en konseptfase som skal lede frem 

til et prosjektforslag, prosjektbegrunnelse og faseplan for fremtidens 

klientdrift i UH-sektoren

▪ Konseptvurderinger m/prosjektforslag skal behandles i 

Digitaliseringsstyret i november

Bakgrunn og målsetning (fra prosjektmandat)

▪ Et premiss fra prosjektmandatet var at 

konseptutredningen skal være gjennomført 

med god involvering av UH-IT på både 

strategisk nivå og IT-avdelingsnivå. 

▪ En UH-IT referansegruppe ble oppnevnt, 

med representanter fra;

– NTNU 

– Universitetet i Oslo (UiO)

– Universitetet i Bergen (UiB)

– Universitetet i Tromsø (UiT)

– OsloMet

– Universitetet i Agder (UiA)

– Høyskolen Kristiania

Tilnærming 
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Introduksjon
Tilnærming og prosess til konseptutredningen 

Konseptutredningen ble gjennomført over tre hovedfaser (i en tidsperiode på ca. 11 uker);

Nåsituasjonsanalyse
Konseptvurdering og 

-valg

Utarbeidelse av 

prosjektforslag

1 2 3

Hovedaktiviteter:

• Datainnsamling gjennom spørreskjema og 

intervjuer med IT-ledere for å

- Beskrive dagens og fremtidig klientdrift

- Beskrive bruksområder innenfor klientdrift

- Kartlegge sikkerhetsføringer for klientdrift

- Kartlegge krav til arkitektur og teknologi

- Kostanalyse av dagens klientdriftsmiljø

- Kartlegge kapabiliteter for klientdrift

- Kartlegge relevante styringsmodeller

Tilhørende workshops med referansegruppen:

• WS1 – Gjennomgang av nåsituasjonsanalyse 

og oppstart av konseptevalueringen

Hovedaktiviteter:

• Formulere kriterier for konseptvurdering

• Konseptdetaljering

• Evaluering og valg av konsept 

• Forankre fremtidig konsept

Tilhørende workshops med referansegruppen:

• WS2 – Konseptevaluering og –valg

• WS3 – Forankre konseptevaluering og -valg

Hovedaktiviteter:

• Utarbeide og forankre prosjektforslag

• Forankre utkast til sluttrapport

• Ferdigstille sluttrapport

Tilhørende workshops med referansegruppen:

• WS4 – Forankre og justere prosjektforslag
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Introduksjon
Tilnærming og prosess for konseptvurdering og -valg

Definere og 

avgrense 

mulighetsrommet

Definere 

konsept-

alternativer

Utlede 

vurderings-

kriterier

Detaljere og 

evaluere 

konsepter

Valg av 

konsept

Funnene fra 

nåsituasjonsanalysen 

utledet til 

mulighetsrommet av 

potensielle konsepter 

for sentralisering av IT 

klientdrift i UH-sektoren

Konseptalternativer ble 

definert basert på 

mulighetsrommet

Målsetninger utledet til 

et sett med 

vurderingskriterier for 

evaluering av 

konseptalternativene

Konseptalternativene 

ble detaljert og evaluert 

basert på 

vurderingskriteriene

Valg av konsept ble 

gjennomført basert på 

en helhetlig vurdering

1 2 3 4 5

# Vurderingskriteria Beskrivelse Vekt

1 Brukeropplevelse
I hvilken grad konseptet kan ivareta krav og behov fra forskjellige brukergrupper, fra enkle 

behov til avanserte og spesialtilpassede behov
2

2
Informasjonssikkerhet og 

sikkerhetskompetanse

Konseptet møter gjeldende krav til god informasjonssikkerhet og at driftsaktøren har tilgang 

til god og oppdatert sikkerhetskompetanse
2

3 Gjennomføringskompleksitet
Innebærer hvor komplekst det er å gjennomføre konseptet og risikonivået knyttet til 

gjennomføringene, samt omstille/endre sektoren for å innføre konseptet
1

4
Prosess- og 

teknologistandardisering

Konseptet gjør det enkelt å etablere og følge standard prosesser og rutiner, samt 

standardisere utvalget av fysisk utstyr og programvare 
1

5 Innovasjonstakt Konseptet gir sektoren tilgang til moderne løsninger og hyppige oppdateringer 1

6 Sektorforståelse 
Konseptet sikrer at klientdriftsorganisasjonen opparbeider seg og ivaretar en god forståelse 

av hva brukergruppene jobber med og under hvilke rammevilkår
1

7 Frigjøring av kapasitet 
Konseptet gjør det mulig å omdisponere personell fra oppgaver knyttet til klientdrift til 

oppgaver tett på undervisning og forskning
1

8 Etableringskostnad Kostnadsnivå for etablering av konseptet 1

9 Driftskostnader Kostnadsnivå for løpende drift av konseptet 2

10 Risiko for øvrig drift Konseptet påvirker risiko for øvrig drift 1
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Gartner Research viser endringer i brukerbehov og trender som vil 
forenkle og effektivisere drift av klienter og mobile enheter

Gartner ser et skifte fra enhetssentrisk endepunkt-

sikkerhet til en helhetlig sikkerhetsstyring, noe som gir  

enhetlig sikkerhetshåndtering på tvers av mobile enheter 

og plattformer.

Gartner Research viser en økende interesse for UEM 

(Unified Endpoint Management) system for smidig og 

enhetlig forvaltning av et bredt spekter av mobile enheter 

og plattformer.

Gartner ser en økende interesse for Windows Autopilot 

i markedet som muliggjør automatisk innrullering, 

oppsett, konfigurering og avvikling av Windows PCer.

Skrivebord-som-en-tjeneste (DaaS) er en voksende 

forbruksbasert tjenestemodell som muliggjør levering av 

skybaserte virtuelle skrivebord, uavhengig av type mobil 

enhet og lokasjon. 

Brukeren ønsker å få tilgang til alle sine 

applikasjoner og data uavhengig av lokasjon og 

mobil enhet.

Brukertrend: Skifte fra tradisjonelle 

arbeidsflater til digital mobilitet og BYOD

Trender som vil forenkle drift av klienter og mobile enheter 

gjennom økt automatisering og standardisering
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Gartner Research viser endringer i brukerbehov og trender som vil 
forenkle og effektivisere drift av klienter og mobile enheter

1. Digital mobilitet

Virksomheter må i økt grad tilrettelegge for 

tilgang til riktige applikasjoner, til riktig 

bruker, på de riktige enhetene, til riktig tid og 

sted. Gartner ser et skifte fra tradisjonelle 

arbeidsflater til digital mobilitet og 

«perimeterless» arbeidsplass, hvor brukeren 

ønsker å få tilgang til alle sine applikasjoner 

og data uavhengig av lokasjon og enhet.

2. Bring Your Own Device (BYOD)

BYOD er en voksende trend og innebærer 

en overgang fra enhetssentrisk styring til 

app- og datasentrisk styring av mobile 

enheter. Gartner Research tilsier at mer enn 

75% av smarttelefonene som brukes i 

bedrifts-sammenheng vil være BYOD innen 

2022. Til tross for at BYOD kan gi store 

kostnadsbesparelser, krever løsningen 

strengere sikkerhetsmekanismer og 

kryptering av bedriftsdata på enheten, på 

serveren og i nettverket.

Brukertrend: Skifte fra tradisjonelle 

arbeidsflater til digital mobilitet og BYOD

4. Endepunktsikkerhet

Gartner Research tilsier at mer enn 85% av 

vellykkede angrep mot endepunkter vil utnytte 

konfigurasjons- og brukerfeil i 2025, i stedet for å 

benytte skadelig programvare. Dette betyr at 

virksomheter må etablere veldefinerte 

sikkerhetsmekanismer og sikre bevissthet blant 

brukerne for å avverge sikkerhetsangrep, men 

samtidig sørge for å understøtte digital mobilitet 

og bruken av BYOD. Gartner ser et skifte fra 

enhetssentrisk endepunktsikkerhet til en helhetlig 

sikkerhetsstyring på tvers av et bredt spekter av 

mobile enheter.

3. Unified Endpoint Management (UEM)

Gartner Research viser økende interesse for 

UEM system for smidig og enhetlig forvaltning av 

et bredt spekter av mobile enheter. Et UEM 

system er et samordnet styringsverktøy for 

administrering og håndtering av mobile enheter 

på tvers av ulike operativsystemer og plattformer. 

I 2022 vil 30% av bedriftseide PCer 

administreres ved bruk av UEM system, noe som 

vil resultere i økt driftseffektivitet.

5. Windows Autopilot

Gartner ser en økende interesse for Windows 

Autopilot i markedet. Windows Autopilot 

muliggjør automatisk innrullering, oppsett, 

konfigurering og avvikling av Windows PCer, noe 

som bl.a. kan resultere i kostnadsoptimalisering 

og frigjøring av IT-kapasitet til andre formål enn 

tradisjonell klientdrift av PCer.

6. Skrivebord-som-en-tjeneste (DaaS)

DaaS er en voksende forbruksbasert 

tjenestemodell som muliggjør levering av 

skybaserte virtuelle skrivebord, uavhengig av 

type mobil enhet og lokasjon. Gartner Research 

tilsier at DaaS kan innebære en TCO tilsvarende 

20% høyere enn tradisjonell VDI-løsning. DaaS 

oppleves foreløpig som en umoden og 

kostdrivende teknologi, og bør kun anvendes 

som et supplement til tradisjonell VDI-løsning for 

oppfyllelse av basisbehov tilknyttet virtuelle 

skrivebord.

Trender som vil forenkle drift av klienter og mobile enheter gjennom økt 

automatisering og standardisering
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4. Dagens situasjon og 

konseptalternativer
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Nøkkelfunn fra nåsituasjonsanalysen  

▪ Det er enighet mellom aktørene at et 

samarbeid rundt IT-klientdrift kan være 

fordelaktig. Det er derimot forskjellige 

synspunkter for hva IT-klientdrift innebærer 

av oppgaver.

▪ Modenheten og automatiseringsgraden 

varierer blant aktørene

▪ Motivasjonen om å fortsette egen drift av 

klienter varierer fra de som vil bli kvitt hele 

funksjonen til de som anser den som en 

viktig byggestein for hele IT funksjonen

▪ Identifiserte målsetninger/gevinster med 

tjenesten

– Kostnadseffektivitet (inkl. sikkerhet)

– Brukertilfredshet

– Standardisering av prosesser og rutiner

– Forbedring av informasjonssikkerhet

– Frigjøre ressursene fra klientdrift til andre formål

Potensialet for optimalisering av kostnadseffektiviteten vedrørende IT klientdrift er 

tilstede. På tross av noen mangler i datainnsamlingen; prosjektet innehar nå et 

representativt utvalg av nøkkeltall, oversikt og forståelse av kostnader relatert til dagens 

klientdriftsmiljø som utgangspunkt for videre konseptvurdering.

Kostnadstall

Av kartleggingen fremkommer det noen funksjoner og oppgaver innen IT klientdrift (fra 

innkjøp til avvikling av enheter) som har potensiale for sentralisering. Det har vært ytret 

ønske om å beholde brukerstøtte lokalt som en del av eksisterende Service Torg tjeneste 

og/eller for å ivareta lokal brukernærhet.

Kapabiliteter

Forvaltning av eksisterende fellestjenester er i dag håndtert gjennom forskjellige modeller 

for tjenestestyring. Arbeidet med etablering av felles rammeverk for tjenestestyring må 

hensynta identifiserte føringer og forslag til styringsmodell for valgt konseptmodell for IT 

klientdrift.

Styringsmodell 

Det er avdekket ulike oppsett av IT klientdrift i sektoren med variasjon i bl.a. lokale 

tilpasninger, integrasjon med lokale systemer, samt tett integrasjon til spesialløsninger og 

lab-drift. Standardisering vil være en utfordring og vil kreve felles enighet på tvers av 

institusjonene for krav, behov og føringer til arkitektur/teknologi og sikkerhet.

Arkitektur, teknologi og sikkerhet

Det har blitt identifisert potensielle områder for inkludering i en nasjonal tjeneste for felles 

IT klientdrift, samt avdekket områder som ikke ønskes inkludert ved sentralisering av IT 

klientdrift.

Klientdriftsbehov Hovedfunn 
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Nåsituasjonsanalysen har avdekket ulike utfordringer blant 
institusjonene som gir behov for endring vedrørende klientdrift

Klientdriften beslaglegger en vesentlig del av institusjonenes IT ressurser

Enkelte institusjoner melder at de bruker en høy andel av IT-personell til drift av klienter (arbeidsstasjoner og laptop) og mobile 

enheter (smarttelefoner og nettbrett). Dette er tjenester som ikke ansees som hverken kjernevirksomhet eller strategisk og det er 

ønskelig å gi mulighet for at ressursene kan omdisponeres til IT-tjenester med høyere verdi for forskning og undervisning.

Ineffektive prosesser for håndtering av klientdrift

Enkelte institusjoner har påpekt at de mangler kompetanse for å effektivisere prosesser og oppgaver innenfor hele livssyklusen av 

kliendrift (fra bestilling, konfigurasjon/oppsett, utlevering til brukere og til avvikling av utstyret). 

Utforskning av nye teknologier for effektivisering av klientdrift og understøtte nye brukerbehov

Enkelte institusjoner har påpekt at de har for lite kapasitet til å utforske og evaluere teknologier for forbedring av klientdrift og 

understøtte nye brukerbehov. Eksempelvis enklere applikasjonsdistribusjon til brukere, raskere automatisert/selvbetjente utlevering 

av brukerutstyr, enklere pålogging med f.eks. Single Sign On (SSO) ved bruk av eget brukerutstyr (BYOD), samt håndtering av et 

bredt utvalg av enheter og plattformer. 

Utfordringer med informasjonssikkerhet innen klientdrift

Informasjonssikkerhet er blitt ytret som et forbedringsområde av flere institusjoner, eksempelvis gjelder dette håndtering av data og 

personvern ifm. BYOD, sikre at klienter er installert med det siste av anti-virus/anti-malware og sikkerhetsoppdateringer til 

operativsystem/programvare til enhver tid. 
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Målsetninger som 

ønskes oppnådd

Kostnadseffektivitet

Brukertilfredshet

Standardisering av prosesser og rutiner

Kvalitetsforbedring (inkl. sikkerhet)

Frigjøre ressursene fra klientdrift til andre 
formål

Kritiske suksessfaktorer

Felles mål om en klientdrift tjeneste 

Bidrar til kostnadseffektivitet

Bidrar til bedre kvalitetstilbud

Etterlevelse av retningslinjer og lover

Helhetlig lisenshåndtering

Bidra til bærekraftsmål (lengre byttesyklus på 
maskiner) 

Styringsmodell som bl.a. muliggjør påvirkning 
av tjenesteutforming 

Avgrensning (lokalt/sentralt)

Finansieringsmodell (fordeling av kostnader)

Risiko eller bekymringer 

Ikke fremtidsrettet driftsmodell

Lite tilpasningsmulighet 

Manglende finansiering

Kvalitet på tjenesten fører til alternativ drift

Frigjøring av kapasitet 

Målsetninger, kritiske suksessfaktorer og risiko nevnt av sektoren
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Klientdriftsbehov og avgrensninger

Områder nevnt som out-of-scope som kan ha 

avhengigheter til standard klientdrift 
Potensielle områder i en nasjonal tjeneste for felles 

IT klientdrift

Arbeidsstasjoner og bærbar PC

• Windows, Mac og Linux

Nettbrett/mobiler

• Android, IOS

Virtuelle skrivebord

• Skybaserte eller on-premise med VDI/andre teknologier

Serverdrift 

Labdrift

Spesialløsninger 

Print og AV-utstyr

Internasjonalt 

orienterte 

forsker Ingrid 

Universitetslektor 

Ulf

Professor II 

Per Olav 

Linuxbruker 

Lise 

Administrator 

Anne 

Studenten 

Stine 
Labstudenten 

Latifi 

Forsker 

Franz
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Sektorens betraktninger innen flere områder ved sentralisering av 
klientdrift ble brukt bl.a. for å identifisere vurderingskriterier og 
evt. forutsetninger i videre arbeid 
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Virtuelle skrivebord
Oppsummering av mulige synergier, ulemper og hindringer ved sentralisering av 
klientdrift

Synergier

▪ Felles plattform for flere institusjoner med bedre drift, 

kapasitet og sentral håndtering av virtuelle applikasjoner

▪ Bedre rammebetingelser fra leverandører av utstyr og 

lisenser 

▪ Felles sikkerhetsregime rundt løsningen

Ulemper

▪ Mindre effektiv håndtering av lisenser på tvers 

institusjonene i felles løsning

▪ Vanskelig å gjøre endringer på en felles løsning og 

tilpasninger til lokale behov

Hindringer
▪ Kultur for adopsjon av ny løsning 

▪ Nettverkstilgang til lokale lukket nettverk

▪ Geografisk lagring av data i løsningen utenfor 

sektoren henhold til retningslinjer 

Arkitektur og teknologi Sikkerhet



20 © 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

RESTRICTED DISTRIBUTION

Arkitektur og teknologi 
Oppsummering av mulige synergier, ulemper og hindringer ved sentralisering av 
klientdrift

Synergier • Felles kompetansesenter med sentraliserte oppgaver og styrket fagmiljø rundt IT klientdrift 

Ulemper

• Ved lav innovasjonstakt vil det bety at det kan ta lengre tid for å utvikle og rulle ut nye løsninger til sektoren 

• Mister synergi med serverdrift som er basert på standard klient driftsoppsett 

• Flere oppsett og økt kompleksitet for å tilpasse lokale behov til bl.a. lab-drift og ustandardisert utstyr

• Mister kontroll over klientdriftsteknologien som kan bli et problem hvis driftspersonale er utilgjengelig ved feil

Hindringer
• Standardisering på tvers av institusjonenes ulike krav til oppsett som inkluderer maskinvare og operativsystem

• Spesialløsninger som bygger på og har tett avhengighet til standard drift
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Sikkerhet
Oppsummering av mulige synergier, ulemper og hindringer ved sentralisering av 
klientdrift

Synergier
▪ Felles rammeverk, prosesser, sertifikater og monitorering av sikkerhetstjenester

▪ Spisskompetanse på å sikre klienten i et større sikkerhetsmiljø kontra mange fragmenterte 

Ulemper
▪ Mindre effektivt håndtering av sikkerhetsbehov for brukergrupper med spesielle behov

▪ Egendrift utover fellesordningen på grunn av manglende støtte for enkelte institusjoners særegne behov

Hindringer

▪ Felles enighet mellom institusjonene ifm. sikkerhetskrav og -føringer vil være viktig i utforming av en nasjonal 

fellestjeneste for IT klientdrift, ettersom institusjonene har ulike vurderinger, krav og løsninger til sikkerhet

▪ Dårlig responstid ved sikkerhetshendelser
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Andre betraktninger 
Oppsummering av mulige synergier, ulemper og hindringer ved sentralisering av 
klientdrift

Synergier

▪ Applikasjonspakking på nasjonalt nivå kan gi synergier, men forutsetter at lisenser og avtaler også er 

sentralisert, samt at ulike oppsett av maskiner og programvare (f.eks. OS/språk) begrenses

▪ Lik(e) driftsmiljø(er) for hele sektoren med mulighet for bedre supportnivå som kan være f.eks. 24/7

Ulemper
▪ Mister lokal kjennskap til behovene til sluttbrukeren, fagmiljøene, organisasjonen og deres kjernevirksomhet på 

grunn av større avstand mellom klientdriftsmiljøet og brukeren, noe som igjen kan medføre dårligere 

brukeropplevelse og -tilfredshet

Hindringer
▪ Sentral lisenshåndtering på tvers av institusjoner som inkluderer både innkjøp, distribusjon og kostnadseffektivt 

bruk (med god håndtering så er dette en synergi)
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Usikkerhet rundt kostnadstall og tilhørende estimater for klientdrift 
i konseptvurderingen, samt anbefalt neste steg

▪ Kostnadsanalysen i konseptvurderingen har avdekket at kostnadseffektiviteten, volum og størrelse innenfor 

referansegruppen varierer stort. Forutsetning for tallene presentert i rapporten er at UH-IT referansegruppes 

innrapporterte 2018-baseline kostnadstall (null-alternativet) er korrekte.  

▪ Når det gjelder klientdriftskost relatert til hardware/software skiller aktør UH1 seg mest ut. Her kan man forvente 

størst kostnadsreduksjon for UH1 gitt at det er mulig å øke standardiseringsgraden for UH1 til å være mer på linje 

med øvrige aktører som kommentert i rapporten. 

▪ Når det gjelder klientdriftskost relatert til drift («IT Ops») er det forventet at skala og stordriftsfordeler vil gi en økt 

kostnadseffektivitet for sektor sett under ett – hvor stor denne effekten blir vil selvsagt være avhengig av hvor godt 

aktørene lykkes med å levere en effektiv tjeneste (herunder våre estimater basert på erfaringstall, hva vi tror vil 

kunne være realistisk i en tidlig fase av konseptrealiseringen).

▪ Datagrunnlaget som UH-IT referansegruppen har evnet å levere (survey + gjenbruk av BencHEIT data) har ikke 

den nødvendige kostnadstransparens eller detaljgrad til å kunne gjøre detaljerte analyser og konklusjoner rundt for 

eksempel årsakene til hvorfor kostnadene per enhet varierer mellom universitetene. Gitt dagens situasjon med 

usikkerhet rundt kostnadstall og tilhørende estimater rundt kostnadseffektivitet og gevinster for klientdrift anbefales 

iverksetting av mitigerende neste steg.

1) At man gjennomfører en 

mer detaljert og 

omfattende økonomisk 

analyse før oppstart av 

planfasen

2) At man planlegger for og 

gjennomfører en mer 

detaljert og omfattende 

økonomisk analyse som 

en del av planfasen 

Anbefalt neste stegOppsummering

Eller
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Kostnadseffektiviteten, volum og størrelse innenfor UH-IT 
referansegruppen varierer stort

Total # of workstations

Potensiale for optimalisering av 

kostnadseffektiviteten av klientdrift 

er tilstede:

1) Moderat forbedring av 

kostnadseffektiviteten ved å 

optimalisere ytterligere mot 

«best in class» for de UH-IT 

aktørene som ligger på nivå 

med Peer snittet

2) Betydelig forbedringer i 

kostnadseffektiviteten for de UH 

IT-aktørene med høy 

sluttbrukerkost

Funn

Annual End User 

Computing Cost 

per Computing Device

= UH-Gjennomsnittet - Referansegruppen (7 318 NOK) 

= Peer Gruppens gjennomsnitt (5 356 NOK)

= Peer 25 Percentile («Best in class») (2 971 NOK)
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UH-IT referansegruppen bruker en forholdsmessig større andel av 
den totalt EUC-kostnaden på hardware og software enn 
gjennomsnittet i markedet, kostnadene for denne kategorien 
varierer også

Annual End User Computing Cost 

per Computing Device

Annual End User IT 

Ops Labor, Admin & 

Services Cost 

per Computing Device

Annual End User 

Hardware and 

Software Cost 

per Computing Device

Kostnadsdistribusjon:

= UH-IT Referansegruppen - gjennomsnitt As-Is
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Gitt det er mulig å optimalisere HW/SW-kostnader mot «best in 
class» estimeres i tillegg en potensiell forbedring av netto 
kostnadseffektiviteten med ~102 MNOK (~29%) 

Total # of workstations

Annual End User 

Hardware and 

Software Cost 

per Computing Device

= UH-IT Referansegruppen - gjennomsnitt (5 586 NOK) 

1) Gitt det er mulig å optimalisere  

hardware og software 

kostnader mot «best in class» 

(her tatt utgangspunkt i 

kostnadsnivået til UH5) 

estimeres potensiell forbedring 

av netto kostnadseffektiviteten 

med ~102 MNOK (~29%) 

sammenlignet med dagens 

situasjon for UH-IT 

referansegruppen

2) Gjennomsnittet for "Annual 

End User Computing 

Hardware og Software Cost 

per Computing Device" endres 

fra 5 586 NOK til 3 971 NOK 

3) Forutsetning: At UH-

ITreferansegruppens 

innrapporterte 2018-baseline 

kostnadstall (Null-alternativet) 

er korrekte

Estimat:

= Potensiell ny kostnad etter optimalisering (3 971 NOK) 
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Årlige UH relaterte klientdriftskostnader innenfor kat; Ops Labor, 
Admin & Services (~80% er personell-kostnad)

Total # of workstations

Annual End User IT 

Ops Labor, Admin & 

Services Cost 

per Computing Device

= UH-Gjennomsnittet - Referansegruppen (1 732 NOK) 

1) Gjennomsnittet for "Annual End 

User IT Ops Labor, Admin & 

Services Cost per Computing 

Device«: 1 732 NOK (Antall FTEs: 

~120, Total Cost: ~110 MNOK)

2) Forutsetning: At UH IT-

referansegruppens innrapporterte 

2018-baseline kostnadstall er 

korrekte

3) UH IT-referansegruppens 

innrapporterte utgangstall for 2020 

er mangelfulle, sprikende og anses 

som svært usikre, således ikke 

hensyntatt her

4) UH IT-aktører utenfor 

referansegruppen (17 aktører, 

tilsvarende ~, 36% av volumet) er 

ikke tatt med i estimatene over 

grunnet mangel på innsyn i dagens 

situasjon

0-Alt.:
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Nåsituasjonsanalysen har avdekket flere oppgaver innen IT 
klientdrift som har potensiale for sentralisering

Potensiale for 

sentralisering1

Ønskelig å 

beholde lokalt2
Leverandør

1Kan endres basert på forutsetninger/mulige hindringer innenfor sikkerhet, arkitektur og teknologi

Oppsett og klargjøringInnkjøp Avvikling

Bestilling og innkjøp

Installasjon av OS / 

Image

Klientdrift

Brukerstøtte / 

Help Desk

2. / 3. Linje support

Maskinvare break / fixLeverandørstyring

Lage systemoppsett 

(Image)

Tilgangsstyring

Retur

Tilbakestilling

Lisenshåndtering

Leverandørvalg

Destruering  

Programvare-

oppdatering

Back-up og sikkerhet

Drift / overvåkning

Applikasjonstjenester

Applikasjonsdistribusjon

Virtuelle skrivebord

Applikasjonspakking

2Som del av eksisterende Service Torg og/eller for å ivareta lokal brukernærhet
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Av nåsituasjonsanalysen fremkommer det noen føringer som er 
viktige å ivareta i fremtidig tjenestestyringsmodell for IT klientdrift

Identifiserte føringer til tjenestestyringsmodell for IT klientdrift

Overordnet styringsmodell for digitaliseringen i UH-sektoren, 

bestående av strategisk styring og tjenestestyring 

Leveransemodell2

• Intern / ekstern fellesaktør

• Kommersiell fellesaktør

Styringsmodell

• Konsortium

• Prioriteringsråd

• Prosjekt

Betalingsmodell

• Brukerbetaling med MVA

• Brukerbetaling uten MVA

• Sentralfinansiering

Avtalemodell

• Konsortieavtale

• Rammeavtale

• SSA-X

• Prosjekt Tjenestestyring er blitt igangsatt for å sikre at fellestjenester 

tilfredsstiller krav til kvalitet, innkjøpsregelverk, sikkerhet og personvern 

(høyre del)

• Formålet med prosjektet er å standardisere og konsolidere eksisterende 

leveranse-, betalings-, styrings- og avtalemodeller

Forvaltning av eksisterende fellestjenester er i dag håndtert 

gjennom forskjellige modeller for tjenestestyring1

1 Utdrag av eksempler (hentet fra foreløpig kartlegging gjennomført av prosjektet Tjenestestyring)
2 Fellesaktørene kan ha flere roller, deriblant tjenesteprodusent, tjenesteforvalter, rammeavtaleforvalter og integrator

Etablering av felles rammeverk for tjenestestyring 

1) Påvirkningskraft: Mulighet til å påvirke videreutviklingen av 

løsningen

2) Innovasjonstakt og responsevne: Sikre at nye brukerbehov og 

utfordringer raskt blir ivaretatt

3) Tilpasningsevne: Mulighet til å gjøre lokale tilpasninger

Arbeidet med etablering av felles rammeverk for tjenestestyring må hensynta identifiserte føringer og forslag til styringsmodell for valgt konseptmodell for IT klientdrift
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Konseptalternativene ble definert ut i fra følgende 
identifisert mulighetsrom

Aktør
(som kan levere tjenester selv eller 

gjennom andre underleverandører) 

Eksisterende i sektor Ny intern i sektor Ekstern

Tjeneste-

avgrensning
Arbeidsstasjoner/Laptop Mobil/Nettbrett Virtuelle Skrivebord (VDI)

Virtuelle Skrivebord

(DaaS)

Brukergrupper med 

administrerte klienter 
Administrative brukere Fakultetsansatte Student

Dimensjon 

✔ ✔

✔ ✔ ✔

Inkluderes✔ Mulighetsrom EkskluderesForklaring
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3.1 Kjøpe skymeglertjenester og andre relevante tjenester for anvendelse av allmenn tilgjengelig DaaS

3.2 Kjøpe tjenester fra markedet for IT klientdrift (Managed Desktop)

1.1 Ta utgangspunkt i flere velfungerende miljøer som skaleres opp for å levere ulike tjenesteområder til 

institusjonene i sektoren

2.1 Etablere konsortium som bemannes virtuelt eller fysisk samlokalisering i en UH-virksomhet eller utenfor

1.2 Ta utgangspunkt i en velfungerende miljø som skaleres opp for å levere til institusjonene i sektoren

2.2 Etablere en ny juridisk enhet

Fortsette med dagens oppsett, samt gjøre nødvendige endringer for tiden fremover

Utgangspunkt til mulige konsepter for videre analyse
Utvelgelse av 4 konsepter (inkl. null-alternativet)1

0. Dagens løsning (null 

alternativet)

1. Eksisterende intern 

aktør tilbyr til sektoren

2. Ny aktør etableres i 

sektoren

3. En ekstern 

tjenesteaktør leverer til 

sektoren

1 Det er totalt 4 konseptalternativer (inkl. null-alternativet) som skal evalueres i konseptutredningen
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Konsepter 0, A, B og C for videre evaluering 

A. Etablering av fellestjeneste med 

eksisterende klientdriftsmiljø i sektor
B. Etablering av fellestjeneste med 

internt samarbeid i sektoren

C. Etablering av fellestjeneste med 

ekstern tjenesteleverandør
D. Etablering av DaaS som 

fellestjeneste

Konseptet innebærer etablering av 

IT-klientdrift som sektortjeneste levert 

av et eksisterende velfungerende 

klientdriftsmiljø.

Konseptet innebærer etablering av 

IT-klientdrift som sektortjeneste levert 

av internt samarbeid mellom flere 

interne velfungerende miljøer. 

Konseptet innebærer etablering av 

IT-klientdrift som sektortjeneste levert 

av ekstern felles tjenesteleverandør.

Konseptet innebærer etablering av 

Desktop as a Service (DaaS) som 

sektortjeneste levert av ekstern 

skymegler og underliggende 

skyleverandører.

Videreføring av lokal sentralisert IT-

klientdrift på institusjonene.

0. Fortsette med dagens oppsett 

(null-alternativet)

Ikke fullverdig konsept, men kan kombineres med 

A, B eller C
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0. Videreføring av dagens driftsmodell for klienter

Oppsett og klargjøring

Innkjøp

Avvikling

Bestilling og innkjøp

Installasjon av OS / Image

Klientdrift

Brukerstøtte / Help Desk

2. / 3. Linje support

Maskinvare break / fix

Leverandørstyring

Lage systemoppsett (Image)

Tilgangsstyring

Retur Tilbakestilling

Lisenshåndtering

Leverandørvalg

Destruering  

Programvareoppdatering

Back-up og sikkerhet

Drift / overvåkning

Applikasjonstjenester

Applikasjonsdistribusjon

Virtuelle skrivebordApplikasjonspakking

Konseptbeskrivelse Konseptaktør og oppgavefordeling

Beskrivelse
• I dag driftes klientene av hver institusjon. Stort sett så har alle institusjoner Windows, Mac og Linux. 

Noen tar også ansvar for mobiltelefoner og nettbrett. Det er varierende støtte for ‘Bring Your Own 
Device’. Ingen av institusjonene drifter studentenes klienter. Noen institusjoner benytter virtuelle 
skrivebord (VDI). I noen institusjoner vurderes det for tiden å sette ut klientdriften til eksterne 
leverandører. Bestilling av utstyr gjøres primært gjennom sentral IT avdeling, men noe bestillinger går 
direkte fra fakultet/institutt. 

• Dersom sektoren ikke vedtar en sentral nasjonal klientdrift vil med all sannsynlighet flere av de mindre 
og mellomstore institusjonene sette ut klintdriften. 

• Det er ikke etablert felles standarder og policyer, hverken på utstyr eller på programvare. Enkelte 
bilaterale samarbeid er forsøkt, men det er ikke etablert vedvarende samarbeid innen klientdrift eller 
applikasjonstilgjengeliggjøring. 

Tjenester 
• basis klientdriftstjeneste for håndtering og administrasjon av tykke klienter og mobile enheter, samt 

applikasjonspakking og applikasjonsdistribusjon
• virtuelle skrivebords-løsninger (hos enkelte institusjoner)
• Rådgivnings- og prosjekttjenester knyttet til utvikling av klientløsninger
• Kontinuerlig forbedring av eksisterende tjenester og utprøving av nye løsninger/tjenester
• 1. til 3. linje support
Styringsmodell 
• Styringen av tjenestene gjøres som en integrert del av institusjonenes styringslinjer. På enkelte 

institusjoner er deler av driftsorganisasjonen distribuert til fakultetene og da styres de linjemessig av 
fakultetet og faglig fra IT avdelingen. 

Finansiering
• Finanseringen skjer gjennom rammebudsjetter til IT avdelingene. 
• Det er stor variasjon mellom institusjonenes kostnadseffektivitet basert på rapporterte nøkkeltall
Tjenesteutsetting 
• Benyttes ikke, med unntak av tjenester som ligger i garantiavtalene. 
Plassering/Organisering
• Lokalt

Unit Institusjoner Felles tjenesteaktør Utstyrsprodusent og leverandører
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A. Gjenbruk av et eksisterende velfungerende klientdriftsmiljø

Oppsett og klargjøring

Innkjøp

Avvikling

Bestilling og innkjøp

Installasjon av OS / Image

Klientdrift

Brukerstøtte / Help Desk

2. / 3. Linje support

Maskinvare break / fix

Leverandørstyring

Lage systemoppsett (Image)

Tilgangsstyring

Retur Tilbakestilling

Lisenshåndtering

Leverandørvalg

Destruering  

Programvareoppdatering

Back-up og sikkerhet

Drift / overvåkning

Applikasjonstjenester

Applikasjonsdistribusjon

Virtuelle skrivebordApplikasjonspakking

Konseptbeskrivelse Konseptaktør og oppgavefordeling

Beskrivelse
• Konseptet innebærer etablering av en felles nasjonal tjeneste som leveres fra et velfungerende miljø i 

sektoren. Miljøet skaleres opp for å håndtere oppgaven på nasjonalt nivå, enten ved nyrekruttering 
eller ved overflytting av frigjorte årsverk fra andre IT avdelinger i sektoren. Miljøet separeres 
organisatorisk og økonomisk fra resten av IT avdelingen ved institusjonen.

Tjenester 
• basis klientdriftstjeneste for håndtering og administrasjon av tykke klienter og mobile enheter, samt 

applikasjonspakking og applikasjonsdistribusjon
• virtuelle skrivebords-løsninger (kan etter hvert inkludere DaaS løsninger)
• Rådgivnings- og prosjekttjenester knyttet til utvikling av klientløsninger
• Kontinuerlig forbedring av eksisterende tjenester og utprøving av nye løsninger/tjenester
• Etablering og oppfølging av nasjonale rammeavtaler og andre avtaler i bruk i klientdriften
• 2. og 3. linje support
Styringsmodell 
• Det etableres en felles tjenestekatalog og en tjenestekontrakt som beskriver styringsmodellen samt 

kvantitiave og kvalitative metrikker. 
• Tjenestekatalogen inneholder både obligatoriske tjenester og valgfrie tjenester
• Faglig ledelse av kliendriftmiljøet gjøres av leder for IT på institusjonen. Strategisk ledelse gjøres 

gjennom en styringsorgan som har en representativ deltagelse fra sektoren.
Finansiering
• For obligatoriske tjenester betales det for det antallet brukere som støttes. Sentralt klientdriftmiljø gir 

budsjettinnspill til kundeinstitusjonene i august (?) for kommende år, basert på estimert/budsjettert 
utvikling av kostnader og antall brukere innmeldt fra institusjonene

• For valgfrie tjenester betales det pr bruker. Det avtales en tilstrekkelig lang oppsigelsestid for å sikre at 
kostnadene til levering av tjenesten kan justeres i prallell med reduksjonen av brukere. 

Tjenesteutsetting 
• For å innføre maksimal fleksibilitet så vil tjenestene leveres av et så stor volum av ‘pay-as-you-go’ 

løsninger som mulig. Øvrige tjenester leveres fra klientdriftmiljøet
Plassering/Organisering
• I Norge, ved en eksisterende institusjon

Unit Institusjoner Felles tjenesteaktør Utstyrsprodusent og leverandører
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Konsept A. Gjenbruk av et eksisterende velfungerende 
klientdriftsmiljø, inkludert estimerte skalafordeler

Total # of workstations

1) Ved å optimalisere mot «best in 

class» inkludert skalafordeler 

estimeres forbedring av netto 

kostnadseffektiviteten med ~24 

MNOK (~22%) sammenlignet 

med dagens situasjon for UH-IT 

referansegruppen

2) "Annual End User IT Ops Labor, 

Admin & Services Cost" endres 

fra 1 732 NOK til 1 352 per enhet

3) Forutsatt her: Årsverksreduksjon 

40 FTEs (tilsvarende 32 MNOK), 

Investering for økt tjenestekvalitet 

(tilsvarende 8 MNOK)

Estimat:
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= UH-IT Referansegruppen – gjennomsnitt 

Total # of workstations

• At den interne sektorleverandør som velges er den som også er mest kostnadseffektive (..men at denne også har kapabilitet til å kunne skalere tjenesten, dvs. de 

aller minste aktørene i sektor anses som uaktuelle kandidater). Krav til tjenestenivåer må avstemmes og formaliseres, inkl. adekvate SLAs, OLAs, KPIer. 

• At UH IT-referansegruppens innrapporterte 2018-kostnadstall (Null-alternativet) er korrekte. Kostnad for 1 Intern FTE: ~800.000 NOK. UH IT-referansegruppens 

innrapporterte utgangstall for 2020 er mangelfulle, sprikende og anses som svært usikre, således ikke hensyntatt her

• UH-IT aktører utenfor referansegruppen (17 aktører, tilsvarende ~36% av volumet) er ikke tatt med i estimatene over grunnet mangel på innsyn i dagens situasjon

Forutsetninger

Null-Alternativet Konsept A:
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B. Samarbeidsmodell i sektoren for å levere klientdriftstjenester

Oppsett og klargjøring

Innkjøp

Avvikling

Bestilling og innkjøp

Installasjon av OS / Image

Klientdrift

Brukerstøtte / Help Desk

2. / 3. Linje support

Maskinvare break / fix

Leverandørstyring

Lage systemoppsett (Image)

Tilgangsstyring

Retur Tilbakestilling

Lisenshåndtering

Leverandørvalg

Destruering  

Programvareoppdatering

Back-up og sikkerhet

Drift / overvåkning

Applikasjonstjenester

Applikasjonsdistribusjon

Virtuelle skrivebordApplikasjonspakking

Konseptbeskrivelse Konseptaktør og oppgavefordeling

Unit Institusjoner Felles tjenesteaktør Utstyrsprodusent og leverandører

Beskrivelse
• Konseptet innebærer etablering av et klientdriftmiljø som har en distribuert organisering. Det velges et 

hovedsete som har det ledelsesmessige og organisatoriske ansvaret for tjenestene. Oppgavene 
knyttet til de forskjellige tjenestene legges der kompetansen er best og tilgang på kompetente 
ressurser er god. Med andre ord er dette en organisering av flere distribuerte ‘Centre of Excellence’ 
som gjenbruker eksisterende miljøer i sektoren. Hvert av CoE-ene vil ha et nasjonalt ansvar for sine 
tjenester. Miljøene separeres organisatorisk og økonomisk fra resten av IT avdelingene ved 
institusjonene.

Tjenester 
• basis klientdriftstjeneste for håndtering og administrasjon av tykke klienter og mobile enheter, samt 

applikasjonspakking og applikasjonsdistribusjon
• virtuelle skrivebords-løsninger (kan etter hvert inkludere DaaS løsninger)
• Rådgivnings- og prosjekttjenester knyttet til utvikling av klientløsninger
• Kontinuerlig forbedring av eksisterende tjenester og utprøving av nye løsninger/tjenester
• Etablering og oppfølging av nasjonale rammeavtaler og andre avtaler i bruk i klientdriften
• 2. og 3. linje support
Styringsmodell 
• Det etableres en felles tjenestekatalog og en tjenestekontrakt som beskriver styringsmodellen samt 

kvantitiave og kvalitative metrikker. 
• Tjenestekatalogen inneholder både obligatoriske tjenester og valgfrie tjenester
• Faglig ledelse av CoE-ene gjøres av leder for IT på institusjonen. Strategisk ledelse gjøres av nasjonalt 

hovesete. Dette igjen styres av et styringsorgan som har en representativ deltagelse fra sektoren.
Finansiering
• For obligatoriske tjenester betales det for det antallet brukere som støttes. Sentralt klientdriftmiljø gir 

budsjettinnspill til kundeinstitusjonene i august (?) for kommende år, basert på estimert/budsjettert 
utvikling av kostnader og antall brukere innmeldt fra institusjonene

• For valgfrie tjenester betales det pr bruker. Det avtales en tilstrekkelig lang oppsigelsestid for å sikre at 
kostnadene til levering av tjenesten kan justeres i prallell med reduksjonen av brukere. 

Tjenesteutsetting 
• For å innføre maksimal fleksibilitet så vil tjenestene leveres av et så stor volum av ‘pay-as-you-go’ 

løsninger som mulig. Øvrige tjenester leveres fra klientdriftmiljøet
Plassering/Organisering
• I Norge, ved flere eksisterende institusjon
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Konsept B. Samarbeidsmodell i sektoren for å levere 
klientdriftstjenester

Total # of workstations

1) Ved å optimalisere mot «de to 

beste i sektor» inkludert 

skalafordeler estimeres 

forbedring av netto 

kostnadseffektiviteten med ~16 

MNOK (~14,6%) sammenlignet 

med dagens situasjon

2) "Annual End User IT Ops Labor, 

Admin & Services Cost" endres 

fra 1 732 NOK til 1 479 per enhet

3) Forutsatt her: Årsverksreduksjon 

30 FTEs (tilsvarende 24 MNOK), 

Investering for økt tjenestekvalitet 

(tilsvarende 8 MNOK)

Estimat:
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= UH-IT Referansegruppe - gjennomsnittet 

Total # of workstations

• At den interne sektorleverandør som velges er den som også er mest kostnadseffektive (..men at denne også har kapabilitet til å kunne skalere tjenesten, dvs. de 

aller minste aktørene i sektor anses som uaktuelle kandidater). Krav til tjenestenivåer må avstemmes og formaliseres, inkl. adekvate SLAs, OLAs, KPIer. 

• At UH IT-referansegruppens innrapporterte 2018-kostnadstall (Null-alternativet) er korrekte. Kostnad for 1 Intern FTE: ~800.000 NOK. UH IT-referansegruppens 

innrapporterte utgangstall for 2020 er mangelfulle, sprikende og anses som svært usikre, således ikke hensyntatt her

• UH IT-aktører utenfor referansegruppen (17 aktører, tilsvarende ~36% av volumet) er ikke tatt med i estimatene over grunnet mangel på innsyn i dagens situasjon

Forutsetninger

Null-Alternativet Konsept B:
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C. Etablering av fellestjeneste med ekstern tjenesteleverandør

Oppsett og klargjøring

Innkjøp

Avvikling

Bestilling og innkjøp

Installasjon av OS / Image

Klientdrift

Brukerstøtte / Help Desk

2. / 3. Linje support

Maskinvare break / fix

Leverandørstyring

Lage systemoppsett (Image)

Tilgangsstyring

Retur Tilbakestilling

Lisenshåndtering

Leverandørvalg

Destruering  

Programvareoppdatering

Back-up og sikkerhet

Drift / overvåkning

Applikasjonstjenester

Applikasjonsdistribusjon

Virtuelle skrivebordApplikasjonspakking

Konseptbeskrivelse Konseptaktør og oppgavefordeling

Unit Institusjoner Ekstern tjenesteaktør Utstyrsprodusent og leverandører

Beskrivelse

• Konseptet innebærer at en ekstern leverandør får ansvaret for å levere klientdriften til hele sektoren. 

Leverandøren følges opp sentralt av en enhet som ivaretar hele sektorens behov og ønsker. 

Tjenester 
• basis klientdriftstjeneste for håndtering og administrasjon av tykke klienter og mobile enheter, samt 

applikasjonspakking og applikasjonsdistribusjon
• virtuelle skrivebords-løsninger (kan etter hvert inkludere DaaS løsninger)
• Rådgivningstjenester knyttet til utvikling av klientløsninger og bruk av skytjenester
• Kontinuerlig forbedring av eksisterende tjenester
• Etablering og oppfølging av avtaler med underleverandører som inngår i klientdriften
• 2. og 3. linje support
Styringsmodell 
• Det etableres en tjenestekontrakt inklusive en tjenestekatalog som beskriver styringsmodellen samt 

kvantitiave og kvalitative metrikker. 
• Leverandøren har alene ansvaret for tjenesteleveransene. 
• Sektor etablerer et miljø for leverandørstyring som har det taktiske og operative oppfølgingsansvaret. 
• Strategisk ledelse gjøres gjennom en styringsorgan som har en representativ deltagelse fra sektoren.
Finansiering
• Det betales for de tjenestene og de volumene som benyttes. Leverandørstyringsmiljøet har ansvaret 

for å monitorere løpende forbruk og sørge for en sentral betaling av leverandøren. Intern 
kostnadsfordeling gjøres i etterkant av at forbruksrapportene er klare. 

Tjenesteutsetting 
• Det stilles normale krav til sikkerhet og personvern overfor leverandør, som også må gjelde for 

eventuelle underleverandører.
Plassering/Organisering
• I EØS, men med en juridisk enhet i Norge som kan inngå avtalen på vegne av selskapet
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Konsept C. Etablering av fellestjeneste med ekstern 
tjenesteleverandør

Total # of workstations

1) Ved å optimalisere mot etablering 

av fellestjeneste med ekstern 

tjenesteleverandør inkludert 

skalafordeler estimeres 

forbedring av netto 

kostnadseffektiviteten med ~17 

MNOK (~15,4%) sammenlignet 

med dagens situasjon

2) "Annual End User IT Ops Labor, 

Admin & Services Cost" endres 

fra 1 732 NOK til 1 465 per enhet

3) Forutsatt her: 

▪ Intern årsverksreduksjon 100 FTEs 

(tilsvarende 80 MNOK), 

▪ 20 Interne FTEs beholdes for å 

dekke etablering av 

Leverandørstyringsfunksjon, 

Skymeglerfunksjon, samt noe QA 

og lokal support

▪ Ytterligere årlig prisreduksjon 

(~2,5%) kan forventes 

kontraktfestet (ikke medregnet her)

▪ 15% påslag lagt på 

markedsindikatorpris for å dekke 

onsite behov utover «Managed 

Service»-tjenesten og. andre 

uforutsette behov ikke hensyntatt

Estimat:
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= UH-Gjennomsnittet (Referansegruppen) 

Total # of workstations

• At den eksterne tjenesteleverandør som velges er den som også er mest kostnadseffektive (..men at denne også har 

kapabilitet til å kunne skalere tjenesten). Krav til tjenestenivåer må avstemmes og formaliseres, inkl. adekvate SLAs, 

OLAs, KPIer. Ref. pris indikatorer fra markedet har man tatt utgangspunkt i Enterprise  tjenestenivå («gull»)

• At UH IT-referansegruppens innrapporterte 2018-kostnadstall (Null-alternativet) er korrekte. Kostnad for 1 Intern FTE: 

~800.000 NOK. UH IT-referansegruppens innrapporterte utgangstall for 2020 er mangelfulle, sprikende og anses som 

svært usikre, således ikke hensyntatt her. UH- IT aktører utenfor referansegruppen (17 aktører, tilsvarende ~36% av 

volumet) er ikke tatt med i estimatene over grunnet mangel på innsyn i dagens situasjon

Forutsetninger

Null-Alternativet Konsept C:
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5. Konseptvurderinger 

og anbefalt konsept
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Konseptene ble vurdert mot følgende målsetninger og 
vurderingskriterier definert gjennom prosessen

Nytt konsept for klientdrift må medføre lavere 

totalkostnad pr klient enn en videreføring av 

dagens driftsmodell

Kostnadseffektivitet

Nytt konsept for klientdrift må føre til bedre 

informasjonssikkerhet på tvers av klienter og 

arbeidsflater

Bedre informasjonssikkerhet

Nytt konsept for klientdrift må bidra til høy 

brukertilfredshet for alle brukergrupper

Brukertilfredshet

Nytt konsept for klientdrift må føre til at 

sektoren kan omdisponere personell til 

oppgaver tetter knyttet til kjernevirksomheten

Frigjøre kapasitet

# Vurderingskriteria Beskrivelse Vekt

1 Brukeropplevelse
I hvilken grad konseptet kan ivareta krav og behov fra forskjellige 

brukergrupper, fra enkle behov til avanserte og spesialtilpassede behov
2

2
Informasjonssikkerhet og 

sikkerhetskompetanse

Konseptet møter gjeldende krav til god informasjonssikkerhet og at 

driftsaktøren har tilgang til god og oppdatert sikkerhetskompetanse
2

3 Gjennomføringskompleksitet

Innebærer hvor komplekst det er å gjennomføre konseptet og risikonivået 

knyttet til gjennomføringene, samt omstille/endre sektoren for å innføre 

konseptet

1

4
Prosess- og 

teknologistandardisering

Konseptet gjør det enkelt å etablere og følge standard prosesser og rutiner, 

samt standardisere utvalget av fysisk utstyr og programvare 
1

5 Innovasjonstakt
Konseptet gir sektoren tilgang til moderne løsninger og hyppige 

oppdateringer
1

6 Sektorforståelse 

Konseptet sikrer at klientdriftsorganisasjonen opparbeider seg og ivaretar en 

god forståelse av hva brukergruppene jobber med og under hvilke 

rammevilkår

1

7 Frigjøring av kapasitet 
Konseptet gjør det mulig å omdisponere personell fra oppgaver knyttet til 

klientdrift til oppgaver tett på undervisning og forskning
1

8 Etableringskostnad Kostnadsnivå for etablering av konseptet 1

9 Driftskostnader Kostnadsnivå for løpende drift av konseptet 2

10 Risiko for øvrig drift
I hvilken grad konseptet øker risikoen for uheldige hendelser i øvrig drift, 

gjennom mangelfull innsikt, kompetanse og ressurser.
1

Vurderingskriterier…Målsetninger…

* Enkelte institusjoner benytter samme teknisk basis for klientdrift i andre løsninger og tjenester, og evt.      

kompetanse synergier fra andre områder som f.eks. serverdrift. Identifisert risiko må mitigeres i senere faser. 
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Alle konseptalternativer vurderes til å være bedre enn en 
videreføring av dagens situasjon (null-alternativet)

Vurderingskriteria Vurdering

Brukeropplevelse
Det er ingen standard for hvordan arbeidsflaten er for brukergruppene. Det er heller ingen standard for hvordan og hvor raskt nye 

behov blir håndtert. Brukeropplevelsen er svært varierende i sektoren. 

Informasjonssikkerhet og 

sikkerhetskompetanse

Det er ingen som har ansvar for eller oversikt over hvordan informasjonssikkerheten er ivaretatt i dag. Det er stor variasjon i 

oppsettet av klientene, og det finnes ikke en klar policy eller standard for hvordan klientsikkerheten skal ivaretas. Det vil være 

komplekst å etablere en god og moden sikkerhetstjeneste i dagens heterogene miljø. 

Gjennomføringskompleksitet Meget lav, da det ikke innebærer større endringer.

Prosess- og 

teknologistandardisering

Tidligere forsøk på standardisering relatert til klientdriften i sektor har strandet. Det er liten grunn til å tro at dette vil endre seg uten 

betydeligere endringer i organisering og beslutningsstrukturer. 

Innovasjonstakt Høyst varierende i sektor.

Sektorforståelse 
Høy jevnt over, selv om det kan diskuteres hvor vesentlig dette er for klientdrift. Dette er selvsagt mer relevant knyttet til 

programvareutvikling og -kjøp. 

Frigjøring av kapasitet 
Alle institusjoner som har blitt intervjuet i nåsituasjonsanalysen har uttrykt en klar ambisjon om å kunne frigjøre ressurser fra 

klientdrift slik at de kan disponeres til tjenester nærmere utdanning og forskning. 

Etableringskostnad Ingen.

Driftskostnader

Gjennomsnittlig kostnad for drift av klienter i sektor er høyere enn beste praksis i sektoren. Med andre ord vil det innebære en

kostnadseffektivitetsøkning om sektor beveget seg mot beste praksis i sektor. Videre vil øket grad av automatisering og standard

skytjenester kunne bidra til ytterligere besparelser. 

Risiko for øvrig drift Klientdriften hos de største utdanningsinstitusjonene er tett koblet til klientdrift på laboratorier og integrasjon med operativ teknologi. 
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Totaloversikt med sluttvurdering av konseptene

# Vurderingskriteria Beskrivelse Vekt

1 Brukeropplevelse
I hvilken grad konseptet kan ivareta krav og behov fra forskjellige 

brukergrupper, fra enkle behov til avanserte og spesialtilpassede behov
2

2
Informasjonssikkerhet og 

sikkerhetskompetanse

Konseptet møter gjeldende krav til god informasjonssikkerhet og at 

driftsaktøren har tilgang til god og oppdatert sikkerhetskompetanse
2

3 Gjennomføringskompleksitet

Innebærer hvor komplekst det er å gjennomføre konseptet og 

risikonivået knyttet til gjennomføringene, samt omstille/endre sektoren 

for å innføre konseptet

1

4
Prosess- og 

teknologistandardisering

Konseptet gjør det enkelt å etablere og følge standard prosesser og 

rutiner, samt standardisere utvalget av fysisk utstyr og programvare 
1

5 Innovasjonstakt
Konseptet gir sektoren tilgang til moderne løsninger og hyppige 

oppdateringer
1

6 Sektorforståelse 

Konseptet sikrer at klientdriftsorganisasjonen opparbeider seg og 

ivaretar en god forståelse av hva brukergruppene jobber med og under 

hvilke rammevilkår

1

7 Frigjøring av kapasitet 
Konseptet gjør det mulig å omdisponere personell fra oppgaver knyttet 

til klientdrift til oppgaver tett på undervisning og forskning
1

8 Etableringskostnad Kostnadsnivå for etablering av konseptet 1

9 Driftskostnader Kostnadsnivå for løpende drift av konseptet 2

10 Risiko for øvrig drift
I hvilken grad konseptet øker risikoen for uheldige hendelser i øvrig drift, 

gjennom mangelfull innsikt, kompetanse og ressurser.
1
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Alle de vurderte konseptene anses som mer kostnadseffektive enn 
dagens («Null-alternativet»)

Total # of workstations

Gitt forutsetningene som beskrevet 

tidligere konkluderes følgende:

1) Alle konseptene anses som mer 

kostnadseffektive enn dagens 

(«Null-alternativet»)

2) Konsept A anses som det mest 

kostnadseffektive gitt at:

▪ Den interne sektorleverandør 

som velges er den som også er 

mest kostnadseffektiv, samt at 

denne evner å ta ut 

skaleringseffekter som estimert 

under Konsept A beskrivelsen

▪ Intern sektorleverandør evner å 

levere på tilsvarende tjenestenivå 

som en profesjonell aktør. Krav til 

tjenestenivåer må avstemmes og 

formaliseres, inkl. adekvate SLAs, 

OLAs og KPIer. 

▪ At UH IT-referansegruppens 

innrapporterte 2018-kostnadstall 

(Null-alternativet) er korrekte.

Konklusjon:
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Total # of workstations

Null-Alternativet Konsept A, B, C:
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= UH IT-Gjennomsnittet – Null Alternativet (Referansegruppen) - (1 732 NOK) 

= UH IT-Gjennomsnittet – Konsept A (Referansegruppen) - (1 352 NOK) 

= UH IT-Gjennomsnittet – Konsept B (Referansegruppen)  - (1 479 NOK) 

= UH-IT Gjennomsnittet – Konsept C (Referansegruppen)  - (1 465 NOK) 
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Helhetlig vurdering etter ytterligere gjennomgang i prosjekt- og 
referansegruppen konkluderte med konsept B

A – Samlokalisering i sektor B – Distribuert i sektor C – Ekstern tjenestetilbyder

Alternativet scorer godt når det gjelder mulighet til en 

standardisering av både prosesser og teknologi. Det er også 

alternativet som ansees som best når det gjelder mulighet 

for en konsistent og moden IT sikkerhet. 

Alternativet vurderes til å være billigst i en driftsfase, 

forutsatt at sektorens kostnadstall er korrekte. 

Alternativet scorer mindre godt når det gjelder 

gjennomføringstid. Det vil ta lang tid før ett samlokalisert 

miljø vil være i stand til å håndtere det totale volumet av 

kunder, brukere og tjenester. 

I fremtiden vil det være spesielle brukssituasjoner som 

f.eks. klienter i laboratorier og klienter som er koblet til 

operasjonell teknologi (f.eks. MTU og sensorer) som ikke 

kan standardiseres. For de institusjonene dette gjelder for er 

det nødvendig å holde kompetanse på klientdrift uansett 

hvilket konsept som velges. Det gjør at sentraliseringen som 

A innebærer ansees som en risiko for at kompetanse går 

tapt og at operativ risiko øker. 

Alternativet krever at det bygges et profesjonelt miljø med 

en klar tjenestekatalog, kontrakter, samarbeidsarenaer og et 

gjennomgående kundefokus. 

Alternativet vurderes til å ha minst endringsmotstand i sektor 

da det vil ha minst konsekvens for personalet og 

kompetansespredningen i sektor. Det er også alternativet 

som raskets lar seg realisere.

Det vil trolig være noe vanskeligere å raskt skape en 

konsistent og standardisert håndtering av IT sikkerhet, 

imidlertid scorer alternativet best med tanke på tilgang til 

ledende sikkerhetskompetanse i sektoren. 

Alternativet anbefales unisont av referansegruppen fra UH-

IT. 

Konseptet gir minst uheldig konsekvens for øvrig drift av 

klientmiljøer i laber da noe kompetanse vil være distribuert 

på flere institusjoner. 

Kostnadsmessig vil det være noe dyrere i drift enn alternativ 

A, da det krever mer ledelse og administrasjon å drive en 

distribuert modell. Økningen ansees dog til å være 

begrenset og ikke diskvalifiserende. 

Det vil være vanskeligere å effektivt standardisere prosesser 

og rutiner, samt sørge for en konsistent håndtering av 

sikkerhetsmessige forhold. Dette vurderes dog ikke til å 

være så vanskelig at det diskvalifiserer alternativet. 

Alternativet krever at det bygges et profesjonelt miljø med 

en klar tjenestekatalog, kontrakter, samarbeidsarenaer og et 

gjennomgående kundefokus. 

Alternativet scorer høyest når det gjelder standardisering av 

prosesser og teknologi, da det anvender et etablert regime 

hos leverandøren og endringer er styrt ihht etablerte avtaler. 

Alternativet vurderes til å være like kostnadseffektivt som 

alternativ A, men det er umulig å gjøre en eksakt 

sammenligning da det ikke er definerte kvalitetsnivåer i 

dagens løsninger som er sammenlignbare med hva 

markedet tilbyr. 

En omfattende outsourcing av klientdriften vil normalt 

innebære en høyere intern mostand og en høyere 

gjennomføringskompleksitet. Dette alternativet er også det 

som vil ta lengst tid å fullføre, pga anskaffelsesmessige 

forhold, personalmessige forhold og teknologiske forhold. 

Dette alternativet bygger ikke på noe som allerede er i bruk i 

sektor i dag.  

Siden klientdriften gjennom sin arkitektur henger tett 

sammen med andre tjenester som leveres i sektoren fra IT 

avdelingene, vil en ekstern tjenesteleveranse måtte 

suppleres med lokale miljøer. Det gjør dette alternativet 

mindre aktuelt enn om dette var knyttet til en enklere 

virksomhet, der grensen for klientdriften kan klart defineres. 
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Anbefalt fremtidig konsept for nasjonal klientdrift er en distribuert 
modell levert fra UH-sektoren

▪ Konseptet innebærer at hele sektoren vil få levert klienttjenester fra en dedikert organisasjon som er 

organisert i sektoren. Denne organisasjonen vil ha en sentral ledelse som rapporterer til et styringsorgan 

som er representativt bemannet. 

▪ For de aller fleste institusjoner i sektor vil dette innebære at de får tjenesten levert fra, en for dem, ekstern 

leverandør. 

▪ I en oppbyggingsfase vil tjenestene leveres fra en distribuert organisasjon for å sikre at tilgangen på 

kompetanse og ressurser er tilstrekkelig. Når tjenestene er standardisert og konsolidert, vil endelig 

bemanning avgjøres. 

▪ Kunder og brukere flyttes gradvis over til nasjonal klientdrift i en transisjonsfase. Kriterier for hvordan 

transisjonen gjennomføres avklares i planfasen, men man kan tenke seg enten pr brukergruppe, pr 

teknologi eller pr institusjon. 

▪ Organisasjonen må utvikle sin modenhet knyttet til kunde og avtalehåndtering. Alternativet innebærer å 

utvikle en profesjonell organisasjon som opererer med høy kvalitet, forutsigbarhet, tydelig kundefokus og 

en avtalefestet tjenesteleveranse. 

▪ Trenden innen klientdrift er at mer og mer automatiseres fra de store programvareleverandørene og 

programvaren vil gjøres tilgjengelig som skyleveranser. Dette innebærer at hvordan tjenestene 

produseres, av hvem og hvor mange vil endre seg med tiden og disse effektivitetstiltakene må benyttes så 

raskt som mulig slik at sektor kan realisere gevinstene dette medfører. Sikkerhet vil også bedres gjennom 

en enhetlig bruk, standardiserte prosesser og programvareløsninger som til enhver tid er oppdaterte. 

▪ Konseptet støttes av UH-ITs referansegruppe og er det konseptet som kan realiseres raskest og med 

minst endringsmotstand. 

Nasjonal ansvarlig 

for klientdrift 

Produkteier 

# 1

Produkteier 

# 2

Produkteier 

# n

Produkt-

team 1

Produkt-

team 2

Et nasjonalt organ som har det fulle 

ansvaret for klienttjenestene i sektor. 

Består av en leder og en slank 

administrasjon. 

Kan være lokalisert hos en UH 

institusjon eller i Uninett/Unit.

Klienttjenesten er fordelt på 

produktlinjer som har en klart 

definert kundegruppe og klare 

metrikker for hvordan kvaliteten i 

tjenesten skal måles. 

En produkteier leder produktlinjen og 

rapporterer til nasjonalt ansvarlig.

Produkteier ivaretar kunderelasjonen 

og har ansvar for utvikling av 

produktet. 

Hver produktlinje er bemannet med 

ressurser som er tilstrekkelig for å 

levere en god tjeneste. Teamet kan 

være fordelt på flere institusjoner og 

involveringen er avtalt gjennom 

ressursavtaler med en egnet 

varighet og allokeringsgrad. 

Anvender skyteknologi og –tjenester 

i så stor grad som mulig.

Arkitektur

Sikkerhet

Økonomi

Sourcing

«Styre»
Vedtar planer og budsjetter. 

Representerer eier og kunder. 

Fagutvalg
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Vurdering av risiko knyttet til etablering av en distribuert nasjonal 
driftsorganisasjon

Risiko Forklaring Risikoreduserende tiltak

Driftsorganisasjon 

mister nærhet til sine 

kunder

• Driftsorganisasjoner blir over tid “frikoblet” fra kundene og 

fremstår mer og mer som en ekstern tjenesteleverandør 

(alternativ C).

• Klientdriften organiseres og ledes i tråd med prinsippene til en 

produktorganisering, der kundene aktivt gjennom en egnet 

involveringsmodell bidrar til prioritering og utforming av produktveikartet. 

• Tydelige kundeorienterte suksesskriterier som måles og rapporters på. 

• Videre vil den distribuerte modellen der ansatte sitter samlokalisert med 

store kunder redusere faren for at klientdriften får en ‘indre logikk’ som ikke 

er forankret hos kundene. 

Institusjonene 

tjenesteutsetter 

klientdrift på 

individuelt grunnlag 

• Hvis beslutningsprosessen og gjennomføringen av 

alternativ B tar for lang tid vil enkelt institusjoner 

tjenesteutsette klientdriften til eksterne aktører. 

• Flere institusjoner har indikert at de er nødt til å gjøre 

endringer for å støtte krav fra brukere, få tilgang til kritisk 

kompetanse og øke informasjonssikkerheten. 

• Rask beslutningsprosess som avklarer om sektoren vil gjennomføre 

endringen eller ikke. 

• Tydelige styringssignaler fra direktoratet.

For mange aktører • Antall institusjoner som inngår i den distribuerte modellen 

blir for mange til at den kan effektivt ledes og driftes. 

• Mange frikjøp med for lav beskjeftigelsesprosent kan 

også bidra til ineffektivitet. 

• Benytte en gradvis oppbygging av organisasjonen som fokusere på å 

levere deltjenester som gir et minimum av nødvendig funksjonalitet (MVP). 

• Sette krav til minste tillatte beskjeftigelsesprosent i ressursavtalene som 

benyttes, der 100% allokering ikke er mulig. 

Uklar grense mellom 

driftsorganisasjonen 

og IT avdelingene

• Lite transparens i kostnadsmodellen som fører til at 

kundene er usikre på hva deres betaling faktisk går til. 

Kan skape en usikkerhet om de betaler et riktig beløp, 

samt om pengene går til tjenesteproduksjonen alene eller 

er med å subsidiere andre tjenester som ansatte i 

driftsorganisasjonen også utfører. 

• Utforme en tjenestekatalog med tilhørende transparent kostnadsmodell.

• Ha tydelige og forpliktende mål om økende kostnadseffektivitet på 

etablerte tjenester.
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For konsept B estimeres forbedring av netto kostnadseffektiviteten 
(for driftskost/IT Ops) med ~16 MNOK (~14,6%) sammenlignet med 
dagens situasjon

Total # of workstations

1) Ved å optimalisere mot «de to 

beste i sektor» inkludert 

skalafordeler estimeres 

forbedring av netto 

kostnadseffektiviteten med ~16 

MNOK (~14,6%) sammenlignet 

med dagens situasjon for UH-IT 

referansegruppen 

2) "Annual End User IT Ops Labor, 

Admin & Services Cost" endres 

fra 1 732 NOK til 1 479 per enhet

3) Forutsatt her: Årsverksreduksjon 

30 FTEs (tilsvarende 24 MNOK), 

Investering for økt tjenestekvalitet 

(tilsvarende 8 MNOK)

4) Ytterligere kostnadsreduksjoner 

kan forventes over tid i takt med 

økt profesjonalisering og 

optimalisering av tjenesten. 

Ekstern, norske tjenesteaktører 

opererer eksempelvis med årlig 

kostnadsreduksjon på ~2,5% for 

tjenesten

Estimat:
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= UH-IT Referansegruppen- gjennomsnittet 

Total # of workstations

• At den interne sektorleverandør som velges er den som også er mest kostnadseffektive (..men at denne også har kapabilitet til å kunne skalere 

tjenesten, dvs. de aller minste aktørene i sektor anses som uaktuelle kandidater). Krav til tjenestenivåer må avstemmes og formaliseres, inkl. 

adekvate SLAs, OLAs, KPIer. 

• At UH IT-referansegruppens innrapporterte 2018-kostnadstall (Null-alternativet) er korrekte. Kostnad for 1 Intern FTE: ~800.000 NOK. UH-

referansegruppens innrapporterte utgangstall for 2020 er mangelfulle, sprikende og anses som svært usikre, således ikke hensyntatt her

• UH IT-aktører utenfor referansegruppen (17 aktører, tilsvarende ~36% av volumet) er ikke tatt med i estimatene over grunnet mangel på innsyn 

i dagens situasjon

Forutsetninger

Null-Alternativet Konsept B:
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Er institusjonene interessert i å levere en nasjonal klientdrift?

I følge Lars Oftedal, IT-Direktør UiO, 

er det en klart opplagt interesse for å 

delta i en intern sektorbasert 

distribuert modell for leveranse av 

klientdrifttjenester til UH-sektoren. 

Hovedbegrunnelsen er at USIT har en 

klar strategisk oppdragsvirksomhet, 

med forankring i universitetsledelsen, 

for å levere tjenester til UH-sektoren.  

UiO 

I følge Håkon Alstad, IT Sjef NTNU, er 

det absolutt interesse for å delta i en 

sektorbasert distribuert 

leveransemodell for klientdrifttjenester 

til UH-sektoren. Alstad hadde et ønske 

om en løsning som gjør at man ikke 

behøver å drifte selve klienten, men 

innser at dette ikke er realistisk nå.

NTNU 

I følge Tore Burheim, CIO UiB, har det 

vært diskutert i universitetsledelsen 

om UiB vil bidra til en nasjonal 

klientdrift i en distribuert modell. Til 

tross for at dette ikke er strategisk 

viktig for universitetet er de villige til å 

bidra til tjenesten. Hovedbegrunnelsen 

er at kompetansen på klientdrift er 

viktig å ha tilgjengelig for andre 

tjenester UiB IT leverer til universitetet. 

UiB
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6. Plan for neste fase
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Prosjektforslag for planfasen for å planlegge gjennomføringsfasen 

Formål med planfasen

Planlegge en god overgang til en felles 

sentralisert tjenesteleveranse for klientdrift

• Utarbeide målarkitektur for 

klientdriftstjenester og tjenestekataloger/-

avtaler

• Utarbeide ulike modeller for forvaltning, 

styringsmodeller og finansiering 

• Utarbeide ulike planer for transisjon

• Utarbeide styringsdokumenter for neste fase

Etablere og effektivisere

Delfase 1 – Etablere 

• Etablere prosjektorganisasjonen 

• Etablere prosesser

• Levere første sett med tjenester etter 

«Minimum Viable Produkt» (MVP) tilnærming

Delfase 2 – Skalere og effektivisere

• Trinnvis utrulling til flere konsumenter av 

tjenestene 

• Påbegynne effektiviseringsarbeid for å levere 

tjenestene mer strømlinjeformet og 

kostnadseffektivt

Planfasen Gjennomføringsfasen Avslutningsfasen

Videreføre i linjen

Prosjektet avsluttes og 

prosjektorganisasjonen videreføres i linjen 

En transisjon til anbefalt konseptmodell krever god planlegging for en vellykket gjennomføring. Tiltenkt tilnærming er at organisasjonen bygges i 

gjennomføringsfasen og prosjektorganisasjonen videreføres i linjen etter prosjektavslutning. 

Senere faser (ikke i scope for prosjektforslaget) med 

tiltenkt tilnærming som avgjøres i planfasen.

Fase i scope for 

prosjektforslaget



52 © 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

RESTRICTED DISTRIBUTION

Oversikt over leveranser fra planfasen1

Nr. Leveranse fra fasen Beskrivelse

L1
Leveranser for fasen iht. 

prosjektveiviseren

Gevinstrealiseringsplan, Faseplan for gjennomføringsfase, Styringsdokument, Oppdatert Prosjektbegrunnelse og andre 

nødvendige leveranser.

L2 Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan for interessenter som blir påvirket i gjennomføringsfasen.

L3 Tjenestekatalog og -avtaler
Tjenestekatalog med beskrivelse av klientdriftstjenester fra nasjonal tjenesteaktør. Tjenestene beskrives med bl.a. behov 

og krav som ivaretas (og standardiseres), samt forventet tjenestenivå.

L4 Transisjonsplan En plan med prioriterte klientdriftstjenester for etablering og utrulling av gjennomføringsfasen.

L5 Arkitektur design for tjenestene 
En helhetlig arkitekturdesign for å levere tjenestene til sektoren som inkluderer felles krav til arkitektur, teknologi og 

sikkerhet.

L6 Avtaleoversikt En oversikt med avtaler nødvendig for å levere tjenesten og som blir påvirket i en fellestjeneste levert i sektoren.

L7
Design av forvaltnings- og 

styringsmodell

Modellen beskriver bl.a. organisering, plassering, roller/ressurser, kostnadsoppfølgning og styringsmodell for 

tjenesteleveransene.

L8

Plan for etablering av 

forvaltnings- og 

styringsorganisasjon 

Plan for etablering av forvaltnings- og styringsmodell med bl.a. prosessbeskrivelser som må etableres og 

ressursallokeringer i roller.

L9 Finansieringsmodell Modellen beskriver finansiering og kostnadsfordeling av tjenestene i UH-sektoren

L10 
Vurdering av organisatorisk 

konsekvenser

Plan for å gjennomføre organisatoriske endringer i sektoren som følge av overgang til nasjonal klientdrift. Dette dekker 

gjenværende bemanning hos kundeorganisasjonene, kompetansebehov, nye roller, etc..

1 Prosjektgruppen produserer leveransene
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Hovedaktiviteter i planfasen og knytning til leveranser 
Nr. Aktivitet Beskrivelse Leveranse

1 Prosjektledelse
Sikre god planlegging og gjennomføring av fasen, inkluderer bl.a. følgende 

aktiviteter og oppgaver; mobilisering, rapportering og planlegging.

• Detaljert prosjektplan

• Interessentanalyser

• Etablerte prosjektgrupper

2
Utarbeide tjenestekatalog og -

avtaler

Utarbeide klientdriftstjenester med god involvering av både konsumenter og 

produsenter av tjenester. 

• Tjenestekatalog og tjenesteavtaler 

(L3)

3 Utarbeide arkitekturdesign
Utarbeide arkitektur design, og gjennomføre nødvendige sikkerhetsvurderinger og 

analyser, samt vurderinger av teknologier for å understøtte arkitekturen. 
• Arkitekturdesign for tjenestene (L5)

4 Kartlegge avtaler

Kartlegging av avtaler for å identifisere påvirkning av sentralisert 

lisenshåndtering/innkjøp, og identifisere nye avtaler/kontrakter nødvendig for å 

levere tjenestene. 

• Avtaleoversikt (L6)

5 Prosess og seleksjon Bestemme tilnærming og gjennomføring av seleksjon av aktører i konseptmodellen.
• Etablering av prosjekt-

/arbeidsgrupper 

6
Utforming av forvaltnings- og 

styringsmodell

Utarbeide en helhetlig beskrivelse av forvaltnings- og styringsmodell med aktører 

som inngår i en distribuert samarbeidsmodell. 

• Design av forvaltnings- og 

styringsmodell (L7)

7 Utarbeide finansieringsmodell Utarbeide modell for finansiering og kostnadsfordeling for tjenestene i UH-sektoren. • Finansieringsmodell (L9)

8
Utarbeidelse av innførings- og 

transisjonsplaner 

Utarbeide plan for innføring av forvaltnings- og styringsmodell, estimert 

bemanningsbehov og transisjonsplan.

• Transisjonsplan (L4)

• Plan for etablering av forvaltnings-

og styringsorganisasjon (L8)

9
Gjennomføre organisatorisk 

konsekvensvurdering

Gjennomføre en organisatorisk konsekvensvurdering basert på estimater fra 

gevinstrealiseringsplanen og omstillingsbehov i forvaltnings- og styringsmodell. 

• Vurdering av organisatorisk 

konsekvenser (L10)

10 Utarbeide styringsdokumenter
Utarbeide nødvendige styringsdokumenter fra planleggingsfasen for 

gjennomføringsfasen. 

• Leveranser for fasen iht. 

prosjektveiviseren (L1)

• Kommunikasjonsplan (L2)
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Forslag til tidsplan for aktiviteter i planleggingsfasen

01 02 03 04 05 06 07 08

Mobilisering

Milepæl

M1. Prosjektet er mobilisert og SG/arbeidsgrupper etablert

5. Seleksjon av aktører

6. Utforming av forvaltnings- og styringsmodell

M2. Aktører i modellen er identifisert

3. Utarbeide målarkitekturdesign

1. Prosjektledelse

8. Utarbeidelse av innførings- og transisjonsplaner 

7. Utarbeide finansieringsmodell 

M4. Modeller utarbeidet 

2. Utarbeide tjenestekatalog og -avtaler

4. Kartlegging av avtaler

Aktiviteter 

M3. Tjenestekatalog og arkitektur utarbeidet 

10. Utarbeide styringsdokumenter

M5. Ferdig med leveranser for neste fase 

Aktivitetsplan for planleggingsfasen

9. Gjennomføre organisatorisk konsekvensvurdering

Tid: Oppgitt antall måneder

Tidsplanen forutsetter at sektor klarer å fristille nøkkelressurser i nødvendig ressurspådrag til å delta i denne fasen.  
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Foreløpig estimat på ressurspådrag for prosjektgruppen i planfasen 

1 I = interne, E = eksterne

Antagelser:

Timepris interne: 1000,- (eks.mva) 

Timepris eksterne: 1600,- (eks.mva)

Antall timer/måned: 165

Kostnadene inkluderer ikke erstatning av interne ressurser og øvrig innsats fra sektor og institusjonene (som f.eks. deltagelse i referansegruppen)

Prosjektdeltagere

PMO

Styringsgruppe

ReferansegruppeProsjektleder

Prosjektgruppen

Aktivitet Rolle I/E FTE Varighet (mnd) Delsum timer Delsum beløp

1. Prosjektledelse 
10. Utarbeide styringsdokumenter

- Prosjektleder
- PMO

E 1.5 8
2,244 3,432,000 

I 0.2 8

2. Utarbeide tjenestekatalog og avtaler - Fagressurser 
I 2 3

1,238 1,386,000 
E 0.5 3

3. Utarbeide arkitektur design

- Arkitektur 
- Teknologispesialister
- Jurister, sikkerhetsarkitekter/-
rådgivere

I 3 4

2,310 2,508,000 
E 0.5 4

4. Kartlegge avtaler - Fagressurser I 1 2 330 330,000 

5. Prosess og seleksjon - Ledelesesroller (ved kort prosess) I 0.5 1 83 82,500 

6. Utforming av forvaltnings- og 
styringsmodell

- Fagressurser
I 2 3

1,485 1,782,000 
E 1 3

7. Utarbeide finansieringsmodell - Fagressurser 
E 1 2

660 858,000 
I 1 2

8. Utarbeidelse av innførings- og 
transisjonsplaner 

- Fagressurser E 1 2 330 528,000 

9. Gjennomføre organisatorisk 
konsekvensvurdering

- Fagressurser 
E 1 2

495 693,000 
I 0.5 2

Sum 9,174 11,599,500 



56 © 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

RESTRICTED DISTRIBUTION

Usikkerhetsanalyse av ressurspådrag
Aktiviteter identifisert med vesentlig usikkerhet og vurdering av hvordan de påvirker ressurspådraget

Aktiviteter Beskrivelse av mulig usikkerhet i aktiviteten(e) Optimistisk vurdering Pessimistisk vurdering

1. Prosjektledelse 

10. Utarbeide 

styringsdokumenter

Usikkerheten i varighet for prosjektledelse påvirkes av flere faktorer som f.eks.

- Forhold som inntreffer aktiviteter i prosjektet som medfører til forsinkelser  

- Lengre mobiliseringsperiode av styringsgruppen, prosjektgruppen og 

referansegruppen

• Aktiviteter går henhold til plan uten forsinkelser

• Det er god tilgang på nødvendige ressurser

• Mindre omfang av interessent involvering for 

forankring

• Tar lengre tid å mobilisere og allokere ressurser 

til prosjektet

• Aktiviteter medfører forsinkelser som øker behov 

lengre varighet av prosjektledelse

• Forankring tar lengre tid

2. Utarbeide 

tjenestekatalog og 

avtaler

Konseptutredningen har avgrenset til overordnet nivå av mulige områder for 

klientdriftstjenester som må formuleres som tjenester ifb. transisjon til nasjonal 

felles klientdrift. Usikkerheten er tilknyttet felles enighet på omfanget av 

tjenestekatalogen og tjenestebeskrivelser (som f.eks. definisjoner på bl.a. 

tjenestenivå).

• Omfanget til tjenestekatalogen kan defineres 

med gjenbruk av eksisterende 

tjenestebeskrivelser og -avtaler

• Rask enighet på tjenestebeskrivelser og -

avtaler

• Det tar lengre tid å utarbeide nye 

tjenestebeskrivelser og avtaler

• Det er nødvendig med mer ekstern bistand for å 

utarbeide nye tjenestedefinisjoner og avtaler

3. Utarbeide arkitektur 

design

Usikkerheten i kompleksitet av målarkitekturen kommer av at klientdrift er ikke en 

isolert tjeneste, men inngår i en økosystem med mange avhengigheter. Også som 

påpekt av sektoren, at den må sees i sammenheng med andre pågående initiativ. 

• Målarkitektur avdekkes til å være mindre 

kompleks og kan utarbeides med færre interne 

fagressurser

• Rask prosess for design avgjørelser 

• Mer kompleksitet og avhengigheter til andre 

initiativ avdekkes som krever involvering av flere 

fagressurser (interne eller/og eksterne)

• Det tar lengre tid å behandle design avgjørelser

7. Utarbeide 

finansieringsmodell

I utarbeidelsen av bl.a. finansieringsmodellen (og gevinstrealiseringsplanen) vil 

det være behov for detaljerte kostnadstall. I konseptutredningen har det blitt 

innrapportert kostnadstall som ikke har nødvendig detaljnivå for detaljanalyser. 

Usikkerheten er tilknyttet arbeidsmengden for å innhente og sammenstille tall for 

detaljanalyser. 

• Erfaringer fra konseptutredningen tilsier at det 

er noe arbeid med å innhente detaljerte 

kostnadstall, som vil være vanskelig å 

gjennomføre raskere enn det som er estimert 

for sannsynlig estimat

• Det kreves involvering av flere både interne og 

eksterne for å innhente og sammenstille 

kostnadstall for detaljanalyser

6. Utforming av 

forvaltnings- og 

styringsmodell og 

8. Utarbeidelse av 

innførings- og 

transisjonsplaner

Usikkerhet rundt behov for ekstern bistand i aktivitetene som er avhengig av bl.a. 

behov for å gjøre tilpasninger i eksisterende modeller, definere nye modeller 

egnet for klientdrift, estimeringsarbeid og omfang av omstillingsbehovet som må 

utarbeides i planverk. 

• Gjenbruk av eksisterende forvaltnings-

styringsmodeller fra sektoren med behov for 

tilpasninger i mindre grad

• Omstillingsbehovet er mindre enn forventet 

som krever mindre arbeid med planverk og 

modeller

• Det må gjøres større tilpasninger i eksisterende 

forvaltnings- og styringsmodell for klientdrift

• Omstillingsbehovet er større enn forventet og 

krever mer arbeid med estimeringer og planverk

9. Gjennomføre 

organisatorisk 

konsekvensvurdering

Usikkerheten rundt omfanget av konsekvensen som må utredes i aktiviteten. • Institusjonene tar ansvar og gjennomfører 

dette med minimal støtte fra prosjektet. 

• Prosjektet må ta hovedansvaret for arbeidet og 

intern kompetanse er manglende. 
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Optimistisk estimat - ressurspådrag for prosjektgruppen i planfasen 

1 I = interne, E = eksterne

Antagelser:

Timepris interne: 1000,- (eks.mva) 

Timepris eksterne: 1600,- (eks.mva)

Antall timer/måned: 165

Kostnadene inkluderer ikke erstatning av interne ressurser og øvrig innsats fra sektor og institusjonene (som f.eks. deltagelse i referansegruppen)

Prosjektdeltagere

PMO

Styringsgruppe

ReferansegruppeProsjektleder

Prosjektgruppen

Aktiviteter med justert ressurspådrag med optimistisk 

vurdering i forhold til foreløpig estimat (sannsynlig) 

Aktivitet Rolle I/E FTE Varighet (mnd) Delsum timer Delsum beløp

1. Prosjektledelse 
10. Utarbeide styringsdokumenter

- Prosjektleder 
- PMO

E 1.5 8
2,244 3,432,000 

I 0.2 8

2. Utarbeide tjenestekatalog og avtaler - Fagressurser 
I 1 2

495 594,000 
E 0.5 2

3. Utarbeide arkitektur design

- Arkitektur 
- Teknologispesialister
- Jurister, sikkerhetsarkitekter/-
rådgivere

I 2 4

1,650 1,848,000 
E 0.5 4

4. Kartlegge avtaler - Fagressurser I 1 2 330 330,000 

5. Prosess og seleksjon - Ledelesesroller (ved kort prosess) I 0.5 1 83 82,500 

6. Utforming av forvaltnings- og 
styringsmodell

- Fagressurser
I 2 2

908 1,056,000 
E 1 1.5

7. Utarbeide finansieringsmodell - Fagressurser 
E 1 2

660 858,000 
I 1 2

8. Utarbeidelse av innførings- og 
transisjonsplaner 

- Fagressurser E 0.5 1 83 132,000 

9. Gjennomføre organisatorisk 
konsekvensvurdering

- Fagressurser 
E 1 1.5

371 519,750 
I 0.5 1.5

Sum 6,823 8,852,250 
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Pessimistisk estimat - ressurspådrag for prosjektgruppen i planfasen 

1 I = interne, E = eksterne

Antagelser:

Timepris interne: 1000,- (eks.mva) 

Timepris eksterne: 1600,- (eks.mva)

Antall timer/måned: 165

Kostnadene inkluderer ikke erstatning av interne ressurser og øvrig innsats fra sektor og institusjonene (som f.eks. deltagelse i referansegruppen)

Prosjektdeltagere

PMO

Styringsgruppe

ReferansegruppeProsjektleder

Prosjektgruppen

Aktiviteter med justert ressurspådrag med pessimistisk 

vurdering i forhold til foreløpig estimat (sannsynlig) 

Aktivitet Rolle I/E FTE Varighet (mnd) Delsum timer Delsum beløp

1. Prosjektledelse 
10. Utarbeide styringsdokumenter

- Prosjektleder 
- PMO

E 1.5 9
2,525 3,861,000 

I 0.2 9

2. Utarbeide tjenestekatalog og avtaler - Fagressurser 
I 2 4

1,980 2,376,000 
E 1 4

3. Utarbeide arkitektur design

- Arkitektur 
- Teknologispesialister
- Jurister, sikkerhetsarkitekter/-
rådgivere

I 4 5

4,125 4,620,000 
E 1 5

4. Kartlegge avtaler - Fagressurser I 1 2 330 330,000 

5. Prosess og seleksjon - Ledelesesroller (ved kort prosess) I 0.5 1 83 82,500 

6. Utforming av forvaltnings- og 
styringsmodell

- Fagressurser
I 2 3

1,733 2,178,000 
E 1.5 3

7. Utarbeide finansieringsmodell - Fagressurser 
E 2 3

2,310 2,904,000 
I 2 4

8. Utarbeidelse av innførings- og 
transisjonsplaner 

- Fagressurser E 1 2 330 528,000 

9. Gjennomføre organisatorisk 
konsekvensvurdering

- Fagressurser 
E 1 2

660 858,000 
I 1 2

Sum 14,075 17,737,500 
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Basert på vurdering av usikkerheten beregnes optimistisk og 
pessimistisk kostnadsestimater

Optimistisk Sannsynlig (fra foreløpig estimat) Pessimistisk 

8.8 MNOK 11.6 MNOK 17.7 MNOK

Det anbefales at prosjektet beholder en styringsramme på 11.6 MNOK som foreslått, men at prosjektet får en reserve på 

6.1 MNOK som styringsgruppen kan frigjøre ved behov, som utgjør en kostnadsramme på 17.7 MNOK.

Aktivitet Rolle I/E FTE Varighet (mnd)

E 1.5 9

I 0.2 9

I 2 4

E 1 4

I 4 5

E 1 5

4. Kartlegge avtaler - Fagressurser I 1 2

5. Prosess og seleksjon
- Ledelesesroller (ved kort 

prosess)
I 0.5 1

I 2 3

E 1.5 3

E 2 3

I 2 4

8. Utarbeidelse av innførings- og 

transisjonsplaner 
- Fagressurser E 1 2

E 1 2

I 1 2

3. Utarbeide arkitektur design

- Arkitektur 

- Teknologispesialister

- Jurister, sikkerhetsarkitekter/-

rådgivere

6. Utforming av forvaltnings- og 

styringsmodell
- Fagressurser

9. Gjennomføre organisatorisk 

konsekvensvurdering
- Fagressurser 

1. Prosjektledelse 

10. Utarbeide styringsdokumenter

- Prosjektleder 

- PMO

2. Utarbeide tjenestekatalog og 

avtaler
- Fagressurser 

7. Utarbeide finansieringsmodell - Fagressurser 

Aktivitet Rolle I/E FTE Varighet (mnd)

E 1.5 8

I 0.2 8

I 2 3

E 0.5 3

I 3 4

E 0.5 4

4. Kartlegge avtaler - Fagressurser I 1 2

5. Prosess og seleksjon
- Ledelesesroller (ved kort 

prosess)
I 0.5 1

I 2 3

E 1 3

E 1 2

I 1 2

8. Utarbeidelse av innførings- og 

transisjonsplaner 
- Fagressurser E 1 2

E 1 2

I 0.5 2

1. Prosjektledelse 

10. Utarbeide styringsdokumenter

2. Utarbeide tjenestekatalog og 

avtaler

3. Utarbeide arkitektur design

6. Utforming av forvaltnings- og 

styringsmodell

- Prosjektleder 

- PMO

- Fagressurser 

- Arkitektur 

- Teknologispesialister

- Jurister, sikkerhetsarkitekter/-

rådgivere

- Fagressurser

- Fagressurser 

9. Gjennomføre organisatorisk 

konsekvensvurdering
- Fagressurser 

7. Utarbeide finansieringsmodell

Aktivitet Rolle I/E FTE Varighet (mnd)

E 1.5 8

I 0.2 8

I 1 2

E 0.5 2

I 2 4

E 0.5 4

4. Kartlegge avtaler - Fagressurser I 1 2

5. Prosess og seleksjon
- Ledelesesroller (ved kort 

prosess)
I 0.5 1

I 2 2

E 1 1.5

E 1 2

I 1 2

8. Utarbeidelse av innførings- og 

transisjonsplaner 
- Fagressurser E 0.5 1

E 1 1.5

I 0.5 1.5

3. Utarbeide arkitektur design

- Arkitektur 

- Teknologispesialister

- Jurister, sikkerhetsarkitekter/-

rådgivere

6. Utforming av forvaltnings- og 

styringsmodell
- Fagressurser

9. Gjennomføre organisatorisk 

konsekvensvurdering
- Fagressurser 

1. Prosjektledelse 

10. Utarbeide styringsdokumenter

- Prosjektleder 

- PMO

2. Utarbeide tjenestekatalog og 

avtaler
- Fagressurser 

7. Utarbeide finansieringsmodell - Fagressurser 
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Beskrivelse av funksjoner/oppgaver for IT klientdrift

Funksjon Oppgave Beskrivelse

Innkjøp Leverandørvalg Innebærer valg av leverandør(er) ved anskaffelse av tjenester relatert til IT klientdrift

Bestilling og innkjøp Anskaffelse av tjenester relatert til IT klientdrift, eksempelvis via rammeavtale

Leverandørstyring Oppfølgning av kontrakt, SLA og KPI tilknyttet leveranse

Oppsett og klargjøring Installasjon av OS / image Innebærer installasjon av et standard systemoppsett (OS med nødvending driverprogramvare)

Lage systemoppsett (image) Lage systemoppsettet som inneholder OS med nødvendig driverprogramvare og grunnleggende innstillinger

Tilgangsstyring Regler for å styre hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger eller systemer

Lisenshåndtering Innebærer forvaltning og håndtering av lisenser

Applikasjonstjenester Virtuelle skrivebord Teknologi som over nettverket gir tilgang til en virtuell PC med nødvendig programvare, prosessorkraft, og grafikkytelse

Applikasjonspakking Pakking av applikasjoner for distribusjon  

Applikasjonsdistribusjon Innebærer distribusjon av applikasjoner ved hjelp av administrasjonsverktøy (f.eks. SCCM, AppsAnywhere)

Klientdrift Brukerstøtte / Help Desk Sentralt kontaktpunkt der problemer og feil rapporteres inn, registreres, administreres og løses

2. / 3. linje support Neste eskaleringspunkt der problemer og feil løses av teknikere, systemeksperter eller andre med mer spesialisert kunnskap

Maskinvare break / fix Innebærer reparasjon av maskinvare

Programvareoppdatering Oppdatering av programvare («patching»)

Back-up og sikkerhet Innebærer sikkerhetskopiering, brannmuroppsett, definerte rettigheter for brukerkontoer og sikkerhetsprogramvare som 

viruskontroll

Drift / overvåkning Drift og overvåkning av klientutstyr, herunder sikkerhetsovervåkning 

Avvikling Retur Klientutstyret gis bort eller gjenbrukes (lisensiert programvare fjernes)

Tilbakestilling Innebærer at klientutstyret fjernes fra tilknyttede brukerregistre og tilbakestilles til fabrikkinnstillinger

Destruering Destruering av lagringsmedier i klientutstyret
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Definisjoner: Relatert til kostnadsanalysen (1 av 2)

Funksjon Beskrivelse

Sluttbrukerutstyr Kostnader tilknyttet å gi brukere tilgang til virksomhetens tjenester via PC, mobil, nettbrett eller lignende. Det inkluderer all hardware og 

software som anvendes for å gi tilgang til tjenestene, enten fra arbeidsstedet eller via fjerntilgang. Tele- og nettverkskostnader (f.eks. 

mobilabonnement) inkluderes ikke, men allokeres til IKT-området "Tele- og datanettverk". Merk kostnader tilknyttet programvare for 

samhandling (f.eks. Microsoft Office, interne chat-løsninge) er inkludert her

Eksempler på IKT-kostnader:

• Stasjonære og bærbare datamaskiner og tynnklienter – PC-utstyr (inkluderer stasjonære, bærbare og tynnklienter) til brukerne i 

virksomheten. Merk, kostnader registreres iht. kontantprinsippet. 

• Mobiltelefoner, nettbrett og annen mobilteknologi - Mobilteknologi som anvendes av interne brukere til å få tilgang til virksomhetens IKT-

tjenester. Dette inkluderer utstyrskostnader til mobiler og nettbrett, personellkostnader og software-kostnader tilknyttet å håndtere og 

sikre bruk av mobilteknologi (f.eks. Mobile Device Management (MDM)).

• Printere og utskriftstjenester – Distribuert utskrifts-, faks og skanningstjenester som anvendes på virksomhetens lokasjoner. 

• Annet utstyr - Alt annet utstyr som er tilkoblet virksomhetens nettverk til å understøtte brukerens oppgaver

Peers (Peer gruppen) Datapunkter fra sammenligningsgruppene (Peers) er hentet dels fra Gartners Benchmark-databaser og Gartner Research (ITKMD) , dels 

fra BencHEIT

Full Time Equivalents (FTEs) En FTE representerer det logiske personalet for å støtte funksjoner utført av det fysiske personalet, målt i kalendertid. Dette inkluderer alle 

bemanningsnivåer i organisasjonen, fra ledere og prosjektledere til daglig driftspersonell. Antall årsverk (FTE) i virksomheten inkluderer alle 

uavhengig av hvor stor andel av IKT-tjenestene de anvender

Annual End User Computing Cost 

per Computing Device

Årlig beregnet sluttbrukerkostnad per dataenhet (Device)

• Annual End User IT Ops Labor, 

Admin & Services Cost per 

Computing Device

Årlig beregnet sluttbrukerkostnad per dataenhet (Device) som inkluderer kostnader for driftspersonell, administrasjon og relevante tjenester 

(ca. ~av totalen for denne er personellkostnader)

• Annual End User Hardware and 

Software Cost per Computing 

Device

Årlig beregnet sluttbrukerkostnad per dataenhet (Device) som inkluderer kostnader for hardware og software relatert til å levere tjenesten
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Definisjoner: Relatert til kostnadsanalysen (2 av 2)

Funksjon Beskrivelse

Hardware (Utstyr) Inkluderer alle kostnader til fysisk utstyr som anses som generelt IKT-utstyr. Det inkluderer ikke operasjonelt og industrispesifikt utstyr

Software (Programvare) Anskaffelses-, lisens- og utviklingskostnader tilknyttet hyllevare eller egenutviklet programvare.

Personell Lønns- og overtidskostnader, goder (inkl. feriepenger, pensjon, fordelsavtaler, forsikringer o.l), arbeidsgiveravgift, reise, opplæring og kurs 

og fasilitetskostnader (eksempelvis leie, møbler, strøm, vaktavtaler, eiendomsskatt o.l.). For innleid personell inkluderes all kompensasjon 

som betales til individet eller konsulentfirmaet.

Utsatte (outsourcede) tjenester Lisens- og kontraktskostnader til tredjeparter som tar fullt operasjonelt ansvar for IKT-tjenester levert til virksomheten. Tjenesteutsatte 

private skytjenester inkluderes her. 

Allmenne skytjenester (public cloud) Alle kostnader tilknyttet allmenne skytjenester. Private skytjenester (skytjenester levert fra eget datasenter) inkluderes ikke, men fordeles 

på aktuell IKT-ressurskategori (f.eks. hardware, software og personellkostnader).

• SaaS Programvare som tjeneste (Software as a Service - SaaS), som er en modell for leveranse over et nettverk hvor kunden benytter 

leverandørens applikasjon(er) på en nettsky-infrastruktur. Kunden har i utgangspunktet ikke kontroll over verken applikasjoner, nettverk, 

servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter. Dette inkluder kun tjenester som leveres fra en tredjepart som en tjeneste via en 

abonnementsmodell. 

• IaaS Infrastruktur som tjeneste (Infrastructure as a Service - IaaS) er en standardisert løsning der eksterne leverandører levere prosessorkraft, 

minne og nettverkskapabilitet til kundene når de har behov. Dette inkluder kun tjenester som leveres fra en tredjepart som en tjeneste via 

en abonnementsmodell.

• Andre allmenne skytjenester 

(Public cloud)

Andre skytjenester og tjenester tilknyttet skytjenester (f.eks. sikkerhetstjenester, verktøy (f.eks. CMP - "Cloud Management Platform) og 

PaaS (se definisjon under). Dette inkluder kun tjenester som leveres fra en tredjepart som en tjeneste via en abonnementsmodell. Annet 

utstyr og verktøy for å muliggjøre bruk og håndtere skytjenester implementert i virksomhetens egne lokaler inkluderes under gjeldene 

kategori, f.eks. hardware eller software.

Plattform som tjeneste (Platform as a Service - PaaS), er der hvor kunden innfører applikasjoner utviklet/kjøpt av kunden i leverandørens 

nettsky-infrastruktur gjennom å benytte programmeringsspråk og verktøy støttet av leverandøren. Kunden har kontroll over egne 

applikasjoner, men har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter. 
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Definisjoner: Benyttet under datainnsamling/Survey (1 av 2)

Begrep Beskrivelse

Revenue The enterprise revenue associated with the business units supported by the IT organization.  For banking organisations, this should include 

total interest income plus noninterest income minus provision for loan losses, while insurance companies should use gross written 

premiums and other income.

Operating Expense The total expense associated with the business units supported by the IT organization. This includes items such as selling, general and 

administrative expenses, cost of goods sold (or cost of revenue), research and development, depreciation, and depletion and amortization 

expenses. For insurance, this includes loss and loss-adjustment expenses; for banking organizations, it includes interest expenses and 

noninterest expenses; for government and non-profit organizations, it is represented by the enterprise operating budget.

Company Employees The count of employees (i.e., head count, excluding enterprise contractors/temporary employees and consultants), regardless of whether 

these employees are frequent users of the technology supported by the IT organization. This includes full-time and part-time employees, or 

as reported in the public record.

"IT Budget/Spend (from a resource 

or accounting perspective)"

Hardware, software, personnel (including travel and benefits and training), contractors and consultants, outsourcing, disaster recovery, 

occupancy, data and voice communications/transmission, associated with supporting Information technology within the enterprise. 

Occupancy costs include fully burdened costs for the facilities being used by the staff supporting the enterprise. Some examples include 

office space, furniture, electricity, maintenance, property taxes, security, and office supplies. Occupancy costs for space dedicated to IT 

functions such as the data center and help desk are also included. All taxes (except VAT when recovered or refunded to the organization).

"IT Budget (from an IT domain or 

activity perspective)"

The data center (servers, storage etc), client devices (desktops, laptops, PDAs, smartphones), voice and data networks (including but not 

limited to voice and data transmission, fixed and mobile telephony, remote access services, internet access services), help desk, 

application development and maintenance. IT Support functions such as the office of the CIO, supervisory management, finance and

administrative costs, such as purchasing, asset management, process management, and marketing of IS services. Dedicated data 

processing equipment used in operations, production and engineering environments – Examples of this are CAD/CAM, and standard 

computing equipment used in devices for factory automation, and tablet PCs used by healthcare professionals.

Operational IT Spend IT Operational expenses: Total day to day operations and maintenance expenses for this fiscal year that have not been capitalized. This 

does not include any amortization and depreciation.

Capital IT Spend Capital Expenses: Total capitalized IT spending for this fiscal year (full value of assets acquired in this fiscal year). This includes 

Investments in new application development and infrastructure. 
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Definisjoner: Benyttet under datainnsamling/Survey (2 av 2)

Begrep Beskrivelse

Facilities Expenses These include fully burdened costs for the facilities being used by the staff that supports the enterprise. Some examples include office 

space, furniture, electricity, maintenance, property taxes, security and office supplies. Occupancy costs for space dedicated to IT functions, 

such as the data center (including power/heat management and raised floor), are also included.

Procurement This function represents tasks such as developing and issuing requests for information or requests for proposals, assistance in negotiating 

contracts, managing the asset ordering av procurement process, procuring the asset(s), lease management, and ensuring compliance with 

established IT standards and architectures.

Help Desk This function represents tasks such as problem resolution, service request tracking, problem management, customer satisfaction, call 

escalation management, dispatch, knowledge management, self-help, and self-healing.

Desktop Client Services This function represents tasks such as hardware break/fix, software break/fix, technology refresh, install, moves, adds, changes, desk-side 

support, storage management, and output management.

Asset Management Services This function represents tasks such as physical inventory, asset procurement, asset receiving, stock management, asset tracking (remote 

change detection), software license management, contract management (assets), asset cascading/disposal, and report generation.

Security Services This function represents tasks such as authentication, antivirus, encryption, password resets, user account deletion, auditing, and access 

control.

Desktop Network Administration and 

Management Services

This function represents tasks such as user access administration, server patch management, server backup/restore, client device

backup/restore, LAN management, WLAN management, messaging systems management, mobile messaging support, and collaboration

tools management.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Refers to Windows desktop operating systems that are hosted in either a corporate data center or a nearby outsourced data center facility. 

The consuming organization owns the entire stack.

Service Management and 

Administration

This function represents tasks such as measure, analyze and provide management reports on performance relative to requirements, 

develop/review/implement improvement plans, service-level agreement change management, continous management, and change 

management.
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Vurderingsskala basert på pluss-minus metoden

Vurdering Konsekvens av konseptet ift. null-alternativet Poeng

++++ Meget stor positiv konsekvens 4

+++ Stor positiv konsekvens 3

++ Middels positiv konsekvens 2

+ Liten positiv konsekvens 1

0 Ubetydelig/ingen konsekvens 0

– Liten negativ konsekvens -1

– – Middels negativ konsekvens -2

– – – Stor negativ konsekvens -3

– – – – Meget stor negativ konsekvens -4
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Vedlegg til 

nåsituasjonsanalysen
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Oversikt over innsamlet data fra referansegruppen 

Institusjon IT leder intervju
(I enkelte intervju deltok også andre relevante roller)

Kostdata
(IT Klientdrift og VDI)

Spørreskjema
(IT klientdrift)

Spørreskjema 
(VDI)

NTNU • Håkon Alstad ✔ ✔ ✔ ✔

UiO • Lars Oftedal ✔
✔

(kun BencHEIT data)

UiT • Stig Ørsje✔ ✔ ✔ ✔

UiB • Tore Burheim✔ ✔ ✔ ✔

UiA • Tord Tjeldnes ✔ ✔ ✔

HiK • Ståle Mørch ✔ ✔ ✔

OsloMet • Ketil Are Lund ✔ ✔ ✔
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Virtuelle skrivebord gir muligheten for å levere ulike standard 
oppsett uavhengig av klient type og nettplassering

Standard Windows klient

Standard klient OS med standard sett med kontorapplikasjoner

Applikasjonsdeling

Deling av applikasjoner på kraftigere maskinvare og/eller deling av 

begrenset lisenser

Tilgang til IT infrastruktur og nettverk 

Tilgang til lukket nettverk (f.eks. instrumenter)

• Brukere kan koble seg på fra ulike nettverksplasseringer (utenfor og innenfor campus), og fortsette samme sesjon fra ulike enheter

• Studenter kan benytte egne PCer for å koble seg til oppsett tilsvarende eller bedre enn det som er i datasaler

• Bruksområdene har ulik behov for integrasjon med lokale systemer og skytjenester, som f.eks. lagringsløsninger, lisensservere, interne nettverk og 

forskningstjenester

• God brukeropplevelse krever lav «latency» i nettverket 

Ulike type klienter 

• Administrerte klienter 

• BYOD

• PC, nettbrett, mobiler

Ulike type brukere 

• Ansatte

• Studenter 

• Eksterne brukere

VDI Infrastruktur typer

• On-premises

• DaaS i skyen

Eksempler på bruksområder
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Vedlegg til 

kostnadsoversikter 

og -analyser
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• Sammenstillinger, sammenligninger og analyser omfatter kostnader, 

forbruk av personell (årsverk) og volumtall

• Alle analyser omfatter en 12-måneders periode (2018-tall)

• UH-IT referansegruppen bestående av 6 aktører (hhv. UiO, UiB, NTNU, 

UiT, HiK og OsloMet). Disse utgjør estimert ca. 64% av UH-sektors totale 

IT kostnader (+17 aktører) 

• Datapunkter fra sammenligningsgruppene (heretter: Peers) er hentet dels 

fra Gartners Benchmark-databaser og ITKMD, dels fra BencHEIT

• UH-IT referansegruppen aktører (hvem som har rapportert hvilke 

datapunkter) er anonymisert basert på henstilling fra UH-IT

Bakgrunn og omfang

• Fremskaffe nøkkeltall, oversikt og forståelse av kostnader relatert til 

dagens klientdriftsmiljø (inkl. brukerstøtte og VDI) for videre 

konseptvurdering

Formål

IT kostnadsanalyse: Formål, bakgrunn og omfang
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• Gartner vurderer generelt at datakvaliteten er tilfredsstillende på de data 

som er innlevert, men på en del forespurte områder har prosjektet fått 

mangelfulle eller ingen data (se neste slide for detaljer). De fleste av 

aktørene i referansegruppen har gjennomført lignede innsamlinger av IT-

kostnadsdata (eksempelvis BencHEIT), samt har hatt støtte fra 

økonomipersonell og relevant tekniskpersonell for innsamling og QA av 

innrapporterte data

Datakvalitet 

Datavalidering:

• Gartner har validert at innsamlede data med totale og detaljerte oppgitte 

kostnader, årsverk og volumtall «går opp» i totalen. For de UH-IT 

referansegruppe-aktørene som har gjennomført BencHEIT-undesøkelsen 

har disse vært brukt som referansesjekk

• Normaliseringer med hensyn til mva. har ikke vært nødvendig i denne 

analysen

Forutsetninger: 

• Datagrunnlaget og tilhørende analyser baserer seg på datapunkter 

vedrørende kostnader, volum og årsverk som oppgitt av 

referansegruppen. 

• Prosjektet vil i de neste faser baserer seg på innrapporterte 2018-tall som 

baseline for videre estimeringer og kostnadskalkyler som et ledd i 

konseptvurderingene

Datavalidering og 

forutsetninger

IT kostnadsanalyse: Datavalidering, forutsetninger og datakvalitet



75 © 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

RESTRICTED DISTRIBUTION

IT kostnadsanalyse: mangler og mangelfulle data 
- for å mitigere på dette må det søkes etter alternative datakilder fra Gartner på 
noen områder

• Grunnet mangel på kostnadstransparens blant UH-IT referansegruppen og/eller kapasitet til å prioritere innrapporteringsarbeidet har prosjektet ingen og/eller 

mangelfulle data innenfor følgende områder ref. mal for Survey:

• 2.1.1 How much of your organization spend on digitalization/innovation projects is allocated to workstations, client and peripherals?

• 2.1.6 Workstations, Client and Peripherals Management FTE Breakdown per Function

• 2.2.2 Amount (%) of Total IT Service Desk Cost related to End-User Support

• 2.2.3 IT Service Desk Workload

• 2.2.4 IT Support Lifecycle Data

• 2.3 Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Server side (skulle kun besvares av aktører som drifter/benytter seg av VDI tjenester i dag)

• Konsekvensen av manglede/mangelfulle data betyr at prosjektet mister noen nyttige nøkkeltall/datapunkter tenkt brukt videre i kostnadsestimater og analyser i 

neste fase (konseptvurderingene). 

• For å mitigere dette må det søkes etter alternative datakilder fra Gartner på noen områder (ved behov i konseptvurderingene)

• Gitt tidslinjen i prosjektet anses det ikke som realistisk/mulig å skulle utvide fristen eller forlenge datainnsamlingen videre.

Mangler/mangelfulle
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Flere datakilder er benyttet for etablering av nøkkeltall for IT 
klientdrift

▪ NSDs Database for statistikk om høgre utdanning 

(DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon 

om den tertiære utdanningen i Norge. Databasen 

har blitt benyttet for å innhente tallgrunnlag for 

estimering på tvers av UH-sektoren (gjelder 

institusjonene som ikke har gjennomført 

BencHEIT)

▪ BencHEIT er en undersøkelse som sammenligner 

IT-kostnader og volum i UH-sektoren i Europa. 

Undersøkelsen har blitt benyttet for å innhente 

overordnede IT-kostnader for institusjonene som 

har gjennomført BencHEIT

BencHEIT

▪ Gartner har gjennom konseptutredningen 

innsamlet tallgrunnlag fra UH-IT referansegruppen 

med fokus på ytterligere detaljering av 

kostnadstall tilknyttet IT klientdrift

Nøkkeltall

(eksempler)

Kostnad per klient per 

ansatt

▪ Antallet studenter

▪ Antallet tilsatte

▪ Regnskap / Budsjett

▪ Fordeling av IT kostnader

▪ Fordeling av IT personell

▪ Andel IT-årsverk

▪ Nedbrytning av IT kostnader

▪ Brukerstøtte volumtall

▪ VDI kostnader

Kostnad per klient

Antallet klienter per 

ansatt

Datakilde Beskrivelse Data innhentet (utvalgte)

UH-IT 

referansegruppe

▪ Datapunkter fra både Gartners Benchmark-

databaser og Gartner Research (ITKMD) er 

benyttet i sammenligningene (UH-IT versus 

Peers) 

▪ ITKMD inneholder mer enn 

3000 IT-investerings-, 

kostnads-, personal- og 

ytelsesberegninger

Gartner
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KPI: Bemanning – for å validere nåsituasjonen til UH-IT 
inkl. interne variasjoner og sammenlignet med markedet

• Tettheten av IT-ressurser for UH-IT 

referansegruppen versus ansatte er på 

nivå med gjennomsnittet for Peers

• Nivået varierer fra ~2,5% til ~5,2% I UH-IT 

referansegruppen 

• UH-benytter seg i svært liten grad av 

innleide konsulenter sammenlignet med 

markedet

• Outsourcingsgraden er på nivå med 

gjennomsnittet for Peers, og generelt lav 

for utdanningssektoren 

• Høy bruk av Interne årsverk vil gi den 

laveste kostnaden forutsatt at effektiviteten 

er på høyde med markedet.

IT-utgifter som prosent av totale driftskostnader gir et bilde på IT-investeringsnivåer versus de samlede totale 

kostnader for institusjonen

4.30%

Peer Average UH-IT Ref. 

Gruppe

4.10%
-5%

-5%

IT FTEs as % of Total Employees

Inhouse FTE vs Contractor FTE

BEMANNING

Peer Average UH-IT Ref. 

Gruppe

0.70% 0.80%
13%

+14%

IT FTEs as % of Total Students 

Peer Average UH-IT Ref. 

Gruppe

89.00% 98.80%
+11%

+11%

Peer Average UH-IT Ref. 

Gruppe

13.00% 12.00%
-8%

-8%

Outsourcing degree

Funn
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KPI: sluttbrukertjeneste

• Årlig sluttbrukerkost per enhet for UH-IT 

referansegruppen er noe over snittet for 

Peers (+4%) og man bruker en større 

andel av IT budsjettet på 

sluttbrukertjenesten (+17%) enn Peers

• IT bemanningsraten for tjenesten er 

betydelig lavere enn Peers. Dette indikerer 

at UH-IT referansegruppen har større grad 

av automatisering og/eller høyere 

effektivitet (færre gjør mer) versus Peers

• Noe høyere enhetskostnader kombinert 

med flere enheter per ansatt er 

hovedårsakene til differansen (ref. UH-IT 

referansegruppen har en høyere tetthet av 

arbeidsstasjoner enn Peers)

KPIer for sluttbrukertjenesten (End User Computing)

UH-IT Ref. 

Gruppe

Peer Average

7 3187 011
+4%

+4%

Annual End User Computing Cost (NOK) per 

device

End User Computing as a Percent of Total IT 

Spending

Sluttbrukertjeneste

283

Peer Average UH-IT Ref. 

Gruppe

523

46%

+85%

End User Computing Devices Supported per 

End User Computing FTE

Peer Average UH-IT Ref. 

Gruppe

19.70% 23.00%
+17%

+17%

UH-IT Ref. 

Gruppe

Peer Average

20.00%
12.20% -39%

-39%

End User Computing FTEs as a Percent of

Total IT FTEs

Funn

Peers: Datapunkter fra sammenligningsgruppene (Peers) er hentet fra Gartners Benchmark-databaser, ITKMD og BencHEIT
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KPI: Kostnader – for å validere nåsituasjonen til UH-IT inkl. 
interne variasjoner og sammenlignet med markedet

• IT utgifter/totale operasjonelle kostnader for UH-IT 

referansegruppen er på linje med gjennomsnittet for 

sammenlignbare nasjonale og internasjonale aktører i 

utdanningssektoren

• Nivået varierer fra ~4,3% opp til 8,5% I UH-IT referansegruppen 

Funn

IT-utgifter som prosent av totale driftskostnader gir et bilde på IT-investeringsnivåer versus de samlede totale 

kostnader for institusjonen

6.30%

UH-IT

UH-IT Ref. 

Gruppe

Peer

Peer Average

6.42%
+2%

+2%

IT Spend /totale operasjonelle kostnader versus markedet

IT Spend per ansatt versus markedet

UH-IT Ref. 

Gruppe

Peer Average

kr 77 419 kr 83 443

+8%

KOSTNADER

• UH-IT referansegruppen har noe høyere IT kostander (~7,8%) per 

ansatt enn Peers. 

• Noe høyere enhetskostnader kombinert med flere enheter per 

ansatt er hovedårsakene til differansen

Funn
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Sluttbrukerenheter distribusjon etter bruk og type er viktig for 
å forstå maskinvareblandingen av støttede sluttbrukerenheter

• Arbeidsstasjoner etter bruk og type har mindre variasjoner, 

sammenlignet med Peers med unntak av høyere til 

«Personal use», dvs. ansattbruk

• UH-IT referansegruppens ansatte har en høyere tetthet av 

arbeidsstasjoner enn Peers (23%) 

• UH-IT referansegruppens studenter har en noe høyere 

tetthet av arbeidsstasjoner enn Peers (14%) 

VOLUM

Number of workstations by Type and Use

Workstations in personal use / Staff FTE

Peer Average UH-IT Ref. 

Gruppe

1,57
1,93

+23%

+23%

UH-IT Ref. 

Gruppe

Peer Average

0,07 0,08
+14%

+14%

Workstations in classrooms / Student FTE

UH-IT referansegruppens ansatte har en høyere tetthet av arbeidsstasjoner enn Peers (23%) 

Funn
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Kostnadstall oppsummering fra nåsituasjonsanalysen
På tross av noen mangler i datainnsamlingen; prosjektet innehar nå nøkkeltall, oversikt og forståelse 
av kostnader relatert til dagens klientdriftsmiljø som utgangspunkt for videre konseptvurdering

▪ Høynivåsammenligninger, eksempelvis IT 

utgifter/totale operasjonelle kostnader og IT 

spend per ansatt viser at gjennomsnittet for 

UH-IT referansegruppens aktørene er på 

nogen lunde samme nivå som 

gjennomsnittet for sammenlignbare 

nasjonale og internasjonale aktører i 

utdanningssektoren

▪ Kostnadseffektiviteten, volum og størrelse 

innenfor UH-IT referansegruppen varierer 

stort

KOSTNADER

▪ UH-ITs ansatte har en høyere tetthet av 

arbeidsstasjoner enn Peers (+23%), 

tilsvarende for UH-ITs studenter (+14%). 

▪ Estimerte klientdriftskostnader for sektor 

(alle 23 UH-IT aktørene) ~725 MNOK, 

antall klienter ~100 000

VOLUM

▪ Tettheten av IT-ressurser er 

gjennomgående lavere enn snittet for 

Peers. UH-IT ref. gruppe benytter i liten 

grad markedet for å levere sine tjenester. 

▪ Høy bruk av Interne årsverk vil gi den 

laveste kostnaden forutsatt at effektiviteten 

er på høyde med markedet, men for liten 

ekstern spisskompetanse kan være en 

svakhet

BEMANNING

▪ UH-IT ref. gruppe bruker en større andel av 

IT budsjettet på sluttbrukertjenesten 

(+17%) enn Peers. 

▪ Noe høyere enhetskostnader kombinert 

med flere enheter per ansatt er 

hovedårsakene til differansen (ref. UH-IT 

ref. gruppe har en høyere tetthet av 

arbeidsstasjoner enn Peers)

SLUTTBRUKERTJENESTEN

• Kostnadsanalysen har avdekket 

noen sentrale indikasjoner og 

funn. På tross av noen mangler i 

datainnsamlingen; prosjektet 

innehar nå nøkkeltall, oversikt 

og forståelse av kostnader

relatert til dagens klientdriftsmiljø 

som utgangspunkt for videre 

konseptvurdering

• Potensialet for optimalisering av 

kostnadseffektiviteten av 

klientdrift er tilstede: moderate

forbedringer er realistisk for UH-

IT referansegruppens aktører 

med bra effektivitet, potensial for 

betydelige forbedringer for 

aktører med lav effektivitet

NØKKELBESKJED
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Kommentarer til sammenligning mellom Intern 
tjenesteleveranse og ekstern tjenesteutsetting:

Kostnadseffektivitet

• Å gjøre en 100% eple-til-eple sammenligning mellom Intern drift versus ekstern tjenesteutsetting (her «Managed Service») er generelt en krevende øvelse da 

disse to leveranseformene per definisjon er svært ulike. Tilstrekkelig transparens både når det gjelder detaljer rundt arbeidsoppgaver, støtteverktøy, 

administrasjon, berørte prosesser og tilhørende kostnader er ofte krevende for kunder å ha tilstrekkelig innsikt i, spesielt i miljøer der man ikke har erfaring med 

tjenesteutsetting. 

• Gitt dagens Interne drift i UH-sektoren, basert på liten grad av formelle SLA/OLAs) - herunder «best effort modell» - kombinert med variabel grad av 

kostnadstransparens for den interne tjenesteproduksjonen - er det en viss risiko for at man ikke klarer å normaliserer for alle faktorene som påvirker prisen, dog 

har vi ved hjelp av Gartner rammeverk og god praksis gjort dette for en så god sammenligning som mulig. 

• For en Managed Service fra ekstern tjenesteleverandør vil prisdrivende faktorer vil  være relatert til volum, tjenestnivå og tjenestespekter. 

• I en tjenesteutsetting inkluderes det en risikooverføring fra kunde til Ekstern leverandør som alltid vil ha en ekstra kostnad. I tillegg vil typisk ekstern 

tjenesteleverandør operer med høyere timepriser på ressursene. Dette kan til en viss grad kan kompenserer ved høyere grad av effektivitet (tilgang på spisset 

kompetanse) og tilgang på beste praksis løsninger fra markedet. 

• Gartner ser en utvikling med til dels markante prisreduksjoner fra leverandørmarkedet grunnet at markedsaktørene evner å nyttiggjøre seg av lav-kost 

industrialisering innen drift av IT infrastruktur

• Beslutning om tjenesteutsetting av alle tjenester bør basere seg på et holistisk perspektiv og strategisk sourcingbeslutninger for aktørene der man hensyntar 

alle tjenesteområder sett opp mot Interne kapabiliteter, eksempelvis: 

• Hva skal Intern IT i UH-sektoren fokusere på/bli gode på fremover? 

• ..og hva må de som en konsekvens av dette prioritere ned av andre tjenesteoppgaver..

Kommentarer
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Vedlegg til trender 

relatert til klientdrift
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Gartner ser et skifte fra tradisjonelle arbeidsflater til digital 
mobilitet og «perimeterless» arbeidsplass

▪ Brukere er ikke lenger begrenset til bruken av én PC og benytter i større 

grad ulike digitale arbeidsflater i forskjellige arbeidssammenheng. For 

eksempel, kan en bruker benytte en PC på kontoret, bytte til en 

smarttelefon på pendlertoget og bruke nettbrett på flyet. I alle disse 

situasjonene skal brukeren ikke være nødt til å vite hvor applikasjonene og 

dataene er lagret. Brukeren ønsker å få tilgang til alle sine applikasjoner og 

data uavhengig av lokasjon og mobil enhet. 

▪ Virksomheter må i økt grad tilrettelegge for tilgang til riktige applikasjoner, 

til riktig bruker, på de riktige enhetene, til riktig tid og sted. Denne endrede 

arbeidsmåten markerer et skifte fra tradisjonelle arbeidsflater til digital 

mobilitet og «perimeterless» arbeidsplass.

▪ Overgangen til digital mobilitet og «perimeterless» arbeidsplass innebærer 

bl.a. følgende:

– Flytting av lokal programvare og applikasjoner til skybaserte tjenester 

for å muliggjøre nye måter å jobbe på

– Fjernstyring av mobile enheter uavhengig av lokasjon

– Gi brukerne tilgang til tjenester uten å kreve at brukerne er i et lukket 

nettverk eller VPN

Trend 1: Digital mobilitet

Kilde: 4 Steps to Implement a Perimeterless Digital Workplace, 6 August 2018, G00356805

Kilde: Market Trends: Evolving Mobile Productivity Trends Lead to a Device-Type-Agnostic Workplace, 20 August 2019, G00389984
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BYOD innebærer en overgang fra enhetssentrisk styring til app- og 
datasentrisk styring av mobile enheter

▪ BYOD-enheter er brukereid hvor brukeren får tilgang til bedriftsressurser 

(f.eks. e-post, applikasjoner og data).

▪ Tilgang til bedriftsressurser kan forutsette at brukeren må samtykke til et 

sett med definerte retningslinjer (f.eks. informasjonssikkerhet). 

Retningslinjene kan omfatte en grad av IT-styring av enheten via 

innrullering til EMM- eller MAM-verktøy.

▪ BYOD-enheter kan være subsidiert ved at bedriften kompenserer brukeren 

for månedlige abonnementskostnader forbundet med enheten.

▪ Gartner Research tilsier at mer enn 75% av smarttelefonene som brukes i 

bedriftssammenheng vil være BYOD innen 2022.

Trend 2: Bring Your Own Device (BYOD)

Kilde: How to Successfully Navigate the Hurdles of Global-Scale BYOD Implementations, 29 January 2018, G00348818
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I 2022 vil 30% av bedriftseide PCer administreres ved bruk av UEM 
system, noe som vil resultere i økt driftseffektivitet
Trend 3: Unified Endpoint Management (UEM)

▪ Gartner Research viser økende interesse for UEM system for smidig og 

enhetlig forvaltning av et bredt spekter av mobile enheter. 

▪ Et UEM system kan, i tillegg til PCer, også administrere og håndtere 

smarttelefoner, nettbrett, håndterminaler, printere og IoT-enheter på tvers 

av ulike operativsystemer og plattformer.

▪ Et UEM system har følgende overordnet formål;

– Samordnet styringsverktøy for administrering og håndtering av mobile 

enheter på tvers av ulike operativsystemer og plattformer

– Oppnå enklere konfigurering, administrering og håndtering av enhetene

– Forenkle sluttbrukerstøtte

– Sikre tilgangsstyring og informasjonssikkerhet på endepunktene slik at 

sensitiv informasjon ikke kommer på avveie

Kilde: Prepare for Unified Endpoint Management to Displace MDM and CMT, 4 October 2019, G00363140



87 © 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

RESTRICTED DISTRIBUTION

Gartner ser et skifte fra enhetssentrisk endepunktsikkerhet til en 
helhetlig sikkerhetsstyring på tvers av enheter og plattformer

▪ Alvorlige sikkerhetstrusler og –angrep blir stadig vanskeligere å oppdage 

og trusselbildet er i konstant endring med innføring av nye angrepsmåter 

(f.eks. «Ransomware»). Gartner Research tilsier at mer enn 85% av 

vellykkede angrep mot endepunkter vil utnytte konfigurasjons- og brukerfeil 

i 2025, i stedet for å benytte skadelig programvare. Dette betyr at 

virksomheter må etablere veldefinerte sikkerhetsmekanismer og sikre 

bevissthet blant brukerne for å avverge sikkerhetsangrep, men samtidig 

sørge for å understøtte digital mobilitet og bruken av BYOD.

▪ Gartner ser et skifte fra enhetssentrisk endepunktsikkerhet til en helhetlig 

sikkerhetsstyring på tvers av et bredt spekter av mobile enheter og 

plattformer. EPP (Endpoint Protection Platform) og EDR (Endpoint 

Detection and Response) blir tettere integrert med UEM-løsninger for å 

blant annet oppnå:

– Automatisering, sentralisering og skalering av sikkerhetsarbeidet

– Sikkerhetsoppdatering og –konfigurasjon av applikasjoner uavhengig av 

mobil enhet og plattform

– Sikkerhetsovervåkning og sikkerhetssjekk av mobile enheter

– Etterlevelse av retningslinjer (f.eks. tillatte installasjon av godkjente 

applikasjoner)

Trend 4: Endepunktsikkerhet

Kilde: The Long-Term Evolution of Endpoints Will Reshape Enterprise Security, 1 May 2019, G00365511

Kilde: Hype Cycle for Endpoint Security, 2019, 31 July 2019, G00369982
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Windows Autopilot gir muligheter for kostnadsoptimalisering og 
effektivisering av klientutrulling
Trend 5: Windows Autopilot

▪ Gartner ser en økende interesse for Windows Autopilot i markedet. 

Windows Autopilot muliggjør automatisk innrullering, oppsett, konfigurering 

og avvikling av Windows Pcer. Windows Autopilot kan gi muligheter for 

kostnadsoptimalisering og effektivisering av Windows klientdrift 

sammenlignet med tradisjonell klientdrift av PCer.

▪ Utdrag av fordeler ved bruk av Windows Autopilot:

– Muliggjør smidig og automatisert ende-til-ende håndtering og 

administrasjon av Windows PCer

– Frigjøring av IT-ressurser og kapasitet til andre formål enn tradisjonell 

klientdrift av Windows PCer

– Automatisert og effektiv systemoppsett («image») av Windows PCer

Kilde: PC as a Service Creates New Opportunities for End-User Computing Deployments, 23 April 2018, G00351434
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Bruk av nettbaserte løsninger muliggjør fleksibel og sikker tilgang 
til endepunkter

▪ DaaS er en voksende forbruksbasert tjenestemodell som muliggjør levering av 

skybaserte virtuelle skrivebord, uavhengig av type mobil enhet og lokasjon. 

DaaS er et egnet alternativ for virksomheter som ikke ønsker å investere og 

administrere en lokal selveiet VDI-løsning («Virtual Desktop Infrastructure»). 

▪ Utdrag av fordeler knyttet til DaaS:

– Understøtter og muliggjør digital mobilitet og BYOD: Brukere får tilgang til 

alle sine applikasjoner og data uavhengig av lokasjon og mobil enhet

– Virksomheter kan raskt skalere opp og ned i henhold til behovet

– Muliggjør kostnadsoptimalisering ved bruk av «pay-as-you-go» prismodell

– Forenkler IT-drift og administrasjon av virtuelle skrivebord

▪ Gartner Research tilsier at DaaS kan innebære en TCO tilsvarende 20% 

høyere enn tradisjonell VDI-løsning. DaaS oppleves foreløpig som en umoden 

og kostdrivende teknologi, og bør kun anvendes som et supplement til 

tradisjonell VDI-løsning for oppfyllelse av basisbehov tilknyttet virtuelle 

skrivebord. DaaS er ifølge Gartners Hype Cycle forventet å være 

«mainstream» adoptert i løpet av 5-10 år (dvs. stor utbredelse og moden 

teknologi).

Trend 6: Skrivebord-som-en-tjeneste (DaaS)

Kilde: Forecast Analysis: Desktop as a Service, Worldwide, 15 October 2019, G00414702

Kilde: Hype Cycle for Unified Workspaces, 2019, 31 July 2019, G00369954
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