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Finansiering av Felles IAM 

Bakgrunn 
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. 
 
Uninett har siden jobbet med å anskaffe løsning for felles IAM. Konkurransen ble utlyst som en 
forhandlet prosess 26.04.2019. Tilbudsfrist var 09.08.2019 og totalt 8 tilbydere leverte 
tilbud. Forhandlinger pågikk høsten 2019, og siste tilbudsfrist ble satt til 20.12.2019. 
Anskaffelsesprosessen har hatt prosjektdeltakere fra en rekke virksomheter, inkludert UiB, 
INN, USN, UiO, UiT og Uninett. Styringsgruppen for prosjektet består av deltakere fra UiB, USN, 
UiO, UiT, Uninett og Unit (leder av styringsgruppen). 
 
Prosjektgruppen leverte en klar anbefaling til styringsgruppa 09.01.2020, og 17.01.2020 gjorde 
styringsgruppen følgende vedtak: 

 Prosjektet er gjennomført i samsvar med beslutning i Digitaliseringsstyret 28.01.19, 
samt føringer i sektorens digitaliseringsstrategi og Handlingsplan for digitalisering i 
høyere utdanning og forskning. 

 Styringsgruppen for IAM beslutter at kontrakt i anskaffelsesprosessen for Identity 
Access Management tildeles leverandør i samsvar med prosjektgruppens anbefaling. 

 Prosjektet vil avklare konsekvenser knyttet til resultat av pilotperiode i avsluttende 
kontraktarbeid. 

 IAM-prosjektet vil i den neste fasen fokusere sterkere på harmonisering og 
standardisering av IAM-prosesser.  

 Forslag til finansierings- og betalingsmodell for investerings- og driftskostnader legges 
frem for Digitaliseringsstyret 30.januar 2020. 
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Parallelt med anskaffelsen pågår arbeid med å forberede innføring av den nye IAM-løsningen 
ved Universitetet i Bergen som pilot for sektoren. Arbeid med standardisering og etablering av 
felles prosesser i BOTT er startet som en del av dette arbeidet. Arbeid pågår også med tekniske 
forberedelser. I tillegg er det startet et arbeid med å planlegge det videre løpet for å innføre ny 
løsning i resten av sektoren. 
 
Vurdering 
Gevinster 
Felles IAM vil bidra til å realisere gevinster innenfor flere områder: 

 Økt sikkerhet og etterlevelse av lovverk (compliance):  
o Bedre kontroll på og oversikt over utlevering og tilbaketrekking av 

tilgangsrettigheter. 
 Økt operasjonell gevinst:  

o Økt brukeropplevelse og produktivitet for sluttbrukere gjennom innføring av 
en moderne IAM-løsning med økt selvbetjening og ytterligere funksjonalitet. 

o Automatisering og standardisering av prosesser gir bedre utnyttelse av interne 
ressurser og reduksjon av feil. 

o Reduksjon av lisenskostnader gjennom bedre kontroll på antall lisenser. 
 Oppnåelse av strategiske mål: 

o En felles IAM-løsning tilrettelegger for studentmobilitet, livslang læring og 
bedre samhandling på tvers av institusjoner. 

o En felles IAM-løsning tilrettelegger for fellestjenester, harmonisering av 
prosesser og standardisering. Det å etablere standardiserte prosesser innenfor 
identitets- og tilgangsstyring kan gjøres svært effektivt når det skjer i 
sammenheng med innføring av en fellesløsning. BOTTs økonomi- og lønn-
prosjekt er et godt eksempel på at standardiseringsarbeid får fart og lykkes når 
det gjøres gjennom innføring av en felles løsning. 

Gevinstene er av både kvantitativ og kvalitativ art. Prosjektet skal i tiden fremover utarbeide 
en gevinstrealiseringsplan som den enkelte institusjon og sektoren som helhet skal benytte for 
å beregne og måle gevinster av en felles IAM-løsning. 
 
Det er viktige koblinger mellom Felles IAM og BOTT økonomi og lønn. Blant annet skal 
grunnleggende personaldata hentes inn til Felles IAM fra DFØ-SAP, og fremtidige HR-data som 
er viktige for å angi tilgangsrettigheter skal hentes fra DFØ sin løsning for HR-data. 
 
Forslag til finansierings- og betalingsmodell  
Kostnadsnivået hos valgt leverandør ligger i nedre sjikt av forventningsverdien til 
anskaffelseskostnad som forelå forut for anskaffelsen. Som planlagt skal Uninett etablere en 
forvaltning av tjenesten som: 

 Ivaretar leverandøroppfølging og kontrakthåndtering på vegne av sektoren. 
 Legger til rette for møteplasser og samarbeid om god bruk og 

felles kompetansebygging i sektoren. 
 Er pådriver for standardisering av IAM-prosesser og –grensesnitt. 
 Bidrar i innføringsprosjekter for å sikre erfaringsutveksling på tvers og standardisering 

av prosesser og funksjonalitet. 
 Sørger for tjenestestyring og prioritering i tråd med sektorens tjenestestyringsmodell. 
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Uninett AS foreslår en finansierings- og betalingsmodell som dekker følgende 
kostnadselementer: 

- Oppstartskostnad, som inkluderer: 
o Implementeringskostnader til IAM-leverandør. 
o Bidrag fra Uninett i innføringsprosjekt for å sikre erfaringsutveksling på tvers 

og standardisering av prosesser og funksjonalitet. 
- Årlig tjenesteavgift som inkluderer: 

o Årlig tjenesteavgift til IAM-leverandør. 
o Forvaltning av tjenesten, estimert til 4 årsverk.  
o Andel av Uninetts investeringskostnader knyttet til anskaffelse og pilotering av 

IAM-løsning påløpt i 2019 og 2020, samt leverandørens engangskostnad for å 
etablere sektorleveransen. Uninett AS benytter sin posisjon som aksjeselskap 
til å ta oppstartskostnader på vegne av sektoren. Bakgrunnen for dette er 
beslutningen som Digitaliseringsstyret tok 28.1.2019 om at dette skulle 
etableres som en fellestjeneste som ga en trygghet rundt investeringen. Dette 
tilbakebetales over 5 år 

Alle kostnader fordeles mellom institusjonene basert på antall FTE. Institusjonene starter å 
betale for tjenesten når kontrakt med Uninett signeres. 
 
Dette er en tidlig varsling om at Uninett AS vil fakturere institusjonene et beløp tilsvarende 
nevnt i denne sak med vedlegg når kontrakt med Uninett signeres. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar Uninetts forslag til finansierings- og betalingsmodell for 
investerings- og driftskostnader knyttet til felles løsning for identitets- og tilgangsstyring. 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg_sak_09_20A_Referat fra styringsgruppemøte 17.1.2020 (ettersendes) 
Vedlegg_sak_09_20B_Estimerte tjenestepriser per institusjon (ettersendes) 
 


