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1. BAKGRUNN 

[Beskriv kort bakgrunnen for dette forslaget om å starte en ny konseptfase.  
• Relevante målbilder og initiativer i handlingsplanene for digitalisering. 
• Hvilken situasjon eller uløste problemer ligger til grunn for dette forslaget? 
• Hvilke brukergrupper/interessenter er det som har disse behovene?  
• Nye krav, lover eller bestilling i tildelingsbrev eller annen bakgrunn for prosjektet? 
• Tidligere arbeid som vil ha betydning for prosjektet (Stortingsmeldinger, handlingsplan?] 

 
 

 
Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning definerer store og ambisiøse målbilder 
knyttet til digitalisering av kunnskapssektoren. For å lykkes med realiseringen av disse målbildene vil det 
være nødvendig å mobilisere den samlede kapasiteten til fellesaktørene og institusjonene innenfor høyere 
utdanning og forskning. Ved å tilrettelegge for et bredere samarbeid med næringslivet og andre offentlige 
etater og virksomheter kan man i tillegg åpne for en høyere grad av innovasjon og nyskapning innen 
sektoren enn det vi ser i dag. 
 
Det er også behov for effektivisering og et høyere tempo i digitaliseringsarbeidet. For høyere utdanning og 
forskning er dette en forutsetning for å være internasjonalt konkurransedyktig. I tillegg vil direkte offentlige 
bevilgninger reduseres over tid - ABE-reformen innebærer en årlig reduksjon av tildelinger på 0.5%. 
 

 
 
Unit kan legge til rette for dette ved å etablere en muliggjørende plattform for kunnskapssektoren. En 
muliggjørende plattform er et digitalt økosystem bestående av aktører, tjenester og styringsprinsipper for 
hvordan interaksjonen i økosystemet skal gjennomføres.  
 
I konseptfasen vil vi ytterligere konkretisere hva som menes med begrepet muliggjørende plattform, og hva 
som behøves av ressurser og kunnskap for å realisere dette. Vi vil trekke mye på erfaringer og eksempler 
fra etablerte, internasjonale plattform-økosystemer (som Facebook, IOS, Google, Amazon etc) i tillegg til 
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andre, tilsvarende initiativer i offentlig sektor i inn- og utland (f.eks Altinn og Feide). Institusjoner i 
kunnskapssektoren vil være viktige bidragsytere både til konseptfasen og implementeringen av prosjektet. 
Kostnader ved utvikling, drift og forvaltning av plattformen og hvordan dette skal finansieres vil være et 
sentralt tema.  
 

En muliggjørende plattform kommer ikke i tillegg til de andre initiativene i handlingsplanen, men er både et 
resultat og et virkemiddel for å kunne oppnå det handlingsplanen beskriver. Målbildene og initiativ-
beskrivelsene i handlingsplanens kapittel 6 om Infrastruktur, mellomvare og data (IMD) er direkte relevante 
for muliggjørende plattform: 
 

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

	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.	

	MIMD4	 Infrastrukturen	er	fleksibel,	tilgjengelig	og	trygg.	Den	legger	til	
rette	for	mobilitet	og	utvikling,	og	har	tilstrekkelig	kapasitet.  

 
Dette prosjektet vil ikke utvikle detaljerte løsninger for de ulike initiativene i handlingsplanen. Til det blir 
scopet for stort. En rekke andre prosjekter vil og har blitt igangsatt i for å gjøre dette (for eksempel felles 
løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM), felles referansearkitektur og –styring, og løsning for 
masterdata og datadeling). Disse prosjektene kan og bør igangsettes parallelt med dette mandatet, og bør 
sees på i sammenheng siden de endelige leveransene vil inngå som sentrale komponenter og tjenester i 
plattformen. Prosjektet «muliggjørende plattform» vil være et paraplyprosjekt som beskriver et fremtidig 
målbilde for økosystemet for digitalisering av kunnskapssektoren, setter fokus og retning for andre 
pågående aktiviteter og initierer andre underprosjekter for å sørge for at tjenestekatalogen i plattformen 
vil være tilstrekkelig komplett. 
 
Andre initiativer fra handlingsplanen under områdene Utdanning, Forskning og Administrative tjenester vil 
også dekkes av plattformen (f.eks U7: Neste generasjon nasjonal utdanningsplattform som et åpent 
økosystem for tjenester). En plattform vil også indirekte muliggjøre en raskere realisering av de andre 
målbildene innen disse områdene. Selve prioriteringen av detaljoppgavene i veikartet til disse områdene 
kan endres på kort sikt som et resultat av etableringen av en plattform – for eksempel vil man i en periode 
måtte prioritere modularisering og implementering av åpne grensesnitt (API-er) for eksisterende tjenester 
fremfor ny funksjonalitet. Dette er et nødvendig arbeid som må være på plass før man kan hente ut de 
store gevinstene med etableringen av plattformen. 
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2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 

[Beskriv hvilke behov eller uløste problemer prosjektet skal være rettet mot.] 

En muliggjørende plattform vil først og fremst legge til rette for økt innovasjon og raskere digitalisering av 
kunnskapssektoren. Den vil åpne for at flere aktører kan bidra med å utvikle et større mangfold av tjenester 
og integrasjoner. 

I tillegg vil de ulike aktørene i økosystemet få dekket andre og ganske ulike behov, avhengig av hva slags 
rolle og oppgave de vil ha. Aktørene kan deles inn i fire hovedgrupper: Plattformleverandør, 
applikasjonsutviklere, datatilbydere og sluttbrukere. Disse er beskrevet nedenfor. 

Aktører kan også inneha flere roller. Noen institusjoner vil både være applikasjonsutviklere og sluttbrukere. 
Applikasjonsutviklere kan også være dataeiere og sluttbrukere. Direktoratet Unit vil ha ansatte som har alle 
fire rollene. Det at aktører i økosystemet har flere roller alt etter hvilke oppgaver som skal løses blir ofte 
trukket fram som en stor fordel med plattformer. 

 
2.1.1. Plattformleverandøren(e) 

Plattformleverandøren er ansvarlig for plattformens infrastruktur, referansearkitektur og regler for 
arkitekturstyring. Det vil legges til rette for at hele økosystemet kan bidra til selve etableringen og 
utviklingen av infrastrukturen, men plattformleverandøren kan også levere både tekniske og faglige 
basistjenester, samt grunnleggende applikasjoner for sektoren. Plattformleverandøren får dekket følgende 
behov: 

- En referansearkitektur for kunnskapssektoren 
- Styringsmodeller for eierskap til data og programvare, anskaffelser og etterlevelse av lover og 

regler (governance) 
- Økonomiske og merkantile prosesser relatert til anskaffelser og økosystemer. 
- Økt tjenestekatalog: Tjenester og applikasjoner som tidligere ikke ville blitt prioritert kan utvikles av 

andre i økosystemet. 
- Økt grad av innovasjon og nyskapning ved at institusjonene selv eller andre aktører nærmere 

sluttbruker får tilgang til plattformen. 
 
 

2.1.2. Applikasjonsutviklere 

Det vil være ulike applikasjonsutviklere i økosystemet. Applikasjoner kan leveres av 

- Institusjoner innen sektoren. Dette vil først og fremst være større institusjoner med egne 
utviklingsavdelinger. Institusjonene kan benytte seg av plattformen til å utvikle lokale løsninger 
og/eller løsninger av allmenn nytte som kan inngå i plattformens tjenestekatalog. 

- Eksterne leverandører/privat sektor som kan nyttiggjøre seg av tjenestene og infrastrukturen i 
plattformen til å utvikle innovative løsninger som plattformleverandøren eller institusjonene ikke 
har evne eller kapasitet til å utvikle selv («the long tail»). 
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- Leverandører av sentrale tjenester og applikasjoner. I tillegg til Unit vil dette være andre nasjonale 
organer som f.eks NSD, DIKU, NOKUT etc. Dette vil typisk være grunnleggende tjenester og 
applikasjoner som hele sektoren er avhengig av – også institusjoner med begrenset eller ingen 
utviklingskapasitet. 

Noen av de behovene som vil dekkes for denne gruppen er 

- en møtearena hvor de møter brukere og arkitekter  
- tilgang til utviklings- og testmiljø 
- Automatisk tilgang til kjernetjenester som tilgangsstyring, lagring, personvern og sikkerhet 
- tilgang til data og metadata 
- en markedsplass for publisering av løsninger. 

Ytterligere gevinster kan hentes ut avhengig av den tekniske implementeringen av plattformen og 
applikasjoner. F.eks vil en offentlig skyløsning (PaaS/IaaS) bety at applikasjonsleverandørene i enda større 
grad kan basere utviklingen på standardkomponenter som allerede finnes hos skyleverandøren(e). 
Utviklingsprinsipper som kontinuerlig utvikling og integrasjon («DevOps») vil også drastisk redusere tiden 
det tar fra idefasen til produksjonssetting av en tjeneste/applikasjon. 

 
2.1.3. Datatilbydere 

En datatilbyder vil levere data og metadata som applikasjoner bygges på. I første omgang vil dette være 
data fra eksisterende applikasjoner og systemer som eksisterer i dag, tilgjengeliggjort gjennom åpne 
grensesnitt (f.eks løsninger levert av Unit, Uninett og nasjonale felleskomponenter). 

Behov som dekkes for denne gruppen: 

- En referansearkitektur og et rammeverk for hvordan data lagres, publiseres og deles. 
- Automatisk tilgang til kjernetjenester som tilgangsstyring, lagring, personvern og sikkerhet 
- Tilgang til andre datakilder. 
- Lettere tilgang til konsumenter av data. 
- Enklere muligheter for at data kun registreres en gang. 

 
2.1.4. Sluttbrukere 

En sluttbruker er en bruker av en tjeneste eller applikasjon som inngår i plattformen. Her finnes det også 
ulike typer: 

- Studenter, ansatte og forskere som brukere av applikasjoner. 
- Administratorer og IT-ledere i institusjoner og virksomheter som gir ansatte og studenter tilgang til 

applikasjoner og data. 
- Eksterne aktører som benytter seg av tjenester i plattformen til egne applikasjoner (f.eks til 

verifisering av studentbevis). 

Behov som vil dekkes er bl.a 

- enklere tilgang til applikasjoner 
- et godt og dekkende utvalg og valgfrihet i hvilke løsninger de bruker 
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- mulighet til å dele erfaringer ved bruk av løsningen 
- tilgang til en åpen plattform og data som kan brukes i undervisningsøyemed 
- rask tilgang til nye løsninger og oppgraderinger (siste versjon). 
- Oversikt og statistikk over bruk og tilganger 

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

[Beskriv den endrede situasjonen som ønskes oppnådd etter at prosjektet er gjennomført.] 

Når en muliggjørende plattform er etablert inkludert en forvaltningsorganisasjon så skal IKT utviklingen bli 
bedre, raskere og billigere: 

- Bidra til større grad av innovasjon 
- Sikre raskere tjenesteutvikling 
- God informasjonssikkerhet og ivaretagelse av personvern 
- Bidra til gjenbruk av løsninger og sikre at data kun registreres en gang. 
- Gi enklere tilgang til gode og dekkende IKT løsninger/applikasjoner 
- Skape valgfrihet for institusjonene/brukerne der det ikke er standardiserte løsninger 
- Bidra til sikker drift 
- Livstidsfokus: Personlige dataobjekter følger bruker/person og ikke institusjon, og 

lagres/oppbevares for ettertiden. 
- Bidra til god forvaltning og etterlevelse av lover og regler 
- Sikre effektiv distribusjon av IKT løsninger og applikasjoner 
- Skape økt næringsutvikling. 

Det vil ta lang tid før hele det endelige målbildet for muliggjørende plattform er implementert, og målbildet 
vil sannsynligvis endres etter hvert som prosjektet og deltakerne modnes og får mer erfaring. Det er 
imidlertid fullt mulig å skape gevinster underveis i prosjektarbeidet – prosjektet vil prioritere tjenester og 
applikasjoner som i seg selv gir gevinster, og som kan implementeres og tas i bruk hver for seg. Tidlig 
realisering av gevinster, Inkrementell utvikling og hyppige produksjonssettinger vil være viktige 
prinsipper for implementeringen av prosjektet.  

 

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 

[Finnes det andre pågående eller påtenkte prosjekter, internt eller eksternt, innenfor det samme 
problemområdet som prosjektet kan tenkes å bli påvirket av, og som det eventuelt kan bli behov for 
å samordne seg med på en eller annen måte?] 

Følgende prosjekter vil være delelementer i realisering av en nasjonal muliggjørende plattform og 
konseptutredningen må samordne sine anbefalinger med disse prosjektene: 

- Feide – Uninett AS 
- IAM prosjektet (identitets- og tilgangsstyring) – Uninett AS 
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- Datalagring – Unit 
- Skytjenester og lagring – Unit 
- Microdata.no og andre prosjekter hos NSD 

Følgende aktiviteter må også samordnes mot da det er avhengigheter og koblinger med disse: 

- Veikart for utdannings – og forskningstjenester (f.eks FS og Cristin/NVA) 
- Pågående og planlagte prosjekter for utvikling av nye tjenester (eks: Arbeidslivsportalen, 

Studentmobilitet og pågående konseptvalgutredninger for beslutningsstøtte). 

For pågående og planlagte utviklingsprosjekter er det først og fremst sentralt at løsningene designes slik at 
de kan inngå i en fremtidig plattform uten altfor mye omskriving. For eksempel bør alle nye tjenester 
leveres med åpne API-grensesnitt. Det er viktig at man tenker helhetlig når teknologivalg gjøres, slik at 
sektoren unngår fremtidige siloer og monolitter uten koblinger til resten av økosystemet. 

 

 
3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 

[Er det et behov for å involvere andre virksomheter for å kunne realisere et prosjekt? Finnes det 
behov og mål som muligens kan realiseres ved hjelp av andre virksomheter?]  

Ja, skal økosystemet fungere må det bestå av en rekke andre virksomheter og institusjoner både i og 
utenfor kunnskapssektoren. I konseptfasen vil involveringen først og fremst være i form av diskusjoner, 
presentasjoner og workshops med deltakerne fra sektoren for å få formidlet konseptet og få 
tilbakemeldinger. Vi ønsker også så tidlig som mulig å knytte til oss mulige eksterne aktører fra næringslivet 
for å få tilbakemelding og innspill om konseptet. 

I selve prosjektgjennomføringen vil vi måtte mobilisere et større antall eksterne virksomheter for å få 
etablert tjenester og applikasjoner i plattformen. 

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 

[Kan det være behov for å anskaffe konsulentbistand for å gjennomføre prosjektet, eller kan det 
være aktuelt å anskaffe en løsning i markedet, eller å utvikle en løsning ved hjelp av ekstern 
leverandør?] 
 
Konseptfasen gjennomføres i hovedsak av egne ressurser i Unit, Uninett og representanter fra UHene. Det 
kan være behov for å benytte ekstern rådgivning eksempelvis gjennom Gartner. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 

[Angi hvilke politiske føringer som kan få betydning for prosjektet, og som dermed må tas hensyn til i 
konseptutredningen.  

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor: 
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• Brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på 
viktige livshendelser 

• Statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle digitale tjenester. Eksisterende plattformer 
og nasjonale felleskomponenter skal utnyttes bedre. 

• Offentlig sektor skal samhandle bedre om digitale tjenester og effektivisere ressursbruken gjennom 
styrket samordning på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer, og systematisk uthenting av 
gevinster fra digitalisering 

• Data skal i større grad deles og gjenbrukes i offentlig sektor, og åpne data skal publiseres for å 
skape innovasjon og verdiskaping i næringslivet 

• Nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling, fellesløsninger og felles arkitekturer, skal 
etableres i et helhetlig og overordnet styrt og koordinert økosystem 

• Samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet skal styrkes for å oppnå bedre og mer 
effektive tjenester og for å legge til rette for innovasjon 

 

Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning peker på føringene som er gitt i 
stortingsmeldingen for digitalisering og i regjeringens årlige digitaliseringsrundskriv: 

• Sett brukeren i sentrum. 
• Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. Prototyping og utprøving foran utredning. Bruk 

tverrfaglige team i størst mulig grad. 
• Data lagres kun én gang og skal gjøres tilgjengelige for gjenbruk. 
• Bygg inn sikkerhet og personvern i løsningene. 
• Sikre kontroll på tilgang til data og ressurser. 
• Sky først: Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester 

gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør offentlig sektor velge slike 
tjenester. 

• Offentlig sektor skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer 
effektivt 

Andre relevante føringer kan være bruk av nasjonale felleskomponenter (ID-porten og Altinn), samsvar 
med nasjonale arkitekturprinsipper, og bruk av nasjonale standarder.  

3.5. Virksomhetsarkitektur 
[Angi eventuelle føringer og muligheter (arkitekturprinsipper, veikart og målbilder for arkitektur mm.) som 
ligger i virksomhetens eksisterende virksomhetsarkitektur og kan ha konsekvenser for konseptvalget. 
Viktige føringer for løsningsarkitekturen, som skal ivaretas i planlegging- og gjennomføringsfasen, kan også 
nevnes her og detaljeres senere.] 
 

Difis overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor (2019) gir føringer som skal øke evnen til 
samhandling både internt i kunnskapssektoren og med resten av Norsk offentlig sektor, og gi bedre 
brukerorienterte tjenester med reduserte kostnader. 

De strategiske valgene fra handlingsplanen beskrevet i kapittel 1 gir føringer i avveining mellom (1) 
enklere og mer effektiv tjenesteforvaltning og (2) fleksibilitet og autonomi. De har konsekvenser for 
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hvilke prosesser, løsninger og informasjonsmodeller som skal standardiseres. Disse valg har også 
konsekvenser for dataforvalting:  

- Administrasjons- og støtteprosesser trenger standardiserte data der institusjonslokale prosesser 
kan støttes av «lokale» data om lokale entiteter (studenter, ansatte, ++) 

- Lærings- og forskningsprosesser trenger delte data (læringsobjekter og forskningsdata) som ressurs 
for innovasjon på tvers av institusjoner 

Andre føringer må spesifiseres tidlig i utarbeidelse av den muliggjørende plattformen. Disse føringene 
bør inkludere: 
- Krav til anvendelse av felles begreper, datamodeller og autoritative kilder 
- Krav til samhandling med nasjonale tjenester, både i og utenfor kunnskapssektoren 
- Krav til komponenter og grensesnitt  
- Krav til forvaltning og drift 

 

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

[Angi nyttige erfaringer og henvis til identifisert dokumentasjon som vil være relevant for arbeidet i 
konseptutredningen.] 

Andre, tilsvarende plattformprosjekter i offentlig sektor, f.eks NAV og Skatt. 

Det er også nyttige erfaringer som kan gjenbrukes fra arbeidet med Feide og Dataporten. 

 

5. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 
5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

[Foreslå hvem som skal bli ansvarlig for å gjennomføre konseptfasen, hvem som fatter beslutninger 
om konseptfasens fremdrift og leveranser, og hvordan arbeidet bør organiseres.] 

Unit ved Lars Fredrik Hatlehol (direktør for avdeling IT-utvikling) har ansvaret for gjennomføring av 
konseptfasen. Ansvaret for prosjektgjennomføringen skal vurderes i konseptarbeidet. 

Det etableres en styringsgruppe for konseptfasen bestående av: 

Roar Olsen Unit, Sigurd Eriksson Unit, Tom Are Røtting Uninett AS, NN Uninett AS.  

Arbeidsgruppen består av: 

- Lars Hatlehol, Unit, leder for konseptprosjektet, 25% 
- Geir Vangen, Unit, 25% 
- Andreas Solberg, Uninett AS, 25 % 
- Hildegunn Vada, Uninett AS, XX%  
- Heidi Johanne Bergh-Hoff, Unit xx% 
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- NN, UH IT utpeker en deltaker, ca 20 % 

Konseptfasen finansieres ved at deltagende organisasjoner selv dekker deltagelsen.  

 
5.2. Interessenter i konseptfasen 

[Gi innspill til hvilke interessenter eller interessentgrupper som blir viktig å involvere i 
gjennomføringen av konseptfasen.] 

Følgende interessentgrupper skal involveres i gjennomføring av konseptfasen: 

- Fagutvalg IMD/Arkitektur 
- Andre fagutvalg (forskning og utdanning) 
- UH IT 
- Ledermøtet Unit 
- Ledermøtet Uninett AS  
- Digitaliseringsstyret (mottager av sluttrapport med anbefaling) 

 
5.3. Resultater fra konseptfasen 

 

# Milepæl Plan Faktisk 

1 Mandat godkjent av styringsgruppa inkludert en plan for gjennomføring 
av konseptfasen 

30.08  

2 Detaljering av behov dokumentert 31.10  

3 Analyse av muligheter utført 30.11  

4 Anbefalt målbilde og løsningskonsept beskrevet 15.12  

5 Prosjektforslag for planleggingsfase som underlag for BP2 i 
Digitaliseringsstyret 

20.12  

 [Et prosjektforslag er et ledelsesprodukt som beskriver hvorfor det er riktig å iverksette et prosjekt for å 
ivareta et identifisert behov, hvorfor det foreslåtte konseptet er valgt, forvente gevinster fra prosjektet, 
samt rammebetingelser og forslag til organisering og gjennomføring av prosjektet. Prosjektforslaget 
opprettes i konseptfasen og baserer seg på mandatet for konseptfasen.] 

 
5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

[Beskriv planlagt varighet for konseptfasen, fasens kostnadsbehov og forventet behov for 
personressurser.] 
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For ressursbehov, se kapittel 5.1 

Kostnadene i konseptfasen dekkes av egenfinansiering fra de deltagende virksomhetene – i hovedsak Unit 
og Uninett. 

 
5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

[Ofte foreligger det en idé til hvordan et prosjekt vil kunne angripe den utfordringen som foreligger. 
Det vil si et konsept som ønskes nærmere utredet i en konseptfase. Finnes det idéer til flere 
alternative konsepter beskrives også de her.  

Det er også vanlig at det finnes et konkret forslag til teknisk løsning som trolig vil dekke det behovet 
som er identifisert. Dette forslaget kan eventuelt også nevnes her, men bare som en måte å 
konkretisere behovet på. Vær på vakt mot å tenke for mye løsning på dette stadiet. Hovedpoenget 
med en konseptfase er å først forsikre seg om at et eventuelt prosjekt blir rettet mot det reelle 
behovet, og så velge den beste måten å tilnærme seg oppgaven på, dvs det beste konseptet.] 
 
Litteraturstudier hvor en plattform defineres både utifra et økonomisk og teknisk perspektiv: 

- Parker et al. (2016) Platform revolution 
- Tiwana, A. (2013). Platform Ecosystems 

 
Kurs fra UIO: https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INEC1820/h18/timeplan/9--plattformer-og-
okosystemer-2018-bygstad.pdf 
 
En mulig tilnærming kan være å teste ut anvendelse av målbilde og konsept på FS som en del av 
konseptutredningen. 
 
Studiebesøk hos andre som har gjort eller gjennomfører tilsvarende prosjekter.  
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6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

[Før dette mandatet legges frem for godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-
behandling bør sjekklisten for BP1 gjennomgås av forslagsstiller for å verifisere at innholdet i 
mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en positiv BP1-beslutning. Kommenter eventuelle punkter der 
det er uklarheter eller spesielle forhold som må avklares i forbindelse med behandlingen ved BP1. 

I forbindelse med BP1-behandlingen kan disse kommentarene naturligvis oppdateres, i likhet med 
resten av dokumentet.] 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien?  

3 Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? 

 

4 Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et 
prosjekt eller som en linjeoppgave? 

 

5 
Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

 

6 Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem 
utredningen skal finansieres? 

 

7 Er det behov for mer informasjon før det kan 
fattes en beslutning? 

 

  



 
 Mandat for konseptfase  

 

 Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.2  
 15 

7. VEILEDNING – MANDAT FOR KONSEPTFASEN 

Hva er et mandat for konseptfasen? 
Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en utredning av et 
mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til et prosjekt. 

Formål med mandatet: 
Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller idéen som 
skal utredes, og de rammebetingelsene som gjelder for konseptfasen. 

Hvem utarbeider mandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som er ansvarlig for 
forslaget. 

Når utarbeides mandatet? 
Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet 
oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektforslaget, og senere av 
styringsdokumentet. 

Hvem mottar mandatet? 
Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte virksomhetsledelsen. 
Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i 
ledelsen. 

Hvordan skal dokumentmalen brukes? 
Malen hjelper deg til å passe på at du har fått med alt som dokumentet bør si noe om, og til å få en god 
struktur i dokumentet som gjør det lettlest og oversiktlig. Alle prosjekter er forskjellige, så det er ikke 
sikkert at alle punktene i malen er like relevante for ditt prosjekt. Uansett vil malen ha en verdi som 
«sjekkliste» for hva som kanskje bør omtales i dokumentet. Hvis et punkt overhodet ikke er relevant for ditt 
prosjekt, skriver du bare «Ikke relevant». Hvis det er noe du ønsker å dokumentere som ikke fanges opp av 
malen kan du gjerne legge inn et nytt punkt.  

 

 


