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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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IMD-PRIORITERINGER 2020 
 
A) REFERAT FRA DIGITALISERINGSSTYRET 
 
Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 20. november var gjort tilgjengelig som 
saksunderlag. Tore ga en kort orientering om saker med spesiell relevans for IMD-
utvalget, sekretariatet supplerte underveis. Tore var også tilstede i møtet i 
Digitaliseringsstyret og orienterte der om IMD-utvalgets arbeid.  
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Digitaliseringsstyret vedtok at sammenslåingen av fagutvalg for IMD og fagutvalg for 
arkitekturstyring gjøres permanent.  
 
Videre ble det presentert forslag om å opprette et fagutvalg for anvendelse av kunstig 
intelligens (KI). Ulike synspunkter fremkom i saken.   
 
Arbeidet med styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester ble 
presentert for Digitaliseringsstyret. Styret kom med innspill blant annet om å få tyngre 
sektordeltakelse i arbeidet. I etterkant er det etablert en arbeidsgruppe med deltakere 
fra OsloMet, UiB, NTNU og UiO.  
 
Digitaliseringsstyret vedtok å legge porteføljehåndboken til grunn for sin 
porteføljestyring. Foreløpig årshjul for portefølje- og tjenestestyring ble fremvist, både 
for Digitaliseringssyret og i fagutvalgsmøtet. Digitaliseringsstyret vedtok fordeling av 
felles finanseringsmidler for 2020 per område i handlingsplanen, med en ramme på 11 
MNOK for IMD-området. Vedtaket omfatter ikke godkjenning av enkeltprosjekter 
innenfor den indikerte rammen, disse behandles løpende og vedtas enkeltvis av 
Digitaliseringsstyret. 
 
B) STATUS PÅ RELEVANTE PROSJEKTER  
 
Lars Fredrik Hatlehol, avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit, orienterte fra pågående 
konseptfase på muliggjørende plattform og funn fra to workshoper gjennomført i høst 
med henholdsvis edtech-leverandører og studenter. Lars understreket at 
muliggjørende plattform er et konsept, ikke en plattform sluttbrukeren må forholde 
seg til. Lars gjorde også rede for at Unit i kommende periode ønsker å prioritere 
tilgjengeliggjøring av data foran tjenesteutvikling. Spesielt vil tilgangen til data fra FS 
gjennom API-er prioriteres. En ekstern og uavhengig vurdering av eksisterende 
grensesnitt er under planlegging. Videre ønskes en felles tilnærming til API-er og felles 
integrasjonsplattform. 
 
Annette Grande Furset, strategirådgiver i Unit og sekretariat for IMD-utvalget, 
orienterte kort om hovedtrekkene i planlagte konseptfase på datadeling. Innholdet i 
planene er uforandret fra tidligere orienteringer for fagutvalget. Arbeid med 
masterdata og en videreføring av IntArk-arbeidet inngår som sentrale aktiviteter. Det 
kommer også stadig nye oppdrag fra KD tilknyttet datadeling, og en struktur for å 
koordinere dette behøves. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom blant annet med følgende innspill:  

• Prosjektet Muliggjørende plattform er det fortsatt vanskelig å forstå innholdet 
i. Det bør presiseres hvilket problem som skal løses, avgrens problemet og bli 
mer konkret. 

• Det har i flere år blitt etterlyst tiltak for å modernisere FS, der sektoren ber om 
programmerbare grensesnitt. Unit har lansert muligheten for en funksjonell 
frys med sikte på en modernisering og tilgjengeliggjøring av data og 
funksjonalitet via programmerbare grensesnitt. Dette har fått bred 
oppslutning.  

• Flere av fagutvalgets medlemmer uttrykte støtte til å prioritere utvikling av 
API-er 

• IntArk-arbeidet må legges som en premiss for videre arbeid med datadeling 
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• Det ble uttrykt usikkerhet om behov for konseptutredning på 
integrasjonsplattform 

• Man bør i større grad jobbe med konkrete prosjekter, slik som IAM-prosjektet. 
• Muliggjørende plattform og datadeling henger tett sammen og er vanskelig å 

se adskilt, fokuser innsatsen og vurder å slå de to sammen (legg ned en av de). 
• En mulig inndeling mellom Masterdata og Muliggjørende plattform kan være 

(se pukt C) og D) under): 
o et spesifikt og konkret arbeid på datadeling (masterdata med mer),  
o et spesifikt og konkret arbeid rundt FS,  
o et lite arbeid på muliggjørende plattform med fokus på hvordan 

interne og eksterne aktører/tjenester kan koble seg på våre data og 
utvikle tjenester. 

  
C) PRIORITERINGSDISKUSJON 
 
For å kunne prioritere hvilke prosjekter som bør igangsettes først og sist, innhold og 
avgrensning av disse, samt hvordan rammen på 11 MNOK for 2020 bør fordeles på 
IMD-prosjektene behøves en presis avgrensning av de ulike prosjektene og hva de er 
tenkt å løse.  
 
Fagutvalget ba Unit komme tilbake til dette på neste møte.  
 
D) ENIGHET OM VIDERE PROSESS 
 
Fagutvalget ba om at det til neste fagutvalgsmøte 9. januar utarbeides forslag til en 
presis avgrensning av de ulike prosjektene, slik at fagutvalget kan prioritere og gi 
prosjektene nødvendige rammer. Prioritering av rammen på 11 MNOK vil komme i 
forlengelsen av diskusjonen 9. januar. 
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FELLES KLIENTDRIFT 
 
Bjørn Kopperud, leder av Uninetts kundeavdeling, gjorde rede for status på 
konseptutredningen om felles klientdrift i UH-sektoren og oppdatert tidsplan frem mot 
behandling i Digitaliseringsstyret.  
 
Sluttrapport og saksdokument utarbeidet for Digitaliseringsstyret var gjort tilgjengelig 
som saksunderlag. Referansegruppen, styringsgruppen, UH-IT og fagutvalg for IMD har 
alle kommet med verdifulle innspill til arbeidet. Digitaliseringsstyret fikk også 
presentert sluttrapporten i sitt forrige møte.  
 
Bjørn Kopperud presenterte prosjektgruppens tanker om hva som gjenstår før 
Digitaliseringsstyret endelig kan ta stilling til prosjektforslag for planleggingsfasen, samt 
hvordan det gjenstående arbeidet tenkes gjennomført. Gjenstående arbeid vil 
gjennomføres og sluttrapporten oppdateres før utredning og prosjektforslag sendes på 
høring i sektoren. Oppdatert sluttrapport og oppsummerte høringssvar vil forelegges 
fagutvalget for behandling før endelig prosjektforslag fremmes for vedtak i 
Digitaliseringsstyret 29. april. 
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Prosjektgruppen ser for seg å gjøre følgende: 
• Kvalitetssikre tallmaterialet i rapporten, fordi det leder til usikkerhet i anslag på 

økonomiske gevinster. Kommer nå til å fokusere på personalkostnader og 
holde utstyrskostnader utenfor. 

• Tydeliggjøre leveransemodell i valgt konsept. Presisere at konseptet innebærer 
å bygge noe nytt, ikke å videreføre eller skalere opp eksisterende 
klientdriftmiljø ved en av de store institusjonene. 

• Innhente erfaringer fra Norsk Helsenett som har etablert felles klientdrift i 
helseforvaltningen. 

 
Fagutvalgets medlemmer støttet presenterte forslag for sluttføring av 
konseptutredningen og kom med følgende innspill:  

• Sammenlign fremtidskonseptet med morgendagens klientdrift, ikke med 
gårsdagens. 

• Norsk Helsenett leverer klientdrift for rene administrative tjenester til 
helseforvaltningen, og det sies at dette ikke dekker behov for forskere (USIT får 
forespørsler fra forskningsinstitusjoner om klientdrift). Relevansen er derfor 
usikker. 

• Inkluder de administrative kostnadene med felles klientdrift i regnestykket. 
• Tydeliggjør gevinster/effekter også for mindre institusjoner. 
• Løsningen med standardiserte lokale klienter er for de fleste, ikke for alle. 
• Høringsperioden må være på minst en måned, for å gi tid til nødvendig 

behandling ved institusjonene. 
 
Fagutvalget tok justert plan til orientering og ser frem mot høring i sektoren. 
 

 
5 
 

 
EVENTUELT 
 
Ingen saker.  
 

 


