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INNKALLING OG DAGOSRDEN 
 
Tore Burheim, fagutvalgets leder, åpnet møtet. Fagutvalget godkjente innkalling og 
dagsorden. 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
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ETABLERING AV PORTEFØLJESTYRINGSPROSESSEN  
 
Sigurd Eriksson, assisterende direktør i Unit og leder av Units avdeling for strategi og 
styring, orienterte om arbeidet med å etablere prosess for porteføljestyring av 
sektorens digitaliseringsportefølje. Prosessen forelegges Digitaliseringsstyret for 
behandling 20. november og IMD-utvalget var de første som fikk se arbeidsnotatet vist 
i møtet. 
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Sigurd gjorde rede for prosessens avgrensning og virkeområde, dagens portefølje, samt 
forslag til overordnete mål og prinsipper for porteføljestyringen. Arbeidet tar 
utgangspunkt i MoP-rammeverket (Management of Portfolios), tilpasset vår sektor og 
styringsmodell.  
 
Det er definert et sett av prioriteringskriterier for utvelgelse av prosjekter som skal tas 
inn i porteføljen og få tildelt ressurser fra de felles finansieringsmidlene. Strategisk 
tilknytning må være høy, nytteverdi inkludert kostnad og gevinst må være positiv og 
risiko må være akseptabel. Forut for inntak i porteføljen må det også foreligge et 
realistisk finansieringsforslag og avhengighetskartlegging må være gjennomført. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  

• God presentasjon 
• Bra at dette begynner å bli konkret 
• Støtter ideen om en enkel modell og at vi ikke kan summere oss frem til 

prioriteringer 
• Gjør en vurdering av prosentvis vektede kriterier 
• Viktig at i alle fall politiske føringer og strategisk tilknytning er førende 
• Hvordan prioritere på tvers av fagområder? I dag sørger sekretariatet for 

koordinering på tvers, tar gjerne innspill på hvordan dette kan gjøres bedre. 
• Ønsker enda større fokus på gevinstrealisering, behøver måling og feedback på 

faktisk uttak av gevinster fra prosjekter. 
• Vi må se sektoren som en helhet, bekymret for at styringen blir fragmentert. 
• Vi må ikke se bare på prosjekter finansiert av felles finansieringsmidler, se også 

på bruker- og sentralfinansierte prosjekter. 
• Ville ønsket å få presentasjonen som underlag i forkant av møtet 

 
Fagutvalget gis tilgang til presentasjonen og notatet vist i møtet, og oppfordres til å 
komme med innspill til innholdet. Sekretariatet følger opp saken med fagutvalgsleder i 
eget møte, for videre innspill i utarbeidelse av underlag til Digitaliseringsstyret. 
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PROSJEKTSTATUS 
 
Korte orienteringer om status for pågående prosjekter og forprosjekter innenfor IMD-
området var gjort tilgjengelig som saksunderlag. Fagutvalget ble gitt anledning til å 
komme med innspill på dette formatet å rapportere på, og spilte tilbake at de ønsker 
også en visuell trafikklysmerking for enkel oversikt. 
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IMD-PRIORITERINGER 2020 
 
Fagutvalget drøftet prioriteringer på IMD-området med fokus på hvilke prosjekter som 
bør prioriteres igangsatt i 2020 og hvilke av disse som bør finansieres av fellesmidlene. 
Digitaliseringsstyret har vedtatt felles finansieringsmidler på 37,5 MNOK for 2020. På 
Digitaliseringsstyrets møte 20. november vil det legges frem et forslag til fordeling av 
disse midlene på områdene i handlingsplanen. 
 
Sigurd innledet ved å fortelle om foreløpige prioriteringer fra de andre fagområdene, 
og med å peke på samspill og behov for koordinering av pågående aktiviteter på IAM, 
masterdata og integrasjonsarkitektur. Annette viste en oversikt over pågående 
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prosjekter og aktiviteter på IMD-området høsten 2019, samt en oversikt over aktuelt 
IMD-arbeid i 2020 i tråd med fagutvalgets tidligere prioriteringer og allerede pågående 
eller planlagt arbeid. 
 
Fagutvalget vedtok å foreslå inn i videre forhandlinger at 18 MNOK av de felles 
finansieringsmidlene settes av til IMD-området i 2020, for arbeid med følgende 
prioriterte områder:  

• Datadeling (7 MNOK) 
• Muliggjørende plattform (7 MNOK) 
• Klientdrift (4 MNOK, en andel av total kostnad med planleggingsfase) 

 
Innen datadeling er arbeid med masterdata og integrasjonsarkitektur spesielt aktuelt i 
2020. Under paraplyen for muliggjørende plattform er plattformifisering av FS og 
Cristin spesielt aktuelt. 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. Pågående 
konseptutredning av fremtidig infrastruktur for data, registre, analyse- og 
statistikkpublisering sluttføres i desember og her kommer trolig ingen videreføring før i 
2021. 
 
Når alle fagutvalgene har meldt inn sine prioriteringer og behov for andel av de felles 
finansieringsmidlene legges det opp til en iterativ prosess hvor fagutvalgsledere og 
sekretariat fra de ulike områdene i fellesskap prioriterer og justerer seg frem til et 
omforent og godt begrunnet forslag til fordeling av de 37,5 MNOK. Digitaliseringsstyret 
vil ikke godkjenne eller tildele midler til enkeltprosjekter, men vedta en ramme per 
område som gir fagutvalgene frihet til å styre og prioritere innenfor sitt område. 
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FELLES KLIENTDRIFT 
 
Erik Lehne og Baber Nisar, begge fra Gartner, oppsummerte foreløpige 
konseptvurderinger og utkast til sluttrapport for konseptutredning for fremtidens 
klientdrift i UH-sektoren. Utdrag fra konseptutredningen var gjort tilgjengelig som 
saksunderlag. 
 
Erik og Baber orienterte om bakgrunn og målsetning for arbeidet, om tett involvering 
av sektoren gjennom en referansegruppe fra UH-IT og om nåsituasjonsanalysen som er 
gjennomført. Med utgangspunkt i nåsituasjonsanalysen er det gjennomført 
konseptvurderinger og det er gjort et konseptvalg. Videre er det utarbeidet et 
prosjektforslag for planleggingsfasen av et større gjennomføringsprosjekt. 
 
Utredningen har avdekket interesse for samarbeid rundt klientdrift i sektoren, men 
ulike synspunkter på hva klientdrift innebærer og varierende grad av modenhet blant 
aktørene. Det er avdekket et kostnadsmessig forbedringspotensiale og et potensiale 
for økt kontroll på sikkerhet. Alle konseptalternativer vurderes som mer 
kostnadseffektive enn en videreføring av dagens situasjon (nullalternativet). Også for 
nullalternativet vil man se en naturlig utvikling i retning av outsourcing i årene som 
kommer. I tillegg til nullalternativet har man vurdert konsepter hvor en eksisterende 
intern aktør tilbyr klientdrift til sektoren, hvor en ny aktør etableres i sektoren og hvor 
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en ekstern tjenesteaktør leverer klientdrift til sektoren. Konseptene er vurdert mot et 
sett av definerte vurderingskriterier. 
 
Anbefalt konsept (konsept B) innebærer etablering av fellestjeneste med internt 
samarbeid i sektoren. Dette går ut på å etablere et profesjonelt klientdriftmiljø for 
sektoren, et nasjonalt organ med en slank administrasjon fordelt på produktlinjer med 
klart definerte kundegrupper. Modellen er beskrevet i sluttrapporten, og det er 
utarbeidet et prosjektforslag for planleggingsfasen som er foreslått å etterfølge 
konseptfasen. Planleggingsfasen har en estimert varighet på 8 måneder og et foreløpig 
kostnadsestimat på 11-13 MNOK. Prosjektgruppen har hatt utordringer med 
innhenting av gode tall, og kostnadstall og tilhørende estimater lagt til grunn for 
konseptvurderingen er følgelig forbundet med stor usikkerhet. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  

• Bra at dette er satt i gang!  
• Dette vil gi en kjempegevinst, inkludert en forbedret brukeropplevelse. 
• Viktig med grundig prosess og god forankring 
• Viktig med avklaringer av hva som inngår og ikke  
• Mye kan sentraliseres og deles, men ikke underslå kompleksiteten som finnes i 

sektoren. 
• Finnes det sammenlignbare initiativer i andre land? 

 
Fagutvalget tok presentasjonen til orientering og anbefalte at konseptutredning og 
prosjektforslag sendes på høring i sektoren før realitetsbehandling i 
Digitaliseringsstyret. Fagutvalget vil behandle de oppsummerte høringssvarene før 
konseptutredning og prosjektforslag for planfasen forelegges Digitaliseringsstyret for 
beslutning. Allerede i sitt neste møte 20. november vil Digitaliseringsstyret bli forelagt 
sluttrapporten som en orienteringssak. 
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ORGANISERING AV FAGUTVALG 
 
Sigurd orienterte om at det ikke gjennomføres en større, samlet evaluering av 
fagutvalgene nå, men at behov for endringer vil vurderes fortløpende.  
 
Videre ble det orientert om et forslag om å opprette et eget fagutvalg for anvendelse 
av kunstig intelligens (KI), som spenner på tvers av øvrige områder og fagutvalg. 
Utvalget skal ikke fokusere på KI-teknologi, men på behov og bruksområder og på 
deling av det som allerede gjøres på området. Forslaget bunner i et ønske om å sette 
strategisk fokus på KI. KI er lite belyst i sektorens digitaliseringsstrategi og 
handlingsplan og adresseres ikke direkte i fagutvalgenes prioriterte tiltak. KI kunne 
inngått som en satsing innenfor IMD, men IMD-utvalget har allerede flere store 
satsinger på gang. Et tett samspill mellom de to fagutvalgene vil uansett være helt 
nødvendig. Forslaget om å opprette et fagutvalg for kunstig intelligens legges frem for 
Digitaliseringsstyret 20. november. 
 
Fagutvalget tok saken til orientering. 
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FORVALTNINGSSTYRING AV FELLESTJENESTER 
 
En kort presentasjon som oppsummerer status på arbeidet med et rammeverk for 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester var gjort tilgjengelig som saksunderlag. 
Kristin Selvaag, leder av seksjon for strategi og portefølje i Unit, orienterte om arbeidet 
og hva som er gjort siden oppdateringen i forrige møte. 
 
Med utgangspunkt i innspill fra mange har man landet på få foreslå en todelt modell, 
som skiller strategisk utvikling fra tjenesteforvaltning. Videre er de overordnete 
tjenestestyrene fjernet fra modellen, og man står igjen med noen få tjenesteråd på 
hvert av områdene forskning, utdanning, administrasjon og IMD. Tjenesterådene vil ha 
ansvar for å forvalte en gruppe av tjenester. De skal jobbe med behov og funksjonalitet 
og sikre at sektoren har de riktige løsningene. Tjenesterådene skal utarbeide veikart for 
tjenesteområdene og drøfte budsjett og leveranseplaner utarbeidet av 
tjenesteansvarlig.  
 
Mye avhenger av en god sammensetning av tjenesterådene. Tjenesterådene er 
foreslått ledet av sektoren, med Unit i sekretariatsrollen. Rådene kan ha underliggende 
arbeidsgrupper som jobber tettere inn mot tjenestene. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  

• Gjør modellen det enkelt nok å tenke nytt og å gjøre større endringer innenfor 
tjenesteområder? 

• Vi trenger innovasjon, både den inkrementelle og den radikale. 
• Fagutvalgene vil sørge for å se sammenhenger på tvers 
• Vurder styringsbegrepet, lyder forvaltning og videreutvikling bedre enn 

tjenestestyring? 
 
Fagutvalgets medlemmer ble oppfordret til å tenke på hva som er en hensiktsmessig 
inndeling av tjenesteråd under IMD-området, dette blir et tema i første møte på 
nyåret. 
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VIDERE ARBEID 
 
Fagutvalget avtalte et nytt heldagsmøte på Gardermoen 9. januar, for behandling av 
saker til Digitaliseringsstyrets møte 30. januar. Forslag til møteplan for resten av 2020 
legges frem på januarmøtet. 
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EVENTUELT  
 
Ingen saker. 
 

 


