
Møte i Digitaliseringsstyret
Møte 1 – 2020, Gardermoen

30.1.2020



Saksliste Digitaliseringsstyrets møte 30.01.2020
Nr. Type Tid Sak Innleder

01 V 10:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby

02 V Godkjenning av referat fra møte 20.11.2019 Ida Munkeby

10:05 Faglig innlegg KI – eksempler på bruk og gevinster Morten Dalsmo, Sintef Digital 
Nina Funnemark, Lånekassen

03 O 10:50 Orienteringer fra direktør i Unit Sigurd Eriksson 

04 V 11:10 Revisjon av digitaliseringsstrategien for UH-sektoren Ingrid Melve

11:30 Lunsj (45 min)
05 V 12:15 Tjenestestyringsmodell – anbefaling fra arbeidsgruppe Kristin Selvaag
06 V 13:00 Prosjektforslag Datadeling Per Hovde

07 V 13:20 Prosjektforslag Beslutningsstøtte Anders H. Reitan
08 V 13:40 Styringsdokument Masterdatakilder for forskning Frode Arntsen

14:00 Pause (15 min)
09 V 14:15 Finansiering av felles IAM Tom Are Røtting/Lars Skogan, Uninett
10 V 14:40 Nasjonalt Masteropptak - oppfølging etter ekstern kvalitetssikring Camilla Haugland, UiO/Helge Dønnem, PwC
11 O 15:10 Status nasjonal digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson/Jan-Petter Abelsen, Karabin
12 O 15:30 Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning Sigurd Eriksson
13 O 15:45 Evaluering av møtet Ida Munkeby
14 O 15:50 Eventuelt



SAK 1/20 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN



Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.



SAK 2/20 
GODKJENNING AV REFERAT



Sak 2/20 Godkjenning av referat

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Referatet fra møte 20.11.2019 godkjennes.



FAGLIG INNLEGG KI 
– EKSEMPLER PÅ BRUK OG GEVINSTER



Kunstig intelligens i Lånekassen

Januar 2020 - Gardermoen

Johan Fu - Leder Analyse og Kunnskap
Gustav Aagesen - Leder Data og Informasjonsforvaltning (CDO)
Nina Schanke Funnemark – Administrerende Direktør

Erfaringer og utsikter



Lånekassens virksomhetsstrategi



Bruk av maskinlæring



Interne bruksområder

- Intelligent automatisering
- Kø-styring, produktivitet og forutsigbarhet
- Kompetanseplanlegging
- Kvalitetskontroll
- Kundedialog



Annen utforskning av KI

• Årlig kontroll (2018)
• Betalingsutsettelse (2018)
• Sannsynlighet for at kunden tar kontakt (2019)
• Kredittscoremodell (2019)
• Kategorisering av e-henvendelser (2020)
• Opptaksbrev (2020)
• Clusteringsanalyse / kundesegmentering (2020)
• Kundenes prefererte kommunikasjonskanal (tba)
• …



Fremtidsvisjon: Modell- og datadrevet tilnærming

# Spot Check Algorithms
models = []
models.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto')))
# evaluate each model in turn
results = []
names = []
for name, model in models:
kfold = model_selection.KFold(n_splits=10, random_state=seed)
cv_results = model_selection.cross_val_score(model, X_train, Y

Next Best 
Action

Sykestipend

Foreldrestipend

Utdanning i utlandet



Fremtidsvisjon: Modell- og datadrevet tilnærming

# Spot Check Algorithms
models = []
models.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto')))
# evaluate each model in turn
results = []
names = []
for name, model in models:
kfold = model_selection.KFold(n_splits=10, random_state=seed)
cv_results = model_selection.cross_val_score(model, X_train, Y

Kredittscoremodell

Tilbakebetalere

Høy sannsynlighet for mislighold Informere kundene om 
betalingsutsettelse

Betalingsutsettelsesmodell

Kunder som har brukt 
opp 36 måneder

Facebook som foretrukne 
kommunikasjonskanal

Oppringing som foretrukne 
kommunikasjonskanal

Chat/melding som foretrukne 
kommunikasjonskanal

Får ekstra 
betalingsutsettelse

Får ikke 
betalingsutsettelse



Hva skal til for å 
benytte kunstig intelligens 
for å støtte saksbehandlingen?



Økosystem

- Orden i eget hus for 
bedre samhandling 
gjennom bruk av 
autorativ data

- Nye tjenester og nye 
leveranseformer



Makro- og mikroøkologi



Makro- og mikroøkologi

Informasjon

Transaksjon

Målrettet

Proaktiv

Tjeneste



Utvidet produkteierskap

Produksjon

Hendelser (Operative)

Hendelser (data)

Data inn

Datasett (snapshots)

Data ut

Form på data

Hendelser (Funksjonelle)

Operativt produktområde

Aktører

Konsepter

Kodeverk

Datasett

Behandling

Metadata Analysegrunnlag



Arkitektur for analyse som 
utnytter markedet og økologien (konsept)

Arbeidsbenk for 
avansert analyse

Logisk 
datavarehus API

Konseptutredning: 
Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren (Unit, 2020)



Erfaringer

1. For vår bruk kan KI bli en mulig komponent i tradisjonell programvareutvikling

2. Nye roller og funksjoner blir introdusert – til hvilken pris?

3. Juridiske problemstillinger må adresseres tidlig

4. Bruk av KI må eies av virksomheten

5. Informasjonsforvaltning er sentralt for effektivitet

6. Vi helt avhengig av gode data for bruk av modeller i produksjon



Samhandling om KI

1. Skal vi som sektor kunne få oversikt om effekten av våre 
tjenester bør vi også jobbe sammen om analysene

2. Fellesløsninger er mulig, også for KI-komponenter

3. Bygge kompetansen sammen

4. Det må være en forretningsdriver.



Kunstig intelligens i Lånekassen

Januar 2020 - Gardermoen

Johan Fu - Leder Analyse og Kunnskap
Gustav Aagesen - Leder Data og Informasjonsforvaltning (CDO)
Nina Schanke Funnemark – Administrerende Direktør

Erfaringer og utsikter



KUNSTIG INTELLIGENS -
EKSEMPLER PÅ BRUK OG 
GEVINSTER 
Morten Dalsmo, Konserndirektør, SINTEF



• Omstillingen av Norge krever 
høy grad av digitalisering

• Digitaliseringen påvirker alle 
samfunnssektorer

• Digitalisering er avgjørende for 
konkurransekraft og innovasjon

Norge må omstilles 
og digitaliseres
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Strategisk satsing på 
fire teknologiområder 

4

• kunstig intelligens 
• tingenes internett
• stordata
• autonome systemer

• Cybersikkerhet er et 
premiss



Kriterier for strategiske prioriteringer





Tiltrådte: 22.01.2019



Regjeringen vil ha nasjonal strategi for 
kunstig intelligens

8
Pressemelding 08.02.2019



"For ikke å komme i utakt med 
befolkningens ønsker og behov, må 
offentlig sektor i større grad kunne ta i 
bruk de nyeste teknologiene, som for 
eksempel kunstig intelligens og 
tingenes internett."

9



Nasjonal strategi for kunstig intelligens

10



Tiltrådte: 24.01.2019



12

Vi styrker norsk industri og 
offentlig sektor med AI



13

Competitive edge Technical expertiseBusiness understanding



14

Artificial intelligence

Machine learning

Deep 
learning

Reinforcement learning

Unsupervised learning

Supervised learning1

2

3



Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

15
Norwegian AI 
network for Europe



16

Redusert bruk av kjemikalier ved rensing av avløpsvann 
kan minske både driftskostnader og miljøavtrykket



• Undersøke om kunstig intelligens kan 
brukes til optimere driften av 
Høvringen renseanlegg i Trondheim

• Data fra anlegget ble brukt til å 
estimere effektiv rensegrad

• Forståelse av prosessen som helhet 
fører til konkrete anbefalinger 

Mål og utfordring

17 Bilde: Trondheim kommune



18

Skanska, SINTEF, Volvo og Ditio er først i verden med å 
utvikle kunstig intelligens for anleggsmaskiner



19



• Chatbots må adressere brukerens 
ønsker og behov på tvers av alder 
og kjønn

Design av interaksjon 
mellom mennesker 
og chatbots



• Psykologirobot for ungdom 

• Hvordan kan kunstig intelligens  
kommunisere om sensitive tema 
som psykisk helse?

SOCIAL HEALTH BOTS

23



Norwegian Open AI Lab
Oslo-node

• Lokaler hos SINTEF i Forskningsveien 1

• "Coworking spaces"

• Åpner i mars/april 2020

24



Teknologi for et bedre samfunn



SAK 3/20 
ORIENTERINGER FRA DIREKTØR I UNIT



Orienteringer:

• Rutine involvering av UH-institusjonene ved beslutningssaker med konsekvens 
for alle

• Status justering mandat og sammensetning av Digitaliseringsstyret og 
fagutvalgene

• Status fornying av FS
• Status operasjonalisering av finansieringsmodell
• Det nye Digitaliseringsdirektoratet
• Digitaliseringskonferansen



Gjennomført møte med styret UHR for å drøfte videre representasjon i 
Digitaliseringsstyret: De ser fordelen av et mindre styre, ref pkt 1

1. Mindre styre orientert mot UH for å få et tydeligere og mer 
beslutningsdyktig organ, breddeforankring gjennom formaliserte innspills-
prosesser før vedtak.
• Mulig representasjon ved 8 til 12 representanter: 5-6 universitet, 1 mindre høyskole, 1 

privat høyskole, 1 NSO, (1 institutt, 1 RHF).

2. Større styre for bredere forankring og deltagelse i selve styringsvedtakene.
• Mulig representasjon: Som i dag (18) men mulig utvide med 1 høyskole til. 1 privat 

høyskole. Ta inn eventuelle nye universiteter. Diku ønsker å delta.



Status fornying av FS

• Oppretting av tjenesteråd for studieadministrative tjenester - 1. april
• Oppdrag Gartner – vurdering av FS – 1. mai

• Vurdering av FS, funksjonelt og teknisk
• Vurdering av ny integrasjonsarkitektur, anbefaling for implementasjon
• Gi innspill til veikart-arbeidet

• Oppdatert veikart for FS – 1. Juli

• Støtte for UH-intark: 96 API'er ferdig første året.
• Støtte for meldingskøer implementert. Dekker ny Canvas-integrasjon, deler av TP

• Moderne app'er: EVUweb basert på React, Rest/Json og Feide API-manager
• "Fullføring" av EpN (basert på ny arkitektur) i 2020



Det nye Digitaliseringsdirektoratet



Hovedroller - Digitaliseringsdirektoratet





Status operasjonalisering av finansieringsmodellen

• Til Digitaliseringsstyrets neste møte onsdag 29. april 2020 vil Unit ha forankret 
et forslag i samarbeid med kontakter i UHR. 

• Dersom en gjennomføringsansvarlig institusjon, for et prosjekt som skal 
finansieres med felles midler, må ha tilgang til midler før dette, kan 
institusjonen fakturere UH-institusjonene, i henhold til fordelingsnøkkel for 
innbetaling til felles investeringsmidler etter avtale med Unit.



Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og 
forskning – Veien mot 2030

• 27. - 28. mai 2020 inviterer Unit til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 
for å diskutere status for og oppfølging av handlingsplan for digitalisering i 
høyere utdanning og forskning og stake ut felles kurs mot 2030. 

• 26. mai, dagen før konferansen, arrangeres møte- og nettverksdag for alle som 
sitter i styrer, råd og utvalg tilknyttet fellestjenestene.

• Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative 
og vitenskapelige stillinger som er opptatt av å skape de beste ramme-
betingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. 
Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste 
forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, 
undervisning, formidling og læring.



Sak 3/20 Orienteringer fra Unit

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x 



SAK 4/20
REVISJON AV DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR UH-SEKTOREN



Dagens strategi (2017-2021)

• Brukerfokuserte målbilder
• Student
• Forsker
• Lærer
• Leder

• Større organisatoriske grep
• Omorganisering av direktorater og nasjonale tiltak
• Ansvar og roller tydelig beskrevet

• Omforent tilstandsbeskrivelse
• Tiltaksbeskrivelser på flere ulike målnivåer

• Handlingsplan vedtatt av Digitaliseringsstyret 
april 2019



Oppdraget - Revisjon av digitaliseringsstrategien
• Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren for 2017–2021 skal revideres i 

2020 og ny digitaliseringsstrategi lanseres fra 01.01.2021. Unit skal lage et utkast til ny 
digitaliseringsstrategi i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Det forutsettes også 
at Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning og de oppnevnte fagutvalgene med 
representanter fra sektoren involveres. Dagens digitaliseringsstrategi omfatter ikke målbilder
som går på innhold, dimensjonering av studietilbud og forskningsinnsats. 

• Departementet mener at en ny strategi bør gi et helhetlig bilde av regjeringens 
forventninger1 til alle sider ved digitalisering i universitets- og høyskole-sektoren, herunder 
yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud, 
desentralisert utdanning, forskningsinnsats på særlig viktige områder som for eksempel 
digitalisering for grønt skifte, stordata og kunstig intelligens. Unit skal underveis i arbeidet 
regelmessig orientere Kunnskapsdepartementet om fremdriften. Utkast til ny 
digitaliseringsstrategi skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober 2020. 



Prosess: fagutvalg og Digitaliseringsstyret



Involvering og forankring

• Digitaliseringsstyret har en sentral rolle
• Fagutvalgene involveres, og noen få ekspertgrupper nedsettes (f.eks. KI og 

datadeling )
• Åpen innspillsrunde i februar, fange innspill tidlig. 

Mulig høringsrunde 25.6-14.8, men overlapper med ferieperioden
• Samarbeide med UHR, spesielt om helhetlig blikk på utvidelsene av strategien: 

innhold, dimensjonering av studietilbud og forskningsinnsats. Nedsetting av 
ekspertgrupper.

• Digitaliseringskonferansen 26-28. mai brukes for diskusjon av forslag



Sak 4/20 Revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Kunnskapsdepartementet har gitt Unit oppdrag med å revidere digitaliseringsstrategien for universitets-
og høyskolesektoren i 2020, med frist for levering 1.10.2020. Digitaliseringsstyret og fagutvalgene 
involveres. Revidert strategi skal gi helhetlig bilde av regjeringens forventinger til alle sider ved 
digitalisering i UH-sektoren, noe som utvider målbildet.

Sakstype Drøfting

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret støtter forslag til vedtak med bakgrunn i innspillene som kom fram i diskusjonen, og 
ber Unit utarbeide forslag til mandat og fasilitere en rask prosess for å få på plass  ledelse og deltakelse i 
redaksjonskomiteen. Mandat og sammensetning av redaksjonskomiteen  behandles på epost.

x



SAK 5/20 
TJENESTESTYRINGSMODELL - ANBEFALING FRA ARBEIDSGRUPPE



Strategiske 
føringer

Anbefalinger
Veikart, budsjett og 

nysatsinger



Rådgivende gruppe

Arb.gruppe

Arb.gruppe

Arb.gruppe
SAP

Arb.gruppe
BFS

Arb.gruppe LMS

Arb.gruppe DE
Arb.gruppe

video

Prioriteringsråd 
undervisning

BIBSYS-
konsortiet

Styringsgruppe 
Cristin2

Leganto-
konsortiet

Bragekonsortiet

Kontaktforum

Brukerforum
Planleggings-

gruppa

Studie-BOTT (FS)

Birdkonsortiet

DLR-konsortiet

Sigma2-styret

Arb.gruppe
UBW

Prioriteringsråd 
administrative tj

Prioriteringsråd
Grunnoppl.

Tjenestestyre 
FEIDE

Prioriteringsråd 
mellomvare

Arb.gruppe

Arb.gruppe

Prioriteringsråd 
Nett og nettnær

Felles
Strategiske

føringer
?

KD

Unit

Anbefaling veikart, 
satsinger, 
budsjett?

?

Opptaksleder-
forum, SO

Eksisterende styringsmodell



Digitaliseringsstyret

Tjenestestyring

KD

Unit

Råd for helhetlig prioritering

Fagutvalg
Utdanning Forskning Adm., ledelse..

IMD
Informasjonssikkerhet

Tjenesteråd
Studieadmin. Forskningstøtte Adm.tjenester

Undervisningstj Kunnskapsforv. IMD, sikkerhet

Arbeidsgrupper
ArbeidsgrupperArbeidsgrupperArbeidsgrupper

Konsortier ArbeidsgrupperArbeidsgrupper
Arbeidsgrupper

Anbe-
falinger
Veikart, 
budsjett 
og ny-

satsinger

Strate-
giske

føringer



Tjenesteråd og tjenester



Sak 5/20 Tjenestestyringsmodell – anbefaling fra arbeidsgruppe

Etter behandling av saken om tjenestestyring i Digitaliseringsstyret 20.11.2019, ble det satt ned en 
arbeidsgruppe med medlemmer fra sektoren for å sikre tilfredsstillende medvirkning. Arbeidsgruppen 
har videreført arbeidet som ble drøftet i møtet 20. november 2019, og legger med dette fram sin 
anbefaling.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret ber Unit iverksette innføring av styringsmodellen på bakgrunn av anbefaling fra 
arbeidsgruppen, og de innspill som har framkommet i møtet. Videre vedtas at Rammeverk for 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester skal ligge til grunn for iverksettingen. Rammeverket skal 
evalueres etter en periode, og legges fram for DS for en mer helhetlig gjennomgang.
og at rammeverket revideres løpende i tråd med de erfaringer som opparbeides.

x



SAK 6/20 
PROSJEKTFORSLAG DATADELING



Bakgrunn / behov for prosjektet

• Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, bl.a. 
initiativene:

• IMD2: Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for integrasjonstjenester. Felles 
tilnærming til utveksling og tilgjengeliggjøring av data skal sikre godt samspill mellom IKT-
løsninger. Omfatter samspill med datakilder og IAM, utprøving og tekniske 
implementeringer (IntArk).

• IMD3: Avklare ansvar for masterdata samt å gjøre data tilgjengelige og enkle å ta i bruk.

• I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Unit for 2020 er det 
nedfelt at Unit skal arbeide videre for at sektoren får felles integrasjons-
plattformer som understøtter behovene i det digitale læringsmiljøet

• Fellesprosjekter i sektoren med store datadelingsbehov (BOTT:ØL, BOTT:SA, 
Felles IAM, Masterdata for forskning, …)



Hva skal prosjektet levere?

• Prosjektet skal levere et rammeverk for datadeling og integrasjon i høyere 
utdanning og forskning, herunder

• Beskrivelse av føringer i rammeverket
• Teknisk datadelingsplattform som kan tas i bruk av alle institusjonene i UH og forskning 

(basert på UH:IntArk)
• Forvaltningsregime for rammeverket
• Kvalitetssikring av rammeverket



Rammebetingelser

• Prosjektet skal sikre at rammeverket følger prinsippene i, og operasjonaliserer 
politiske føringer nedfelt i strategier og retningslinjer:

• Den tverrsektorielle digitaliseringsstrategien, «Én digital offentlig sektor»
• Digital agenda for Norge
• Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren
• «Orden i eget hus»
• Nasjonale referansearkitekturer
• Digitaliseringsdirektoratets overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor fra 2020 

gir føringer for utforming og gjennomføring av datadeling.  Etterlevelse av prinsippene øker 
evnen til samhandling i høyere utdanning og forskning og med øvrig offentlig sektor. 
Prinsippene bidrar også til mer brukerorienterte tjenester med reduserte kostnader.



Gevinstpotensial

• Rammeverket som prosjektet skal levere gir stort potensial for gevinster i 
institusjonene når det tas i bruk. En felles løsning med sentral forvaltning bidrar 
til:

• Reduserte kostnader ved etablering av nye integrasjoner
• Styrket samhandling og koordinering på tvers av institusjonene
• Bedre og mer helhetlig informasjonsforvaltning i sektoren
• Styrket informasjonssikkerhet og personvern
• Økt datakvalitet
• Økt tilgang til data
• Større endringsevne



Grov fremdriftsplan

• Planleggingsfase: 1.2 – 1.3.20
• Styringsdokument
• Prosjektplan
• Gevinstrealiseringsplan

• Gjennomføringsfase: 1.3 – 27.11.20
• Utarbeide rammeverket
• Kvalitetssikre rammeverket
• Etablere forvaltningsregime

• Avslutningsfase: 29.11 – 18.12.20
• Forvaltningsregime satt i produksjon
• Sluttrapport



Kostnader

Delfase Estimert kostnad

Planlegging 0,3 MNOK

Gjennomføring 4,8 MNOK
Delfinansiering – Tilgjengeliggjøring av data fra 
FS 0,9 MNOK

Totalsum 6 MNOK



Sak 6/20 Prosjektforslag Datadeling

Prosjektforslaget har bakgrunn i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Arbeid 
med datadeling er sentralt for å realisere mange av handlingsplanens initiativer innenfor utdanning, 
forskning, administrasjon og IMD. En rekke målbilder og initiativer fra alle fagområder peker på behov 
for datadeling. 

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret godkjenner prosjektforslag for Datadeling i høyere utdanning og forskning. 
Prosjektet etableres for å videreutvikle og operasjonalisere referansearkitekturen som er etablert 
gjennom UH:IntArk-prosjektet.

Digitaliseringsstyret tildeler prosjektet en ramme på 6 MNOK fra sektorens finansieringsmodell for 
fellestiltak.





SAK 7/20 
PROSJEKTFORSLAG BESLUTNINGSSTØTTE



Gevinster

• Redusert samlet ressursforbruk 
• Enhetlig forvaltning og felles løsning for 

sikkerhet og tilgangsstyring
• Alle virksomheter skal kunne ta del i løsningen
• Felles styringsdata og -parameter
• Mulighet for sammenligning (benchmarking)
• Samarbeid, arbeidsdeling og felles opplæring
• Forenklet obligatorisk rapportering
• Data som grunnlag for nye tjenester
• Lavere lisenskostnader



Dagens
arkitektur

konseptuelt



Fremtidens
målarkitektur
konseptuelt



Fremtidens
målarkitektur

detaljert



Sak 7/20 Prosjektforslag Beslutningsstøtte
I handlingsplanen er etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte, ett av to 
prioriterte områder. Det støtter målbildet MA2 - Ledelsen har god tilgang på informasjon og 
beslutningsstøtte, og er prioritert i første planperiode. 

Prosjektets hensikt er å gi ledere i sektoren bedre tilgang på styringsdata og gjennom det bedre 
virksomhetsstyring. 

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar etablering av planprosjekt for Fellestjeneste beslutningsstøtte (BP2).  





SAK 8/20 
MASTERDATAKILDER FOR FORSKNING



Bakgrunn / behov for prosjektet

• Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, bl.a. 
initiativene:

• IMD3: Avklare ansvar for masterdata samt å gjøre data tilgjengelige og enkle å ta i bruk.
• F1/F2: Det skal etableres autoritative ID-er (for å sikre automatisert innhenting av 

informasjon og gjenbruk av informasjon for å unngå dobbeltregistrering (entydighet))

• Kunnskapsdepartementets bestilling av nasjonalt vitenarkiv (NVA). Utredningen 
påpeker behov for masterdatakilder på sentrale områder som suksessfaktor.

• Ytterligere tjenester har tilsvarende behov (CRIStin, NSD, REK, kobling til NFR)
• Fellesprosjekter i sektoren med store datadelingsbehov (BOTT:ØL, BOTT:SA, 

Felles IAM, Masterdata for forskning, …)



Hva skal prosjektet levere?

• Prosjektet skal levere masterdatakilder for forskningsprosjekter og personer i 
forskning, herunder

• Rask realisering basert på videreutvikling av eksisterende løsninger
• Løsningen ses i sammenheng med teknisk datadelingsplattform som kan tas i bruk av alle 

institusjonene i UH og forskning (basert på UH:IntArk)
• Forvaltningsregime for Masterdatakildene

• Prosjektet er første skritt på veien mot felles informasjonsarkitektur for Cristin 
og NVA



Rammebetingelser

• Prosjektet skal sikre at den tekniske løsningen/masterdatakildene følger prinsippene i, 
og operasjonaliserer politiske føringer nedfelt i strategier og retningslinjer:

• Den tverrsektorielle digitaliseringsstrategien, «Én digital offentlig sektor»
• Digital agenda for Norge
• Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren
• «Orden i eget hus»
• Nasjonale referansearkitekturer
• Digitaliseringsdirektoratets overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor fra 2020 gir 

føringer for utforming og gjennomføring av datadeling.  Etterlevelse av prinsippene øker evnen 
til samhandling i høyere utdanning og forskning og med øvrig offentlig sektor. Prinsippene 
bidrar også til mer brukerorienterte tjenester med reduserte kostnader.

• Prosjektet skal sikre at relevante tjenesters behov for masterdatakilder på person og 
prosjekt (innen forskning) dekkes.



Grov fremdriftsplan

• Planleggingsfase: 1.2 – 1.3.20
• Kvalitetssikre styringsdokument
• Ferdigstille prosjektplan

• Gjennomføringsfase: 1.3 – 1.10.20
• Utarbeide tekniske løsninger
• Kvalitetssikre løsninger
• Etablere forvaltningsregime

• Avslutningsfase: 1.10 – 15.11.20
• Forvaltningsregime satt i produksjon
• Sluttrapport



Kostnader

Delfase Estimert kostnad

Planlegging/Kvalitetssikring 0,1 MNOK

Gjennomføring 2,8 MNOK

Totalsum 2,9 MNOK



Sak 8/20 Styringsdokument Masterdatakilder for forskning

Høsten 2018 gjennomførte Unit på bestilling fra Kunnskapsdepartement en utredning av hvordan et 
nasjonalt vitenarkiv (NVA) skal realiseres. En av to hovedanbefalinger var å etablere nasjonale 
masterdatakilder. Rapporten peker på at tiltaket vil gi store gevinster ikke bare for NVA, men også i en 
rekke andre sammenhenger, og at tiltaket er en forutsetning for å kunne ta ut disse gevinstene.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase (BP3) for prosjektet Masterdatakilder 
for forskning – person og prosjekt. 

Vedtaket forutsetter at pågående intern kvalitetssikring ikke avdekker signifikante mangler ved 
prosjektet. 





SAK 9/20 
FINANSIERING AV FELLES IAM



Felles IAM – hva ønsker vi å oppnå med det?

Understøtte strategiske mål
• Samhandling, studentmobilitet og livslang læring.
• Felles tjenester, harmonisering av prosesser og standardisering.

Økt sikkerhet, redusert risiko
• Hvem har tilgang og hvorfor? 

Etterlevelse av lovverk og retningslinjer
• Tilgangsrettigheter, ansvarsfordeling og livssyklus for tilgang

Økt operasjonell gevinst
• Automatisering
• Selvbetjening: Økt produktivitet og brukeropplevelse
• Reduserte lisenskostnader
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• 26 000 brukerkonti
• 17 000 start/stopp på brukerkonti
• 5 minutter for å få basis tilgang for 

ansatte, men stor variasjon for å få 
tilgang til alle fagsystemer

• Lav automatikk i å lukke tilganger
• Gevinstplan viser positiv 

økonomisk gevinst
• Viktigste gevinst er kvalitet, 

kontroll og IT-sikkerhet/revisjon 

Volumer ved UiB 



Anskaffelsesfase

Q3 2018 Q4 2018Q2 2018 Q2 2019 Q3 2019Q1 2019 Q4 2019

Utredning og 
prosjektplanlegging

Informasjonsinnhenting
(RFI)

Konkurranse med forhandlinger

Q2 2020 Q3 2020Q1 2020 Q1 2021 Q2 2021Q4 2020 Q2 2021

Avslutning 
Pilot 2

Avslutning 
Pilot 1

Oppstart 
Pilot 1

Oppstart 
Pilot 2

Produksjonssetting
av pilot 1

UtrullingsfaseProduksjonssetting
av pilot 2

Kontrakt



Kostnadskomponenter
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2018-2019 Anskaffelse + Forberede piloter

2020 Implementere piloter + forberede utrulling

2021-2023 Utrulling + drift + forvaltning

2024  Drift + forvaltning

Forutsetning: 21 UH-virksomheter avroper i perioden 2020-2023



IAM-tjeneste - utbetalinger, innbetalinger og balanse 
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Prismodell
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Implementasjon Drift per år
Fastpris per organisasjon 330 000 320 000

Pris per ansatt (FTE) Pris per år Pris per år

Rabatt Fra Til Total modell Total modell
0,0 % 0 1000 670 610

10,0 % 1001 2000 603 549
20,0 % 2001 3000 536 488
30,0 % 3001 4000 469 427
40,0 % 4001 5000 402 366
50,0 % 5001 6000 335 305
60,0 % 6001 7000 268 244
70,0 % 7001 99999 201 183



Prismodell graf
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• Speiler kostnadsmodellen

• Lett å kommunisere

• Lett å forvalte og justere

• Markedsnær: Ivaretar stordriftsfordeler
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Oppsummering prismodell



uninett.no

Uninett@Uninett@Uninett

Spørsmål?



Sak 9/20 Finansiering av Felles IAM
Digitaliseringsstyret vedtok 28.1.2019 at identitets- og tilgangsstyring (IAM) etableres som en 
fellestjeneste i sektoren. Uninett ble samtidig gitt det utførende ansvar for etableringen, i nært 
samarbeid med sektoren representert ved en pilotinstitusjon.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar Uninetts forslag til finansierings- og betalingsmodell for investerings- og 
driftskostnader knyttet til felles løsning for identitets- og tilgangsstyring





SAK 10/20 
NASJONALT MASTEROPPTAK 

– OPPFØLGING ETTER EKSTERN KVALITETSSIKRING



Ekstern kvalitetssikring av prosjektet Nasjonal 
samordning av masteropptak

30. januar 2020
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Innhold

1 Mandat
2 Metode
3 Våre vurderinger
4 Anbefalinger



Mandat



90

Ekstern gjennomgang av prosjektets
risiko, kostnader og gevinster 

● Digitaliseringsstyret har lagt til grunn at 
prosjektet godkjennes digitaliseringsstyret 20. 
november 2019

● Gjennomgangen har derfor hatt fokus på å 
vurdere prosjektets risikoer.

○ Foreligger det vesentlige endringer i 
situasjonen eller nye behov som har oppstått 
etter 2015

● I tillegg er prosjektets gevinster, kostnader og 
organisering vurdert 



Metode



92

Dokumentgjennomgang og 
intervjuer 

Dokumentene som er gjennomgått inkluderer: 

● Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge, 
2015, Universitets- og høgskolerådet 

● Høringsdokumenter, våren 2014 fra institusjonene 
● Gevinstrealiseringsplan, revidert 6. desember 2018 
● Mottatte svar fra UH-institusjoner pr. 14. juni 2019 på “Enkel 

kartlegging av tiltak knyttet til digitalisering av utdanning” fra BI, 
HVL, MF, NTNU, Opptakslederforum, UiA, UiB, UiO, UiT

● Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 
2019-2021

● Presentasjon masteropptak Unit, Opptakslederforum 11. april 2019
● Utviklingsarbeid masteropptak, Exel-fil

Respondenter som er intervjuet i forbindelse med kvalitetssikringen er :
● prosjektleder Camilla Haugland (UiO)
● Anne Kathrine Haugen (Unit)
● Opptaksleder ved Universitetet i Sørøst-Norge Bjørnar Pande Wølner
● opptaksleder ved Høgskulen på Vestlandet Unni Beite Rogvin 
● leder for prosjektets styringsgruppe Hanna Ekeli (UiO). 



Våre vurderinger



Kostnadsestimat og finansiering av prosjektet

● Finansieringen av prosjektet deles mellom Unit og prosjektet, der Unit skal dekke 
22.000 timer innenfor gjeldende driftsbudsjett
○ Det foreligger en risiko for håndtering av kostnadsmessig avvik mellom Unit og 

prosjektet
○ Finansieringsansvaret mellom Unit og prosjektet bør gjennomgås før oppstart av 

prosjektet
● Estimatene er ikke supplert med en egen usikkerhetsanalyse. 

○ En slik analyse hadde styrket prosjektforslaget. 
○ En enklest mulig tilnærming til en usikkerhetsanalyse er å gjøre en kvalitativ 

vurdering av hva som bidrar til at kostnadsestimatene blir mindre og hva som kan 
bidra til at de blir høyere
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Gevinster

● Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt gevinstene som 
beskrives gir det riktige bildet av mulige gevinster og 
hvorvidt de er tilstrekkelig utredet.
○ Prosjektleder og respondenter i prosjektet bekrefter 

at det ikke er lagt ned vesentlig innsats i arbeidet 
med gevinster ved utarbeidelse av prosjektforslaget.

● Det savnes en beskrivelse av sammenhengen mellom 
prosjektets leveranser og gevinstene
○ En slik beskrivelse vil gjøre det enklere for 

planleggingen, styringen og utviklingen av 
systemløsningene for samordnet masteropptak 
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Prosjektets organisering 

● Studie-BOTT er foreslått som prosjekteier.
○ Studie-BOTT har kapasitet og kompetanse til å lede arbeidet, men at det vil være 

avgjørende for å lykkes at også andre institusjoner og Unit er med i utviklingen.

● Styringsgruppen settes sammen med studiedirektører fra to av BOTT-institusjonene og en til 
to studiedirektører fra andre læresteder, en representant fra Unit og en studentrepresentant.

● UH-sektoren består av mange ulike aktører, og uansett hvilken virksomhet som settes til å 
lede arbeidet vil det være behov for stram regi og koordinering
○ Dette krever at det utarbeides et tydelig mandat for prosjektet, og at styringsdokumentet 

ivaretar behovet for styring etter mål og gevinster, samt forankring hos alle aktører

96



Gjennomføringsrisiko

● Flere av usikkerhetsmomentene kan føre til 
tidsmessige forskyvninger mellom leveranser hvor det 
er avhengigheter på tvers av leveransene i prosjektet, 
samt avhengigheter knyttet til andre prosjekter. 
○ Dette gjør at det eksisterer en vesentlig risiko 

knyttet til tidspunkt for ferdigstillelse for 
prosjektet, og er et område styringsgruppe og 
prosjektledelse må håndtere godt.

● Et eksempel på dette er at den anbefalte løsningen skal 
utvikles langs tre dimensjoner med stor gjensidig 
avhengighet: a) teknisk utvikling, b) organisatorisk 
utvikling og c) utarbeidelse av sentral forskrift for 
masteropptak.
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Anbefalinger



Fire viktige tiltak før endelig godkjenning av 
prosjektet
1. Gjennomføre en mobiliseringsfase hvor det utarbeides et  tydelig mandat og 

styringsdokument som danner grunnlag for en god styring og gjennomføring av prosjektet

2. Konkretisere hvordan prosjektets produkter bygger opp under de ulike gevinster, og 
identifiserer sammenhenger og avhengigheter mellom dem og hvordan gevinster kan 
realiseres

3. Gjennomføre en grundig usikkerhetsanalyse som inkluderer risiko knyttet til de ulike 
leveransene sett i sammenheng med gevinster. Analysen bør inkludere alle prosjektets 
avhengigheter samt forankring i sektoren

4. Etablere rutiner og og systemer for hvem som styrer ved endringer eller avvik i omfang, 
kostnader og tid. Det bør settes av en risikoavsetning i budsjettet for å sikre at prosjektet kan 
reagere på endringer.
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Sak 10/20 Nasjonalt Masteropptak – oppfølging etter ekstern kvalitetssikring
I  Digitaliseringsstyrets møte 20.11.2019 ble det vedtatt at «Nasjonalt masteropptak etableres som et 
prosjekt for å utvikle og implementere en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger 
for opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler fra høsten 2022.»

«Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, og at resultatet av 
den ikke avdekker stor risiko ved gjennomføring.» 

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning. Styret vedtar at prosjektet starter 
opp som planlagt. Prosjektet bes ha et ekstra fokus på gevinstrealiseringsplan og usikkerhetsanalyse ved 
utarbeidelse av styringsdokumentet. Styret ber også om at prosjektet sørger for en gjennomgang av 
finansieringsansvaret mellom Unit og prosjektet. 





SAK 11/20 
STATUS NASJONAL DIGITALISERINGSPORTEFØLJE



Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 
Budsjett 
2020

Finansierings-
ramme 
(MNOK) Finansieres av

Målbilder i 
handlings-
planen Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 
ledelse

Planlegging Grønn 0 20 BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT
Adm og 
ledelse

Planlegging Grønn 34 134 BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 
ledelse

Gjennomføring Grønn ? 152 BOTT MA1 2018-2022

Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse Forskning Gjennomføring Grønn 215 360 HOD, FR MF1 2017-2020

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Planlegging Gul 16,2 23,7 Unit
MF1, MF2, 
MF3

2019-2020

Felles prosjekt for identitets- og 
tilgangsstyring (IAM)

Uninett IMD Gjennomføring Grønn 5 6 BOTT, Unit, Uninett
MIMD1, 
MIMD2, 
MIMD3

2018-2023

Konseptutredning av fremtidig 
infrastruktur for data, registre, 
analyse- og statistikkpublisering 

Unit IMD Konsept Grønn 0 8 Unit
MIMD3, 
MIMD2

2018-2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjons
sikkerhet

Gjennomføring Grønn 17,5 70 Unit
MIS1, MIS3, 
MIS4, MIS5, 
MIS6

2019-2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Grønn 11 35 (27)

Felles 
investeringsmidler (), 
medfinansierings-
ordning

MU1, MU5, 
MU6, MU8

2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Grønn 9 11 Unit
MU3, MU6, 
MU8

2017-2020

Nasjonal samordning av 
masteropptak

UiO Utdanning Planlegging Gul 7,3 25
Felles 
investeringsmidler

MU3, MU6, 
MU8

2019-2022



STATUS BOTT-PROSJEKTENE
VED PROGRAMLEDER JAN-PETTER ABELSEN, KARABIN AS



Status BOTT-prosjektene
Ved programleder Jan-Petter Abelsen, Karabin AS



Innhold

• Organisering av BOTT-programmet
• Status prosjekt saksbehandling og arkiv (SA)
• Status prosjekt økonomi og lønn (ØL)
• Status prosjekt HR



Organisering av BOTT-programmet

Programleder

Programkontor Økonomi 
og lønn

Saks-
behandling 

og arkiv

HR

Integrasjon, arkitektur

Forvaltning

Kommunikasjon

Integrasjonsarkitektur

Identity and Access Mgmnt

Masterdata Mgmnt

UDIR-BOTT



Saksbehandling og arkiv



Ikke bare et system for arkivering....

Dette ønsker vi å oppnå
• Digitaliserte, enkle og effektive saksbehandlings- og arkivprosesser
• En arbeidsflate: En enkel, helhetlig digital brukertilpasset arbeidsflate for 

saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning som gir god oversikt over 
oppgaver og styringsinformasjon.

• Prosesstøtte: Predefinerte sjekkpunkter gjør at alle følger samme regler og gir 
økt standardisering, likebehandling og mindre behov for opplæring.

• Automatisk arkivering gjennom hele prosessen gir bedre søk, gjenfinning og 
datafangst.

• Automatisert saksflyt der mulig.
• Større grad av selvbetjening for brukerne: Både ansatte og studenter



Saksbehandling og arkiv

• Dekke 21 institusjoner + 15-20 potensielle opsjonshaverne

• En større institusjon vil være pilot; alle kontraktseiere involveres

• Sette i produksjon i hele sektoren; rekkefølge og samtidighet er ikke besluttet 
pt.

• Langsiktig samarbeid med valgt leverandør (10 år +)

• Anskaffelse – publiserer konkurransen Q1 2020





Økonomi og lønn



Økonomi og lønn – trinnvis utvikling

UiB og UiO
versjon 1.0
1.1.2021

UH-
sektorløsning
DFØ versjon 2.0NTNU og UiT

versjon 1.1
1.1.2022



Status per 20.01 per prosessområde

• Fargen på leveransen indikerer status knyttet til 
fremdrift 

• Ved iverksettelse og effekt av tiltak vil dette 
endre seg

• Det er høyt aktivitetsnivå så status kan endre seg 
fra uke til uke

• Prosentene tar ikke hensyn til hvilket år 
leveransene skjer

34%

74%

42%

35%

56%

76%

20%



Datavarehus Unit-UiO-UiB-UiT 

• Opprinnelig et samarbeid fra 2006 mellom USIT, UiO og UiB
• Økonomirapporter supplert med utvalgte virksomhetsdata fra HR-system, FS og 

Cristin fra 2011.
• Tableau rapportløsning  fra 2017 (gjennom opsjon i FS-anskaffelse)
• Settes nå opp på nytt for UiO, UiB og UiT
• Tilrettelegges for UBW, SAP mv med Units anbefalte teknologi og innenfor 

fremtidens målarkitektur 
• En viktig del av rapportløsningen for UiO, UiB og UiT og tidskritisk i forhold til 

fremdrift i BOTT-prosjektene
• Arbeidet vil gi et solid bidrag til en helhetlig løsning for sektoren



HR



Status prosjekt HR

• BOTT er aktiv bidragsyter i DFØs arbeid 
der det er mulig

• DFØ har informert om at 
samarbeidskundenes evaluering av 
brukerhistoriene utgjør ca. 5 – 10 % av 
beslutningsgrunnlaget i total evaluering

• Arbeidsgruppen leverer sin anbefaling 
og vurdering av DFØs valg av leverandør 
til HR-direktørene 24. mars

Tidslinje HR-prosessen med DFØ

DFØs tidslinje



Sak 11/20 Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale 
utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og 
finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal presenteres hvert 
kvartal.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.





SAK 12/20 
DIGITALISERINGSDIREKTORATETS MEDFINANSIERINGSORDNING



Om ordningen
• Virkemiddel for å realisere regjeringa sin Digitaliseringsstrategi for offentlig 

sektor (2019-2025)
• Forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet
• To kategorier prosjekt: små og mellomstore prosjekt og tverrgående prosjekt 
• Statlig virksomhet må stå som søker – andre kan være samarbeidspartnere
• Andre statlige virksomheter som får «vesentlige gevinster» må involveres
• Prosjektet må være ferdig med konseptfasen – men ikke kommet i 

gjennomføringsfasen 
• Prosjektet må 1) være samfunnsøkonomisk lønnsomt og 2) levere en 

forpliktende gevinstrealiseringsplan
• Ikke krav om netto interne gevinster (virksomhet)  nytte for innbyggere og 

samfunnet generelt tillegges betydelig vekt





Units vurdering
• Kriteriene for medfinansiering vil ofte være oppfylt for prosjektene i sektoren: 

• Digitaliseringsprosjekter – små/mellomstore eller store tverrgående
• Statlige aktører involvert (institusjonene i UH-sektoren, Unit og andre statlige aktører) 
• Interne gevinster (virksomhet) og eksterne gevinster (samfunnet)

• Søknad krever detaljerte beskrivelser av hvordan sluttbrukerne (studenter, 
lærere, forskere og administrativt personell), men også samfunnet i stort, 
påvirkes av prosjektet  positivt, uavhengig av medfinansiering

• Forslag:
• Medfinansieringsordningen bør vurderes som finansieringskilde for prosjekter som kan bli 

en del av den nasjonale digitaliseringsporteføljen 
• Vurderingen gjøres for det enkelte prosjekt  utgangspunkt: prosjekteier/styringsgruppe 

beslutter om det skal søkes om medfinansiering



Sak 12/20 Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning

Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekt er et virkemiddel som skal bidra til å realisere 
regjeringa sin Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025). 
Medfinansieringen skal være en utløsende faktor for at prosjektet blir gjennomført.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret drøftet saken. Unit tar med seg innspillene fra Digitaliseringsstyret i det videre 
arbeidet.

x



SAK 13/20 
EVALUERING AV MØTET



Sak 13/20 Evaluering av møtet

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak



SAK 14/20 
EVENTUELT



Sak 12/20 Eventuelt

Sakstype Eventuelt
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak
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