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1 Sammendrag 
De tre direktoratenes felles gjennomgang viser at alle har virkemidler og tiltak som ser ut til å fungere. 
Gjennomgangen avdekker imidlertid et behov for et dypere kunnskapsgrunnlag og tettere samarbeid 
rundt enkelte tiltak. Et kunnskapsgrunnlag vil også være verdifullt for å kunne gi bedre råd og veiledning 
til institusjoner og fagmiljø.  

 
I rapporten legges det fram både kortsiktige og langsiktige forslag til tiltak. Direktoratene ønsker dialog 
med Kunnskapsdepartementet (KD) om forslagene og hvordan de best tas videre.  

1.1 Anbefalinger 

1.1.1 Kunnskapsgrunnlaget 
Før direktoratene og/eller KD setter i gang flere prosesser mener den nedsatte gruppa at det er 
nødvendig å utføre en mer systematisk gjennomgang og oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. Dette 
bør deles i tre hovedspor: 

• Kunnskapsdepartementet (eventuelt i samarbeid med Diku, NOKUT og Unit) bør sette ut et 
oppdrag om en systematisk kunnskapsoppsummering som ser på bruk av digitale verktøy og 
effekten dette har på studenters læring. Dette oppdraget bør også inkludere kunnskap om 
undervisningsrom og annen relevant infrastruktur.  

• Diku bør, i samarbeid med NOKUT og Unit, kartlegge relevante prosjekter som har tatt i bruk 
pedagogisk digitalisering de siste fem årene og gjøre en analyse av hva som har fungert godt og 
hva som har fungert mindre godt. Dette kan utføres på to nivå, en mer generell kartlegging av 
sentrale tiltak og en omfattende analyse med sikte på å finne tiltak som har bredt 
spredningspotensiale og gode resultater å vise til.  

• NOKUT bør, i samarbeid med Diku og Unit, gjennomføre en evaluering for å bedømme 
kvaliteten på bruk av digitale verktøy i utdanning og hvordan dette har påvirket studentenes 
læring på et relativt stort antall studieprogrammer. Evalueringen vil bidra til videre utvikling 
både hos de programmene som blir evaluert og de som ikke blir evaluert ved at man 
identifiserer gode og mindre gode praksiser. 

 

1.1.2 Krav til utdanningsfaglig kompetanse 
Den nedsatte gruppa kjenner ikke til at enkeltinstitusjoner stiller spesifikke krav til digital pedagogisk 
kompetanse. Det er derfor vanskelig, uten en større kartlegging, å vite hva institusjonene gjør eller 
planlegger å gjøre for å oppfylle de nye kravene i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger (opprykksforskriften). Før man eventuelt stiller nye og mer eksplisitte krav til digital 
pedagogisk kompetanse i andre forskrifter foreslår direktoratene at NOKUT, i samarbeid med Diku og 
Unit, gjennomfører en kartlegging av dagens praksis og vurderer hensiktsmessigheten ved eventuelt nye 
krav.  

 

1.1.3 Kompetanseutvikling 
• Det bør, med utgangspunkt i handlingsplanen og forslagene fra Digital tilstand 2018, iverksettes 

et videre arbeid med å styrke underviseres profesjonsfaglige og digitale kompetanse.  
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• Dette bør gjennomføres ved at de tre direktoratene gis ressurser til å gjennomføre et felles 
oppdrag i tett samspill med institusjonene. Målet må i første omgang være å avklare om, og i så 
fall på hvilken måte, en bør etablere et tettere samarbeid på tvers av institusjonene. Det bør 
også vurderes om en eventuelt bør etablere tjenester på et nasjonalt nivå for å støtte og 
stimulere lokale tiltak. 

 

1.1.4 Stimulerende tiltak 
• Styrke tilskuddsordningen Digitalisering for læring i høyere utdanning. 
• Styrke det systematisk samarbeid mellom de tre direktoratene og sektoren i forhold til 

framtidige stimulerende tiltak.  
• Sørge for at Dikus pågående spredningsprosjekt viderefører erfaringer fra ulike prosjekt i alle 

tilskuddsordninger som fører til pedagogisk bruk av digitale verktøy. Dette arbeidet bør, der det 
er relevant, inkludere samarbeid med Unit og NOKUT. 

 

1.1.5 Råd og veiledning 
• Direktoratene utvikler en felles arena for å diskuterer målgruppenes behov med  henblikk på å 

øke presisjonen i råd og veiledning. 
• Direktoratene utvikler og arrangerer felles arenaer slik som  konferanser, seminarer og 

workshoper, samt  andre målgrupperettede aktiviteter. 

 

1.1.6 Kontroll 
• Det foreslås at NOKUT, i samarbeid med Diku og Unit, gjennomfører en juridisk utredning for å 

vurdere om det er hensiktsmessig å regulere pedagogisk bruk av digital teknologi. En eventuell 
slik regulering bør videre inkluderes i tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. 

• Dersom lovlighetskontroll skal være et virkemiddel for å sikre bruk av pedagogiske verktøy i 
utdanningen, må dette vurderes nøye. Det må være ei målsetning at dette ikke fører til at 
institusjonene forholder seg til denne delen av kvalitetsarbeidet på instrumentelle måter for å 
sikre at de når minstemålskravene. 

 
 

1.1.7 Infrastruktur 
• Unit vil, sammen med institusjonene, arbeide for at studenter og lærere møter et mest mulig 

sømløst digitalt læringsmiljø, og for at det gis opplæring i bruk av verktøyene. 
• Unit arbeider videre for at sektoren får felles integrasjonsplattformer som understøtter 

behovene i det digitale læringsmiljøet. Integrasjoner mellom felles systemløsninger må komme 
på plass når felles systemer anskaffes. Integrasjonsplattformene må kunne benyttes av både 
store og små institusjoner og det må avklares hvem som skal forvalte og drifte 
integrasjonsplattformene.  

• Unit bør etablere et arbeid for å samle sektoren for modernisering av felles videoplattformer og 
felles LOR-løsning som gjør det mulig å dele video og annet digital innhold.  
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• Unit bør etablere en satsing fram mot neste generasjons digitale vurderingsplattformer. 
Arbeidet knyttes til undervisningskvalitet og bør bygge på erfaringer fra piloter utført gjennom 
Dikus prosjektstøtte. 

• Det bør videre løftes en diskusjon om hva begrepet «fagnære digitale verktøy» rommer, og 
innen hvilke områder det bør være stor valgfrihet. Om valgfriheten stimulerer kvalitet i 
undervisningen, eller om mange ulike arbeidsflater -og verktøy er til hinder for dette.  I 
vurderingen bør også perspektivet «samhandling» legges til grunn. 

• Det bør vurderes å utarbeide en felles, kunnskapsbasert standardromskatalog for 
undervisningsrom- og møterom, med løsninger som understøtter den digitale utviklingen, og 
der studenter og lærere møter samme arbeidsflater over alt.   

 

 

2 Innledning 
De tre direktoratene Unit, Diku og NOKUT mottok i juni følgende likelydende oppdrag fra Kunnskaps-
departementet: 

Studiebarometeret og andre undersøkelser avdekker at bruk av digital teknologi i for liten grad har 
erstattet tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer. Selv om det finnes gode eksempler på 
innovative løsninger godt integrert i studieprogrammene er det for stor variasjon i hvordan 
fagmiljøene utforsker og utnytter digitale muligheter. Departementet mener derfor det er behov for 
å få til et løft i pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen. Departementet forventer at Unit, 
Diku og NOKUT samarbeider konstruktivt om digitalisering for kvalitet i høyere utdanning og bidrar 
til dette løftet gjennom et samvirke av tiltak og virkemidler knyttet til krav til utdanningsfaglig 
kompetanse, stimulerende tiltak, infrastruktur, råd og veiledning, kompetanseutvikling, kunnskaps-
grunnlag og kontroll. Departementet forventer at Unit, Diku og NOKUT samarbeider om 
gjennomføringen av tiltakene og presenterer et forslag til oppfølging for departementet innen 1. 
oktober 2019. 

 

2.1 Strategi -og handlingsplan for digitalisering 
I Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren 2017 – 21, og i påfølgende Handlingsplan, 
er det utarbeidet målbilder og tiltak innen de tre perspektivene; Studenten, Læreren og Ledere på alle 
nivå, jf vedlegg 1. 

• Målbildet for Studenten omhandler både bruk av digitale muligheter i aktiviserende og varierte 
lærings- og vurderingsformer, at studenten har tilgang til et moderne og personlig læringsmiljø, 
og at studentene gis mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse, og bevisstgjøres i etiske, 
juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved bruk av data og digital teknologi i sin 
framtidige yrkesutøvelse.   

• Målbildet for Læreren omhandler god digital og pedagogisk kompetanse, et bredt tilbud av 
digitale verktøy som støtter gjennomføringen av utdanningen, og at læreren har muligheter for 
uttelling på grunnlag av dokumentert resultater på utdanningsområdet. 

• Målbildet for Ledere på alle nivå omhandler at ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen 
gir til å nå institusjonens mål, den sikrer formaliserte systemer for dokumentasjon av, og 
belønning for arbeid med utvikling av undervisning, den legger til rette for at hele fagmiljøet 
bruker de mulighetene digitalisering gir til å heve kvaliteten i utdanningen, og den sørger for at 
systemer som velges legger til rette for samhandling internt i UH-sektoren og med aktører 
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utenfor UH-sektoren. 
 
I rapporten danner disse tre perspektivene, med tilhørende målbilder, et viktig bakteppe for de 
vurderingene som er gjort.  
 

2.2 Tolkning av oppdraget 
Kunnskapsdepartementet har bedt NOKUT, Diku og Unit om å samarbeide konstruktivt for å løfte den 
pedagogiske bruken av digitale verktøy i høyere utdanning, og presentere et forslag til oppfølging for 
departementet innen 1. oktober 2019. Rammen for oppdraget er at direktoratenes virkemidler må ses i 
sammenheng slik at de samlet bidrar til at UH-sektoren lettere realiserer Digitaliseringsstrategien. 
 
I oppdraget lister Kunnskapsdepartementet opp de viktigste virkemidlene de tre direktoratene har til 
disposisjon. Noen av disse virkemidlene er felles på tvers av direktoratene, mens andre er spesifikke for 
den enkelte organisasjon. For eksempel er det kun NOKUT som kan gjennomføre tilsyn (kontroll), og kun 
Diku som kan stimulere til endring gjennom insentivordninger. Virkemidler som kunnskapsgrunnlag, 
kompetanseutvikling og råd og veiledning er felles på tvers av direktoratene. I forslagene til tiltak 
fokuseres det både på tiltak det enkelte direktorat bør gjøre knyttet til sine virkemidler, samt noen 
samkjørte tiltak for virkemidler som er felles.  
 
Slik oppdraget er formulert er det en risiko for at arbeidet med å løfte den pedagogiske bruken av 
digitale verktøy blir for smalt og teknisk. Det er derfor viktig å påpeke at vårt utgangspunkt er en 
bredere tilnærming til digitalisering enn kun pedagogisk bruk at digitale verktøy. Vårt utgangspunkt er at 
digitalisering i høyere utdanning omfatter digital kompetanse og digital dannelse, digital teknologi for å 
utvikle og støtte innovativ pedagogikk og didaktikk i undervisningen, samt fagnær bruk av digital 
teknologi. 

I oppdraget skriver KD at det forventes at de tre organisasjonene skal samarbeide om tiltak og at det 
som skal presenteres i denne rapporten er et forslag til oppfølging av de påbegynte tiltakene. Det er 
viktig å påpeke at direktoratene i den korte perioden fra man mottok oppdraget til nå ikke har hatt 
mulighet til å gjennomføre noen felles tiltak. Forslagene som presenteres her er dermed forslag til tiltak 
og ikke til oppfølging av allerede gjennomførte tiltak.  
 
 

3 Kunnskapsgrunnlag 
Det finnes relativt mye forskning og utredning som belyser ulike sider av digitaliseringen i høyere 
utdanning – bl.a. med vekt på bruk av digitale verktøy for å fremme læring. Fellesnevneren er at 
resultatene er ganske nedslående, i den forstand at det er stor spredning internt ved lærestedene og 
mellom lærestedene. Det er ofte svak lederforankring og organisering (se Biggs & Tangs 2007; Biggs & 
Tangs 2011; Fossland 2015; Fossland & Ramberg 2016; Morgan et al. 2016; Maczik et al. 2015; Lillejord 
et. al 2018; Aagaard et al. 2018)). Kunnskapssenteret for utdanning publiserte i 2018 en syntese 
(systematic review) av forskningen på dette feltet. Gjennom en såkalt «rapid review», som omfattet 14 
ulike land og 35 artikler i perioden fra 2012 til 2018, forsøkte de å besvare følgende forskningsspørsmål: 
«How can teaching with technology support student active learning in Higher education? (Lillejord et. al 
2018). Stikkordsmessig kan hovedpoengene sies å være: 
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• Det er ikke teknologien i seg selv som har betydning for studentenes læringsutbytte, men 
hvordan digitale verktøy integreres i undervisning og brukes pedagogisk 

• Undervisning ser ut til å være fanget i gamle tradisjoner og praksiser- inspirert av et «overføring 
av kunnskap» syn (behaviourisme) på læring, en-veis formidling av informasjon og kunnskap1 

• Teknologien tilpasses eksisterende tradisjonene heller enn å utfordre dem 
• Teknologi implementeres ikke kunnskapsbasert  

Det eksisterer mye litteraturen som støtter dette. Det nasjonale og internasjonale kunnskapsgrunnlaget 
viser at det finnes mange gode eksempler, men at det er stor variasjon i hvordan institusjonene legger til 
rette for pedagogisk bruk av digitale verktøy (både på institusjons- og programnivå).  

Det kan synes som om at det er gitt at bruk av digitale verktøy øker kvaliteten på utdanningene. Det er 
nærmest lagt inn som forutsetning, uten at det finnes noen dokumentasjon på om det fungerer etter 
intensjonene. Det eksisterer ingen systematisk oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført eller 
forsøkt gjennomført ved norske universiteter og høyskoler.  
 

3.1 Anbefaling 

Før direktoratene og/eller KD setter i gang flere prosesser er det nødvendig at man på en mer 
systematisk måte gjennomgår og oppsummerer kunnskapsgrunnlaget. Dette bør gjøres i tre hovedspor: 

• Kunnskapsdepartementet (eventuelt i samarbeid med Diku, NOKUT og Unit) bør sette ut et 
oppdrag om en systematisk kunnskapsoppsummering som ser på bruk av digitale verktøy og 
effekten dette har på studenters læring. Dette oppdraget bør også inkludere kunnskap om 
undervisningsrom og annen relevant infrastruktur.  

• Diku har gjennom flere år tildelt midler til forskjellige prosjekter for pedagogisk bruk av digitale 
verktøy (spesielt gjennom tidligere Norgesuniversitetet). Diku bør, i samarbeid med NOKUT og 
Unit, kartlegge relevante prosjekter fra de siste fem årene og gjøre en analyse av hva som har 
fungert godt og hva som har fungert mindre godt. Dette kan utføres på to nivå, en mer generell 
kartlegging over sentrale tiltak og en omfattende analyse med sikte på å kartlegge tiltak som har 
bredt spredningspotensial og gode resultater å vise til.  

• NOKUT gjennomfører, i samarbeid med Diku og Unit, en evaluering for å bedømme kvaliteten på 
bruk av digitale verktøy i utdanning og hvordan dette har påvirket studentenes læring på et 
relativt stort antall studieprogrammer. Evalueringen vil bidra til videre utvikling både hos de 
programmene som blir evaluert og de som ikke blir evaluert ved at man identifiserer gode og 
mindre gode praksiser. 

 

4 Krav til utdanningsfaglig kompetanse 
Kunnskapsgrunnlaget (se kapittel 4) viser at det er et klart behov for å øke den utdanningsfaglige 
kompetansen knyttet til pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen. Dette er også ett av tiltakene 
KD ber NOKUT, Unit og Diku å vurdere.  

 
1 Panelet som vurderte de samfunnsvitenskapelige programmene (Kombinerte fagevalueringer) poengterte også 
disse utdanningene i en for stor grad baserte seg på tradisjonelle undervisning og vurderingsformer. 
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Per i dag er det relativt åpne nasjonale krav til utdanningsfaglig kompetanse på individ- og 
studieprogramnivå. Fra 1. september 2019 trådte de siste endringene i Forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i kraft. En viktig endring er at det nå stilles tydeligere krav til 
utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis og professor. Forskriften inneholder 
derimot ingen krav til digital pedagogisk kompetanse og den tydeliggjør heller ikke hvilke minstekrav 
institusjonene skal oppfylle. Det er imidlertid stilt krav til at institusjonene utvikler kriterier for ansattes 
utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal vurderes.  

I tillegg til på individnivå stilles det krav om utdanningsfaglig kompetanse på studieprogramnivå i 
NOKUTs studietilsynsforskrift. I dag stiller NOKUT kun krav om at fagmiljøet skal ha relevant utdannings-
faglig kompetanse. I merknadene påpekes det imidlertid at dette også skal inkludere kompetanse til å 
utnytte digital teknologi for å fremme læring. NOKUT har fokusert på digital pedagogisk kompetanse i 
akkreditering og tilsynsprosesser i studieprogram med tydelige læringsutbytter knyttet til digitalisering. 
Dette har også vært et fokus ved studietilbud som i hovedsak er nettbaserte og hvor man derfor må 
forvente at fagmiljøet har pedagogisk kompetanse tilpasset nettbasert læring. For å vurdere kravene i 
andre typer studier må NOKUT jobbe videre med operasjonalisering av kravene for å vurdere dette på 
en god og rettferdig måte. 
 

4.1 Anbefaling  

Det er ikke kjent at noen enkeltinstitusjoner stiller spesifikke krav til digital pedagogisk kompetanse. Det 
er derfor vanskelig, uten en større kartlegging, å vite hva institusjonene gjør eller planlegger å gjøre for å 
oppfylle de nye kravene i opprykksforskriften. Før man eventuelt stiller nye og mer eksplisitte krav til 
digital pedagogisk kompetanse i andre forskrifter foreslår direktoratene at NOKUT, i samarbeid med 
Diku og Unit, gjennomfører en kartlegging av dagens praksis og vurderer hensiktsmessigheten ved 
eventuelt nye krav.  

 

5 Kompetanseutvikling 
Tiltak knyttet til utdanningsfaglig kompetanse er spesifikt adressert i kapittel 4. 

Behovet for å styrke den digital kompetanse til undervisere (fagansatte) er slått tydelig fast i 
Digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og forskning, og i tilhørende Handlingsplan for digitalisering i 
høyere utdanning og forskning. Sistnevnte legger betydelig vekt på det institusjonelle ansvar på dette 
området. 
Den nyeste undersøkelsen som belyser status er Digital tilstand 2018 som er utgangspunktet for 
etterfølgende kommentarer og forslag. 

Ifølge rapporten sier 7 av 10 fagansatte at de har behov for mer kompetanseheving innen digitale 
perspektiver, og 5 av 10 fagansatte viser til at dette behovet er koblet til en pedagogisk bruk av 
teknologien. I rapporten indikeres det også at potensialet tilknyttet en mer fagnær og pedagogisk bruk 
av læringsplattformene vurderes å være stort og urealisert. 
Rapporten påpeker videre at det er behov for å ivareta en helhetstenkning i spenningsfeltet mellom 
pedagogikk, teknologi og fag, og kanskje vurdere utdanningsfaglig kompetanse som en kollektiv 
kompetanse i et fagfellesskap.  

Videre påpekes det at det bør vurderes en helhetlig tilrettelegging (samordning) av støttefunksjoner 
som kan ivareta både opplæring, erfaringsdeling og kunnskapsspredning på tvers av institusjonene. 
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Muligheten for å tilby kompetanseheving innen digital kompetanse på nasjonalt nivå nevnes som et 
virkemiddel, gjerne som avgrensede (digitale-) opplæringsmoduler tett koblet opp mot undervisnings-
praksiser som er tilgjengelige når de ansatte trenger det. Rapporten slår videre fast at opplæringen bør 
være tettere koblet til fagansattes behov og undervisningspraksis enn den er i dag. Dette indikerer at en, 
på tvers av institusjoner, bør støtte opp om fagdidaktiske og pedagogiske opplæringstiltak i større grad. 
Det vil også være aktuelt å se på hvordan meritterte undervisere kan benyttes til å stimulere videre 
utvikling av fagmiljøene. Det kan også ligge mye kompetanseutvikling i å løfte fram gode eksempler på 
god pedagogisk bruk av digital teknologi. 

5.1 Anbefaling 

• Det bør, med utgangspunkt i handlingsplanen og forslagene fra Digital tilstand 2018, iverksettes 
et videre arbeid med å styrke underviseres profesjonsfaglige og digitale kompetanse.  

• Dette bør gjennomføres ved at de tre direktoratene gis ressurser til å gjennomføre et felles 
oppdrag i tett samspill med institusjonene. Målet må i første omgang være å avklare om, og i så 
fall på hvilken måte, en bør etablere et tettere samarbeid på tvers av institusjonene. Det bør 
også vurderes om en eventuelt bør etablere tjenester på et nasjonalt nivå for å støtte og 
stimulere lokale tiltak. 

 

 

6 Stimulerende tiltak 
Diku forvalter flere stimulerende tiltak som skal bidra til utvikling av utdannings- og undervisnings-
kvalitet. Disse skiller i hovedsak mellom utlysninger som spesifikt har innvirkning på digital kompetanse, 
og virkemidler som arbeider med utvikling av digital kompetanse som følge av sitt arbeid med å utvikle 
utdannings- og undervisningskvalitet. De ulike tiltakene er både indirekte og direkte relatert til 
pedagogisk bruk av digitale verktøy. Direktoratet er gitt en sentral rolle i utvikling av innovativ 
undervisning og pedagogisk bruk av teknologi i UH-sektoren.  

  

Det er i dag rundt 50 tilskuddsordninger publisert på Dikus hjemmeside (inkludert kvalitetspriser, 
mobilitet etc). Av ordningene rettet mot utdanningskvalitet er det kun to som har digitalisering som 
hovedmål: Digitalisering av grunnskolelærerutdanningene (engangstildeling på omtrent NOK 90 mill.) og 
Digitalisering for læring i høyere utdanning (årlig tildeling på omtrent NOK 12,5 mill.) I tillegg vil det 
komme et par utlysninger som retter seg mot konkrete utdanninger i løpet av 2020. 

 

Ved gjennomgang av andre tilskuddsordninger i Diku som ikke inkluderer krav om digitalisering viser det 
seg at flertallet av prosjektene som har fått midler i større eller mindre grad inkluderer utvikling og 
pedagogisk bruk av digitale verktøy. Dette gjelder spesielt de multi-laterale ordningene i Erasmus+, 
Sentre for fremragende utdanning og Program for studentaktiv læring. Utvikling av innovative 
undervisningsformer ser ut til å stimulere til pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

Kvalitetsutviklingsprogrammene til Diku ser altså ut til å ha en positiv effekt på digitaliseringsprosessen i 
UH-sektoren og fører til ny bruk av digitale teknologi i undervisning. Også tilskuddsordningene som ikke 
har et spesifikt krav om digitalisering fører til at sektoren igangsetter kvalitetsfremmende tiltak ved hjelp 
av pedagogisk bruk av digital teknologi. I tillegg er det tydelig at programmet Digitalisering for læring i 
høyere utdanning, som har et spesifikt utgangspunkt i krav om reflektert pedagogisk bruk av teknologi 
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gjennomgående fører til utprøving av teknologi i sektoren og mer målrettet pedagogisk bruk av digitale 
verktøy. Videre ser man at interessen fra sektoren er stor, men at midlene som tildeles er begrenset slik 
at Diku hvert år opplever at det er et stort antall søkere som ikke får støtte.  

 

6.1 Anbefaling 

Diku er et relativt nyopprettet direktorat, hvor man gjennom både nåværende og tidligere 
organiseringer har fått et rikt tilfang av prosjekter. Forvaltning og spredning av prosjekt under ulike 
ordninger som fører til pedagogisk bruk av digitale verktøy bør systematiseres og bli en del av 
spredningsarbeidet til Diku. Dikus forestående forvaltningsgjennomgang og spredningsprosjekt kan bli 
viktige virkemidler for å kartlegge, utvikle og spre pedagogisk bruk av digitale verktøy i UH-sektoren. 
Dette spredningsarbeidet kan også bygge på kartlegging og dypere analyser som skissert i anbefalinger i 
kunnskapsgrunnlag. 
 

• Styrke tilskuddsordningen Digitalisering for læring i høyere utdanning 
• Systematisk samarbeid mellom de tre direktoratene og sektoren i forhold til framtidig 

stimulerende tiltak  
• Sørge for at Dikus spredningsprosjekt viderefører erfaringer fra ulike prosjekt i alle 

tilskuddsordninger som fører til pedagogisk bruk av digitale verktøy. Videre bør de tre 
direktoratene samarbeide i dette arbeidet. 

 

 

7 Råd og veiledning 
Det  er allerede en utstrakt virksomhet i de tre direktoratene knyttet til råd og veiledning med relevans 
for pedagogisk bruk av digital teknologi, inkludert samarbeid mellom direktoratene. For å styrke råd og 
veiledning ytterligere foreslås følgende tiltak: 

 

7.1 Anbefaling 

• Direktoratene utvikler en felles arena for å diskuterer målgruppenes behov med  
henblikk på å øke presisjonen i råd og veiledning. 

• Direktoratene utvikler og arrangerer felles arenaer slik som  konferanser, seminarer og 
workshoper, samt  andre målgrupperettede aktiviteter. 

 

 

8 Kontroll 
Et av virkemidlene Kunnskapsdepartementet nevner i oppdraget til Diku, Unit og NOKUT er kontroll. 
Dette tolker direktoratene slik at KD ønsker at det skal vurderes om NOKUT bør føre tilsyn for å vurdere 
institusjonenes pedagogiske bruk av digitale verktøy i utdanningen. Å føre tilsyn krever at det finnes krav 
i lovverket som tydeliggjør hvilket ansvar institusjonene har innenfor et gitt område. Når det kommer til 
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pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen, finnes det per i dag ingen tydelige krav om dette i 
lovverket. Kontroll er dermed ikke et aktuelt virkemiddel på nåværende tidspunkt eller i den nærmeste 
framtid.  

 
At man i dag ikke har regulert kravet til pedagogisk bruk av digitale verktøy, betyr ikke at man ikke har 
mulighet til å utvikle slike krav i framtiden. Det må imidlertid tas høyde for at økt kvalitet er ei 
mangefasettert og kompleks målsetting. Kvalitetsutvikling er et dynamisk felt, med ulike og lokale 
forutsetninger. Kontroll og veiledningsoppgaver må derfor organiseres slik at kompleksiteten ikke 
underkjennes. På bakgrunn av dette er ikke den beste løsningen nødvendigvis å være mer konkret i 
rettsgrunnlaget. En uønsket effekt kan være at fokuset da rettes mot oppfølging av lov- og forskrifts-
verkets minstestandarder, i stedet for en dialog om eksempler til etterfølgelse og videreutvikling. Det 
bør derfor vurderes om andre virkemidler enn regelverksstyring egner seg bedre.  
 

8.1 Anbefaling 

• Det foreslås at NOKUT, i samarbeid med Diku og Unit, gjennomfører en juridisk utredning for å 
vurdere om det er hensiktsmessig å regulere pedagogisk bruk av digital teknologi. En eventuell 
slik regulering bør videre inkluderes i tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. 

• Dersom lovlighetskontroll skal være et virkemiddel for å sikre bruk av pedagogiske verktøy i 
utdanningen, må dette vurderes nøye. Det må være ei målsetning at dette ikke fører til at 
institusjonene forholder seg til denne delen av kvalitetsarbeidet på instrumentelle måter for å 
sikre at de når minstemålskravene. 

 
 

9 Infrastruktur 
I Digitaliseringsstrategien peker flere av målbildene på behovet for digitale undervisningsnære tjenester 
og verktøy. Det er mål om at  
 

Studenten har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle 
læringsopplegg, effektivitet, samhandling og fleksibilitet i studiene. Læreren har et bredt tilbud 
av applikasjoner og digitale verktøy og tjenester som støtter gjennomføringen av utdanningen, 
fra planlegging via gjennomføring av undervisning og samspill med studenter og kolleger, internt 
og eksternt, til oppfølging og vurdering av studenter på individ- og gruppenivå.» For å få dette 
til, må «Ledelsen sørge for at systemer som velges legger til rette for samhandling internt i UH-
sektoren og med aktører utenfor UH-sektoren.  

 
Unit erfarer at studenter og lærere har behov for å møte et mest mulig sømløst digitalt læringsmiljø, 
med rik funksjonalitet, høy grad av brukervennlighet, få arbeidsflater og minst mulig manuell håndtering 
av data.  Videre har institusjonene behov for å utvikle det digitale læringsmiljøet ved enkelt å legge til 
eller fjerne verktøy som er integrert med andre systemer. Det gir behov for en integrasjons-
arkitektur som bidrar til enkel fornyelse av verktøyporteføljen, noe som er viktig for utviklingen av det 
digitale læringsmiljøet.  Erfaringene viser at dagens integrasjonsløsninger og dataflyt ikke understøtter 
dette i tilstrekkelig grad. Studenter, lærere og administrativt ansatte må forholde seg til mange flater og 
data behandles på for arbeidskrevende måter.  
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Sektoren har relativt begrenset infrastruktur knyttet til produksjon av digitale læringsressurser. Det 
foregår en betydelig utvikling av denne type løsninger i leverandørindustrien. Fellesløsningene som 
tilbys gjennom Unit er til dels gamle og mangler funksjonalitet og integrasjoner.  Den mest krevende 
innholdsproduksjonen er knyttet til videoproduksjon. Her trengs det løsninger som dekker 
nye funksjonelle behov som f.eks. interaktiv video, automatisk teksting og enkel egenproduksjon for 
lærere og studenter. Integrasjonene med læringsplattformene må også bli bedre. 
Videoplattformene er avanserte og kostbare løsninger som det vil være stor nytte å samarbeide om. 
Sektoren er i ferd med å finne egne løsninger utenfor dagens fellesløsninger og det er behov for å samle 
institusjonene. Framtidige tjenester vil kunne deltakerfinansieres, men det er vanskelig å etablere en 
større satsing med dagens marginale deltakerfinansiering. Innholdsproduksjonen er sterkt knyttet 
til systemer for lagring og deling av digitalt læringsinnhold, LOR. Video er kostbart innhold og det er 
viktig at en satsing på produksjon av digitalt læringsinnhold ledsages av en satsing på LOR som 
muliggjør deling.  
  
Dagens fellestjenester innenfor digital vurdering er knyttet til fellesinnkjøp gjort i 2016, og pilot-
prosjekter ved institusjonene før det. Dagens løsninger er en førstegenerasjonsløsning, med en 
digitaliseringsgrad på rundt 70% av dagens vurderingsformer. Store institusjoner står utenfor 
fellestjenesten, og man bør vurdere ny felles anskaffelse. Det er behov for å utvikle nye vurderings-
former som trolig vil kreve neste generasjon digitale vurderingsplattformer.  Eksempler på områder som 
bør utvikles: økt fokus på formativ vurdering, hverandrevurdering og bruk av tredjepartsverktøy under 
digital vurdering. Det er utfordrende å arbeide med utvikling av nye digitale vurderingsformer og 
etablere en satsing på neste generasjons digitale vurderingsplattformer innenfor rammene for dagens 
fellestjeneste.  
 
Både UH-loven og strategi -og handlingsplan for digitalisering, gir føringer om at det skal være en stor 
valgfrihet for den enkelte lærer og institusjon i valg av «opplegg» og fellestjenester (digitale pedagogiske 
verktøy). I det videre arbeidet, kan det imidlertid være grunn til å nærmere inn i en vurdering rundt hva 
som er fagnære verktøy der det er behov for stor valgfrihet. Dette sett i forhold til målbildet om at det 
skal velges systemer som legger til rette for samhandling internt i UH-sektoren og med aktører utenfor 
UH-sektoren. Er eksempelvis digitale eksamensverktøy og læringsplattformer fagnære systemer med 
behov for stor valgfrihet? Eller er fagnære systemer, systemer som dekker det mer spesifikke behovet 
for undervisning innen det enkelte fagområdet? 
I tjenesten «Digital eksamen», benytter sektoren to ulike løsninger; Inspera og Wiseflow, der 
institusjonene fordeler seg med om lag 50% på hver av disse. Innenfor tjenesten Læringsplattform 
(LMS), er 24 institusjoner med i løsningen Canvas. To institusjoner står utenfor og bruker andre 
løsninger. Det at så mange av institusjonene har valgt samme LMS-løsning, innebærer at det har utviklet 
seg et tett samarbeid om bruk og videre utvikling av tjenestene. Det legger også godt til rette for 
samhandling på tvers, god dataflyt, og det gjør integrasjonsarbeidet med systemer som FS og 
sak/arkivsystem betydelig enklere.  
 
Et annet viktig element under området infrastruktur, er undervisningsrom. Det er viktig at utformingen 
av undervisningsrom -og utstyret i undervisningsrommene understøtter undervisningsformene som skal 
benyttes. De tekniske løsningene må også være enkle å bruke for faglærere, og man bør ha rom som er 
så standardiserte at det er enkelt å undervise rundt om på campus -og på tvers av institusjonene. Dette 
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er et område man burde ha betydelig gevinster i å finne felles, standardiserte løsninger for. AV-utstyrs-
avtalen omsetter for ca. 120 mill / år alene, dvs. området er større enn LMS, digital eksamen og alle 
andre undervisningstjenester til sammen.   
Sykehusbygg HF har utviklet en standardromskatalog for sengerom, baderom, operasjonsstuer, tekniske 
rom mv. I denne katalogen beskrives både rommets størrelse og utforming, utstyr og tekniske 
spesifikasjoner. Dette er planforutsetninger som gjenbrukes fra prosjekt til prosjekt. Standardroms-
katalogen er utviklet på et kunnskapsgrunnlag. En kunne se for seg at UH-sektoren utvikler tilsvarende 
kunnskapsbaserte katalog for undervisningsrom -og møterom, med løsninger som understøtter den 
digitale utviklingen, og der studenter og lærere møter samme arbeidsflater over alt.   
 

9.1 Anbefaling: 

• Unit vil, sammen med institusjonene, arbeide for at studenter og lærere møter et mest mulig 
sømløst digitalt læringsmiljø, og for at det gis opplæring i bruk av verktøyene. 

• Unit arbeider videre for at sektoren får felles integrasjonsplattformer som understøtter 
behovene i det digitale læringsmiljøet. Integrasjoner mellom felles systemløsninger må komme 
på plass når felles systemer anskaffes. Integrasjonsplattformene må kunne benyttes av både 
store og små institusjoner og det må avklares hvem som skal forvalte og drifte 
integrasjonsplattformene.  

• Unit bør etablere et arbeid for å samle sektoren for modernisering av felles videoplattformer og 
felles LOR-løsning som gjør det mulig å dele video og annet digital innhold.  

• Unit bør etablere en satsing fram mot neste generasjons digitale vurderingsplattformer. 
Arbeidet knyttes til undervisningskvalitet og bør bygge på erfaringer fra piloter utført gjennom 
Dikus prosjektstøtte. 

• Det bør videre løftes en diskusjon om hva begrepet «fagnære digitale verktøy» rommer, og 
innen hvilke områder det bør være stor valgfrihet. Om valgfriheten stimulerer kvalitet i 
undervisningen, eller om mange ulike arbeidsflater -og verktøy er til hinder for dette.  I 
vurderingen bør også perspektivet «samhandling» legges til grunn. 

• Det bør vurderes å utarbeide en felles, kunnskapsbasert standardromskatalog for 
undervisningsrom- og møterom, med løsninger som understøtter den digitale utviklingen, og 
der studenter og lærere møter samme arbeidsflater over alt.   
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Vedlegg 1: Oversikt over målbilder 
Vedlegget gir en oversikt over målbildene i Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning og den 
korresponderende Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, innen strategiområdet 
Utdanning. 

 

Digitaliseringsstrategien: Målbilde for studenten 
Studenten møter et akademisk fellesskap av ansatte og studenter der digitale muligheter utnyttes i 
aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer som skaper best mulig læringsutbytte, og gir de 
faglige og digitale kvalifikasjonene studentene skal tilegne seg i det enkelte studieprogrammet.  
Studenten får ta del i forskningsprosjekter (forskningsbasert undervisning), og får opplæring i bruk av 
forskningsverktøy for å kunne delta i og bidra direkte til forskningen. 
Studenten gis mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse, får opplæring i bruk av teknologi som 
fremmer læring og generiske ferdigheter og bevisstgjøres etiske, juridiske og sikkerhetsmessige 
problemstillinger ved bruk av data og digital teknologi.  
Studenten har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle 
læringsopplegg, effektivitet, samhandling og fleksibilitet i studiene.  
 
 
Handlingsplanen 
 
Studenter 
 MU1 møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes. 
 MU2 opplever data og teknologi integrert i fagene slik at dette utvikler den digitale dannelsen rundt 
begrensninger og implikasjoner ved teknologibruk. 
 MU3 har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for både individuelle 
læringsopplegg og samarbeidslæring, samt gir fleksibilitet. 
 
 
Digitaliseringsstrategien – Målbilde for læreren 
Læreren har god digital og pedagogisk kompetanse (kunnskap om hvordan bruke digitale verktøy for å 
fremme læring i sitt fag), insentiver til faglig/pedagogisk utvikling av egen undervisning og tilgang til 
kollegiale fellesskap og støttetjenester for utvikling av studieprogram og deling av digitale 
læringsressurser. 
Læreren har et bredt tilbud av applikasjoner og digitale verktøy og tjenester som støtter 
gjennomføringen av utdanningen, fra planlegging via gjennomføring av undervisning og samspill med 
studenter og kolleger, internt og eksternt, til oppfølging og vurdering av studenter på individ- og 
gruppenivå. 
Læreren har muligheter for uttelling (i form av opprykk, kvalifisering, lønn), eller tid til å drive utvikling 
av utdanningsvirksomheten på grunnlag av dokumenterte resultater på utdanningsområdet. 
 
 
Handlingsplanen 
 
Lærere 
 MU4 har god digital og pedagogisk kompetanse i en samarbeids- og delingskultur. 
 MU5 opplever et bredt tilbud av applikasjoner, digitale verktøy og tjenester som støtter 
gjennomføringen av utdanningen. 
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Strategien: Målbilde for ledelsen på alle nivåer 
Ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen gir til å nå institusjonens mål gjennom å inkludere 
digitalisering både i planleggingen og i konkrete tiltak og prosesser. 
Ledelsen er bevisst sitt lederansvar og har kompetanse til å lede, motivere og støtte nødvendige 
endringsprosesser som følge av digitaliseringen.  
Ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen gir til å effektivisere administrative støttefunksjoner 
og sikre god forvaltning. 
Ledelsen ivaretar institusjonens verdier og interesser, og følger nasjonale føringer gjennom systematisk 
arbeid for styrket informasjonssikkerhet.  
Ledelsen sikrer formaliserte systemer for dokumentasjon av, og belønning for arbeid med utvikling av 
undervisning. 
Ledelsen setter ambisjonsnivå og legger til rette for at hele fagmiljøet, ikke bare ildsjeler, bruker de 
mulighetene digitalisering gir til å heve kvaliteten i utdanningen. 
Ledelsen sørger for at systemer som velges legger til rette for samhandling internt i UH-sektoren og med 
aktører utenfor UH-sektoren. 
Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte. 
 
Handlingsplanen – Ledere på alle nivå 
 
 MU6 inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å nå institusjonens mål. 
 MU7 legger til rette for at fagmiljøene samles rundt å bruke digitalisering for å heve kvaliteten i 
utdanningen. 
 MU8 har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon og beslutningsstøtte. 
 
Handlingsplanen er under operasjonalisering med konkrete prosjektforslag som er kommet opp etter 
innspill fra universiteter og høgskoler. Diku har dessuten justert utlysingen av midler til programmene 
xx, der digitalisering er tillagt større vekt.  
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1. Om rammeverket 
Rammeverket for forvaltning og videreutvikling av felles IKT-tjenester i høyere utdanning og 
forskning følger opp intensjonen i styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning. Styringsmodellen skal bidra til at institusjonenes behov og interesser ivaretas 
gjennom medvirkning i strategisk styring og i utvikling og forvaltning av fellestjenester. 
Rammeverket følger opp føringen fra Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning 2019 – 2021 som ble endelig behandlet i møte i Digitaliseringsstyret 11. april 2019: 
 
 «Det eksisterer i dag flere ulike styringsmodeller for videreutvikling og 

forvaltning av fellestjenestene. I det videre arbeidet, og innen 
utgangen av 2019, skal det etableres en felles styringsmodell for 
videre utvikling og forvaltning av fellestjenester. Styringsmodellen 
besluttes av Digitaliseringsstyret.» 
 

Rammeverket er i tråd med Units ansvar for nasjonal samordning og overordnede 
forvaltningsansvar på IKT-området. 
 
Rammeverket forvaltes og videreutvikles av Unit. 
 

1.1. Formål 
Samordnet styring, forvaltning og videreutvikling av fellestjenester skal gi gode fellestjenester 
til universitets-, høyskole- og forskningssektoren. Tjenestestyringen skal understøtte de til 
enhver tid gjeldende politiske føringene, digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for 
høyere utdanning og forskning. Rammeverket skal ivareta tydelig medvirkning fra 
institusjonene, som med sin faglige kompetanse skal bidra til å forvalte og videreutvikle 
fellestjenestene i tråd med vedtatte budsjetter og veikart for tjenestene. Tjenestestyringen 
skal: 

• Bidra til kontinuerlig forvaltning, prioritering og utvikling av fellestjenestene i et 
livsløpsperspektiv 

• Bidra til god måloppnåelse og rask gevinstrealisering ved å sikre dynamisk og 
kontinuerlig videreutvikling av fellestjenester, inkludert raskere realisering av ideer og 
endringer.   

• Bidra til bedre utnyttelse av tjenester og ressurser i sektorene gjennom å kontinuerlig 
søke mot forbedrede prosesser og bruk av ny teknologi. 

•  Bidra til mest mulig effektiv forvaltning av fellestjenester. 

1.2. Aktører 
Her beskrives de viktigste aktørene innenfor finansiering, leveranse, forvaltning og styring av 
fellestjenester til høyere utdanning og forskning.  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) 
KD har det øverste ansvaret for høyere utdanning og forskning, finansierer en del 
fellestjenester gjennom bevilgning, og øremerker midler til tjenesteutvikling innenfor enkelte 
områder. 
 

https://www.unit.no/styringsmodell-digitalisering-i-hoyere-utdanning-og-forskning
https://www.unit.no/styringsmodell-digitalisering-i-hoyere-utdanning-og-forskning
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Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning  
Unit skal bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for høyere utdanning og 
forskning. Direktoratet har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet 
forvaltningsansvar på IKT-området, blant annet for fellestjenester og styring av disse. 
Direktoratet har beslutningsmyndighet innenfor sine hovedområder. 
Unit leverer også en rekke fellestjenester til høyere utdanning og forskning, og opptrer i denne 
sammenhengen som en tjenesteleverandør innenfor rammeverket. 
 
Uninett AS 
Uninett er et statlig aksjeselskap under KD, der Unit forvalter eierskapet. Uninett er en 
fellesaktør som leverer tjenester innen infrastruktur, mellomvare, data og 
informasjonssikkerhet og bidrar til digitalisering av kunnskapssektoren bl.a. ved å utføre 
oppgaver for Unit. 
 
Uninett Sigma2 AS 
Uninett Sigma2 AS er et datterselskap av Uninett AS, og administrerer den nasjonale 
infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge. Selskapet er en tjenesteleverandør som tilbyr 
tjenester innen tungregning og datalagring. Arbeidet med e-infrastruktur er finansiert av 
Norges forskningsråd og samarbeidspartnere.   
 
NSD AS 
Nasjonalt Senter for Forskningsdata (NSD AS) er et statlig aksjeselskap under KD. NSD er en 
fellesaktør som skal sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og leverer fellestjenester 
innenfor dette området. 
 
Institusjoner i høyere utdanning og forskning 
Disse er primært brukere av fellestjenester. I noen tilfeller kan de være underleverandører av 
f.eks. driftsløsninger, og i noen tilfeller også tjenesteleverandører av fellestjenester. 
 
Kommersielle og statlige tjenesteleverandører 
Kommersielle og statlige tjenesteleverandører utvikler og leverer fellestjenester til høyere 
utdanning og forskning innenfor flere områder. Tjenestene fra disse leverandørene forvaltes 
normalt av en fellesaktør som har leverandørkontakten på vegne av institusjonene og 
brukerne. I de fleste tilfeller leveres selve tjenesten direkte fra leverandør til bruker 
(eksempler på dette er LMS, digital eksamen, lønns- og personalsystem fra DFØ).  
 

1.3. Fellestjenester 
Rammeverket omfatter styring, forvaltning og videreutvikling av alle IKT-baserte fellestjenester 
som faller innenfor følgende: 

- Tjenester pålagt gjennom vedtekter, tildelinger, digitaliseringsstrategien eller andre 
pålegg fra Kunnskapsdepartementet eller Unit som direktorat. 

- Tjenester vedtatt av Digitaliseringsstyret, enten direkte eller gjennom 
handlingsplanen. 

- Tjenester i praksis etablert som fellestjenester gjennom å være tatt i bruk av et flertall 
av aktuelle institusjoner* før etableringen av digitaliseringsstrategi, handlingsplan og 
Digitaliseringsstyre. 
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- Tjenester tilrådet av tjenesteråd, som er i tråd med prinsippene i handlingsplanen og 
som har betydelig gevinstpotensial for institusjonene og/eller sektoren som helhet. 
 

*Med aktuelle institusjoner menes at ikke alle tjenester er aktuelle for alle institusjoner.  For 
eksempel er opptakstjenesten i sin nåværende form ikke aktuell for kunst- og 
musikkutdanninger, HPC er kun aktuell for en del universiteter og større forskningsinstitutter, 
økonomitjeneste tilpasset universitetenes og høyskolenes kontoplan er ikke aktuell for andre 
typer virksomheter, etc. 
 
1.4.  Prinsipper 
Følgende prinsipper er førende for arbeidet med forvaltning og videreutvikling av 
fellestjenester: 
 

- Det skal fremme synergier på tvers av fag- og tjenesteområder.  
- Det skal legge til rette for felles forvaltning og videreutvikling i et langsiktig perspektiv 

der nye tjenester og tjenesteområder kommer til, og eksisterende endres eller 
avvikles. 

- Det skal fremme felles prioritering og omforent gjennomføring av tiltak innenfor 
rammene av veikart, leveranser og budsjett.  

- Det skal sette brukeren i sentrum og fremme utstrakt brukermedvirkning. 
- Det skal fremme samordnet og ens praksis for forvaltning og videreutvikling av 

fellestjenester i sektoren. 
- Det skal fremme gjennomføringskraft og legge til rette for rask og kontinuerlig 

videreutvikling, samt utnyttelse av framtidsrettede løsninger og teknologi. 

2. Gjennomføring 
Figur nedenfor er styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. I 
fortsettelsen detaljeres roller, oppgaver og ansvar innenfor tjenestestyring, samt prosessene 
for samhandling i hele styringsmodellen. 
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2.1. Styringsmodell  
Rammeverket gjelder for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester og endrer ikke 
etablerte prosesser, utvalg mv. som ligger innenfor den strategiske styringen. 
 
Tjenestestyringen utøves av tjenesteråd. Tjenesteråd dekker grupper av tjenester som hører 
sammen, og som har synergier av å håndteres innenfor samme tjenesteråd. Tjenesterådene 
utøver sine oppgaver i tråd med prosess-, rolle- og ansvarsbeskrivelsene i rammeverket. 
 
Tjenesterådene ledes av sektoren, og leder og sammensetning besluttes av 
Digitaliseringsstyret. Tjenesteråd og sammensetning revideres i tråd med føringer fra 
Digitaliseringsstyret. 
 
2.1.1. Brukermedvirkning 
Et overordnet og viktig prinsipp i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning er «Sett brukeren i sentrum».  
 
Tjenesterådene skal sørge for at tjenesteleverandørene sikrer tilstrekkelig brukermedvirkning i 
sin tjenesteutvikling. Tjenesterådene skal legge til rette for at design thinking legges til grunn 
som tankesett og at tilhørende prosesser fra tjenestedesign benyttes for å sikre 
brukermedvirkning hos tjenesteleverandørene.  
 
Sammensetningen av tjenesterådene skal bidra til tilstrekkelig brukermedvirkning i den 
overordnede styringen av tjenesteområder og tjenester. Tjenesterådene oppnevner eller 
gjenbruker etablerte arbeidsgrupper der tjenesterådet finner det nødvendig for å utøve sine 
oppgaver og sikre tilfredsstillende brukermedvirkning innenfor tjenesteområder og 
enkelttjenester, spesielt mht. kontinuerlig forbedring av tjenestene. Arbeidsgruppene skal bl.a. 
bistå tjenesteråd, konsortiestyrer og tjenesteansvarlige med utredninger, og råd om 
prioriteringer og funksjonalitet i tjenestene. Gruppene kan bestå av fagledere, spesialister og 
sluttbrukere, oppnevnt eller anbefalt fra tjenesterådene, styrene eller brukerinstitusjonene. 
Arbeidsgrupper er ikke tegnet inn i skissen til styringsmodellen, men er en forutsetning for 
tjenestestyringen. 
 
2.1.2. Prosesser og oppgaver 
Tjenesteråd opererer innenfor to hovedprosesser: 
 
1. Årlig videreutvikling som består av følgende delprosesser: 

 Utarbeide/revidere forslag til veikart for tjenesteområdet for neste planperiode 
(ref. handlingsplanen) 
Tjenesteråd, i samarbeid med fagutvalg, sørger for at veikart utarbeides og 
revideres.  Arbeidsgrupper eller andre hensiktsmessige fora brukes til å framskaffe 
underlag. Tjenesteråd og fagutvalg anbefaler et omforent forslag til veikart til 
beslutning i Digitaliseringsstyret. Tjenesterådets videre arbeid utføres innenfor 
rammene av veikart som er godkjent i Digitaliseringsstyret. 

 Behandle og tilråde budsjett og leveranseplan for kommende år 
Tjenesteansvarlig utarbeider budsjett og leveranseplan og legger fram for 
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tjenesterådet for innspill og tilråding. Budsjettet og leveranseplan vedtas i den 
tjenesteansvarliges virksomhet. Tjenesteansvarlig rapporterer til tjenesterådet på 
budsjett og leveranseplan etter årets utløp. 

 Utarbeide forslag til større satsinger for forbedring innenfor tjenesteområdet 
I de tilfeller der det oppstår et større forbedringsbehov innenfor et 
tjenesteområde og det er behov for finansiering fra felles finansieringsmidler må 
tjenesterådet, i samarbeid med fagutvalg, sørge for at det utarbeides et forslag til 
satsing. Dette beskrives som en kandidat for et prosjekt, i tråd med 
porteføljestyringsprosessen. Arbeidsgrupper eller andre hensiktsmessige fora 
brukes for å framskaffe underlag. Tjenesteråd og fagutvalg anbefaler til 
Digitaliseringsstyret et omforent forslag til større endring innenfor 
tjenesteområdet. Digitaliseringsstyret beslutter.  
 

2. Løpende forvaltning og kontinuerlig forbedring som består av følgende delprosesser: 
 Identifisere og foreslå forbedringer innenfor tjenesteområdet 

Tjenesteansvarlig, arbeidsgrupper, tjenesteråd og fagutvalg kan foreslå 
forbedringer av tjenester innenfor veikart, leveranseplan og budsjett. 
Tjenesteansvarlig utarbeider saksforslag på bakgrunn av bestilling fra tjenesteråd, 
som deretter behandles i tjenesterådet. Forbedringsforslag sendes til 
tjenesteleverandøren/fellesaktøren for utførelse, eventuelt går inn i prosessen for 
større satsinger. 

 Følge opp avvik i tjenesteleveranser iht. avtaleverk, rapportere, vurdere, og 
eskalere 
Tjenesteansvarlig følger opp leveransene iht. avtaleverk og rapporterer eventuelle 
avvik til tjenesterådet iht. avklart rutine. Tjenesterådet behandler rapporter og 
vurderer/iverksetter eskalering iht. anbefaling fra tjenesteansvarlig og/eller 
avtaleverk. Tjenesteansvarlig følger opp eskalering og rapporterer til tjenesteråd. 

  
2.1.3. Roller 
Leder 
Leder for tjenesteråd planlegger og gjennomfører arbeidet i tjenesterådet i samarbeid med 
sekretariatet. Lederen leder møtene og bidrar til at saker behandles og dokumenteres i tråd 
med rammeverket. 
 
Sekretariat 
Unit er sekretariat for tjenesteråd og administrerer planlegging og gjennomføring av møter, 
planlegger og koordinerer saksunderlag til møter, og gjør nødvendig etterarbeid. 
 
Tjenesteansvarlig for tjenesteområde 
Tjenesteansvarlig for tjenester innenfor tjenesterådets område deltar i møtene og bidrar med 
nødvendig saksunderlag i tråd med rammeverket, og med møteplanlegging sammen med leder 
og sekretariat. 
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2.2. Forvaltningsrutiner 
Forvaltningsrutiner omfatter i denne sammenheng betalingsmodeller med tilhørende 
fordelingsmodeller, rutiner for fakturering av fellestjenester, og avtaleverk knyttet til leveranse 
av fellestjenester. Felles forvaltningsrutiner anvendes og forvaltes av Unit, og skal følges så 
langt det er mulig eller hensiktsmessig av alle aktører som er involvert i forvaltning og 
videreutvikling av fellestjenester. 
 
2.2.1. Betalingsmodeller 
Fellestjenester i drift finansieres i hovedsak på tre måter: 

- Bevilgning fra KD 
- Brukerfinansiering gjennom konsortium, uten mva. 
- Brukerfinansiering med mva. 

Ved de brukerfinansierte tjenestene beregnes og fordeles kostnadene på ulike måter. Unit 
utarbeider et begrenset antall fordelingsmodeller og -prinsipper som kan tas i bruk av alle 
fellesaktører. 
 
2.2.2. Avtaleverk 
Avtaleverk for fellestjenester vil i hovedsak bestå av: 

- Generelle betingelser knyttet til forholdet mellom fellesaktør og institusjonene 
- Spesifikke betingelser knyttet til den enkelte tjeneste 
- Leverandørkontrakter mellom tjenesteleverandør og fellesaktør/institusjonene 
- Databehandleravtaler 

Unit utarbeider malverk som kan tas i bruk av alle fellesaktører.  
 
2.2.3. Kostnadsvarsel og fakturering 
For institusjonene er det viktig å kunne ta med antatte kostnader for fellestjenester i sin 
budsjettprosess. Unit utarbeider rutiner for kostnadsvarsel i tilknytning til dette. 
Tjenester med en fast kostnad per år faktureres en gang årlig. Unit utarbeider rutiner som kan 
benyttes av alle fellesaktører. 
For tjenester som faktureres etter forbruk vil det gjelde egne rutiner. 
 
2.3. Videreutvikling   
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3. Ordforklaringer og begrepsdefinisjoner 
 

Begrep Beskrivelse 
Fellestjeneste IKT-basert tjeneste som faller inn under kriteriene for fellestjenester. 
Fellesaktør En organisasjon i sektoren som forvalter og/eller leverer fellestjenester som 

for eksempel Unit; Uninett, NSD eller en av institusjonene som for eksempel 
UiO/USIT. 

Tjenesteleverandør En som leverer fellestjenester.  Kan både være sektorintern eller ekstern. 
Tjenesteansvarlig for 
tjenesteområde 

Ansvarlig for daglig drift og oppfølging av tjenestene på sektornivå. Rollen 
finnes hos en fellesaktør og fellesaktøren peker ut personen som utøver rollen 
i tjenesteråd. 
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1 Porteføljehåndboken – definisjoner, mål og virkeområde 
1.1 Hva er porteføljehåndboken? 
Porteføljehåndboken beskriver hvordan porteføljestyring skal utøves og praktiseres for prosjekter 
som inngår i den nasjonale digitaliseringsporteføljen for høyere utdanning og forskning.  Målgruppen 
for porteføljehåndboken er de som har en rolle i porteføljestyringen. Porteføljehåndboken 
inneholder de til enhver tid gjeldende retningslinjer (policy og rutiner) knyttet til porteføljestyring av 
nasjonale digitaliseringsprosjekter innen høyere utdanning og forskning. 

• Hvilke prosjekter kan inngå i nasjonal digitaliseringsportefølje for høyere utdanning og 
forskning? 



   
 

2 
 

1.2 Avgrensning og virkeområde 
Nasjonal digitaliseringsportefølje vil til enhver tid bestå av prosjekter og program som har ulike 
finansieringskilder: 

• Prosjekter som har samfinansiering: Felles investeringsmidler til utvikling av nye 
fellestjenester eller til videreutvikling av eksisterende fellestjenester. 

• Prosjekter som har sentralfinansiering: Bevilgninger som tildeles til den enkelte virksomhet til 
utvikling av fellestjenester. Omfatter både grunnbevilgning og øremerkede bevilgninger. 

• Prosjekter som brukerfinansieres. 

Det er forskjellige styringslinjer og -prosesser for de ulike finansieringsformene. Denne håndboken 
gjelder kun for porteføljestyring av prosjekter som finansieres gjennom bruk av felles 
investeringsmidler. I 2020 utgjør fellesmidlene 37,5 mill. kroner. 

Den nasjonale porteføljeoversikten omfatter prosjekter og tiltak som ligger både innenfor og utenfor 
styringslinjen slik den er definert for prosjekter som finansieres av fellesmidler. Dette er gjort for å 
bidra til at en større andel av digitaliseringstiltakene – uavhengig av finansieringskilde - prioriteres i 
samsvar med nasjonal digitaliseringsstrategi og handlingsplan for digitalisering for høyere utdanning 
og forskning. En samlet porteføljeoversikt vil synligjøre avhengigheter mellom tiltakene, og dermed 
bidra til en bedre koordinert og styrt gjennomføring av tiltakene på tvers av sektoren.  

1.3 Mål og prinsipper for porteføljestyringen av nasjonal portefølje 
Porteføljestyring er en anerkjent metodikk for å velge ut, iverksette og sikre gjennomføring av 
prosjekter og programmer.  

Porteføljestyringen skal sikre at de riktige prosjektene blir iverksatt og at porteføljen er balansert 
med hensyn til gjeldende målbilder og strategiske prioriteringer.  

Porteføljestyring av sektorens digitaliseringsportefølje skal overordnet bidra til at sektorens samlede 
ressurser til digitalisering utnyttes best mulig.  

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal porteføljestyringsprosessen sikre 
hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning både fra 
institusjonene i høyere utdanning og forskning og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen 
helsesektoren. 

Porteføljestyringen skal medvirke til en samlet prioritering av utviklingsressurser og andre ressurser i 
sektoren, og til å redusere prosjektusikkerhet gjennom statusrapportering, balansering og 
prioritering av den samlede porteføljen.  

Porteføljestyringsprosessen må være så tids- og kostnadseffektiv at den bidrar til at lokale behov og 
prosjekter som bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste blir en del av nasjonal portefølje 
tidligst mulig. Det legges opp til at Digitaliseringsstyret skal kunne behandle forslag til nye prosjekter 
og tiltak i porteføljen kontinuerlig gjennom året, med utgangspunktet i fire årlige møter. Dette for å 
sikre en rask og fleksibel porteføljestyringsprosess som er mer tilpasset smidig utviklingsmetodikk 
enn tradisjonelle årlige porteføljestyringsprosesser. 

Høyere utdanning og forskning er et stort område. Det er behov for å se sammenhenger på tvers av 
områder og prosjekter. Porteføljestyring skal sikre at disse sammenhengene vurderes og gjennom 
dette bidra til nasjonal samordning av digitalisering i høyere utdanning og forskning. 

Porteføljestyringen skal identifisere og håndtere avhengigheter mellom prosjekter i porteføljen, og 
sikre en god risikostyring av den samlede risikoen som porteføljen innebærer. 
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1.4 Forvaltning av håndboken 
Porteføljehåndboken forvaltes av porteføljekontoret som er plassert i Avdeling for strategi og styring 
i Unit. Endringer som i håndboken som påvirker styringslinjen og/eller -prosessen for 
porteføljestyring skal godkjennes av Digitaliseringsstyret. 

2 Styringsprosesser og -modell 
Figuren nedenfor viser den helhetlige og overordnede styringsmodellen for arbeidet med 
digitalisering i høyere utdanning og forskning. Styringsmodellens venstre side omhandler strategisk 
styring som utøves i Digitaliseringsstyret og fagutvalgene. Styringsmodellens høyre side omhandler 
tjenestestyring av fellestjenester for høyere utdanning og forskning (taktisk og operasjonelt nivå).   

 

 

Det er definert tre underliggende styringsprosesser som skal støtte opp under den strategiske 
styringsprosessen som vist i figuren under. 

 

Porteføljestyring utøves og utføres gjennom samhandling primært mellom Unit, fagutvalgene og 
Digitaliseringsstyret.  

2.1 Prosess for porteføljestyring 
Porteføljestyringsprosessen består av to hoveddeler: 

• Porteføljedefinisjon: Prosessen for å velge ut de riktige prosjektene. I dette inngår 
optimalisering av porteføljen ut fra vedtatt budsjett og vedtatte kriterier. Målet er å sikre en 
prosjektportefølje som er optimal i forhold til realisering av digitaliseringsstrategien og 
handlingsplanen for digitalisering innen høyere utdanning og forskning.  
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• Porteføljeleveranse: Prosessen for å sikre gjennomføring av prosjektene. Denne delen av 
porteføljestyringsprosessen utføres løpende gjennom året og i henhold til prosjektveiviseren 
fra Difi og tilpasninger beskrevet i Units prosjektmodell. 

Denne håndboken omhandler i det videre Porteføljedefinisjon, og omfatter delprosesser for å 
budsjettere, identifisere, prioritere, balansere og planlegge porteføljen. Porteføljens 
definisjonssyklus gjennomføres i stor grad i henhold til Management of Portfolios (MoP)-
rammeverket1, men er tilpasset sektorens porteføljestyringsbehov og den styringsmodell som er 
vedtatt for samstyring av felles utviklingsprosjekter og tjenester.  

3 Porteføljesyklusen 
Målet med porteføljens definisjonssyklus er å sikre en prosjektportefølje som er optimal i forhold til 
realisering av digitaliseringsstrategien og handlingsplanen. I definisjonsprosessen samles, 
struktureres og evalueres prosjektkandidater. 

Prosessen kan tidsmessig grovt deles i to som skissert i figuren under: 

1. Beslutte årlig ramme for felles finansiering og fordele rammen på prioriterte 
satsningsområder iht. prioriterte kandidater for prosjekter til porteføljen (utføres årlig) 

2. Gjennomføre prosjekter og styre porteføljen, herunder beslutte inntak av enkeltprosjekter i 
porteføljen (gjøres løpende gjennom året)  

 

 
1 MoP-rammeverket er utviklet og benyttes av virksomheter både innenfor offentlig og privat sektor for 
porteføljestyring av prosjekter og programmer innenfor den enkeltes virksomhet. Porteføljestyring i et 
sektorperspektiv (og på tvers av virksomheter) avviker i mange sammenhenger fra porteføljestyring i et 
virksomhetsperspektiv, blant annet fordi styringslinjen og -modellen er grunnleggende forskjellig. Det legges 
allikevel opp til å benytte definisjoner, begreper og verktøy/teknikker/metodikk fra rammeverket der dette er 
hensiktsmessig.  
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3.1 Beslutte ramme for felles investeringsmidler for kommende år  
Basert på forslag fra Unit beslutter Digitaliseringsstyret den årlige rammen for felles 
investeringsmidler til digitaliseringsarbeidet. Vedtaket skal fattes tidsnok til at det kan tas med i 
virksomhetenes budsjettprosess for kommende år. 

3.2 Kartlegge og prioritere kandidater til felles utviklingsprosjekter 
Porteføljekontoret er ansvarlig for å sammenstille en oversikt over kandidater til felles prosjekter 
basert på innspill fra institusjonene selv, fra sentralaktørene Unit, Uninett og NSD og fra andre 
aktører som for eksempel UH-IT. Innspill fra andre aktører skal alltid gå gjennom en institusjon eller 
virksomhet som kan være aktuell for å ta et senere gjennomførings- eller forvaltningsansvar.  

Prosjektene skal dokumenteres i henhold til vedtatt prosjektmodell, og behandles i fagutvalgene. Det 
er viktig at kravene til dokumentasjon tilpasses aktuell fase for prosjektet, og at administrativ 
overhead holdes på lavest mulig nivå. Malverket for dokumentasjon og kvalitetssikring av prosjekter 
og tiltak skal ha enkelhet som et overordnet mål, men samtidig ivareta minstekravene i 
utredningsinstruksen siden dokumentasjonen skal benyttes som grunnlag for offentlige 
investeringsbeslutninger.  

Kandidater til prosjekter innenfor det enkelte område skal prioriteres i henhold til vedtatte 
prioriteringskriterier.  

Kartleggingen og prioriteringen av kandidater til felles prosjekter gjøres løpende gjennom året. 

3.3 Beslutte fordeling av felles investeringsmidler på områder 
Med utgangspunkt i porteføljestatus og balanse i eksisterende digitaliseringsportefølje mht. 
handlingsplanens prioriterte satsningsområder, samt en overordnet vurdering av mulig og ønsket 
aktivitetsomfang for områdene for kommende år, utarbeides det et forslag til fordeling av vedtatt 
ramme på de ulike satsningsområdene i handlingsplanen. I fordelingen avsettes det midler til 
håndtering av risiko i prosjektene, samt en avsetning til nye og ikke-identifiserte områder/prosjekter. 
Fordelingen av rammen for kommende år vedtas av Digitaliseringsstyret i årets siste møte.  

Fordelingen av rammen på områder skal sikre ønsket forutsigbarhet, fleksibilitet og smidighet i 
gjennomføringen av identifiserte initiativer/prosjekter på de enkelte områdene. 

3.4 Prioritering  
Prioriteringskriterier brukes for å rangere og velge ut hvilke prosjekter som skal tas inn i porteføljen 
og dermed få tildelt ressurser. Prosjektene skal vurderes i hvilken grad de bidrar til å oppfylle 
følgende kriterier: 

1. Strategisk tilknytning 
2. Nytte inkl. kostnader 
3. Risiko 

Prosjekter som scorer høyt på kriteriet strategisk tilknytning:  
• Bidrar til høy måloppnåelse for digitaliseringsstrategien og andre førende dokumenter, 

herunder politiske føringer.  
• Understøtter realisering av strategiske satsinger i handlingsplanen for planperioden. 

Prosjekter som scorer høyt på kriteriet nytte:  
• Har høy kvantitativ og kvalitativ nytte for studenter, lærere, forskere, andre ansatte i 

sektorene, eller hos andre interessenter som berøres av prosjektet og for samfunnet som 
helhet. 

o Dette kan være gevinster for eksempel i form av: 
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 forbedret sluttbrukeropplevelse 
 reduserte investeringskostnader 
 stordriftsfordeler 
 gjenbruk/sambruk 
 bedre forhandlingsposisjon 
 kompetansedeling 
 effektivisering og redusert behov for manuelle arbeidsoppgaver 

For å få et helhetlig bilde av nytteverdi, skal prosjektene også oppgi et anslag for kostnadene 
forbundet med gjennomføring prosjektet (investeringskostnadene), innføringskostnaden og 
senere forvaltningskostnader forbundet med effekten av prosjektet. Detaljeringsnivået må 
tilpasses aktuell fase/beslutningspunkt, jf. prosjektmodellen og rammeverket for kvalitetssikring.  

• Totalkostnad for investeringen 
• Årlige forvaltningskostnader etter avslutning 
• Levetid for løsningen/leveransen (skal tilsvare den perioden som er beregnet ved 

beregning av samfunnsøkonomisk nytte) 
• Hvilke aktører prosjektet får konsekvenser for 

Prosjekter som scorer høyt (lav risiko) på kriteriet risiko:  
• Har begrenset gjennomføringsrisiko: Sannsynligheten for at prosjektet lykkes med oppsatte 

mål, gevinster og leveranser er høy. 
• Har begrenset innføringsrisiko: Sannsynligheten for at tjenesten kan innføres på mange 

institusjoner, er høy. 

Prioriteringen av prosjekter skal primært gjøres innenfor de enkelte satsningsområdene i 
handlingsplanen.  Det skal til enhver tid forefinnes en prioritert liste over kandidater til porteføljen 
for det enkelte satsningsområdet.  

3.5 Balansering 
For prosjekter i digitaliseringsporteføljen er fokus ved balansering primært at prosjektene legges 
riktig ut i tid basert på avhengigheter mellom prosjekter og oppfyllelse av forutsetninger for 
realisering av gevinster fra prosjektene. 

3.6 Beslutte inntak av prosjekter i portefølje/endringer i portefølje 
Digitaliseringsstyret beslutter inntak av enkeltprosjekter og programmer i sektorens 
digitaliseringsportefølje basert på anbefaling fra Unit og en forutgående behandling i fagutvalgene. 

Prosjekter kan inntas i digitaliseringsporteføljen i ulike faseoverganger. Det normale vil være at 
prosjektene inntas i porteføljen ifm. beslutningspunkter som innebærer disponering av felles 
investeringsmidler; ihht. prosjektmodellen vil dette være ved BP2 og/eller BP3.  

Dersom konseptfasen skal gjennomføres ved bruk av felles investeringsmidler skal i utgangspunktet 
BP1 også behandles av Digitaliseringsstyret. For å sikre fremdrift og smidighet i utredningsarbeidet 
kan BP1 godkjennes av Unit dersom kostnadene for konseptfasen ligger innenfor tildelt ramme for 
området. 

Beslutning om inntak av prosjekter i digitaliseringsporteføljen gjøres løpende gjennom året. 

4 Roller og ansvar i porteføljestyringen 
4.1 Digitaliseringsstyret  
I porteføljestyringen har Digitaliseringsstyret ansvar for følgende: 
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• Tilrå handlingsplanen for digitalisering  
• Beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. 
• Beslutte prioriteringskriterier for felles digitaliseringsportefølje.  
• Beslutte fordeling av felles investeringsmidler på handlingsplanen satsningsområder. 
• Beslutte inntak av prosjekter i felles digitaliseringsportefølje. 

 

4.2 Unit  
I porteføljestyringen har Unit ansvar for følgende: 

• Beslutte handlingsplanen for digitalisering 
• Foreslå omfang og finansiering av felles investeringsportefølje til Digitaliseringsstyret.  
• Foreslå fordeling av felles investeringsmidler på handlingsplanens satsningsområder til 

Digitaliseringsstyret 
• Kartlegge og utrede kandidater til porteføljen. 
• Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i porteføljen for området.   
• Beslutte prioritering av kandidater til prosjekter basert på anbefaling fra fagavdelinger i Unit 

og fagutvalgene. 
• Foreslå inntak av prosjekter i felles digitaliseringsportefølje basert på anbefaling fra 

fagavdelinger i Unit og fagutvalgene til Digitaliseringsstyret.  

4.3 Fagutvalgene  
• Kartlegge og foreslå kandidater til porteføljen. 
• Gi råd i forbindelse med prioritering, balansering og oppfølging av porteføljen. 

 



Vedtak 18/19:  
Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført, under forutsetning av at innspillene fra UHR 
implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 fordeles på statlige UH-
institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Engangsinnbetalingen i 2021 
vurderes av Digitaliseringsstyret våren 2020 med bakgrunn i behov og oppnådde resultater, men 
med minimum på 37,5 millioner kroner. Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en 
vurdering av om lokale behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller 
enn å gjennomføres lokalt. Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra 
fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. 
Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og 
ressursbruk. 
 
Innspillene fra UHR med oversikt over tiltak: 

Innspill  Tiltak 
Digitaliseringsstyret fastsetter endelig 
investeringsramme, godkjenner og tildeler midler til 
enkeltprosjekter, og beslutter modell for tilkoblingsavgift 
og tilbakebetaling. til institusjoner som påtar seg 
utviklings- eller pilotoppgaver på vegne av sektoren 

  
Felles porteføljestyring 
etableres 
Følges opp regelmessig i 
Digitaliseringsstyret 
Se sak XX/19 

Tilslutning til prinsippene i modellen slik de er beskrevet i 
notatet.  

Vedtak 18/19 

Tilrår fordelingsnøkkel etter omsetning (modell A).  Vedtak 18/19 

Prosjektene som skal finansieres av fellesinvesteringene 
er forventet å gi gode effekter for universitetene og 
høyskolene når det gjelder bedre sikkerhet og økt kvalitet 
og effektivitet. 

 
Følges opp i 
porteføljestyring 
Se sak 50/19 

Betydelig risiko knyttet til modellen gjør at modellen 
anbefales for en tidsavgrenset periode fram til 2025, med 
evaluering i god tid før utløp.  

 
Evaluering starter 2023 

For at Unit skal kunne starte opp sitt arbeid, anbefales 
det likevel at innbetaling for 2020 gjennomføres, ut fra 
forslaget som fremkommer i Units rapport.   

 
Brev sendt til 
institusjonene, se sak 
30/19 

Avklaringer rundt mva og om engangsinnbetaling vil 
tilbakebetales på et senere tidspunkt må være på plass 
før innbetaling. 

 
Arbeid pågår med 
avklaringer 

Det er ikke tatt standpunkt til størrelsen på 
investeringsbehovet, anslagene bør dokumenteres bedre 
før innbetaling i 2021.  

 
Arbeid starter 2020Q1 
Bakgrunn: forprosjekter 
og porteføljestyring 

Modell for insentiver til enkeltinstitusjoner som påtar seg 
utviklings- eller pilotoppgaver på vegne av sektoren bør 
utredes før innbetaling i 2021. 

 Oppstart 2020Q1 
Bakgrunn: arbeid med 
utkast til avtaler med 
gjennomføringsansvarlig 
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Forslag til fordeling av felles investeringsmidler for 2020 
 

Innledning 
Digitaliseringsstyret har vedtatt felles investeringsmidler på 37,5 MNOK for 2020. Dette notatet 
beskriver forslag til fordeling av de felles investeringsmidlene. 

 

Felles 
• Av felles investeringsmidler på 37,5 MNOK foreslås det å sette av 2 MNOK (om lag 5%) i 

risikoavsetning. Dette er et beløp som Unit disponerer gjennom året for løpende 
risikohåndtering i prosjektene. 

• Det foreslås å holde av 2 MNOK av felles investeringsmidler, som ikke fordeles pr. november 
2019. Dette er et beløp som Digitaliseringsstyret kan disponere til prioriterte områder 
gjennom 2020. 

• Resterende del av felles investeringsmidler (33,5 MNOK) foreslås fordelt mellom områdene: 
o Utdanning 
o Forskning 
o Administrasjon 
o IMD 
o Informasjonssikkerhet 

 

Utdanning 
 

På Utdanningsområdet er de to hovedprioritetene i handlingsplanen: 

• Fremtidens læringsprosesser 
• Forenklet studieadministrasjon og studentopptak 

Det er flere prosjekter innen forenklet studieadministrasjon og studentopptak som er igangsatt i 
2019: 

• Arbeidslivsportalen er besluttet realisert som en fellestjeneste. Prosjektet er i 
gjennomføringsfasen i regi av OsloMet og skal overleveres til Unit i juni 2020. Prosjektet er 
besluttet finansiert gjennom egen bevilgning fra Digitaliseringsstyret.  

• Prosjektforslag for Nasjonalt masteropptak, sak 51/19.   
• Mandat for konseptfase for Studentmobilitet ble lagt frem for Digitaliseringsstyret til 

orientering på møtet i august. Prosjektet er i konseptfasen og styres av Unit. 
• Prosjektet Samordna opptak til fagskoler pågår. Det er finansiert av KD med 9 MNOK i 2020. 

 

I 2020 er det en rekke prosjekter det er ønskelig å gjennomføre: 

• Nasjonalt masteropptak  
• Studentmobilitet  
• LOR  
• Samordna opptak, kvalitetssikring SO 3.0  
• Min kompetanse  

Nasjonalt masteropptak og studentmobilitet er prioritet høyest av fagutvalget og har sterk strategisk 
tilknytning og høy nytte. Begge prosjektene har begrenset risiko. Andre prosjekter er ønskelige, men 
anses ikke som realistiske å starte opp i 2020, basert på størrelsen på felles investeringsmidler. 
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I tillegg vil fagutvalg for utdanning involveres i prosjektet "Muliggjørende plattform". Dette 
prosjektet tilhører Fagutvalg for IMD. Tilrettelegging av FS som plattform er en del av dette og 
Fagutvalg for utdanning vil involveres i det arbeidet. 

Basert på dette foreslås en fordeling på 9,5 MNOK til prosjekter på utdanningsområdet: 

  

Forskning 
 

På Forskningsområdet er de to hovedprioritetene i handlingsplanen: 

• Forenkle forskningsadministrasjon 
• Åpen forskning 

Det er flere prosjekter innen både forenkle forskningsadministrasjon og åpen forskning som er 
igangsatt eller pågående i 2019: 

• Minimumsversjon av Nasjonalt vitenarkiv er under utvikling (finansiert gjennom 
direktebevilgning fra KD). 

• Cristin (i hovedsak finansiert gjennom andel av Units bevilgning fra KD, noe fra 
HOD/RHFene).  

• Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) (finansiert gjennom andel av Units bevilgning fra 
KD).  

• Samarbeid med Helsedataprogrammet (finansiert av Forskningsrådet og HOD).  
• Forhandling av flere overgangsavtaler mot åpen publisering, samt avtaler med gode åpne 

forlag (finansiert gjennom andel av Units bevilgning fra KD). 

I 2020 er det en rekke prosjekter det er ønskelig å gjennomføre: 

Autoritetsregistre for forskning: 

For å gi mulighet for gjenbruk av informasjon og effektive tjenestekjeder er det behov for unik 
identifisering av: 

• Forskningsprosjekter i alle sektorer (UH, helse, institutt og privat næringsliv). For UH-
sektoren sannsynligvis også utvidet til å omfatte studentprosjekter. 

• Personer involvert disse prosjektene 
• Organisatoriske enheter personene er knyttet til 

Datadelingsprosjektet vil gi føringer for tekniske løsninger, og for noen av registrene vil det 
sannsynligvis etter hvert etableres felles tjenester. Det er imidlertid nødvendig med løsninger på 
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kortere sikt for forskning enn det som ligger i planene for Datadelingsprosjektet. Tjenestene som 
etableres for forskning på kort sikt vil kunne tilpasses fellesløsninger på lengre sikt dersom dette er 
ønskelig. 

 

Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger: 

Det er behov delvis for videreutvikling av nasjonale tjenester (Cristin, NSD, REK, m.fl.) knyttet til 
informasjon om forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger og delvis å enten 
videreutvikle eller etablere en eller flere institusjonelle løsninger for å dekke lokale behov som ikke 
naturlig inngår i de nasjonale tjenestene. Det er aktuelt å løfte eksisterende lokale 
tjenester/prosjekter til å bli anbefalte institusjonelle løsninger. 

 

Forvaltning av forskningsdata: 

Både ny personvernforordningen (GDPR) og helseforskningsloven stiller krav til at forskningsdata 
skal lagres trygt i forhold til graden av beskyttelsesbehov for dataene. Institusjonene melder et klart 
behov for å hjelpe forskerne til å forvalte forskningsdata korrekt uten at det blir for arbeidskrevende. 
Slike tjenester finnes i dag i større eller mindre grad både som nasjonale tjenester og ved de enkelte 
institusjonene, og det er i tillegg flere initiativer på gang for å etablere nye tjenester. Kartlegging har 
avdekket at tjenestene delvis overlapper, men at det også er mangler. Ved mange institusjoner 
oppleves tjenestene som uoversiktlige, og det er i for liten grad mulig å gjenbruke data mellom 
tjenestene. 

Tilrettelegge Cristin som plattform for forskningstjenester slik at funksjoner/applikasjonen skilles fra 
datalaget: 

Dette må sees i sammenheng med prosjekt på autoritetsregister og er videre en forutsetning for å 
lykkes fullt ut med øvrige prosjekter. Dette er første steg i retning av en plattform-tankegang for 
Cristin og samtidig nødvendig for å kunne se Cristin og nasjonalt vitenarkiv i en fremtidig 
sammenheng. Tiltaket samsvarer også med institusjonenes meldte behov for å videreutvikle Cristin 
API. 

Autoritetsregistre for forskning, oversikt over forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger og forvaltning av forskningsdata er alle prosjekter som har høy prioritet og 
strategisk tilknytning og stor nytte. Autoritetsregistre for forskning har i tillegg lav risiko mens 
Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger og Forvaltning av 
forskningsdata har medium risiko. 

Også arbeidet med å “Tilrettelegge Cristin som plattform for forskningstjenester slik at 
funksjoner/applikasjonen skilles fra datalaget” har høy prioritet, og de to foreslåtte nye prosjektene 
er avhengige av at dette gjennomføres, men arbeidet forutsettes løst i prosjektet Muliggjørende 
plattform i IMD.  

Basert på dette foreslås en fordeling på 8 MNOK til prosjekter på forskningsområdet: 
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Administrasjon 
 

På administrasjonsområdet er de to hovedprioritetene i handlingsplanen: 

• Administrative fellestjenester til UH-sektoren 
• Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte 

 

Det er flere prosjekter innen både administrative fellestjenester og beslutningsstøtte som pågår i 
2019: 

• Det er høy aktivitet på administrative tjenester via BOTT-prosjekter. Hele porteføljen av 
administrative tjenester/løsninger skal i løpet av kommende 4-5 års periode over på ny felles 
plattform. Dette gjelder økonomi, lønn, strategisk HR og sak/arkiv.  

• Det pågår en rekke initiativ i forhold til løsninger for beslutningsstøtte i sektoren.  De fleste 
initiativene er virksomhetsspesifikke og lokalt forankret. Dette gjelder løsningene som 
utvikles hos NTNU, UIS, OsloMet, NMBU og UiA. Unit gjennomfører et prosjekt som omfatter 
3 virksomheter: UiO, UiB og UiT.  
 

I 2020 er det to prosjekter det er ønskelig å gjennomføre: 

Prosjektet “Konsept for felles øk/lønn, sak/arkiv og HR i hele sektoren”: 

Planlagte og pågående prosjekter i BOTT-samarbeidet danner grunnlaget for etablering av 
fellestjenestene. Anskaffelsen av disse tjenestene startet som BOTT initiativ. Etter oppstarten av 
BOTT prosjektene har målbildet endret seg til også å omfatte resten sektoren. Følgende områder er 
ikke løst innen rammen av BOTT prosjektene og foreslås løst i et fellesprosjekt i sektoren: 

• Utvikle felles forvaltningsorganisasjon for det administrative området 
• Utvikle felles informasjonsplattform for det administrative området 
• Utvikle finansieringsmodeller for utvikling, implementering og forvaltning av administrative 

tjenester 

 

 



5 
 

Prosjektet “Felles løsning for beslutningsstøtte i sektoren”  

Dette prosjektet tar sikte på å etablere felles løsninger for de 2 første nivåene med utviklingsarbeid 
(Dataeksport og datavarehus) slik at ikke alle virksomheter hver for seg trenger å gjøre denne jobben 
og bruke stor ressursinnsats for dette. Videre vil felles løsning bedre legge til rette for å sammenstille 
data på tvers av fagområder ved bruk av felles metodikk. En vil også kunne sammenstille data på 
tvers av virksomheter for sammenligning- og benchmarkingsformål (noe som ikke er mulig med 
dagens lokale initiativ som er proprietære). En løsning som omfatter hele sektoren vil gi et vesentlig 
større datagrunnlag og bedre muligheter for felles løsninger basert AI. 

 

Begge prosjektene har god strategisk tilknytning, høy nytte og lav risiko. 

Basert på dette foreslås en fordeling på 8 MNOK til prosjekter på administrasjonsområdet: 

 

 
Infrastruktur, mellomvare og data (IMD) 
 

Innen infrastruktur, mellomvare og data (IMD) er følgende gitt hovedprioritet i handlingsplanen: 

• Infrastruktur for identitet, tilgang og data 

 

Følgende prosjekter pågår høsten 2019: 

• Felles identitets- og tilgangsstyring (IAM) – anskaffelse og pilot. Uninett står for 
gjennomføring og finansiering av sentralt prosjekt, UiB for pilot.  

• Konseptutredning av fremtidig infrastruktur for data, registre, analyse- og 
statistikkpublisering. Finansieres av KD, Unit står for gjennomføring. 

• Felles klientdrift – konseptfase. Uninett står for gjennomføring og finansiering. 
• Muliggjørende plattform – konseptfase igangsatt i Unit. 
• Datadeling – konseptfase under oppstart i Unit. 

 

I 2020 vil det være aktuelt å gjennomføre prosjekter på følgende områder: 

Muliggjørende plattform:   
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Arbeid med en muliggjørende plattform for høyere utdanning og forskning skal legge til rette for 
digital utvikling og innovasjon ved å gjøre det enklere og raskere å realisere nye løsninger og 
tjenester. Listen over mulige aktiviteter er lang og inkluderer arbeid med å tilrettelegge FS og Cristin 
som plattformer, arbeid med felles skyplattform og arbeid med å tilrettelegge for bruk av blant 
annet kunstig intelligens og maskinlæring. Et viktig element er å sørge for tekniske løsninger som 
tilrettelegger for hastighet, smidig utvikling og moderne skybasert teknologi og løsninger. Prosjekter 
relatert til muliggjørende plattform vurderes som aktuelle for finansiering gjennom felles 
investeringsmidler i 2020.  

  

Datadeling:   

Arbeid med datadeling er sentralt for å realisere mange av handlingsplanens initiativer innenfor 
utdanning, forskning, administrasjon og IMD. Konseptfase for datadeling vil kartlegge og 
konkretisere sektorens behov for datadeling og koordinere noen igangsatte og allerede prioriterte 
aktiviteter, med praktisk arbeid inn mot ulike fagområder og prosjekter. Ut av konseptfasen vil det 
komme konseptvurderinger og prosjektforslag for videre arbeid med masterdata, 
referansearkitektur, integrasjonstjenester og tilgjengeliggjøring av data. Datadeling er en viktig 
komponent i den muliggjørende plattformen for høyere utdanning og forskning, og arbeid med 
datadeling og muliggjørende plattform må ses i nøye sammenheng. Prosjekter relatert til datadeling 
vurderes som aktuelle for finansiering gjennom felles investeringsmidler i 2020. 

  

Klientdrift: 

Høsten 2019 er det gjennomført en konseptutredning for felles klientdrift i UH-sektoren. Arbeidet 
anbefaler et fremtidig konsept som innebærer at hele sektoren vil få levert klienttjenester fra en 
dedikert organisasjon organisert i sektoren. Det er utarbeidet et prosjektforslag for planlegging av 
gjennomføringsfasen, med en estimert varighet på 8 måneder og et kostnadsestimat på 11-13 
MNOK. En andel av kostnadene med planleggingsfasen søkes dekket gjennom felles 
investeringsmidler i 2020. Resten søkes dekket gjennom Uninetts mulighet til å benytte egenkapital 
eller låneopptak. 

 

Alle de tre prosjektene har god strategisk tilknytning, høy nytte og medium risiko. 

Basert på dette foreslås en fordeling på 11 MNOK til prosjekter på IMD-området: 
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For andre IMD-relaterte investeringer vil infrastrukturselskapenes mulighet til å benytte egenkapital 
eller låneopptak vurderes. Dette er aktuelt for felles IAM, et prosjekt som vil videreføres i 2020 og i 
flere påfølgende år. Det er også aktuelt for videre arbeid med neste generasjons forskningsnett, 
lokalnett på campus og konsolidering av datarom. 

 

Informasjonssikkerhet 
• Regjeringen har bevilget 70 millioner kroner til et fireårig program som skal forbedre den 

digitale sikkerheten i kunnskapssektoren.  
• Satsingen gjennomføres med en finansiering på 17,5 MNOK pr. år i 4 år (2019-2022).  
• Det foreslås derfor ikke å benytte felles finansieringsmidler for ytterligere investeringer på 

informasjonssikkerhetsområdet i 2020. Evt. nye tiltak på området må håndteres innenfor 
programmet for informasjonssikkerhet.  

 
Oppsummering og anbefaling 
Basert på beskrivelsene over, foreslås følgende fordeling av felles investeringsmidler for 2020: 
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Nasjonalt masteropptak

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

BOTT

Prosjekteier STUDIE-BOTT

Prosjektleder Camilla Haugland, UiO

Formål/overordnet mål for prosjektet

Å utvikle og implementere en nasjonal samordnet opptaksmodell 
for opptak til 1- 2-årige masterprogrammer ved norske 
universiteter og høyskoler.

Viktigste leveranser i hele 
prosjektperioden

Planlagt levert

Nye rutiner, felles regelverk, ny 
forvaltningsmodell, ny teknisk løsning, 
forankring og involvering.

31.12.2021

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MU6 – ledere inkluderer digitalisering i tiltak og 
prosesser for å nå institusjonenes mål

Høy

MU8 – ledere har god tilgang på utdanningsrelatert 
informasjon og beslutningsstøtte

Middels

Overordnet usikkerhet i prosjektet Middels

De viktigste risikoene er: tilgang på ressurser og kompetanse; konflikt mellom standardisering og lokale 
tilpasninger; manglende brukermedvirkning; manglende forankring hos institusjonene.

Finansiering, tall i MNOK 2020 2021 2022 Totalt

Felles investeringsmidler 7,3 12,5 5,2 25

Forvaltningskostnader etter avsluttet prosjekt 10,9 MNOK pr. år

Gevinstansvarlig Unit, UH-institusjonene

Antatt gevinst Bedre informasjon til søkere, redusert ressursbruk i saksbehandling og 
opptaksarbeid, økt brukervennlighet, bedre støtte til arbeidsprosesser, økt tilgang til 
styringsdata, økt kvalitet i saksbehandling, bedre oversikt over ledige studieplasser.

Antatt levetid Ikke avklart

Hvilke forutsetninger må oppfylles for å kunne realisere 
gevinster fra prosjektet?

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må den 
være oppfylt?

Prosjektet fordrer høy grad av samarbeid på tvers av sektoren, 
og forankring og kommunikasjon med de ulike 
interessentgruppene vil være svært viktig for å lykkes med 
prosjektet..

Høy 12.2021

Avhengighet Kritikalitet Frist Status

Løsning for fagskoleopptak Lav 1.2.2020 Grønn

Prosjektforslag

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Intern kvalitetssikring gjennomført. Klart for ekstern kvalitetssikring.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Opptaksledere og opptaksmedarbeidere på lærestedene, 
administrativt ansatte på fakultet/institutt, vitenskapelig ansatte, 
søkere/studenter.
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Studentmobilitet

Gjennomføringsansvarlig
virksomhet

Unit

Prosjekteier Jørgen Ofstad

Prosjektleder Sean Kjartan Iversen

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

UH-institusjonene har behov for å forbedre arbeidsprosessene 
for administrasjon  av utveksling, og trenger verktøy som bedre 
støtter opp om de prosessene som eventuelt må forbli 
fragmenterte. Effektivisering av administrative arbeidsprosesser 
vil frigjøre tid til kvalitativt arbeid, som oppfølging, veiledning og 
informasjonsarbeid rettet mot studentene.

Leveranseplan Planlagt levert

Kartlegging dagens prosesser
Prosesskart fremtidens studentutveksling
Prosjektforslag

12.19
04.20
09.20

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MU1 – studenter møter aktiviserende og varierte lærings- og 
vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes.

MU6 – ledere inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å 
nå institusjonenes mål

MU8 – ledere har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon 
og beslutningsstøtte

Antatt usikkerhet i prosjektet

Utredes i konseptfase

Antatt gevinst Kortere saksbehandlingstid ved institusjonene, frigjøring av ressurser via forenkling og 
effektivisering, bedre kvalitet på informasjon som utveksles, bedre samhandling med 
internasjonale partnere, bedre oversikt over informasjon fra internasjonale partnere.
Bedre tilrettelegging for utveksling i studieprogrammene, bedre faglig forankring av 
utvekslingsopphold.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Internasjonalt samarbeid vil være en forutsetning for å lykkes, siden studentmobilitet over landegrenser krever 
at institusjoner og organisasjoner i ulike land går sammen for å finne fram til felles måter å løse felles 
utfordringer. 

Antatte avhengigheter

Prosjektet må forholde seg til hvordan organisasjoner i andre land håndterer de samme prosessene. Potensielle 
samarbeidspartnere er derfor både enkeltorganisasjoner, konsortier, nettverk og større internasjonale 
organisasjoner som for eksempel Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Ok, ingen avvik.
Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

UH-institusjoner (nasjonalt og internasjonalt), Diku, NOKUT, NSD, 
KD, Udir.

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konseptfase Planleggingsfase

Unit og UH-
institusjoner og Diku

0,7 0,8 1,5
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Autoritetsregistre for 
forskning

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Frode Arntsen

Prosjektleder Katrine Weisteen Bjerde

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Aktiviteter knyttet til og koordinert med datadelingsprosjektet. 
For å gi mulighet for gjenbruk av informasjon og effektive 
tjenestekjeder er det behov for unik identifisering av 
forskningsprosjekter i alle sektorer (UH, helse, institutt og privat 
næringsliv), personer involvert disse prosjektene, organisatoriske 
enheter personene er knyttet til.

Leveranseplan Planlagt levert

Implementering personer i forskning
Implementering prosjekter i forskning
Plan register org.enheter

1.5.2020
30.10.2020
1.12.2020

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MF3 - forskere har tilgang til et oversiktlig og brukervennlig 
tjenestetilbud som støtter både faglige og administrative 
oppgaver

Antatt usikkerhet i prosjektet

Lav risiko. Viktigste risikoelement er utviklerkapasitet.

Kostnader og ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Unit 3 3

Antatt gevinst En rekke av tiltakene under handlingsplanens forskningsdel (inkludert NVA) er avhengige av 
at dette kommer på plass. Også store forventede gevinster knyttet til gjenbruk av 
informasjon og forenkling av forskningsadministrative oppgaver, som igjen vil frigjøre tid til 
forskning.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

At IT-tjenester hos relevante tjenesteleverandører tar registrene i bruk

Antatte avhengigheter

Tilknyttet prosjekt Datadeling, men ikke direkte avhengig av noen andre prosjekter.

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke kvalitetssikret

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører som ønsker å gjenbruke informasjon i nasjonale 
tjenester knyttet til forskning
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Oversikt over 
forskningsprosjekter og 
behandling av 
personopplysninger

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Frode Arntsen

Prosjektleder Ikke avklart

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Videreutvikling av nasjonale tjenester (Cristin, NSD, REK, m.fl.) 
knyttet til informasjon om forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger og enten videreutvikle eller etablere en eller 
flere institusjonelle løsninger for å dekke lokale behov som ikke 
naturlig inngår i de nasjonale tjenestene. Det er aktuelt å løfte 
eksisterende lokale tjenester/prosjekter til å bli anbefalte 
institusjonelle løsninger. 

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag 1.5.2020

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

F1: Profesjonalisert forskningsstøtte
F9: Gode rapporter og beslutningsstøtte

Antatt usikkerhet i prosjektet

Middels risiko. Viktigste risikoelementer er avhengighet av autoritetsregistre for forskning, det å oppnå enighet 
mellom institusjonene om hvilken funksjonalitet eventuelle nye fellestjenester skal ha, samt utviklerkapasitet 
avhengig av valgt løsning. 

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konsept Planlegging

Unit, NSD og 
institusjoner

1 2 3

Antatt gevinst Potensial både for å gi prosjektledere i forskningsprosjekter etterlengtet og 
ressursbesparende støtte, for å redusere ressursbruk ved å utvikle felles istedenfor pr 
institusjon og for å bistå ledere i å få lovpålagt oversikt over forskningsaktivitet.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Oppnådd enighet mellom institusjonene om funksjonalitet i eventuelle nye fellestjenester. 

Antatte avhengigheter

Autoritetsregistre for forskning.
Tilpasning av Cristin som del av muliggjørende plattform (Del av fellesprosjekt Muliggjørende plattform)

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke kvalitetssikret

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle institusjoner som gjennomfører forskningsprosjekter
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Forvaltning av forskningsdata

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Frode Arntsen

Prosjektleder Ikke avklart

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Forskerne har behov for veiledning for å forstå hvilken type data 
de håndterer og hvilke tjenester de kan bruke for å lagre dem, 
verktøy som hjelper dem til enklest mulig å lage en god 
datahåndteringsplan for prosjektet, tilgang til relevante tjenester 
for lagring av og samarbeid om data underveis i prosjektet, og 
tilgang til tjenester for å arkivere dataene ved prosjektslutt på en 
måte som (i den grad det er mulig) gjør dem tilgjengelige for 
andre i henhold til FAIR-prinsippene 

Leveranseplan Planlagt levert

Oppdatert oversikt over tjenester
Prosjektforslag

1.4.2020
1.5.2020

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MF2 – forskere gjør resultater fra forskningen (publikasjoner, 
data og annet) enkelt gjenfinnbare og i så stor grad som mulig 
tilgjengelige for gjenbruk

Antatt usikkerhet i prosjektet

Middels risiko. Viktigste risikoelement er å etablere enighet mellom tjenesteleverandørene om å satse på felles 
utvikling.

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konseptfase Planleggingsfase

Unit, NSD og 
institusjoner

0,5 1,5 2

Antatt gevinst Bidrar til å oppfylle lovkrav om lagring av forskningsdata, vil gi hjelp og effektivisering til 
forskningsprosjektledere i alle faser av et forskningsprosjekt og frigjøre tid til forskning. 
Potensielt gevinster ved redusert ressursbruk dersom det oppnås enighet om å satse på noen 
få fellestjenester istedenfor at en rekke institusjoner lager hver sine tjenester.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Enighet om hvilke tjenester som skal anses som og videreutvikles som nasjonale.

Antatte avhengigheter

Autoritetsregistre for forskning
Tilpasning av Cristin som del av muliggjørende plattform

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke kvalitetssikret

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle institusjoner som håndterer forskningsdata og alle 
leverandører av nasjonale tjenester knyttet til forskningsdata.
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Konsept for felles øk/lønn, sak/arkiv og HR i 
hele sektoren

Virksomhet Unit

Prosjekteier Anders Hansteen Reitan

Prosjektleder Anders Hansteen Reitan (inntil beslutning)

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

-Utvikle felles forvaltningsorganisasjon for det administrative 
området
-Utvikle felles informasjonsplattform for det administrative 
området
-Utvikle finansieringsmodeller for utvikling, implementering og 
forvaltning av administrative tjenester

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag 2020

Understøttelse av målbilder i handlingsplan

MA1 - Det er etablert en felles systemportefølje som løser 
tverrgående administrative behov.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Utredes i konseptfasen

Antatt gevinst Økonomiske gevinster er knyttet til stordriftsfordeler, felles prosesser, standardisering og 
styrt utvikling for innovasjon og deling som kommer hele sektoren til gode. 

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Etablert samarbeid mellom BOTT, øvrig UH og andre rettighetshavere, samt leverandører som DFØ og Sak/arkiv

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke klart for kvalitetssikring

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

UH-sektoren, andre rettighetshavere til disse tjenestene. 
Leverandører som DFØ og sak/arkiv leverandør.  

Kostnader og ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Unit og institusjoner 3 3

Antatte avhengigheter

Utredes i konseptfasen

6



Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Felles løsning for 
beslutningsstøtte

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Anders Hansteen Reitan

Prosjektleder Ole Martin Nodenes

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte 
(Initiativ A5):  Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har 
behov for en fremtidsrettet tjeneste for beslutningsstøtte som på 
en enklest mulig måte gjenbruker de data vi har.

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag 12.19

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MA2 – Ledelsen har god tilgang på informasjon og 
beslutningsstøtte.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Utredes i konseptfasen

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2019 2020 2021 Totalt

Unit og virksomheter 0,5 1,5 2

Antatt gevinst Tilgang til informasjon for faglig og administrativ ledelse slik at de kan være pådriver og 
katalysator for å følge opp og gjennomføre strategiske og finansielle målsetninger for hele 
virksomheten
. 

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Koordinering mot prosjekt Nasjonal muliggjørende plattform og prosjekt Datadeling nødvendig, løsningene må 
designes slik at de kan inngå i en fremtidig plattform uten større tilpasninger.

Antatte avhengigheter

Samarbeid med IMD-området om felles datadefinisjoner og masterdata.

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Ok, ingen avvik.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Unit
Fagressurser og ledere ved universiteter og høgskoler
NSD
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Muliggjørende plattform

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Roar Olsen

Prosjektleder Lars Fredrik Hatlehol

Formål/overordnet mål for prosjektet

Prosjektet skal etablere et målbilde for et økosystem hvor 
brukere, institusjoner i sektoren, øvrig offentlig virksomhet og 
aktører fra privat næringsliv kan samhandle og utvikle løsninger 
basert på felles datagrunnlag, basistjenester og fellessystemer 
med tilstrekkelig sikkerhet, tilgangsstyring og personvern. I 
2020 vil fokuset være på tilgjengeliggjøring av data fra egne 
tjenester, spesielt FS og Cristin.

Viktigste leveranser i hele 
prosjektperioden

Planlagt levert

Prosjektforslag 12.19

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MIMD1 – Brukeren har enkel, trygg og riktig tilgang til 
nødvendige digitale ressurser.

MIMD2 – IKT-løsninger snakker sammen

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke klart for kvalitetssikring

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Unit og Uninett
Institusjoner i sektoren, inkludert ansatte og studenter/forskere
Andre potensielle tjenesteleverandører i privat sektor

Antatt gevinst Store potensielle gevinster ved forenklet og sikker tilgang til data, gjenbruk av 
felleskomponenter (både på sektornivå og nasjonalt nivå) og deling av løsninger.
Økt innovasjonsgrad ved å åpne for andre aktører fra privat sektor.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Usikkerheten for prosjektet er først og fremst om forutsetningene for gevinstrealiseringen holder: er det 
interesse for deltagelse i sektoren. Dette er en medium risiko, og det vil uansett være interne gevinster for Unit 
ved å implementere åpne grensesnitt for sine løsninger.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Prosjektet er avhengig av interesse og deltagelse fra sektoren.
Det må også være interesse fra eksterne aktører for å levere løsninger til kunnskapssektoren, og prosjektgruppa 
har brukt mye tid i konseptfasen til å kartlegge dette.

Antatte avhengigheter

Datadeling
Felles løsning for beslutningsstøtte
Felles IAM
Veikart for tjenesteområdene forskning og høyere utdanning

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konsept Planlegging Oppstart 
gjennomføring

Unit, Uninett og UH-
institusjoner

0,5 1 1,5 3

Ekstern bistand 0,5 0,5 1
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Datadeling

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Ikke avklart

Prosjektleder Ikke avklart

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Studenter, lærere, forskere, ledelse og administrasjon behøver 
tilgang til digitale tjenester og korrekte og oppdaterte data som 
understøtter deres arbeidsprosesser og beslutninger. Dette 
forutsetter en felles tilnærming til utveksling og 
tilgjengeliggjøring av data.

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag og faseplan for 
planleggingsfasen

Tidsplan ikke fastsatt

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MIMD2 – IKT-løsninger snakker sammen

MIMD3 – Data samles, prosesseres, deles og arkiveres innenfor 
trygge rammer. God håndtering av data gjennom hele 
livssyklusen bidrar til forenkling, forbedring og innovasjon.

Understøtter også målbilder innen utdanning, forskning og adm.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Størst usikkerhet/risiko er knyttet til tilgang på nødvendige personressurser, god forankring og deltakelse fra 
sektoren, og god koordinering mot tilstøtende prosjekter og aktiviteter. Tydelig styring og bred involvering vil 
bidra til å minimere usikkerheten.

Antatt gevinst Bedre og mer brukervennlige tjenester gjennom bedre tilgang til data, bedre datakvalitet, økt 
tjenesteinnovasjon og økt samhandlingsevne på tvers av institusjoner. Styrket sikkerhet og 
personvern, redusert ressursbruk.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for å kunne realisere gevinster fra prosjektet?

Tydelig styring, bred forankring og involvering, tilgang på nødvendige personressurser.

Antatte avhengigheter

Arbeidet har avhengigheter mot svært mange andre prosjekter og tjenester. Spesielt viktig er avhengighetene mot 
felles IAM, mot arbeid med masterdata og integrasjonsbehov i BOTT-prosjektene for økonomi og lønn (ØL) og sak 
og arkiv (SA), og mot arbeid med autoritetsregistre for forskning. 

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke klart for kvalitetssikring

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Institusjonene og leverandører av fellestjenester til sektoren.

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konsept Planlegging Oppstart 
Gjennomføring

Unit, Uninett og UH-
institusjoner

1 1.5 1.5 4
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Felles klientdrift

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Ikke avklart

Prosjekteier Ikke avklart

Prosjektleder Ikke avklart

Formål/overordnet mål for prosjektet

Planlegge realisering av felles klientdrift i UH-sektoren.

Viktigste leveranser i hele 
prosjektperioden

Planlagt levert

Målarkitektur, tjenestekatalog og 
tjenesteavtaler
Forvaltnings-, styrings- og 
finansieringsmodell

6 mnd etter oppstart

8 mnd etter oppstart

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MA1 – Det er etablert en felles systemportefølje 
som løser tverrgående administrative behov.

Høy

MIMD1 – Brukeren har enkel, trygg og riktig 
tilgang til nødvendige digitale ressurser.

Høy

Overordnet usikkerhet i prosjektet Middels

- Tilgang til ressurser
- Uenighet om målarkitekturdesign
- Uenighet om forvaltnings- og styringsmodell

Gevinstansvarlig UH-institusjonene

Antatt gevinst Økt kvalitet, sikkerhet, brukeropplevelse, samt reduserte kostnader på opptil 29%. 
Dette utgjør ca. 100 millioner for referansegruppen per år. 

Antatt levetid Ikke avklart

Forslag planleggingsfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Se egen rapport. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

UH-institusjonene

Hvilke forutsetninger må oppfylles for å kunne realisere gevinster 
fra prosjektet?

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må den 
være oppfylt?

Valgte interne sektorleverandører evner å levere minst like 
kostnadseffektivt og med bedre sikkerhet og brukeropplevelse enn 
dagens beste sektorinterne leverandør.

Høy 2022

Finansiering (MNOK) 2020 2021 Totalt

Felles investeringsmidler 3 3

Uninett og sektorinterne leverandører 8-10 8-10

Forvaltningskostnader etter avsluttet prosjekt Avdekkes i planleggingsfasen.

Avhengighet Kritikalitet Frist Status

Frigjøring av riktige ressurser som i dag jobber med klientdrift i sektoren.

Ansvarlig virksomhet for prosjektgjennomføringen evner å rigge et godt prosjekt

Høy

Høy

03.20

03.20

Gul

I/A
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