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Prosjektforslag Beslutningsstøtte 

Bakgrunn 
I Digitaliseringsstyrets handlingsplan for digitalisering 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.  
 
I Digitaliseringsstyrets møte 2/2019, ble det i sak 38A, igangsatt en konseptfase for området 
beslutningsstøtte.  
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter for UH-sektoren, samt Unit, har avklart behov 
og diskutert ulike alternativer. Vedlagte prosjektforslag beskriver gruppens behovskartlegging, 
identifiserte gevinster og anbefalinger for området beslutningsstøtte. 
 
Fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte anbefaler at det igangsettes en prosess 
for realisering av målområde 2. I henhold til prosjektveiviseren framlegges et prosjektforslag, 
beslutningspunkt 2, for å igangsette en prosjektfase.  
 
Vurdering 
Prosjektets hensikt er å gi sektoren bedre tilgang på styringsdata. Effekten av prosjektet er å 
redusere samlet ressursbruk, økt kvalitet i datagrunnlag og bedre utnytte mulighetene som 
ligger i en felles plattform.  
 
Prosjektet skal etablere framtidsrettede løsninger for uthenting av data fra kildesystemer, 
strukturering av data i et datavarehus og felles tilgangsstyring for å frigjøre tid på den enkelte 
virksomhet til analyse og virksomhetsstyring.  Virksomhetene kan benytte egne 
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presentasjonsverktøy tilpasset virksomhetenes behov, eller bruke fellesløsning som Unit tilbyr. 
Dette gir institusjonene stor grad av fleksibilitet for å drive sin virksomhetsstyring, men hvor 
grunnstrukturen blir felles. Ambisjonen er å gjøre det som kan gjøres felles felles, samtidig som 
en viderefører initiativene som enkelte institusjoner har gjort for å utvikle egne løsninger for 
beslutningsstøtte.  
 
 Sammenstilling av sentrale datakilder i sektoren innenfor forskning, studie og administrasjon 
(økonomi, HR og annet) vil bli tilgjengeliggjort gjennom fellesløsningen.  Dette muliggjør 
sammenligning på tvers av virksomhetene. 
 
En skybasert løsning vil gi muligheter for bruk av ulike teknologier som kunstig intelligens og 
maskinlæring. 
 
I fase 1 (2020) er det estimert kostnader på 2 500 000 til prosjektplanlegging, arbeid med felles 
datakatalog og prototyping i sky.  
 
Prosjektet er faseinndelt for å minimere kostnader og risiko. Prosjektet ledes av en 
styringsgruppe sammensatt av representanter for UH-sektoren og Unit. 
 
Forslag til vedtak: 
Digitaliseringsstyret vedtar etablering av prosjekt for Fellestjeneste beslutningsstøtte.   
 
Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, og at 
resultatet ikke avdekker stor risiko ved gjennomføring.  
 
Vedlegg 
Vedlegg sak xx: Prosjektforslag Fellestjeneste beslutningsstøtte 
 


