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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
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. 
 
Det er gjennom ulike aktiviteter utført kartlegging av brukerbehov som forutsetter deling av data for å 
skape gode brukerreiser. Disse kan oppsummeres slik: 
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. 

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

UH:IntArk-prosjektet som tidligere er gjennomført i regi av UH-IT har utarbeidet et forslag til 
referansearkitektur for deling av data og testet ut denne gjennom en proof-of-concept. UH:IntArk danner 
grunnlag for å starte opp dette prosjektet som skal videreutvikle og operasjonalisere 
referansearkitekturen for høyere utdanning og forskning. 

Behovene forsterkes av fellesprosjekter i sektoren hvor det er identifisert store, akutte behov knyttet til 
deling av data med andre tjenester for å oppnå effektive arbeidsprosesser. Dette gjelder særlig de store 
prosjektene i BOTT-regi for etablering av fellesløsninger på økonomi og lønn (BOTT:ØL) og saksbehandling 
og arkiv (BOTT:SA), som skal dekke helt sentrale arbeidsprosesser. Ved å legge til rette for at disse 
prosjektene kan benytte felles referansearkitektur for å dekke sine datadelingsbehov, dannes grunnlag for 
økt samarbeid og gjenbruk mellom institusjonene, som igjen vil gi kostnadsbesparelser og økt kvalitet for 
sluttbrukere. 

Prosjektene BOTT:ØL, BOTT:IntArk og prosjekt for felles identitets- og tilgangsstyring (IAM) vil i løpet av 
2020 tilby datadeling for sentrale arbeidsprosesser som kan tilbys hele UH-sektoren. De løsninger 
BOTT:ØL utvikler i SAP vil DFØ gjøre tilgjengelig for hele UH-sektoren,  BOTT:IntArk kan tilbys til hele UH-
sektoren som UH:IntArk , dette sammen med felles IAM kan gjøre at hele UH-sektoren kan få tilgang til de 
samme integrasjoner mellom systemer som FS (Felles Studentsystem), DFØ:SAP, IGA og Cristin.  

Det er også behov for å se på datadeling i kontekst av mer brukernær innovasjon. Det innebærer at bl.a. 
studenter, lokale IT-avdelinger og Ed Tech leverandører gis mulighet til å bygge lettvekts 
brukerapplikasjoner gjennom tilgang til data både fra de tunge tjenestene og mer smale tjenester som 
timeplan-/bookingsystem, posisjonsdata, etc. Smart Campus (Uninett) er et eksempel på et slikt konsept. 

Det er i sektoren en utfordring knyttet til eksisterende, monolittiske systemer som i stor grad låser 
sektorens data inne. FS er et slikt system og det er iverksatt tiltak for å «plattformisere» FS ved å skape et 
tydeligere skille mellom data og funksjoner. Dette gir større fleksibilitet og effektivitet i arbeidet med å 
lage gode integrasjoner for deling av data i FS med andre tjenester. Det er naturlig at dette arbeidet 
utføres innenfor de felles rammer for datadeling som dette prosjektet skal ivareta gjennom et felles 
rammeverk. 
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2. PROSJEKTBEGRUNNELSE 
2.1. Strategisk forankring 

Prosjektet er forankret i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning gjennom 
målbilder og initiativer for infrastruktur, mellomvare og data (IMD). 

Målbilder: 

 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. 

Initiativer: 

 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. 

Initiativ IMD2 og IMD3 er en viktig del av den strategiske satsningen «fundament for mobilitet og deling», 
som er en av fem prioriterte satsinger fremhevet i kapittel 2 i handlingsplanen. 

Videre er det et behov for å tilpasse situasjonen for deling av data i henhold til gjeldende strategier og 
retningslinjer, bl.a. den tverrsektorielle digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor», 
digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren, og «Orden i eget hus». 

 

2.2. Prosjektets hensikt og effekt 

Dagens situasjon preges av en rekke utfordringer som dette prosjektet er ment å løse: 
 Eksisterende IKT-løsninger i høyere utdanning og forskning har få muligheter til å hente ut og 

utveksle data på tvers. 
 Data har ulik betydning, lagres mange steder og systemer snakker ikke godt nok sammen. Det er 

vanskelig å lese og skrive data mellom systemer. 
 Datauttrekk og integrasjoner er dårlig koordinert, har uklare ansvarsforhold, mangler felles beste 

praksis og tilstrekkelig støtteinfrastruktur. 
 Manglende standardisering resulterer i at deling av data i praksis løses på mange ulike måter, noe 

som gir økt kompleksitet, økte kostnader og står i veien for samarbeid. 
 Dagens situasjon vanskeliggjør samhandling på tvers av løsninger og institusjoner. 

Forventede effekter av prosjektet: 
 Bedre flyt og større grad av gjenbruk av data på tvers av systemer gir økt brukervennlighet og gjør 

at brukerne slipper å registrere samme informasjon mange steder 
 Forbedrede og harmoniserte forvaltningsrutiner gir økt datakvalitet 
 Økt kvalitet og kontroll på sektorens data bidrar til styrket sikkerhet og personvern, samt en stor 

effektiviseringsgevinst. 



Prosjektforslag 

 Basert på Difis mal for Prosjektforslag, versjon 3.2  

 6 

 Tilgang til korrekte og oppdaterte data gir potensiale for automatisering, redusert ressursbruk og 
tjenester av høyere kvalitet. 

 Felles arkitekturstyring og referansearkitektur for integrasjoner bidrar til å sikre at nye IKT-
løsninger som anskaffes/etableres spiller godt sammen. 

 Mindre grad av skreddersøm gir reduserte kostnader 
 Avklarte ansvarsforhold, rammebetingelser og modell for finansiering gir bedre struktur på 

datadeling i sektoren. 
 Standardiserte grensesnitt for gjenbruk av sektorens data muliggjør tjenesteinnovasjon i 

markedet, ved institusjonene og i andre deler av offentlig sektor. 
 Harmonisering av begreper og datamodeller gir økt samhandlingsevne 
 Enhetlig bruk av API-er gir økt tilgang til data 
 En enhetlig integrasjonsarkitektur standardiserer hvordan integrasjoner løses, noe som gjør det 

enklere å dele data og muliggjør samarbeid om å realisere integrasjoner. 

Effektene over gir økt samhandlingsevne1 (juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk) samt økt 
endringsevne. Økt endringsevne kommer gjennom en felles forståelse basert på standardiserte 
definisjoner, grensesnitt, forvaltning og bruk av data. 

Prosjektet skal understøtte sentrale arbeidsprosesser for studenter, lærere, forskere, ledelse og 
administrasjon. Dette gjennom å etablere og operasjonalisere en referansearkitektur som skal bidra til å 
effektivisere datadeling og gi gevinstpotensial for prosjekter som er mer konkret rettet mot å utvikle 
brukernes arbeidsprosesser og beslutningsunderlag. Det pågår mange viktige prosjekter for å etablere nye 
fellesløsninger i sektoren, blant annet for identitets- og tilgangsstyring (IAM), økonomi og lønn (ØL), 
saksbehandling og arkiv (SA). Alle disse krever tilgang til data fra en rekke forskjellige tjenester. Dette 
prosjektet vil etablere rammeverk for og et forvaltningsregime knyttet til datadeling som gjør det enklere 
å dekke behovene i de nevnte prosjektene. 

Prosjektet skal levere et rammeverk med prinsipper, prosesser, praksiser, styringsregler (governance), 
veiledninger og tekniske komponenter som benyttes for å realisere datadeling innad i den enkelte 
institusjon, på tvers institusjoner i sektoren og med nasjonale felleskomponenter. Rammeverket vil bli en 
sentral brikke for å oppnå et digitalt arbeidsmiljø som alle brukergrupper trives med og utvikler seg i, og 
som kan endre seg i takt med endringer i brukernes behov. Dette bidrar til å oppnå digital transformasjon 
som er nødvendig for å få gevinster av digitalisering.  

 

2.3. Nullalternativet 
Nullalternativet innebærer at sektoren er villig til å leve videre med de utfordringene vi har i dag, jfr. kap. 
2.2. Det betyr at situasjonen forblir som i dag hvor det i begrenset grad er noen formell samhandling 
knyttet til et felles rammeverk og felles beste praksis for datadeling på tvers av institusjonene, eller innad 
i institusjonene. Hver enkelt institusjon står fritt til å bygge sine egne løsninger og fellesløsninger benyttes 
i liten grad. Dette medfører en betydelig risiko for at det brukes unødvendig mye ressurser totalt sett i 
sektoren og at løsningene blir heterogene med redusert evne til å samhandle. 

Med de store løftene sektoren skal igjennom med å etablere fellesløsninger, vil nullalternativet være en 
direkte brems med hensyn til å oppnå ønsket fremdrift og gevinstrealisering i disse prosjektene. Det betyr 
at det må etableres et bedre rammeverk for å oppnå effektiv deling av data.  

 
1 Jfr. Norsk arkitekturrammeverk for samhandling 
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2.4. Felles rammeverk for deling av data i høyere utdanning og forskning 
Prosjektets formål er å definere et felles rammeverk og føringer for å forsyne forretningsprosesser i 
høyere utdanning og forskning med nødvendig datagrunnlag. Arbeid med integrasjonsarkitektur har 
pågått ved flere institusjoner over mange år. Gjennom UiO:IntArk har Universitetet i Oslo (UiO) definert 
en integrasjonsarkitektur som har vært vurdert som grunnlag for å etablere en felles 
integrasjonsarkitektur for sektoren. Arbeidet var først koordinert gjennom BOTT:IntArk for de 4 BOTT-
universitetene, og ble siden utvidet til å omfatte alle UH-institusjonene gjennom prosjektet UH:IntArk. I 
arbeidet med UH:IntArk ble det prøvd ut teknologier som realiserer elementene eOppslag og 
eNotifikasjon i nasjonal referansearkitektur for datadeling. Det ble også gjennomført en proof-of concept 
for den valgte tekniske implementeringen. Arbeidet er senere videreført ved å implementere den 
tekniske løsningen for BOTT, en løsning som var klar til bruk fra 1.1.2020 og som nå tas i bruk av BOTT-
universitetene. Denne løsningen er utformet slik at den kan skaleres opp for hele sektoren.  
 
UiO har opparbeidet erfaring med valgte løsning gjennom at den har vært i drift ved UiO over flere år. 
Fagutvalg for IMD har i samråd med Unit anbefalt at det på grunn av dette arbeidet ikke er behov for å 
gjennomføre en konseptfase forut for oppstart av et felles prosjekt for datadeling i sektoren. Dessuten er 
det et skrikende behov for å få etablert en løsning som kan effektivisere store, pågående fellesprosjekter i 
sektoren slik som Felles IAM, BOTT:ØL og BOTT:SA. Uten en god løsning for å realisere 
datadelingsbehovene i disse prosjektene, vil det være utfordrende å oppnå målene i disse prosjektene 
innenfor planlagte tidsrammer. Det er også gjort et godt stykke arbeid innen kartlegging av masterdata 
som vil komme til nytte i arbeidet med å etablere UH:IntArk som en felles plattform for datadeling i 
sektoren.  
 
Prosjektet vil etablere og operasjonalisere et rammeverk for datadeling i sektoren basert på UH:IntArk. 
Rammeverket vil definere tydelige brukstilfeller og skal dekke behov for deling av data internt i 
institusjonene, på tvers av institusjoner og med nasjonale felleskomponenter. Rammeverket må ivareta 
hensiktsmessig gjenbruk av og samspill med allerede eksisterende infrastruktur for datadeling i sektoren 
og øvrig offentlig sektor, som Feide/Dataporten og Maskinporten. Rammeverket skal forholde seg til og 
understøtte nasjonale føringer for datadeling nedfelt i ulike strategier og «orden i eget hus». KD har i 
2019 gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for deling av data for viderebruk (bl.a. analyse og 
statistikk, politikkutvikling og virksomhetsstyring) som skisserer et overordnet rammeverk for deling av 
data for hele KDs sektor, dvs. utdanning, forskning og integrering. Det anbefalte konseptet fra denne KVU-
en definerer overordnede premisser for deling av data. Dette er premisser som er like relevante for deling 
av data for gjenbruk som for viderebruk. 

 

3. PROSJEKTETS PRODUKTER 
 
Hovedprodukter 
 

Beskrivelse 

Rammeverk for datadeling og integrasjon i 
høyere utdanning og forskning 

Omfatter: 
 Konseptuell beskrivelse av infrastruktur for datadeling og 

integrasjoner internt i institusjonene, på tvers av institusjoner 
og med nasjonale felleskomponenter 

 Arkitekturbeskrivelse 
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 Retningslinjer for hvordan integrasjoner for datadeling 
etableres  

 Retningslinjer for utforming av API-er 
 Styringsprinsipper for rammeverket (governance) 

Delprodukter 
 

Beskrivelse 

Teknisk datadelingsplattform Plattformen kan tas i bruk av alle institusjoner i høyere utdanning 
og forskning. Den omfatter: 

 Felleskomponenter som inngår i arkitekturen 
 Grensesnitt mot institusjonsspesifikke komponenter i 

arkitekturen 
 Beskrivelse av den tekniske arkitekturen og hvordan den tas i 

bruk ved den enkelte institusjon 
 Beskrivelse av hvordan de tekniske komponentene forvaltes 

Kvalitetssikring av rammeverk og teknisk 
datadelingsplattform 

Det vil bli definert 2 hovedscenarioer for kvalitetssikring: 

 Praktisk utprøving av datadeling mellom minst 2 
institusjonsinterne kilder i en institusjon  

 Datadeling mellom to institusjoner og en nasjonal 
felleskomponent  

Det vil for begge scenariene defineres brukstilfeller som verifiserer 
relevante kvalitetsparametere. 

Leveransen fra kvalitetssikringen er fungerende datautveksling 
mellom kildene som inngår, og en evalueringsrapport som 
oppsummerer erfaringene og belyser neste steg i utvikling av 
rammeverket. 

Forvaltningsregime for rammeverket Prosjektet skal definere et forvaltningsregime for rammeverket 
som omfatter: 

 Styringsprinsipper (governance), generiske krav til den 
tekniske arkitekturen 

 Drifts- og forvaltningsrutiner for den tekniske 
datadelingsplattformen 

 Rutiner for harmonisering av databegreper mellom 
prosjekter og institusjoner 

 Rutiner for samarbeid om datadelingsbehov i høyere 
utdanning og forskning 

 Felles rutiner, roller og ansvar for informasjonsforvaltning 
i høyere utdanning og forskning 

 Modell for kostnadsfordeling av forvaltningsregimet. 
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4. INTERESSENTER  
 

Navn og linjerolle Vil kunne påvirke prosjektet, på 
hvilken måte? 

Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på 
hvilken måte? 

Fagutvalg for 
infrastruktur, 
mellomvare og data 
(IMD) 

Forankring, strategiske råd og 
veivalg. Behandling før oversendelse 
til Digitaliseringsstyret 

 

Fagutvalg for 
utdanning, forskning og 
administrasjon 

Forankring, strategiske råd og 
veivalg.  

 

Unit Vil eie og lede prosjektet og 
stille/skaffe fagressurser til rådighet. 
Må sørge for riktig bemanning, 
nødvendig involvering og forankring 
av arbeidet. 

Vil trolig få ansvar for videre forvaltning av 
arkitekturer og rammeverk som tas frem i 
prosjektet. 

Vil i rollen som tjenesteleverandør ta i bruk 
arkitekturer, rammeverk og tjenester som 
tas frem i prosjektet. 

Uninett Fagmiljø med spisskompetanse på 
Feide, integrasjoner og datadeling vil 
bidra inn i arbeidet. 

Vil kunne få ansvar for videre utvikling og 
forvaltning av spesifikke tjenester for 
datadeling. 

Universitet i Oslo (UiO) Fagmiljø med spisskompetanse på 
integrasjoner og praktisk arbeid med 
UiO:IntArk, BOTT:IntArk og UH:IntArk 
vil bidra tungt inn i arbeidet.  

Vil kunne få ansvar for videre utvikling og 
forvaltning av spesifikke tjenester for 
datadeling. 

BOTT-institusjonene Forankring, strategiske råd og 
veivalg. Spesifisering av behov 
tilknyttet prosjekter på økonomi og 
lønn (ØL), saksbehandling og arkiv 
(SA) med flere. 

Vil kunne få ansvar for videre utvikling og 
forvaltning av spesifikke tjenester for 
datadeling. 

UH-IT,  
forum for IT-ledere 

Forankring, strategiske råd og 
veivalg. Spesifisering av behov. 

Vil bidra til at arkitekturer, rammeverk og 
tjenester som tas frem i prosjektet 
operasjonaliseres lokalt. 

Universiteter og 
høyskoler 

Spesifisering av behov. Vil ta i bruk arkitekturer, rammeverk og 
tjenester som tas frem i prosjektet og 
gjennom dette realisere gevinster. 

Forskningsinstitusjoner Spesifisering av behov. Vil ta i bruk arkitekturer, rammeverk og 
tjenester som tas frem i prosjektet og 
gjennom dette realisere gevinster. 

Kommersielle 
tjenesteleverandører 

Spesifisering av behov. Vil ta i bruk arkitekturer, rammeverk og 
tjenester som tas frem i prosjektet og 
gjennom dette realisere gevinster. 
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Digitaliserings-
direktoratet 

Nasjonale føringer og pågående 
arbeid med datadeling for offentlig 
sektor vil påvirke prosjektet. 

 

Kunnskaps-
departementet 

Aktiviteter knyttet til datadeling i KDs 
sektor vil påvirke prosjektet.  

 

 

5. RAMMEBETINGELSER 
5.1. Føringer for prosjektet 
Prosjektet er underlagt flere 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. 

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning definerer målbilder og initiativer for 
deling av data. Som spesifisert i handlingsplanen er målene gyldige også for helsesektoren og 
forskningsinstituttene. Denne føringen betyr at tjenestene for datadeling må fungere også i denne delen 
av målgruppen.  

Det er gjennom UH:IntArk definert en referansearkitektur som inneholder forslag til begreper, 
forvaltningsroller, forvaltningsrutiner, føringer, utvalgte brukstilfeller og prosesstegninger, samt en 
beskrivelse av samhandlingsmønstrene eMelding, eNotifikasjon og eOppslag. Etter at UH:IntArk ble 
gjennomført, har Digitaliseringsdirektoratet publisert temaområdet Datadeling som en del av den 
nasjonale arkitekturen, samt utarbeidet nasjonale referansearkitekturer for eMelding, eOppslag og 
ePublisering. Rammeverk for datadeling og integrasjon i høyere utdanning og forskning må harmoniseres 
med føringene innenfor temaområdet Datadeling.          

Kunnskapsdepartementet (KD) har tidligere vært fasilitator for en arbeidsgruppe som har sett på 
begrepsbruk og definisjoner hos aktørene som leverer statistikk om høyere utdanning, med vekt på 
studieadministrative termer. Denne arbeidsgruppen avdekket et stort behov for begrepsharmonisering og 
-koordinering. KD har i skrivende stund ikke tatt stilling til om, og eventuelt hvordan, dette arbeidet skal 
følges opp. 

 
5.2. Prosjektets avgrensninger 
Prosjektet skal definere et rammeverk for datadeling og integrasjon i høyere utdanning og forskning, 
herunder tekniske komponenter som skal benyttes. Prosjektet skal også definere og etablere et 
forvaltningsapparat for rammeverket. Prosjektet skal ikke utvikle egne integrasjoner eller API-er. Konkrete 
integrasjoner og API-er utvikles i tilknytning til den enkelte tjeneste eller i egne prosjekter. 
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5.3. Rettslige reguleringer  
Prosjektet skal sikre at dets leveranser tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet og personvern i 
henhold til gjeldende regelverk. 
  

6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
6.1. Gevinstoversikt 
 

Gevinster For hvem, og hvordan, 
fremkommer gevinsten? 

Forutsetninger for at gevinsten 
skal kunne realiseres 

«Kun én gang» reduserer 
administrativ byrde 

Brukere slipper å oppgi samme 
opplysninger flere ganger 

Tjenesteprodusentene og 
dataprodusentene slipper å koordinere 
flere kopier av data 

Autoritativ kilde til data defineres, 
forankres og brukes av 
tjenesteprodusentene. 

Unødvendige kopier av data fjernes 

Økt datakvalitet Brukere opplever tjenester med riktig 
kontekst 

Tjenesteprodusentene og 
dataprodusentene kan gjenbruke data 
fra andre kilder direkte  

Autoritativ kilde til data defineres, 
forankres og brukes av 
tjenesteprodusentene. 

Felles roller, ansvar og 
forvaltningsrutiner defineres og 
benyttes av dataprodusentene. 

Økt effektivitet Tilgang til korrekte og oppdaterte data 
for brukere, tjenesteprodusentene og 
dataprodusentene gir potensiale for 
automatisering, redusert ressursbruk 
og tjenester av høyere kvalitet.  

Jfr. «kun én gang» og datakvalitet 

Styrket sikkerhet og personvern Brukere, tjenesteprodusentene og 
dataprodusentene vet hvor data 
finnes, hvordan de aksesseres, og 
hvem som får tilgang gjennom å skape 
oversikt over dataverdiene og 
kontrollere tilgang. 

Oversikt over og kontroll på tilgang 
til sektorenes data 

Økt samhandlingsevne Brukere, tjenesteprodusentene, 
dataprodusentene og 
prosessdeltagere opplever at 
arbeidsprosessene får tilgang til de 
riktige dataene når de trenger det på 
tvers av IT-tjenester og organisasjoner. 

Juridiske føringer for deling av data 
er kjent og forstått 

Roller og ansvar for dataforvaltning 
er harmonisert og tatt i bruk 

Dataenes innhold er forstått likt av 
dataprodusenter og -konsumenter 

Teknisk integrasjonsplattform er 
realisert og tatt i bruk 

Økt endringsevne, inklusiv 
tjenesteinnovasjon 

Brukere får raskt tatt i bruk nye 
automatiserte støttetjenester som 
bygger på oppdaterte data av høy 
kvalitet 

Rammeverk for datadeling definerer 
føringer for komponenter, 
grensesnitt og forvaltning som er 
brukt i realisering av 
datadelingsinfrastrukturen. 
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Tjenesteprodusentene får evne til å 
handle raskt basert på oppdaterte og 
korrekte data 

Dataprodusentene kan lettere 
oppdatere software-porteføljen basert 
på kjente og lett tilgjengelige 
datakilder. 

Begreper og datamodeller er 
harmonisert og realisert i 
autoritative datakilder 

Økt tilgang til data Brukere får IT-tjenester med data som 
er oppdatert 

Tjenesteprodusentene og 
dataprodusentene finner lett frem til 
dataene de trenger 

Autoritativ kilde til data defineres, 
forankres og brukes av 
tjenesteprodusentene. 

Data er lett gjenfinnbare, gjerne 
gjennom en metadatakatalog. 

Felles roller, ansvar og 
forvaltningsrutiner defineres og 
benyttes av dataprodusentene. 
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6.2. Gevinstkart 
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7.  OVERORDNET ORGANISERING 
 
Prosjekteier:    Sigurd Eriksson, ass. direktør, Unit 
Styringsgruppe:   TBD 
Prosjektleder:   Per Hovde, strategirådgiver, Unit 
Prosjektmedarbeidere:  Fagressurser fra Unit: 

 Heidi Bergh-Hoff 
 Annette Grande Furset 
 Csaba Anderlik 
 Jurist (NN) 

   Fagressurser fra Universitetet i Oslo: 
 Joakim Hovlandsvåg 
 Frank Solem 

   Fagressurser fra NTNU: 
 Per Atle Eliassen 

   Fagressurs fra Uninett: 
 Andreas Solberg 

 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
8.1. Avhengigheter 
Dette prosjektet skal etablere et rammeverk for datadeling og integrasjon i høyere utdanning og forskning, og må 
forholde seg til det nasjonale rammeverket for deling av data. Det innebærer at prosjektets leveranser må være i 
henhold til gjeldende strategier og føringer beskrevet i kap. 5. En viktig del av dette er Digitaliseringsdirektoratets 
tverrsektorielle prosjekt for datadeling, hvor Unit deltar.  
 
Videre må prosjektet ha interaksjon med andre pågående prosjekter i sektoren som har konkrete behov som 
dette prosjektet skal understøtte. Følgende pågående prosjekter som utvikler fellesløsninger i høyere utdanning 
og forskning er sentrale: 

 Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM) 
 BOTT økonomi og lønn (BOTT:ØL) 
 BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT:SA) 
 Tilgjengeliggjøring av data fra FS 
 BOTT masterdata 
 Masterdatakilder for forskning 

 
Prosjektet Tilgjengeliggjøring av data fra FS vil gjennomføre en ekstern evaluering av FS fra et teknisk og 
funksjonelt perspektiv. Denne evalueringen vil kunne påvirke rammeverket som dette prosjektet skal etablere. 
 
Prosjektet skal etablere et forvaltningsregime som blant annet sikrer at databegreper definert i prosjektene over 
blir samstemte om en harmonisert felles modell over tid. Det betyr blant annet at: 

 Personer i høyere utdanning og forskning er entydig identifisert, på en måte som kan danne 
hensiktsmessig grunnlag for tilgangsstyring. 

 Grupper av personer i høyere utdanning og forskning (f. eks. organisasjonsenheter og prosjekter) er 
entydig identifisert på en måte som kan danne hensiktsmessig grunnlag for tilgangsstyring, 
resultatmåling og økonomistyring. 
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Begrepsdefinisjoner og metadata om disse definert i BOTT:ØL, BOTT:SA og Masterdatakilder for forskning må 
derfor være avstemt med hverandre, med eksterne føringer (fra f. eks. EU og andre internasjonale 
organisasjoner) og med prosjektet for felles IAM. 
 
Prosjektet skal samarbeide med prosjektet Masterdatakilder for forskning om forvaltningsrutiner i høyere 
utdanning og forskning. 
 
8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 
Prosjektet er avhengig av et tett samarbeid med pågående prosjekter i høyere utdanning og forskning som har 
behov for å realisere konkrete datadelingsbehov. Dette vil bidra til at prosjektet får nødvendig innsikt i behovene 
rammeverket skal dekke og sikre at det bidrar til å effektivisere realisering av datadelingsbehovene. Det er viktig 
at prosjekter og/eller aktiviteter som har nye datadelingsbehov forholder seg til prosjektet (så lenge det 
eksisterer), deretter til forvaltningsregimet som prosjektet etablerer. 

Prosjektet er avhengig av tilgang på ressurser med riktig kompetanse og kapasitet nødvendig for å oppnå 
planlagte leveranser innenfor en fornuftig tidsramme. Behovet for et felles rammeverk for datadeling er akutt og 
time to market er en kritisk faktor for å komme raskt i gang med realisering av gevinstene rammeverket gir. 

Det er en forutsetning at rammeverket, herunder den tekniske delingsplattformen, dekker de behovene som 
identifiseres gjennom prosjektet. Dette innebærer at det defineres relevante brukstilfeller som rammeverket 
valideres opp mot. Et eksempel på et slik brukstilfelle er at sertifikater (tokens) for tilgang til API-er kan utstedes 
av ulike aktører, f.eks. på institusjonsnivå, sektornivå eller nasjonalt nivå. 
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9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN 
9.1. Hovedleveranser i gjennomføringens delfaser 
 

Delfase Tidsrom (fra-
til) 

Leveranser i delfasen Referanse til 
hovedproduktene i 
kapittel 3 

Planlegging 01.02.2020 – 
01.03.2020 

Prosjektplan 
Styringsdokument 
Gevinstrealiseringsplan 

 

Gjennomføring 01.03.2020 – 
27.11.2020 

Rammeverk for datadeling og integrasjon i 
høyere utdanning og forskning 

 

01.03.2020 – 
27.11.2020 

Teknisk datadelingsplattform  

01.05.2020 – 
26.06.2020 

Kvalitetssikring av rammeverk og teknisk 
datadelingsplattform – Institusjonsintern 
datadeling 

 

03.08.2020 – 
25.09.2020 

Kvalitetssikring av rammeverk og teknisk 
datadelingsplattform – Datadeling på tvers av 
2 institusjoner og med nasjonale 
felleskomponenter 

 

03.08.2020 – 
27.11.2020 

Forvaltningsregime for rammeverket  

Avslutning 07.12.2020 – 
18.12.2020 

Sluttrapport  

 

9.2. Prosjektets kostnader og finansiering 
Det foreslås en ramme på 6 MNOK til dette prosjektet som finansieres gjennom felles finansieringsmodell for 
fellestiltak. Beløpet fordeler seg på de ulike fasene og leveransene som vist i tabellen under. 

Delfase Estimert kostnad 

Planlegging 0,3 MNOK 

Gjennomføring – samlet 4,8 MNOK 

 Rammeverk for datadeling og integrasjon i 
høyere utdanning og forskning 

1,1 MNOK 

 Teknisk datadelingsplattform 1,9 MNOK 
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 Kvalitetssikring av rammeverk og teknisk 
datadelingsplattform – Institusjonsintern 
datadeling 

0,5 MNOK 

 Kvalitetssikring av rammeverk og teknisk 
datadelingsplattform – Datadeling på tvers av 2 
institusjoner og med nasjonale 
felleskomponenter 

0,8 MNOK 

 Forvaltningsregime for rammeverket 0,5 MNOK 

Delfinansiering – Tilgjengeliggjøring av data fra FS 0,9 MNOK 

Totalsum 6 MNOK 

 

9.3. Strategi for gjennomføring 
Det forventes ikke at det er behov for offentlige anskaffelser i dette prosjektet. Prosjektet vil i all hovedsak 
bemannes av Unit og fagressurser fra utvalgte institusjoner i sektoren. Den tekniske datadelingsplattformen er 
etablert og baserer seg på open-source produkter. 

Prosjektet vil følge smidig prosjektmetodikk. 

 

9.4. Vurdering av prosjektets usikkerheter 
 
a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Utvidelse av prosjektets 
omfang 

Prosjektet får problemer med å 
levere i tide og innenfor budsjett. 

Være tydelig på hva som er mål og omfang 
for prosjektet og ha gode prosesser knyttet til 
håndtering av nye behov som oppstår i 
prosjektperioden.  

Ikke tilstrekkelig tilgang på 
prosjektressurser 

Prosjektet vil ikke klare å levere det 
som er forventet innenfor gjeldende 
prosjektperiode. 

Prosjektleder må følge opp at 
ressurspådraget opprettholdes gjennom 
prosjektet og eskalere hvis det ikke er tilfelle. 

 

b) Muligheter 

Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen 
inntreffer 

Stimulerende tiltak 

Unit får sektoransvar for det 
nye folkeregisteret 

Redusert kompleksitet  
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Nye lovforslag som forenkler 
datadeling 

Redusert kompleksitet og kostnad  

Ny UH-lov med fokus på 
datadeling 

Redusert kompleksitet og kostnad  

 

9.5. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
Tidligere gjennomført arbeid i UH:IntArk-prosjektet og erfaringer fra dette er viktig å videreføre inn i prosjektet.  
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10. SJEKKLISTE BP2 
 Sjekkpunkt Kommentar 

1 Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? Ja 

2 Er det vurdert om det skal etableres et 
prosjektstyre? 

Ja. Bemanning av prosjektstyret er 
p.t. ikke avklart. 

3 Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? Ja 

4 

Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse 
etablert? 

Nei. Gevinstene av dette prosjektet vil 
realiseres i andre prosjekter/aktiviteter 
som tar rammeverket i bruk, og disse må 
peke ut gevinstansvarlig for sine 
leveranser. 

5 
Støtter prosjektforslaget opp under 
digitaliseringsstrategien/handlingsplanens 
målbilder? 

Ja 

6 

Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike 
alternative investeringer for å sikre at 
prosjektforslaget representerer et riktig valg å 
gå videre med, inklusive kvantitative og 
kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger 
av kost/nytte for hvert alternativ? 

Ja, gjennom forutgående aktiviteter i regi 
av UiO, IT-BOTT og UH-IT. 

7 Er prosjektleder og øvrige sentrale 
prosjektdeltakere utpekt? 

Ja 

8 Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert? Ja 

9 Er nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? Ja 

10 
Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse? Ikke som et eksplisitt dokument, men 

deler av prosjektbegrunnelse inngår i 
dette prosjektforslaget.  

11 

Tror vi organisasjonen vil være i stand til å 
gjennomføre denne endringen på en god 
måte? 

Rammeverket muliggjør en langt mer 
effektiv datadeling for institusjonene i 
høyere utdanning og forskning. Et godt 
rammeverk og tilhørende 
forvaltningsregime vil gjøre 
institusjonene i stand til å oppnå dette. 

12 

Er det utarbeidet en strategi for 
endringsledelse? 

Nei. Det bør gjøres i de prosjektene som 
benytter rammeverket som 
operasjonaliseres gjennom dette 
prosjektet. Det er prosjektene som tar 
rammeverket i bruk som innfører 



Prosjektforslag 

 Basert på Difis mal for Prosjektforslag, versjon 3.2  

 20 

endringer og har behov for en strategi for 
endringsledelse. 

13 

Er overordnede behov for 
informasjonssikkerhet og personvern avklart? 

Rammeverket har sikkerhetsmekanismer 
som understøtter informasjonssikkerhet 
og personvern. Prosjektet vil styrke dette 
ytterligere gjennom at prosjektgruppen 
omfatter en ressurs med juridisk 
kompetanse. 

 
 


