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Muliggjørende plattform, datadeling og tilgjengeliggjøring av 
data fra FS 

Notatet forsøker å avgrense og konkretisere aktiviteter knyttet til muliggjørende plattform, 
datadeling og tilgjengeliggjøring av data fra FS. For muliggjørende plattform legges det opp til 
en videreføring av påbegynt aktivitet med langsiktig fokus og begrenset innsats i tiden som 
kommer. For datadeling og tilgjengeliggjøring av data fra FS legges det opp til betydelig større 
aktivitet og innsats, med fokus på konkrete og raske leveranser. 
 
Muliggjørende plattform 
 
Realisering av sektorens handlingsplan for digitalisering krever et felles løft og en mobilisering 
av den samlede kapasiteten hos fellesaktørene og institusjonene. Ved å tilrettelegge for et 
bredere samarbeid med næringslivet og andre offentlige etater og virksomheter kan man også 
åpne for en høyere grad av innovasjon og nyskapning innen sektoren enn det vi ser i dag. 
Muliggjørende plattform som konsept handler om å legge til rette for et økosystem for digital 
samhandling og tjenesteutvikling i høyere utdanning og forskning der deltagende aktører med 
forskjellige funksjoner samarbeider mot felles verdiforslag. Den muliggjørende plattformen vil 
være en samling av funksjoner og tjenester samt føringer for disse, inklusivt begreper, 
forvaltningsprosesser samt insentiver for datadeling og betalingsmodeller. 
 
En konseptfase for muliggjørende plattform er igangsatt høsten 2019 i regi av Unit og Uninett, 
med fokus på å etablere overordnet målbilde og styringsregler. Selve etableringen av 
plattformen vil ikke gjøres gjennom et stort og langvarig utviklingsprosjekt, men i 
inkrementelle steg og mindre prosjekter som alle i seg selv vil gi gevinster for sektoren.  
 
Konseptfasen foreslås videreført i første halvår av 2020, med innsats omtrent som på dagens 
nivå, men med tydeligere representasjon fra sektoren. Den videreførte konseptfasen foreslås å 
inkludere følgende aktiviteter: 

• Fortsette arbeidet med å kartlegge behov og interesse fra ulike brukergrupper. I høst 
er det gjennomført workshoper med representanter fra privat næringsliv og studenter, 
i første halvår 2020 planlegges tilsvarende arrangement med forskere som målgruppe. 
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• Oppsummere det overordnede målbildet fra kartleggingen med fokus på føringer til 
prosjekter som realiserer den muliggjørende plattformen. Målbildet forventes å 
inkludere infrastruktur for drift og styring av tjenester. 

 
Datadeling 
 
Studenter, lærere, forskere, ledelse og administrasjon behøver tilgang til digitale tjenester og 
korrekte og oppdaterte data som understøtter deres arbeidsprosesser og beslutninger. Data 
lagres og vedlikeholdes i dag mange steder, det er få muligheter for å utveksle data på tvers, 
og data som burde vært åpne og lett tilgjengelige er ofte ikke det. Ansvarsforholdene er uklare 
og koordinering mangler. Felles beste praksis og nødvendig støtteinfrastruktur mangler også. 
 
Forslag til mandat for konseptfase på datadeling foreligger. Konseptfasen planlegges 
gjennomført i første halvår av 2020, med Unit som ansvarlig og med tydelig sektorinvolvering. 
Arbeidet vil ha fokus på konkret og praktisk arbeid med masterdata, utveksling og 
tilgjengeliggjøring av data, og være tett koblet til relevante aktiviteter i sektoren.  
 
Konseptfasen vil spesifisere følgende aktiviteter: 

• Etablere informasjonsmodell med et minste sett av felles begreper. Se arbeid med 
masterdatakilder for forskning i sammenheng med masterdata i felles IAM og BOTT:ØL 
og avklare ansvar for utvalgte masterdata. 

• Spesifisere arkitekturkrav relatert til datadeling og prosesser for dataforvaltning, 
prosesser utarbeides i planlagte konseptfase for Masterdatakilder for forskning. 

• Ferdigstille arbeidet med felles referansearkitektur for integrasjoner (UH:IntArk) og 
etablere en felles tilnærming til API-er. Dette med utgangspunkt i en god forståelse for 
sektorens mange og ulike behov for utveksling og tilgjengeliggjøring av data. Arbeidet 
bør også benytte nasjonale referansearkitekturer for eOppslag og eNotifikasjon. 

• Samkjøre løsninger for integrasjonstjenester og etablere felles integrasjonsplattform. 
Se spesielt på Feide og felles IAM, på integrasjonsarbeid i BOTT:ØL og på nasjonale 
fellesløsninger. 

• Koordinere datadelingsaktiviteter, herunder konkret og praktisk arbeid i sektoren samt 
aktiviteter relatert til Units myndighetsrolle (eks: innspill til ny UH-lov, datafordeler i 
sektoren, segmentansvar for Folkeregisteret). 

 
Arkitekturer, rammeverk og tjenester for utveksling og tilgjengeliggjøring av data vil tas frem i 
regi av datadelingsprosjektet. Utvikling av spesifikke integrasjoner og API-er gjøres ikke i 
datadelingsprosjektet, men i tilknytning til den enkelte tjeneste eller i egne prosjekter. 
 
Tilgjengeliggjøring av data fra FS 
 
Sektoren har i flere år etterlyst tiltak for å modernisere FS og gi enklere tilgang til 
programmerbare grensesnitt mot FS. Sektoren har store forventninger om å komme raskt i 
gang med det som ofte refereres til som «FS 2.0». Unit har lansert muligheten for en 
omprioritering av utviklingsressursene av FS med større fokus på modernisering og 
tilgjengeliggjøring av data og funksjonalitet. Dette har fått bred oppslutning. Videre arbeid 
med FS forventes å bidra til enklere integrasjon av nye verktøy og til en modernisering av 
dagens løsninger gjennom kjøp av standardapplikasjoner eller videreutvikling av 
brukerapplikasjoner. Arbeidet må være transparent og baseres på omforente prioriteringer. 
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Unit tar sikte på å ha følgende klart for behandling i Digitaliseringsstyret 29. april:  
• Et helhetlig veikart for FS (forvaltnings- og utviklingsplan) 
• Forslag til et separat prosjekt på tilgjengeliggjøring av data fra FS gjennom API-er 

Tilgjengeliggjøring av data fra FS vil være en del av det helhetlige veikartet for FS, men 
planlegges kjørt som et separat prosjekt tett koblet til datadelingsprosjektet. Prosjektet for 
tilgjengeliggjøring av data vil benytte arkitekturer, rammeverk og tjenester fra det overordnete 
datadelingsprosjektet.  
 
Følgende aktiviteter vil inngå i det videre arbeidet:  

• En funksjonell gjennomgang av eksisterende grensesnitt hvor det blant annet skal 
innhentes forventninger og tilbakemeldinger fra brukere og kunder, samt ønsker om 
videreutvikling av funksjonalitet.  

• En teknisk gjennomgang hvor det skal gjøres en vurdering av nåværende 
løsningsarkitektur; Applikasjoner, database, API-er og integrasjoner/mellomvare. 
Vurderingen skal beskrive nåsituasjonen samt anbefale tiltak i et treårig veikart for å 
realisere fremtidige mål for et modernisert og plattformifisert FS.  

• Utarbeide plan for arbeidet med FS-API 

Arbeidet med tilgjengeliggjøring av data fra FS vil også gjennomføres i tråd med felles policy og 
infrastruktur for deling av data utarbeidet i datadelingsprosjektet beskrevet over.  
 
 


