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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 30.01.2020    
Saksnummer 04/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Ingrid Melve    

Revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren 

Bakgrunn 
Unit har mottatt oppdrag om revisjon av digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og 
forskning i tildelingsbrev for 2020. Utkast til ny digitaliseringsstrategi skal oversendes 
Kunnskapsdepartementet 1.10.2020.  
 
Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet (KD): 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 høyskolesektoren, 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. 

 
 

 
 
1 jf. Prop. 1 S (2019–2020), Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, Meld. St. 4 (2018 2019), 
Kvalitetsmeldingen, Meld. St. 16 (2016-2017), den kommende stortingsmeldingen om kompetansereformen, 
Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse, Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 m.fl. 
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Vurdering 
Dagens strategi har beskrevet organisatorisk struktur, rollefordeling og målbilder for de ulike 
brukergruppene knyttet til digitalisering. Revidert strategi skal gi et helhetlig bilde av 
regjeringens forventninger til alle sider ved digitalisering i universitets- og høyskolesektoren 
(2021-2025). KD ønsker en kortere versjon av nåværende strategi som beskriver målsettinger 
og de mest sentrale tiltak og forutsetninger for å realisere målene. Den skal som forrige 
versjon favne universitet og høyskoler. Digitaliseringen skal settes i kontekst til de politiske mål 
og satsingsområder uttrykt gjennom Regjeringsplattformen, nasjonale strategier innen 
digitalisering, langtidsplanen og ulike stortingsmeldinger.  
 
En statusgjennomgang av etablerte handlingsplan og pågående satsinger blir også en input til 
strategiarbeidet. 
 
Organisering 
Det faglige spennet på strategien og særlig de utvidete områdene vil kreve mobilisering av et 
bredere spekter av fagressurser fra institusjonene enn det fagutvalgene representerer. Vi 
ønsker derfor å benytte utvalgte UHR fora i tillegg, og også sette ned eventuelle 
ekspertgrupper på særskilte områder. Involvering av UHR gir også bistand til en bredere 
forankring av prosessen. Arbeidsgiversiden bør også involveres relatert til målformuleringer og 
tiltak om profesjonstilpasset utdanning.  
 
Vi anbefaler å etablere en redaksjonskomité som skal lede gjennomføringen av prosessen med 
revidert digitaliseringsstrategi og skrive det endelige dokumentet basert på faglige innspill fra 
gruppene nevnt i gjennomføringsplan. 
Redaksjonskomité etableres med følgende representanter, og bør etableres så raskt som 
mulig: 

 representant fra fagutvalgene Utdanning, Forskning, Administrative tjenester og IMD 
 ledere av eventuelle ekspertgrupper 
 representanter fra UHR  
 sekretariatsressurser fra Unit.  

Unit vil også involvere Diku og NOKUT på aktuelle fagtema. 
 
Viktige tema 
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og nasjonale føringer for 
digitalisering gir rammer for strategiarbeidet. Strategien skal løfte fram utfordringsbildet og 
tiltak som kan bidra til realisering av samfunnsbehovene innen høyere utdanning og forskning. 
 
Utvidelsen av strategiens målbilder innebærer at UHR i større grad bør involveres, for 
eksempel relatert til digital kompetanse der UHR allerede har gitt innspill om at IKT bør inn i all 
høyere utdanning (yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse), og som også har 
konsekvenser for dimensjonering av studietilbud. Digitale virkemidler gir mulighet for 
desentralisert utdanning og gir endringer i utfordringsbilder og muligheter. Det grønne skiftet 
krever omlegging, hvordan skal digitaliseringen bidra? Stordata og kunstig intelligens åpner 
muligheter og krever styring, etikk og normer. Forskning har økende databehov og økt behov 
for tyngre infrastruktur. Livslang læring og fleksible læringsformer gir nye muligheter.  
 
Tema for ekspertgrupper kan være digitalisering for grønt skifte, yrkes- og profesjonstilpasset 
digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud, desentralisert utdanning, datadeling, 
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læringsanalyse eller andre emner. Planlagt ekspertgruppe for kunstig intelligens kan gis 
oppdrag med å utforme anbefalinger. 
 
Foreløpig gjennomføringsplan 
Redaksjonskomitéen vil etablere en detaljert plan. Foreløpig tanke er å starte med invitasjon til 
åpne innspill, og følges opp med diskusjoner i fagutvalgene. Strategisk retning diskuteres i 
Digitaliseringsstyret, og fagutvalgene drøfter målbilder og strategiforslag innen sine områder.  
 
Åpen innspillsrunde organiseres fra redaksjonskomiteen og Unit med bistand fra UHR, og 
innspillene tas videre inn til fagutvalgene for vurdering. Planlagt ekspertgruppe for kunstig 
intelligens kan gis oppdrag med å utforme anbefalinger. Det kan tilsvarende være behov for å 
identifisere andre ekspertgrupper. 
 
Foreløpig skisse til tidsplan: 

 30.01:  Orientering til Digitaliseringsstyret om oppdrag med ny digitaliseringsstrategi 
 27.1:  UHR-administrasjon AU, orientering. Videre samarbeid med UHR avklares i 

løpet av januar og februar (UHR-styret, UHR Utdanning, UHR Forskning) 
 05.02:  Redaksjonskomité etablert 
 Februar: Åpen innspillsrunde 
 20.03:  Ekspertgrupper etablert 
 Februar-mars: Fagutvalgene involveres. 
 29.04:  Digitaliseringsstyret orienteres om status og gir innspill 
 April-mai: diskusjoner i fagutvalg og ekspertgrupper 
 12.05:  Fagutvalg og ekspertgrupper avgir førsteutkast til redaksjonskomiteen  
 19.05:  Første diskusjonsutkast til strategi klar 
 26.05:  Digitaliseringsstyret og fagutvalgene drøfter utkast til strategi 
 Juni:  Fagutvalgene og UHR fora behandler forslag. Bearbeiding etter møter og 

klargjøring av nytt utkast 
 Juni:  Digitaliseringskonferansen, kronikk, mulighet for åpne innspill fra ansatte i 

sektoren 
 26.08:  Utkast til anbefalt strategi  
 03.09:  Digitaliseringsstyret behandler utkast til strategi 
 September 2020: Ferdigstilling av strategidokument, vurdere om den skal sendes på en 

siste innspillsrunde til institusjonene 
 01.10:  Strategi oversendes til Kunnskapsdepartementet.  

 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret støtter forslag til organisering og foreløpig gjennomføringsplan. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 30.01.2020    
Saksnummer 05/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle X  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

Tjenestestyringsmodell – anbefaling fra arbeidsgruppe   

Bakgrunn 
Etter behandling av saken om tjenestestyring i Digitaliseringsstyret 20. november 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. 
 
Arbeidsgruppen har hatt fire møter, og dokumentert sin anbefaling i Notat anbefaling fra 
arbeidsgruppen. Notatet er vedlagt saken. Arbeidsgruppen består av Ketil Lund fra OsloMet, 
Kari Rannov Bostad fra NTNU, Johannes Falk Paulsen fra UiO, Mathilde Holm fra UiB, og Unit. 
Arbeidsgruppen er omforent om anbefalingen. 
 
Vurdering 
Arbeidsgruppen har landet på en anbefaling ut fra en vurdering av fordeler og ulemper med 
alternative modeller (skisser). I tillegg har arbeidsgruppen drøftet og beskrevet 
styringsprosess, ansvar og oppgaver innenfor styringsmodellen. Hovedpunkter fra 
anbefalingen: 
o Det etableres tjenesteråd med hovedansvar for den overordnede forvaltningen og 

videreutvikling av fellestjenester innenfor et tjenesteområde.  
o Tjenesterådenes handlings- og styringsrom gis i form av årlige føringer fra 

Digitaliseringsstyret knyttet til veikart, budsjett og leveranseplaner. 
o Det etableres et Råd for helhetlig prioritering som ivaretar helhetlige vurderinger og 

anbefalinger til Digitaliseringsstyret, på tvers av fagutvalg og tjenesteråd. 
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o Forvaltning og videreutvikling 
av fellestjenester inngår i en 
felles, helhetlig styringslinje i 
styringsmodellen for 
digitalisering i høyere utdanning 
og forskning.  

o Første versjon av Felles 
rammeverk for forvaltning og 
videreutvikling av fellestjenester 
ligger til grunn for iverksetting 
av modellen. 

 
Innspill 
Det ble vurdert å kjøre en innspillsrunde i forkant av saken til DS. Den stramme tidsplanen har 
gjort det vanskelig å gjennomføre en innspillsrunde med utgangspunkt i saksdokumentet for 
anbefaling til Digitaliseringsstyret. Fagutvalg og prioriteringsråd har gitt skriftlige innspill til 
arbeidet basert på saksunderlag fra forrige møte i Digitaliseringsstyret og oppdatert 
informasjon fra arbeidet i arbeidsgruppen. Det anses som relevante innspill siden underlaget 
ga et godt bilde på hvilken anbefaling arbeidsgruppen ville lande på.  
 
Gjennomgående innspill fra fagutvalg og prioriteringsråd er full støtte til etablering av for Råd 
for helhetlig styring. Videre går innspillene på at modellen kan framstå kompleks og 
byråkratisk, samtidig som det det oppleves som en forenkling at det er en felles styringslinje. 
Det er også ganske samstemt tilbakemelding knyttet til at antall tjenesteråd bør holdes lavt, og 
at det er effektivt og nyttig at tjenesteråd håndterer flere fellestjenester. Det påpekes at 
tydelighet i samhandlings- og beslutningsprosesser er nødvendig. 
 
Det planlegges å innhente innspill fra de fellesstrategiske enhetene i UHR, etter forslag fra 
UHR. De fellesstrategiske enhetene gir sine innspill på bakgrunn av sakspapirer og vedtak i 
Digitaliseringsstyret 30. januar. De gir da innspill på epost i løpet av et par uker. Videre 
behandling etter en oppsummering av innspillene og forslag til oppfølging, kan håndteres av 
Unit i samråd med leder for Digitaliseringsstyret. 
 
 
Forslag til 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, og at rammeverket revideres løpende i tråd med de erfaringer som 
opparbeides. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 05A - Notat anbefaling fra arbeidsgruppen 
Vedlegg 05B - Første versjon av Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester 
for høyere utdanning og forskning  
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Tjenestestyring  
Notat – anbefaling fra arbeidsgruppe 
 

1 Innledning 
I tråd med Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, skal det etableres en 
styringsmodell for videreutvikling og forvaltning av fellestjenester som skal besluttes av 
Digitaliseringsstyret.  

Utarbeiding av forslag til styringsmodell ble igangsatt høsten 2019 som beskrevet i sak 34/19 i 
Digitaliseringsstyret. Etter drøfting av saken i Digitaliseringsstyret 20. november 2019, sak 49/19, ble 
det satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra sektoren for å sikre tilfredsstillende medvirkning. 
Arbeidsgruppen har videreført arbeidet som ble drøftet i møtet i Digitaliseringsstyret 20. november 
2019 og legger med dette fram sin anbefaling. Arbeidsgruppen består av: 

• Mathilde Holm, UiB 
• Kari Rannov Bostad, NTNU 
• Ketil Are Lund, OsloMet 
• Johannes Falk Paulsen, UiO  
• Kristin Selvaag, Lars Fuglevaag og Grete Christina Lingjærde fra Unit har vært sekretariat for 

arbeidsgruppen. 

1.1 Arbeidsgruppens leveranse 
Arbeidsgruppen har med utgangspunkt i arbeidet Unit har gjort og innspill fra Digitaliseringsstyret, 
oppfattet oppgaven slik: 

• Hovedoppgaven er å foreslå en skisse til styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av 
fellestjenester, samt beskrive prosesser, ansvar og oppgaver innenfor modellen.  

• Hovedformål for felles forvaltning og videreutvikling av fellestjenester er å utarbeide, og 
styre etter rullerende veikart og budsjett i 3-års perspektiv og i tråd med Handlingsplanen for 
høyere utdanning og forskning. Budsjettrammer for drift, forvaltning og videreutvikling skal 
være en del av veikartene, og danne rammen for årlige budsjett og leveranseplaner. 

Arbeidsgruppen har valgt å besvare oppdraget slik: 

• Drøftingsnotat med anbefaling som inkluderer skisse til styringsmodell og beskrivelse av 
aktører, ansvar, oppgaver og prosesser knyttet til styringsmodellen. 

• Første versjon av Rammeverk for forvaltning og videre utvikling av fellestjenester. 
Rammeverket skal videreutvikles og ferdigstilles før sommeren 2020 og iverksettes senest fra 
1. januar 2021. 

  

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/10/Handlingsplan-digitalisering-2019.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/08/Sak%2034%20-%20Arbeid%20med%20%C3%A5%20etablere%20styringsmodell%20for%20tjenesteforvaltning%20av%20fellestjenester.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Sak%2046%20-%20Styringsmodell%20forvaltning%20og%20videreutvikling%20av%20fellestjenester_0.pdf
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2 Vurdering 
Forslaget til modell for tjenestestyring omfatter en skisse som illustrerer aktører (styre, råd, utvalg) 
og samhandlingsprosesser. Videre beskrives ansvar, oppgaver og prosesser for å utdype hvordan 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester skal ivaretas innenfor styringsmodellen for 
digitalisering. En vurdering av alternative skisser sammen med beskrivelsene danner underlaget for 
arbeidsgruppens anbefaling. 

2.1 Alternative skisser 
Nullalternativ 
Nullalternativet viser dagens styringsmodeller for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. 
Dette er ikke en komplett skisse, men den viser hovedtrekkene ved dagens modeller som består av 
ulike styringsmodeller vokst fram over år, som i varierende grad har (ulike) vedtekter eller mandater. 

 

Fordeler 
Flere av styringsmodellene har virket over mange år, er veletablerte og kjente for sektoren og 
fungerer godt mht. samhandling og medvirkning. Disse arbeidsformene er eksempler på en unik 
samarbeidsånd som har ført til flere viktige fellestjenester. 

Ulemper 
De senere års utvikling med felles digitaliseringsstrategi og handlingsplan, og etablering av Unit som 
samordner og pådriver for digitalisering i sektoren, reflekteres ikke i arbeidet i de eksisterende 
modellene. Dagens forvaltning og videreutvikling av fellestjenester styres isolert knyttet til behov 
innenfor enkelttjenester. Arbeidet ses ikke i en større sammenheng med felles krav til leveranser og 
rapportering, eller mht. sektormål for digitalisering, gevinstrealisering og kostnadsstyring. 

 

Alternativ 1, «høyre- og venstreside» 
Skissen er iht. styringsmodellen slik den er beskrevet i Handlingsplan for høyere utdanning og 
forskning. Den viser hovedlinjene mht. hvordan høyresiden skal operere og hvordan den skal 
samhandle med venstresiden.  
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Fordeler 
I denne modellen vil tjenestyring utøves på en enhetlig måte. Tjenesteråd vil ha likelydende 
mandater og får strategiske føringer fra Digitaliseringsstyret. Modellen er mindre kompleks enn 
nullalternativet med færre tjenesteråd som håndterer flere tjenester. Fordeling av ansvar og 
oppgaver for tjenesteråd og fagutvalg er tydelig, og tjenesterådene vil ha sterk vekt på forvaltning og 
videreutvikling av tjenesteområdet. 

Ulemper 
Skillet mellom strategi og forvaltning kan bli et hinder for videreutvikling av eksisterende 
fellestjenester for saker som må ses på tvers av fagutvalg og tjenesteråd. Tjenesteråd kan bli for 
orientert mot drift mens strategi får mindre vekt. Samtidig kan fagutvalgene mangle tilstrekkelig 
kunnskap om forvaltning av tjenester, og det handlingsrommet som finnes der. 

 

Alternativ 2, helhetlig styring 
Alternativ 2 har én felles styringslinje. Tjenesteråd vil ha egne mandat som beskriver ansvar, 
oppgaver og prosesser.  

  

Fordeler 
Modellen har de samme fordelene som alternativ 1, men støtter bedre opp under 
beslutningsprosesser og ivaretar helheten. Den er tydeligere mht. samhandling og fordeling av 
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ansvar og oppgaver mellom strategisk porteføljestyring og forvaltning og videreutvikling av 
fellestjenester. Den legger bedre til rette for tverrgående prosesser og vil dermed kunne hindre 
silotenkning, og den vil lettere identifisere mulige handlingsrom på tvers av tjenesteområdene. 
Modellen vil også fremme forankring, prioriteringer og videre veivalg på en mer helhetlig måte, 
samtidig som den gjør det mulig å se tjenestene i et helhetlig, strategisk perspektiv.  

Ulemper 
Det er en kompleks modell som må søkes å forenkles ved å gjenbruke ressurser f.eks. i 
fagutvalgsledelse og Råd for helhetlig prioritering. Modellen kan virke byråkratisk med mange nivåer 
og kan hindre raske avgjørelser og gjennomføringskraft 
 

2.2 Aktører, ansvar og oppgaver 
Tabellen nedenfor beskriver aktører (styre, råd og utvalg) samt ansvar og oppgaver for disse i 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. 

Aktører Ansvar (myndighet) Oppgaver 
Digitaliseringsstyret - 
Er etablert. 
 

Vedta føringer for 
3-årig veikart med 
budsjett.  

Behandle årlig anbefaling fra råd for helhetlig 
prioritering vedrørende 3-årig veikart med 
tilhørende budsjett. Gi strategiske føringer 
vedrørende tjenestestyring til fagutvalg og 
tjenesteråd. 

Råd for helhetlig 
prioritering* 
Må etableres. Ledere for 
fagutvalg, økonomileder 
fra sektoren og 
representasjon fra Unit. 
Mandat må utarbeides 
med oppgaver utover 
tjenestestyring. 

Vedta anbefaling til 
Digitaliseringsstyret 
for 3-årig veikart med 
budsjett. 

Behandle årlig anbefaling fra fagutvalg 
vedrørende 3-årig veikart med tilhørende 
budsjett. Gi anbefaling til Digitaliseringsstyret. 

Fagutvalg 
Er etablert. Leder for 
aktuelt tjenesteråd blir 
deltaker. 

Vedta anbefaling til 
råd for helhetlig 
prioritering for 3-årig 
veikart med budsjett. 

Årlig behandling av tjenesterådets forslag til 3-
årig veikart og budsjett. Avstemme og utvide 
veikart og budsjett med anbefalte nye satsinger. 

Tjenesteråd 
Må etableres. Ledes av 
sektoren. Deltakere er 
ledere fra sektoren, med 
ansvar for relevante 
fagområder for 
tjenesteområdet, samt 
tjenesteområdeansvarlig 
utnevnt av 
tjenesteleverandør/ 
forvalter. Formål, ansvar, 
oppgaver og 
sammensetning beskrives i 
mandat.  

Vedta forslag til 3-årig 
veikart og budsjett til 
behandling i 
fagutvalg. 
Godkjenne neste års 
leveranseplan på 
bakgrunn av føringer 
for 3-årig veikart og 
budsjett fra 
Digitaliseringsstyret. 
Godkjenne 
hovedleveranser iht. 
leveranseplan. 
Prioritere og 
godkjenne eventuelle 
viktige endringer i 
leveranseplanene. 

Drøfte og utarbeide 3-årig veikart og budsjett 
for tjenesteområdet, på bakgrunn av underlag 
fra tjenesteområdeansvarlig. 
Drøfte og utarbeide årlige leveranseplaner for 
tjenesteområdet, på bakgrunn av underlag fra 
tjenesteområdeansvarlig. 
Følge opp hovedleveranser og ev avvik iht 
leveranseplanen på bakgrunn av underlag fra 
tjenesteområdeansvarlig. 



  5 
 

Aktører Ansvar (myndighet) Oppgaver 
Styre forvaltning og 
videreutvikling 
innenfor rammene av 
veikart og budsjett 

Arbeidsgrupper  
Etablerte, og nye som 
etableres med enhetlig 
oppgavebeskrivelse.  

Gi faglige innspill til i 
arbeidet med å 
forvalte og 
videreutvikle tjenester 
innenfor området som 
arbeidsgruppen skal 
dekke. 

Utarbeide underlag til tjenesteområdeansvarlig 
for sammenstilling av 3-årig veikart og budsjett. 
Utarbeide underlag til tjenesteområdeansvarlig 
i utarbeiding av leveranseplaner. 
Foreslå prioriteringer i videreutvikling og 
forvaltning av tjenester innenfor området til 
arbeidsgruppen. 

* Råd for helhetlig prioritering er et nytt nivå i Styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning 
og forskning. Arbeidsgruppen foreslår opprettelse av rådet for å sikre helhetlig prioritering på tvers 
av fagområder og styringsprosesser i modellen. Rådet bør settes sammen av fagutvalgsledere og 
representasjon fra Unit, samt en representant fra sektoren med overordnet økonomiforståelse både 
faglig og på sektornivå. Opprettelsen innebærer at rådet innlemmes i styringsmodellen for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning, og kan ivareta flere «på-tvers»-oppgaver i 
samstyringen. 

 

2.3 Prosess 
I det følgende beskrives prosesser knyttet til ansvar, oppgaver og vedtak. 

Tjenesteråd utarbeider årlig veikart og budsjetter med et 3-års perspektiv, samt årlig leveranseplan, 
på bakgrunn av underlag utarbeidet av tjenesteområdeansvarlig for tjenesteområdet. 
Tjenesteområdeansvarlig utarbeider underlag på bakgrunn av sin virksomhets (leverandør/forvalter) 
vurderinger, og innhenter nødvendig underlag for enkelttjenester fra relevante arbeidsgrupper. 

Fagutvalg vedtar årlig sin anbefaling for veikart og budsjett med et 3-års perspektiv, etter drøfting og 
behandling av veikart og budsjett fra tjenesteråd. Fagutvalg avstemmer med leder for tjenesteråd 
som sitter i fagutvalget. Fagutvalgets nysatsinger 
inkluderes i veikart og budsjett som går til behandling i 
råd for helhetlig prioritering. 

Råd for helhetlig prioritering behandler årlig anbefalt 
veikart og budsjett med et 3-års perspektiv fra fagutvalg, 
og vedtar anbefaling til Digitaliseringsstyret. 

Digitaliseringsstyret behandler og vedtar årlig føringer 
for veikart og budsjett med 3-års perspektiv, og gir 
tjenesteråd rammer og føringer for styring av forvaltning 
og videreutvikling av fellestjenester. 

3 Anbefalinger og videre arbeid 
Rammebetingelser er i endring og fordrer en helhetlig og samordnet strategisk styring i sektorene. 
Handlingsrom må skapes i stadig trangere  budsjetter. I lys av dette og vurderingene ovenfor 
anbefaler arbeidsgruppen at alternativ 2, helhetlig styring etableres som styringsmodell for 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. Videre at innføring baseres på beskrivelsene av 
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prosess, ansvar og oppgaver knyttet til modellen, slik det også er nedfelt i Rammeverk for forvaltning 
og videreutvikling av fellestjenester.  

Rammeverket er utarbeidet i en første versjon og er innrettet mot å kunne gi nok grunnlag for å 
komme i gang med innføring av styringsmodellen. Implementering av en felles modell for forvaltning 
og videreutvikling av fellestjenester er omfattende og komplekst, og det er ikke tatt sikte på å 
beskrive alle aspekter på nåværende tidspunkt. Innføringsarbeidet vil gi verdifull erfaring som vil 
bidra til nødvendige justeringer og ny innsikt. Dette må innlemmes i neste versjon av rammeverket. 

Vedlagt er et forslag til inndeling i tjenesteråd med tilhørende tjenester som et utgangspunkt. 
Inndeling bør vurderes og justeres i innføringsarbeidet. 
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Vedlegg 

 

Forslag inndeling i Tjenesteråd med tilhørende tjenester 
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1 Om rammeverket 
Rammeverket for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere utdanning og forskning 
følger opp intensjonen i styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. 
Styringsmodellen skal bidra til at institusjonenes behov og interesser ivaretas gjennom medvirkning i 
strategisk styring og i utvikling og forvaltning av fellestjenester. Rammeverket følger opp føringen fra 
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 – 2021 som ble endelig 
behandlet i møte i Digitaliseringsstyret 11.april 2019: 

 «Det eksisterer i dag flere ulike styringsmodeller for videreutvikling og 
forvaltning av fellestjenestene. I det videre arbeidet, og innen utgangen av 
2019, skal det etableres en felles styringsmodell for videre utvikling og 
forvaltning av fellestjenester. Styringsmodellen besluttes av 
Digitaliseringsstyret.» 

Rammeverket er i tråd med Units ansvar for nasjonal samordning og overordnede forvaltningsansvar 
for fellestjenester. 

Rammeverket forvaltes og videreutvikles av Unit, og revideres løpende. 

1.1 Formål 
Samordnet styring, forvaltning og videreutvikling av fellestjenester skal sørge for gode fellestjenester 
til høyere utdanning og forskning. Tjenestestyringen skal understøtte digitaliseringsstrategien og 
handlingsplanen for høyere utdanning og forskning.  

1.2 Prinsipper for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester 
Følgende prinsipper er førende for arbeidet med forvaltning og videreutvikling av fellestjenester: 

 Det skal fremme synergier på tvers av fag- og tjenesteområder.  
 Det skal legge til rette for felles forvaltning og videreutvikling i et langsiktig perspektiv der 

nye tjenester og tjenesteområder kommer til, og eksisterende endres eller avvikles. 
 Det skal fremme felles prioritering og omforent gjennomføring av tiltak innenfor rammene av 

veikart, leveranser og budsjett.  
 Det skal sette brukeren i sentrum og fremme utstrakt brukermedvirkning. 
 Det skal fremme samordnet og ens praksis for forvaltning og videreutvikling av 

fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 
 Det skal fremme gjennomføringskraft og legge til rette for rask og kontinuerlig 

videreutvikling, samt utnyttelse av framtidsrettede løsninger og teknologi. 
 Det skal bidra til bærekraftige anskaffelser og tjenesteutvikling for samfunn og miljø. 

1.3 For hvem 
Her beskrives de viktigste aktørene innenfor finansiering, leveranse, forvaltning og styring av 
fellestjenester til høyere utdanning og forskning.  

Kunnskapsdepartementet (KD) 
KD har det øverste ansvaret for høyere utdanning og forskning, finansierer en del fellestjenester 
gjennom bevilgning, og øremerker midler til tjenesteutvikling innenfor enkelte områder. 

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) 
Unit skal bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere 
utdanning. Direktoratet har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet 



  
 

3 
 

forvaltningsansvar på IKT-området, blant annet for fellestjenester og styring av disse. Direktoratet 
har beslutningsmyndighet innenfor sine hovedområder. 

Unit leverer også en rekke fellestjenester til høyere utdanning og forskning, og opptrer i denne 
sammenhengen som en fellesaktør og tjenesteleverandør innenfor rammeverket. 

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning 
Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning. 
Digitaliseringsstyret har en rådgivende funksjon overfor Unit, jf. mandatet for Digitaliseringsstyret. 

Råd for helhetlig prioritering 
Råd for helhetlig prioritering består av lederne for fagutvalgene i styringsmodellen, samt 
representant(er) for Unit, og skal sikre helhetlig prioritering på tvers i styringsmodellen. 

Uninett AS 
Uninett er et statlig aksjeselskap under KD, der Unit forvalter eierskapet. Uninett er en fellesaktør 
som leverer tjenester innenfor infrastruktur, mellomvare, data og informasjonssikkerhet, og bidrar til 
digitalisering av kunnskapssektoren bl.a. ved å utføre oppgaver for Unit. 

Uninett Sigma2 AS 
Uninett Sigma2 AS er et datterselskap av Uninett AS, og administrerer den nasjonale infrastrukturen 
for beregningsvitenskap i Norge. Selskapet er en fellesaktør som tilbyr tjenester innen tungregning og 
datalagring. Arbeidet med e-infrastruktur er finansiert av Norges forskningsråd og 
samarbeidspartnere.   

NSD AS 
NSD, eid av KD, er et nasjonalt arkiv og senter for forskningsdata. NSD er en fellesaktør som skal sikre 
åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og leverer fellestjenester innenfor dette området. 

Norges forskningsråd 
Norges forskningsråd er et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ som har ansvar for å øke 
kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme 
grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. 

Institusjoner i høyere utdanning og forskning 
Disse er primært brukere av fellestjenester, og er representert i tjenesteråd og arbeidsgrupper. I 
noen tilfeller kan de være underleverandører av f.eks. driftsløsninger, og i noen tilfeller også 
fellesaktører og leverandører av fellestjenester. 

Kommersielle og statlige tjenesteleverandører 
Kommersielle og statlige tjenesteleverandører utvikler og leverer fellestjenester til høyere utdanning 
og forskning innenfor flere områder. Tjenestene fra disse leverandørene forvaltes normalt av en 
fellesaktør som har leverandørkontakten på vegne av institusjonene og brukerne. I de fleste tilfeller 
leveres selve tjenesten direkte fra leverandør til bruker (eksempler på dette er LMS, digital eksamen, 
lønns- og personalsystem fra DFØ).  
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1.4 For hvilke tjenester 
/* Kapitlet bør revideres i implementeringsarbeidet. Involverte i arbeidet bør være med å vurdere 
hvilke tjenester som skal håndteres innenfor modellen. */ 

Rammeverket omfatter styring, forvaltning og videreutvikling av alle fellestjenester som faller 
innenfor følgende: 

 Tjenester pålagt gjennom vedtekter, tildelinger, digitaliseringsstrategien eller andre pålegg 
fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet eller Unit som direktorat. 

 Tjenester vedtatt av Digitaliseringsstyret, enten direkte eller gjennom handlingsplanen. 
 Tjenester i praksis etablert som fellestjenester gjennom å være tatt i bruk av et flertall av 

aktuelle institusjoner* før etableringen av digitaliseringsstrategi, handlingsplan og 
Digitaliseringsstyre. 

 Tjenester tilrådet av tjenesteråd, som er i tråd med prinsippene i handlingsplanen og som har 
betydelig gevinstpotensial for institusjonene og/eller sektoren som helhet. 

*Med aktuelle institusjoner menes at ikke alle tjenester er aktuelle for alle institusjoner.  For eksempel 
er opptakstjenesten i sin nåværende form ikke aktuell for kunst- og musikkutdanninger, HPC er kun 
aktuell for en del universiteter og større forskningsinstitutter, økonomitjeneste tilpasset 
universitetenes og høyskolenes kontoplan er ikke aktuell for andre typer virksomheter, etc. 

1.4.1 Nye tjenester (prosjekter) 
Digitaliseringsstyret beslutter iverksettelse av prosjekter gjennom porteføljestyringen og på 
anbefaling fra fagutvalgene. Prosjekter resulterer i nye tjenester, og tjenesterådene er med og 
anbefaler iverksettelse gjennom deltakelse i fagutvalg og samarbeid om veikart i fagutvalg. Ansvaret 
for gjennomføring av prosjekter gis til en gjennomføringsansvarlig virksomhet som etablerer en 
styringsgruppe. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for endelig leveranse. Relevant 
tjenesteråd skal være representert i styringsgruppen og prosjektgruppen for å ivareta behovssiden 
og overgang til forvaltning.  

2 Tjenestestyring 
Figur 1 er styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Styringsprosessen for 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester er en del av styringsprosessen for digitalisering i 
høyere utdanning som vist i skissen nedenfor.  

 
Figur 1, Styringsmodell digitalisering i høyere utdanning og forskning 
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2.1 Aktører i styringsmodellen 
Aktører i skissen i forrige kapittel, samt ansvar og oppgaver som disse har i tjenestestyringen, 
beskrives i tabellen. 

Aktører Ansvar (myndighet) Oppgaver 
Digitaliseringsstyret - 
Er etablert. 
 

Vedta føringer for 
3-årig veikart med 
budsjett.  

Behandle årlig anbefaling fra råd for helhetlig 
prioritering vedrørende 3-årig veikart med 
tilhørende budsjett. Gi strategiske føringer 
vedrørende tjenestestyring til fagutvalg og 
tjenesteråd. 

Råd for helhetlig 
prioritering* 
Må etableres. Ledere for 
fagutvalg, økonomileder 
fra sektoren og Unit. 
Mandat må utarbeides 
med oppgaver utover 
tjenestestyring. 

Vedta anbefaling til 
Digitaliseringsstyret 
for 3-årig veikart med 
budsjett. 

Behandle årlig anbefaling fra fagutvalg 
vedrørende 3-årig veikart med tilhørende 
budsjett. Gi anbefaling til Digitaliseringsstyret. 

Fagutvalg 
Er etablert. Leder for 
aktuelt tjenesteråd blir 
deltaker. 

Vedta anbefaling til 
råd for helhetlig 
prioritering for 3-årig 
veikart med budsjett. 

Årlig behandling av tjenesterådets forslag til 3-
årig veikart og budsjett. Avstemme og utvide 
veikart og budsjett med anbefalte nye satsinger. 

Tjenesteråd 
Må etableres. Ledes av 
sektoren. Deltakere er 
ledere fra sektoren, med 
ansvar for relevante 
fagområder for 
tjenesteområdet, samt 
tjenesteområdeansvarlig 
utnevnt av 
tjenesteleverandør/ 
forvalter. Formål, ansvar, 
oppgaver og 
sammensetning beskrives i 
mandat.  

Vedta forslag til 3-årig 
veikart og budsjett til 
behandling i 
fagutvalg. 
Godkjenne neste års 
leveranseplan på 
bakgrunn av føringer 
for 3-årig veikart og 
budsjett fra 
Digitaliseringsstyret. 
Godkjenne 
hovedleveranser iht. 
leveranseplan. 
Prioritere og 
godkjenne eventuelle 
viktige endringer i 
leveranseplanene. 
Styre forvaltning og 
videreutvikling 
innenfor rammene av 
veikart og budsjett 

Drøfte og utarbeide 3-årig veikart og budsjett 
for tjenesteområdet, på bakgrunn av underlag 
fra tjenesteområdeansvarlig. 
Drøfte og utarbeide årlige leveranseplaner for 
tjenesteområdet, på bakgrunn av underlag fra 
tjenesteområdeansvarlig. 
Følge opp hovedleveranser og ev avvik iht 
leveranseplanen på bakgrunn av underlag fra 
tjenesteområdeansvarlig. 

Arbeidsgrupper  
Etablerte, og nye som 
etableres med enhetlig 
oppgavebeskrivelse.  

Gi faglige innspill til i 
arbeidet med å 
forvalte og 
videreutvikle tjenester 
innenfor området som 
arbeidsgruppen skal 
dekke. 

Utarbeide underlag til tjenesteområdeansvarlig 
for sammenstilling av 3-årig veikart og budsjett. 
Utarbeide underlag til tjenesteområdeansvarlig 
i utarbeiding av leveranseplaner. 
Foreslå prioriteringer i videreutvikling og 
forvaltning av tjenester innenfor området til 
arbeidsgruppen. 
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* Råd for helhetlig prioritering er et nytt nivå i Styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning 
og forskning. Arbeidsgruppen foreslår opprettelse av rådet for å sikre helhetlig prioritering på tvers 
av fagområder og styringsprosesser i modellen. Rådet bør settes sammen av fagutvalgsledere og 
Unit, samt en representant fra sektoren med overordnet økonomiforståelse både faglig og på 
sektornivå. Vedtaket knyttet til tjenestestyring innebærer at rådet innlemmes i styringsmodellen for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning, og kan ivareta flere «på-tvers»-oppgaver i 
samstyringen. 

2.2 Overordnet styringsprosess 
 Tjenesteråd utarbeider årlig veikart og budsjetter med et 3-års perspektiv, på bakgrunn av 

underlag utarbeidet av tjenesteområdeansvarlig for tjenesteområdet. Tjenesteområdeansvarlig 
utarbeider underlag på bakgrunn av sin virksomhets (leverandør/forvalter) vurderinger, og 
innhenter nødvendig underlag for enkelttjenester fra relevante arbeidsgrupper. 

 Fagutvalg vedtar årlig sin anbefaling for veikart og budsjett med et 3-års perspektiv, etter 
drøfting og behandling av veikart og budsjett fra tjenesteråd. Fagutvalg avstemmer med leder for 
tjenesteråd som sitter i fagutvalget. Fagutvalgets 
nysatsinger inkluderes i veikart og budsjett som går 
til behandling i råd for helhetlig prioritering. 

 Råd for helhetlig prioritering behandler årlig 
anbefaling for veikart og budsjett med et 3-års 
perspektiv fra fagutvalg, og vedtar anbefaling til 
Digitaliseringsstyret. 

 Digitaliseringsstyret behandler og vedtar årlig 
føringer for veikart og budsjett med 3-års perspektiv, 
og gir tjenesteråd rammer og føringer for styring av 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. 

2.3 Tjenesteråd 
Det skal opprettes tjenesteråd for grupper av tjenester som hører sammen, og tjenesterådene skal 
operere iht. rammeverket og i spesifikt i tråd med kapittel 3.3 som beskriver tjenesterådenes 
mandat. Tjenesterådenes primære oppgave er forvaltning og videreutvikling av eksisterende 
fellestjenester, mens fagutvalgene gir råd til Digitaliseringsstyret vedrørende prioritering av nye 
satsinger for å realisere digitaliseringsstrategien. I noen tilfeller kan forvaltning og råd/prioritering av 
strategiske nysatsinger kunne håndteres av ett og sammen forum. Da bør fagutvalg og tjenesteråd 
slås sammen hvis det er mest hensiktsmessig. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

2.3.1 Konsortier og konsortiemodell 
Konsortiemodellen slik den er iverksatt iht. Units beskrivelser for «BIBSYS-konsortiet» kan vurderes 
som styringsform for enkelttjenester. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksisterende konsortier 
består og koordineres i tråd med rammeverket av tjenesteråd. 

2.3.2 Formål 
Tjenesteråd skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra ulike institusjoner: 

 Bidra til kontinuerlig forvaltning, prioritering og utvikling av porteføljen av fellestjenester i et 
livsløpsperspektiv 

 Bidra til god måloppnåelse og rask gevinstrealisering ved å sikre dynamisk og kontinuerlig 
videreutvikling av fellestjenester, inkludert raskere realisering av endringer i eksisterende 
tjenester.   
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 Bidra til bedre utnyttelse av tjenester og ressurser i sektorene gjennom å kontinuerlig søke mot 
forbedrede prosesser og bruk av ny teknologi.  

2.3.3 Ansvar 
 Tjenesteråd vedtar årlig forslag til veikart med tilhørende budsjetter, i et 3-årsperspektiv.  
 Leder for tjenesteråd er medlem i relevant fagutvalg og har ansvar for å legge fram og drøfte 

forslaget i fagutvalget.  
 Leder for tjenesterådet, som medlem i fagutvalget, er med og vedtar anbefalt veikart med 

tilhørende budsjett til Digitaliseringsstyret. 
 Tjenesteråder vedtar og styrer etter årlige leveranseplaner for tjenesteområdet, i tråd med 

føringer fra Digitaliseringsstyret etter årlig behandling og godkjenning av veikart og budsjett. 

2.3.4 Oppgaver 
Tjenesterådene skal utarbeide veikart med tilhørende budsjetter og med et 3-årig perspektiv. Disse 
revideres årlig og behandles i relevant fagutvalg der leder for tjenesteråd er representert. Hensikten 
er å samkjøre tjenesterådet og fagutvalgets innspill til videreutvikling og nye satsinger og framstille 
det i felles veikart. 

Tjenesterådene skal utarbeide og godkjenne årlige leveranseplaner med tilhørende budsjett i tråd 
med føringene fra Digitaliseringsstyrets behandling av veikart og budsjett. 

Tjenesterådene skal styre forvaltning og videreutvikling av tjenestene innenfor tjenesteområdet iht. 
årlig leveranseplan utarbeidet og vedtatt av tjenesterådet. 

2.3.5 Sammensetning 
Tjenesteråd skal ha medlemmer med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, og 
fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen institusjon. Medlemmene må ha kunnskap om muligheter og 
utfordringer som digitaliseringen byr på innenfor høyere utdanning og forskning som helhet, og må 
ha kjennskap til funksjoner, muligheter og utfordringer for tjenester innenfor 
tjenesteområdet. Tjenesterådene ledes av sektoren og skal ha en tjenesteområdeansvarlig som 
representerer forvaltere og/eller leverandører av tjenestene innenfor tjenesteområdet. 
Tjenesteområdeansvarlig vil i stor grad være saksforbereder for saker til behandling i tjenesterådet. 
Se for øvrig neste kapittel om rollen tjenesteområdeansvarlig.  

Medlemmene av tjenesterådet skal bidra til å ivareta sektorens felles interesser, med forankring i 
digitaliseringsstrategien og i et langsiktig forvaltnings- og utviklingsperspektiv for 
tjenesteområdet. Unit er sekretariat. 

2.3.6 Tjenesteområdeansvarlig 
Tjenesteområdeansvarlig er fra en fellesaktør og representerer tjenesteforvalterne og/eller -
leverandørene. Den største fellesaktøren er Unit, som eksempelvis er leverandør av Cristin, mens for 
en kommersiell tjeneste som Canvas, forvalter en rammeavtale på vegne av sektoren. Det er 
fellesaktøren/forvalteren som peker ut tjenesteområdeansvarlig som da ivaretar tjenestene innenfor 
tjenesterådet.  

Tjenesteområdeansvarlig  

 er ansvarlig for nødvendig underlag for utarbeiding og årlig revisjon av veikart med 
tilhørende budsjetter 

 skal utarbeide årlige leveranseplaner og budsjett for tjenesteområdet, med forankring i 
føringer fra Digitaliseringsstyret for veikart og budsjetter 
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 skal følge opp og skaffe nødvendig informasjon om leveransene av tjenestene innenfor 
tjenesteområdet, spesielt i forhold til tjenesteavtalene for tjenestene  

 skal sørge for at det finnes relevante arbeidsgrupper som beskrevet i neste kapittel, som 
bidrar på enkelttjenester der det er nødvendig. 

2.3.7 Arbeidsgrupper 
Arbeidsgrupper skal gi faglige råd til tjenesteområdeansvarlig mht. forvaltning og videreutvikling av 
enkelttjenester, og bidra med faglig underlag for tjenesteområdeansvarlig i arbeidet med veikart, 
budsjett, leveranseplaner og generell oppfølging av tjenesteleveransene. Arbeidsgruppene skal ha 
operativ, faglig kompetanse på tjenestene. Arbeidsgruppene skal preges av tydelig 
brukermedvirkning både når det gjelder behov knyttet til tjenester og når det gjelder medvirkning 
(tjenestedesign) i utvikling av funksjonalitet og tjenester. Arbeidsgrupper kan være permanente eller 
settes ned for spesifikke, tidsavgrensede formål. 

Fora i tilknytning til konsortier kan ha samme funksjon som arbeidsgrupper. Det samme gjelder for 
andre eksisterende fora i tilknytning til tjenestene, hvis det er hensiktsmessig. 

3 Maler 
3.1 Veikart 
/* Under utarbeiding */ 

3.2 Tjenesteavtaler 
/* Under utarbeiding */ 

3.3 Pris-/kostnadsfordelingsmodeller 
/* Under utarbeiding */ 

 



ϭ

^ĂŬƐĚŽŬƵŵĞŶƚ

�ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ�ĨŽƌ
ŚƆǇĞƌĞ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ�ŽŐ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ

dŝů� �ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ
�ĂƚŽ ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ
^ĂŬƐŶƵŵŵĞƌ ϬϲͬϮϬ
^ĂŬƐĂƌŬŝǀŶƌ͘ ϮϬͬϬϬϬϱϬ
^ĂŬƐƚǇƉĞ sͲƐĂŬ ZĊĚ�ƚŝů�hŶŝƚ�ƐŝŶ�ŵǇŶĚŝŐŚĞƚƐƌŽůůĞ

^ƚǇƌŝŶŐ�Ăǀ�ƚũĞŶĞƐƚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ�� y

^ĂŬƐĂŶƐǀĂƌůŝŐ ^ŝŐƵƌĚ��ƌŝŬƐƐŽŶ
^ĂŬƐďĞŚĂŶĚůĞƌ WĞƌ�,ŽǀĚĞ

WƌŽƐũĞŬƚĨŽƌƐůĂŐ� �ĂƚĂĚĞůŝŶŐ

�ĂŬŐƌƵŶŶ
WƌŽƐũĞŬƚĨŽƌƐůĂŐĞƚ�ŚĂƌ�ďĂŬŐƌƵŶŶ�ŝ�,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶ�ĨŽƌ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ�ŝ�ŚƆǇĞƌĞ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ�ŽŐ�
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͘��ƌďĞŝĚ�ŵĞĚ�ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐ�Ğƌ�ƐĞŶƚƌĂůƚ�ĨŽƌ�Ċ�ƌĞĂůŝƐĞƌĞ�ŵĂŶŐĞ�Ăǀ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶƐ�
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƌ�ŝŶŶĞŶĨŽƌ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ͕�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ�ŽŐ�/D�͘��Ŷ�ƌĞŬŬĞ�ŵĊůďŝůĚĞƌ�ŽŐ�
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƌ�ĨƌĂ�ĂůůĞ�ĨĂŐŽŵƌĊĚĞƌ�ƉĞŬĞƌ�ƉĊ�ďĞŚŽǀ�ĨŽƌ�ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐ͘

�ĞŚŽǀĞŶĞ�ĨŽƌƐƚĞƌŬĞƐ�Ăǀ�ĨĞůůĞƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ŝ�ƐĞŬƚŽƌĞŶ�ŚǀŽƌ�ĚĞƚ�Ğƌ�ŝĚĞŶƚŝĨŝƐĞƌƚ�ƐƚŽƌĞ͕�ĂŬƵƚƚĞ�ďĞŚŽǀ�
ŬŶǇƚƚĞƚ�ƚŝů�ĚĞůŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂƚĂ�ŵĞĚ�ĂŶĚƌĞ�ƚũĞŶĞƐƚĞƌ�ĨŽƌ�Ċ�ŽƉƉŶĊ�ĞĨĨĞŬƚŝǀĞ�ĂƌďĞŝĚƐƉƌŽƐĞƐƐĞƌ͘��ĞƚƚĞ�
ŐũĞůĚĞƌ�ƐčƌůŝŐ ĚĞ�ƐƚŽƌĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞŶĞ�ŝ��KddͲƌĞŐŝ�ĨŽƌ�ĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĨĞůůĞƐůƆƐŶŝŶŐĞƌ�ƉĊ�ƆŬŽŶŽŵŝ�ŽŐ�
ůƆŶŶ ;�Kdd͗T>Ϳ ŽŐ�ƐĂŬƐďĞŚĂŶĚůŝŶŐ�ŽŐ�ĂƌŬŝǀ�;�Kdd͗^�Ϳ͕ ƐŽŵ�ƐŬĂů�ĚĞŬŬĞ�ŚĞůƚ�ƐĞŶƚƌĂůĞ�
ĂƌďĞŝĚƐƉƌŽƐĞƐƐĞƌ͘

h,͗/Ŷƚ�ƌŬͲƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ�ƐŽŵ�ƚŝĚůŝŐĞƌĞ�Ğƌ�ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚ�ŝ�ƌĞŐŝ�Ăǀ�h,Ͳ/d�ŚĂƌ�ƵƚĂƌďĞŝĚĞƚ�Ğƚ�ĨŽƌƐůĂŐ�ƚŝů�
ƌĞĨĞƌĂŶƐĞĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ�ĨŽƌ�ĚĞůŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂƚĂ�ŽŐ�ƚĞƐƚĞƚ�Ƶƚ�ĚĞŶŶĞ�ŐũĞŶŶŽŵ�ĞŶ�ƉƌŽŽĨͲŽĨͲĐŽŶĐĞƉƚ͘�
h,͗/Ŷƚ�ƌŬ�ĚĂŶŶĞƌ�ŐƌƵŶŶůĂŐ�ĨŽƌ�Ċ�ƐƚĂƌƚĞ�ŽƉƉ�ĚĞƚƚĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͕ ƐŽŵ�ƐŬĂů�ǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůĞ ŽŐ�
ŽƉĞƌĂƐũŽŶĂůŝƐĞƌĞ�ƌĞĨĞƌĂŶƐĞĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌĞŶ�ĨŽƌŚƆǇĞƌĞ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ�ŽŐ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͘

/�ƚŝůĚĞůŝŶŐƐďƌĞǀĞƚ�ĨƌĂ�<ƵŶŶƐŬĂƉƐĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ ƚŝů�hŶŝƚ�ĨŽƌ�ϮϬϮϬ�Ğƌ�ĚĞƚ�ŶĞĚĨĞůƚ�Ăƚ�hŶŝƚ�ƐŬĂů�
ĂƌďĞŝĚĞ�ǀŝĚĞƌĞ�ĨŽƌ�Ăƚ�ƐĞŬƚŽƌĞŶ�ĨĊƌ�ĨĞůůĞƐ�ŝŶƚĞŐƌĂƐũŽŶƐƉůĂƚƚĨŽƌŵĞƌ�ƐŽŵ�ƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƌ�ďĞŚŽǀĞŶĞ�ŝ�
ĚĞƚ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ůčƌŝŶŐƐŵŝůũƆĞƚ͘

�Ğƚ�Ğƌ�ŽŐƐĊ�ďĞŚŽǀ�ĨŽƌ�Ċ�ƐĞ�ƉĊ�ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐ�ŝ�ŬŽŶƚĞŬƐƚ�Ăǀ�ŵĞƌ�ďƌƵŬĞƌŶčƌ�ŝŶŶŽǀĂƐũŽŶ͘��Ğƚ�
ŝŶŶĞďčƌĞƌ�Ăƚ�ďů͘Ă͘�ƐƚƵĚĞŶƚĞƌ͕�ůŽŬĂůĞ�/dͲĂǀĚĞůŝŶŐĞƌ�ŽŐ��Ě�dĞĐŚͲůĞǀĞƌĂŶĚƆƌĞƌ�ŐŝƐ�ŵƵůŝŐŚĞƚ�ƚŝů�Ċ�
ďǇŐŐĞ�ůĞƚƚǀĞŬƚƐ�ďƌƵŬĞƌĂƉƉůŝŬĂƐũŽŶĞƌ�ŐũĞŶŶŽŵƚŝůŐĂŶŐ�ƚŝů�ĚĂƚĂ�ďĊĚĞ�ĨƌĂ�ĚĞ�ƚƵŶŐĞ�ƚũĞŶĞƐƚĞŶĞ�ŽŐ�
ŵĞƌ�ƐŵĂůĞ�ƚũĞŶĞƐƚĞƌ�ƐŽŵ�ƚŝŵĞƉůĂŶͲͬďŽŽŬŝŶŐƐǇƐƚĞŵ �͕ƉŽƐŝƐũŽŶƐĚĂƚĂ͕�ĞƚĐ͘�̂ ŵĂƌƚ��ĂŵƉƵƐ�
;hŶŝŶĞƚƚͿ�Ğƌ�Ğƚ�ĞŬƐĞŵƉĞů�ƉĊ�Ğƚ�ƐůŝŬƚ�ŬŽŶƐĞƉƚ͘



Ϯ

&^�ƐŬĂů�ͨƉůĂƚƚĨŽƌŵŝƐĞƌĞƐͩ�ĨŽƌ�Ċ�ƐŬĂƉĞ�Ğƚ�ƚǇĚĞůŝŐĞƌĞ�ƐŬŝůůĞ�ŵĞůůŽŵ�ĚĂƚĂ�ŽŐ�ĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ�ƐŽŵ�
ƵƚĨƆƌĞƐ�ƉĊ�ĚĂƚĂ�ŝ�&^͘��ĞƚƚĞ�ǀŝů�ƆŬĞ�ĨůĞŬƐŝďŝůŝƚĞƚ�ŽŐ�ĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚ�ŬŶǇƚƚĞƚ�ƚŝů�Ċ�ĚĞůĞ�ĚĂƚĂ�ŵĞĚ�ĂŶĚƌĞ�
ƚũĞŶĞƐƚĞƌ͘�&ƆƌƐƚĞ�ƐƚĞŐ�ŝ�ƉƌŽƐĞƐƐĞŶ�Ğƌ�Ċ�ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ ĞŶ�ĞŬƐƚĞƌŶ�ǀƵƌĚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�&^�ĨƌĂ�Ğƚ�
ĨƵŶŬƐũŽŶĞůƚ�ŽŐ�ƚĞŬŶŝƐŬ�ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀ͘�ZĞƐƵůƚĂƚĞƚ�Ăǀ�ĚĞƚƚĞ�ĂƌďĞŝĚĞƚ�ǀŝů�ǀčƌĞ�Ăǀ�ƐƚŽƌ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ĨŽƌ�
ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘

WƌŽƐũĞŬƚĞƚ�ŚĂƌ�ƉůĂŶůĂŐƚ�ŽƉƉƐƚĂƌƚ�ϭ͘Ϯ͘ϮϬϮϬ�ŵĞĚ�ǀĂƌŝŐŚĞƚ�Ƶƚ�ĊƌĞƚ͘ /�ůƆƉĞƚ�Ăǀ�ĚĞŶŶĞ�ƉĞƌŝŽĚĞŶ�ƐŬĂů�
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ�ůĞǀĞƌĞ ĞƚƚŚŽǀĞĚƉƌŽĚƵŬƚ�ŵĞĚ�ĚĞůƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͗

,ŽǀĞĚƉƌŽĚƵŬƚ͗
x &ĞůůĞƐ�ƌĂŵŵĞǀĞƌŬ�ĨŽƌ�ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐ�ŽŐ�ŝŶƚĞŐƌĂƐũŽŶ�ŝ�ŚƆǇĞƌĞ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ�ŽŐ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ

�ĞůƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͗
x dĞŬŶŝƐŬ�ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐƐƉůĂƚƚĨŽƌŵ
x <ǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌŝŶŐ�Ăǀ�ƌĂŵŵĞǀĞƌŬ�ŽŐ�ƚĞŬŶŝƐŬ�ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐƐƉůĂƚƚĨŽƌŵ�
x &ŽƌǀĂůƚŶŝŶŐƐƌĞŐŝŵĞ�ĨŽƌ�ƌĂŵŵĞǀĞƌŬĞƚ

&ŽƌĞƐůĊƚƚ�ƌĂŵŵĞ�ĨŽƌ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ�Ğƌ�ϲ�DEK<͕�ŚǀŽƌĂǀ�Ϭ͕ϵ�DEK<�Ğƌ�ƆƌĞŵĞƌŬĞƚ�ĨŽƌ�ĚĞůĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�
Ăǀ�ŽƉƉĚƌĂŐĞƚŵĞĚ�ĞŬƐƚĞƌŶ�ǀƵƌĚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�&^͘

WƌŽƐũĞŬƚĞŝĞƌ�Ğƌ�hŶŝƚ�ǀͬĂƐƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ�ĚŝƌĞŬƚƆƌ�̂ ŝŐƵƌĚ��ƌŝŬƐƐŽŶ͘��Ğƚ�ǀŝů�ďůŝ�ůĂŐƚ�ŽƉƉ�ƚŝů�ĞŶ�ďƌĞĚ�
ŝŶǀŽůǀĞƌŝŶŐ�Ăǀ�h,ͲƐĞŬƚŽƌĞŶ�ĨŽƌ�ƆǀƌŝŐ͕�ƐŽŵ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƌ�ŝ�ƐƚǇƌŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞ͕�ƌĞĨĞƌĂŶƐĞŐƌƵƉƉĞ�ŽŐ�
ŝ�ƉƌŽƐũĞŬƚŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶĞŶ͘

sƵƌĚĞƌŝŶŐ
&ĂŐƵƚǀĂůŐ�ĨŽƌ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͕�ŵĞůůŽŵǀĂƌĞ�ŽŐ�ĚĂƚĂ�;/D�Ϳ ŚĂƌ�ŝ�ƚƌĊĚ�ŵĞĚ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐĞŶĞ�ŝ�
,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶ�ĨŽƌ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ�ŝ�ŚƆǇĞƌĞ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ�ŽŐ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ�Őŝƚƚ�ǀŝĚĞƌĞ�ĂƌďĞŝĚ�ŵĞĚ�
ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐ�ŚƆǇĞƐƚĞ ƉƌŝŽƌŝƚĞƚ�ŝ�ϮϬϮϬ͘ �ĞƚƚĞ�ŵĞĚ�ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ�ŝ�ƐƚŽƌĞ͕�ĂŬƵƚƚĞ�ďĞŚŽǀ�ŬŶǇƚƚĞƚ�ƚŝů�
ĚĞůŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂƚĂ�ŝ�ƐĞŬƚŽƌĞŶ�ŽŐ�ďĞŚŽǀ�ĨŽƌ�ŬŽŽƌĚŝŶĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŵĂŶŐĞ�ƉĊŐĊĞŶĚĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ŽŐ�
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ͘�

/�Ɛŝƚƚ�ĨŽƌƌŝŐĞ�ŵƆƚĞ�ϵ͘ϭ͘ϮϬϮϬ�ĂŶďĞĨĂůƚĞ�ĨĂŐƵƚǀĂůŐ�ĨŽƌ�/D��Ăƚ�ĚĞƚ�ŶĊ�ĞƚĂďůĞƌĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽƐũĞŬƚ�ƉĊ�
ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐ�ŵĞĚ�ĨŽŬƵƐ�ƉĊ�ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ͕�ŚĞůůĞƌ�ĞŶŶ�Ċ�ƐĞƚƚĞ�ŝ�ŐĂŶŐ�ŶǇĞ�ƐƚŽƌĞ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐĞƌ͘
&ĂŐƵƚǀĂůŐĞƚ�ďĂ�ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚĞƚŽŵ�Ċ ĨƌĞŵŵĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚĨŽƌƐůĂŐ�ƉĊ�ĚĂƚĂĚĞůŝŶŐ�ĨŽƌ�ďĞŚĂŶĚůŝŶŐ�ŝ�
�ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ�ϯϬ͘ϭ͘ϮϬϮϬ͘ &ĂŐƵƚǀĂůŐĞƚ�ĂŶďĞĨĂůĞƌ�Ăƚ�ĞŶ�ƐƚŽƌ�ĚĞů�Ăǀ�ĚĞŶ�ŝŶĚŝŬĞƌƚĞ�ƌĂŵŵĞŶ�
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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. 
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 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 
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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. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 30.01.2020    
Saksnummer 07/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   x  
     
Saksansvarlig Anders Hansteen Reitan    

Saksbehandler 
Ole Martin Nodenes/ 
Tor Holmen 

 
  

Prosjektforslag Beslutningsstøtte 

Bakgrunn 
I handlingsplan for digitalisering av høyere utdanning og forskning 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 3/2019, ble det i sak 38A vedtatt å gjennomføre en konseptfase 
for området beslutningsstøtte.  
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter for UH-sektoren (HiØ, NMBU, NTNU, UiO, UiS, 
UiT og Unit), har avklart behov og diskutert ulike alternativer for løsninger som muliggjør 
beslutningsstøtte. Vedlagte prosjektforslag beskriver gruppens behovskartlegging, identifiserte 
gevinster og anbefalinger for området beslutningsstøtte. 

Prosjektforslaget har vært drøftet i fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 
(ALK) i tre møter, 22.10.2019, 16.12.2019 og 14.01.2020. Prosjektforslaget har vært drøftet i 
fagutvalget for IMD på to møter, 11.09.2019 og 09.01.2020. 

Vurdering 
Prosjektets hensikt er å gi ledere i sektoren bedre tilgang på styringsdata og gjennom det 
bedre virksomhetsstyring. Effekten av prosjektet er å redusere samlet ressursbruk, økt kvalitet 
i datagrunnlag, bredere datatilgang og bedre utnytte mulighetene som ligger i en felles 
plattform. Følgende gevinster søkes realisert: 
 

 Redusert samlet ressursforbruk for uthenting og sammenstilling av data ved at dette 
gjøres felles og ikke per virksomhet 



 

 2

 Alle virksomheter vil kunne ta del i løsningen 
 Avklare felles styringsdata og styringsparametere for sektoren 
 Enhetlig forvaltning og felles løsning for sikkerhet og tilgangsstyring 
 Bedre datatilgjengelighet og kvalitet ved at alle bruker løsningen 
 Mulighet for sammenligning (benchmarking) mellom virksomheter 
 Felles data som grunnlag for nye tjenester 
 Forenklet obligatorisk rapportering til andre offentlige aktører 
 Samarbeid, arbeidsdeling og felles opplæring 
 Lavere lisenskostnader  

Prosjektet skal utvikle fellesløsning for uthenting av data fra aktuelle kildesystemer, 
strukturere data for analyse i et fremtidsrettet datavarehus, og derigjennom frigjøre tid på den 
enkelte institusjon til analyse og virksomhetsstyring tilpasset sin institusjon. Prosjektet skal 
etablere en datakatalog med felles definisjoner på utvalgte metadata som benyttes i 
virksomhetsstyringen, og tilby dem gjennom fellesløsningen.  
 
Virksomhetene kan benytte egne presentasjonsverktøy tilpasset virksomhetenes behov, eller 
bruke en fellesløsning som Unit tilbyr. Dette gir institusjonene stor grad av fleksibilitet for å 
drive sin virksomhetsstyring, men hvor grunnstrukturen for datainnsamling og sammenstilling 
blir felles. Forutsetningen er at felles datadefinisjoner benyttes der det er relevant.  
 
Områder der virksomhetene har overlappende behov tilbys av fellestjenesten, samtidig som en 
viderefører initiativene som enkelte institusjoner har gjort for å utvikle egne løsninger for 
beslutningsstøtte. Virksomhetenes BI-løsninger vil kunne benytte felles innsamlete data og 
begrepsdefinisjoner. 
Sammenstilling av sentrale datakilder på bakgrunn av utvalgte metadata med vedtatte 
definisjoner innenfor forskning, studie og administrasjon (økonomi, HR og annet) vil bli 
tilgjengeliggjort gjennom fellesløsningen. Dette muliggjør sammenligning på tvers av 
virksomhetene. 
 
Prosjektet vil vurdere lokal driftet løsning opp mot en skybasert løsning knyttet til teknologiske 
muligheter som kunstig intelligens og maskinlæring. Driftsmessige konsekvenser, risiko og 
sårbarhet og økonomiske forhold vil også være del av vurderingen. Viser til 
digitaliseringsrundskrivet:  

Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller 
digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere 
skytjenester på linje med andre løsninger. 
Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester 
gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike 
tjenester. 

 
I fase 1 (2020), som dette prosjektforslaget omfatter, skal følgende leveres: prosjektplan for 
gjennomføringsfasen, etablere en felles datakatalog med felles datadefinisjoner som skal tilbys 
av fellesløsningen, avstemme sammenhenger og grad av gjenbruk av pågående 
datavarehusprosjekt i regi av UiB, UiO, UiT og Unit, samt gjennomføre en prototyping i sky for 
økonomidata fra DFØ og UiT. Etableringen av felles datakatalog er viktig for å skape “orden i 
eget hus” og vil kunne benyttes når infrastruktur for datadeling i Kunnskapssektoren etableres. 
Kostnaden for fase 1 (01.03 til 31.12) er estimert til 1,5 mill. kroner og belastes rammen på 5 
millioner for tiltak innenfor det administrative området. 
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Prosjektet vil være faseinndelt for å ha kontroll på kostnader og risiko. Det skal etableres en 
styringsgruppe sammensatt av representanter for UH-sektoren som leder prosjektet.  
 
Fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte har gitt følgende uttalelse:  

“Fagutvalget anbefaler at Digitaliseringsstyret vedtar etablering av prosjekt for 
Fellestjeneste beslutningsstøtte. Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen 
gjennomgår en intern kvalitetssikring før oppstart av fase 1 og en ekstern 
kvalitetssikring før oppstart av fase 2, og at risiko knyttet til ressursbehov blir vurdert i 
lys av UiB, UiO og UiT sitt parallelle datavarehusprosjekt. 
Fagutvalget anbefaler at beslutning om oppstartdato delegeres til fagutvalget.” 

 
Forslag til vedtak: 
 
Digitaliseringsstyret vedtar etablering av planprosjekt for Fellestjeneste beslutningsstøtte 
(BP2).  
 
Vedlegg 
Vedlegg_Sak_07_20A_Prosjektforslag Fellestjeneste beslutningsstøtte 
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Denne fylles ut ved behandling ved BP2. 

 

Prosjektnummer: Saksnummer:  
   

Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjekteier:  Utarbeidet av: 

<dato> Dok under utarbeidelse / Anders Hansteen 
Reitan 

Ole Martin Nodenes 

Beslutning:  

<Avsluttes / starte planleggingsfasen / øvrige vurderinger må gjøres>  
 

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

 <dato> 

Signatur ved godkjenning (BP2): 
(prosjekteier) 
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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
Digitaliseringsstyret vedtok sektorenes handlingsplan for digitalisering den 11. april 2019. I kap. 5 
Administrasjon, ledelse og kontorstøtte er to områder prioritert: 
 

1. Administrative fellestjenester til UH-sektoren (Initiativ A1-A3) 
Fellessystemer for økonomi og lønn, saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning, samt 
strategisk HR etableres for universitet- og høyskolene. 
 
2. Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte (Initiativ A5): 
Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har behov for en fremtidsrettet tjeneste for 
beslutningsstøtte som på en enklest mulig måte gjenbruker de data vi har. 
 

Område 2 støtter målbildet MA2 - Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte, og ble 
prioritert i første planperiode.  
 
Fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte anbefalte at det ble igangsatt en prosess for 
realisering av område 2. I henhold til prosjektveiviseren ble det i august 2019 fremlagt et mandat for en 
konseptfase for avklaring av behov og identifisere gevinster innenfor området beslutningstøtte. En 
arbeidsgruppe bestående av representanter for UH-sektoren, samt Unit, har avklart behov og diskutert 
ulike alternativet. 
 
Dette prosjektforslaget beskriver gruppens behovskartlegging for beslutningsstøtte i UH-sektoren, hvilke 
alternativer som er vurdert, anbefalt konsept og identifiserte gevinster av anbefalt fellesløsning. 
  
1.1. Hvilke behov skal dekkes? 
 
Det overordnede behovet er hentet fra handlingsplanen, initiativ A5. Behovet ble utdypet som følger i 
mandatet: 
 

«Fokus på analyse av, samt sammenstilling av de data man har innenfor administrasjon, 
utdanning og forskning er økende. Sektoren har i dag tilgang på noen sentrale data fra forsknings- 
og utdanningssiden, blant annet gjennom DUCT og STAR, mens for det administrative området er 
det ikke tilrettelagt for tilgang til sentrale data. Ved etablering av flere fellestjenester på det 
administrative området innenfor økonomi, innkjøp, lønn og HR, vil det bli enklere å tilrettelegge 
for slike muligheter også på det administrative området. Gode, felles data og analysemetoder er 
strategisk viktig for institusjonenes oppfølging av egen virksomhet og som underlag for 
beslutningsstøtte. 
 
Det er behov for løpende oppfølging av definerte indikatorer, både kvalitative og kvantitative. Det 
er også behov for å se indikatorer på tvers av institusjoner sett fra eier KD. 
Virksomhetene har behov for å utvikle egne rapporter og analyser på områder hvor de har behov 
for ytterligere informasjon.» 
 

Lederens brukerreise for beslutningsstøtte: 

Arbeidsgruppen har diskutert behov for en fremtidig fellestjeneste, se Appendix C, og formulert dem 
overordnet som en brukerreise for lederen slik:  
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“Lederen har behov for å få tilgang til data på de viktigste administrative områdene; økonomi, 
lønn og innkjøp, HR, studier og forskning for å kunne følge opp egen virksomhet. Lederen har 
tilgang til tilpassete rapporter og analyser som gir lederen i stand til å foreta datadrevne 
beslutninger for sin virksomhet, samt følge opp egen virksomhet i henhold til definerte kvantitative 
og kvalitative indikatorer. Ved behov kan leder selv eller ved hjelp av lederstøtte utvikle nye 
rapporter tilpasset sin institusjon eller sin enhets behov.” 

1.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 
Målsettingen er å etablere en fremtidsrettet fellesløsning/plattform for sektorens data. Dette gjelder: 
 

 Uthenting av data fra kildesystemer 
 Strukturering av data i et datavarehus 
 Felles tilgangsstyring 

 
Når det gjelder presentasjonsløsning kan virksomhetene bruke egne verktøy 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.  
 
I årene fremover vil det bli etablert felles datadefinisjoner, masterdata på utvalgte områder og felles 
sentrale parametere etter institusjonenes og departementets behov. Sammenstilling av sentrale 
datakilder i sektoren innenfor forskning, studie og administrasjon (økonomi, HR og annet) vil bli 
tilgjengeliggjort gjennom fellesløsningen. Datagrunnlaget og datadefinisjonene er de samme, noe som 
muliggjør det sammenligning på tvers av virksomhetene. 
 
En skybasert løsning vil kunne gi muligheter for bruk av ulike teknologier som kunstig intelligens og 
maskinlæring. 
 
Følgende gevinster søkes realisert: 
 

 Redusert samlet ressursforbruk for uthenting og sammenstilling av data ved at dette gjøres felles 
og ikke per virksomhet 

 Alle virksomheter vil kunne ta del i løsningen 
 Utvikle felles styringsløsninger og parameter for sektoren 
 Enhetlig forvaltning og felles løsning for sikkerhet og tilgangsstyring 
 Bedre datatilgjengelighet og kvalitet ved at alle bruker løsningen 
 Mulighet for sammenligning (benchmarking) mellom virksomheter 
 Felles data som muliggjørende plattform for nye tjenester 
 Forenklet obligatorisk rapportering til andre offentlige aktører 
 Samarbeid, arbeidsdeling og felles opplæring 
 Lavere lisenskostnader 

 
 
1.3. Involverte brukergrupper og interessenter 
 

Rolle Navn  
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Fagutvalg for administrasjon, 
ledelse og kontorstøtte 

https://www.unit.no/fagutvalg-
administrasjon-ledelse-og-
kontorstotte 

 

Prosjekteier Anders Hansteen Reitan, Unit  

Prosessleder Ole Martin Nodenes, Unit  

Fagressurser i arbeidsgruppe Inger Lise Røsnæs, HiØ 
Frank Nordgaard, NTNU 
Kasper Fellkjær Thoring, NMBU 
Magnus Otto Rønningen, UiO 
Elena Menichelli, UiS 
Øyvind Hjuring Mikalsen, UiT 

 

IT-løsningsarkitekt Jianzhi Wang, Unit  

Fagdirektør administrasjon, 
ledelse og kontorstøtte 

Tor Holmen, Unit  

 

Interessenter som har fått presentert hele eller deler av arbeidet og har kommet med innspill i prosessen: 

Sektorinterne 
interessenter 

Deltakere  

NOKUT – Nasjonalt 
organ for kvalitet i 
utdanningen 

Representanter fra ulike avdelinger i NOKUT  

Ekspertgruppe STAR https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/st
ar/ 

 

Seksjon for 
forskningsstøtte, Unit 

https://unitdir.sharepoint.com/sites/Start/SitePages/Organisasjonsk
art.aspx 

 

Universitetet i Sørøst-
Norge 

Mottatt brukerreise for USN  

KVU: Konseptutredning 
Fremtidig deling av data 
i kunnskapssektoren  

Prosjektleder, Per Hovde, Unit  

Seksjon for jus og 
informasjonssikkerhet, 
Unit 

https://unitdir.sharepoint.com/sites/Start/SitePages/Seksjon-for-
jus-og-informasjonssikkerhet.aspx 
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Arbeidsgruppen har diskutert om det er behov for intervjuer med ledere på institusjonene. Det er gjort 
kartlegginger på institusjonsnivå i forbindelse med utvikling av dagens løsninger og gruppens medlemmer 
kjenner disse godt, så den vurderte det ikke som hensiktsmessig.  

 

2. PROSJEKTBEGRUNNELSE 
2.1. Strategisk forankring 

Beslutningsstøtte, datadeling og tilgjengeliggjøring av data berøres i mange utredninger, inkludert:  
 
Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 
Strategien er blant annet opptatt av datadeling og ønske om å oppnå en mer datadrevet forvaltning. 
 
Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren: 
I sektorenes handlingsplan for digitalisering er området beslutningsstøtte et av to prioriterte områder 
innenfor administrasjon, ledelse og kontorstøtte.  
 
Digitaliseringsrundskrivet: 
I digitaliseringsrundskrivet (kap 1.3) fastslås det at den enkelte virksomhet i offentlig sektor skal ha 
tilstrekkelig oversikt over hvilke data den håndterer. Det anbefales at virksomhetene synliggjør data de er 
i stand til å dele med andre i Felles datakatalog og på data.norge.no.  
 
Orden i eget hus 
Difi har utarbeidet «Veileder for orden i eget hus» som fastslår at  

«Informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor. Det er et krav at offentlig sektor må 
utnytte informasjonen sin på en bedre måte for å bli mer effektiv, gi bedre tjenester til innbyggerne 
og næringsliv, og bidra til økt rettssikkerhet.» 

Mulighetsstudie av Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren 
KD har igangsatt en konseptutredning/mulighetsstudie for Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren. 
Utredning behandler mulighet for datadeling i alle sektorene innenfor KDs ansvarsområde, inkludert UH-
sektoren. Anbefalingene fra rapporten kan få stor betydning for hvordan infrastruktur for datadeling 
innenfor kunnskapssektoren skal foregå. Behandlingen og konkretisering av utredningens anbefalinger 
ligger litt frem i tid, men det er viktig at konseptutredningen for beslutningstøtte ikke gjør valg som ikke 
kan forenes med anbefalinger i studiet.  

2.2. Prosjektets hensikt og effekt 

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 lage felles 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.  
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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.  

2.3. Dagens løsning, Nullalternativet  

Her presenteres en konseptuell fremstilling av dagens situasjon, som viser at dagens løsninger henter 
data fra mange av de samme administrative datakildene.  

Dagens løsning, Nullalternativet, innebærer prinsipielt at alle utdanningsinstitusjoner utvikler sin egen 
tjeneste for beslutningsstøtte. Dette gjelder alle steg i prosessen, også det som kunne være felles. Dette 
er ressurskrevende og belaster de samme kildesystemene og dets ressurser.  

Som i dag tilbys alle institusjoner en rapportløsning for studiedata tilrettelagt for analyse via STAR (FS) og 
forskningspublikasjoner via DUCT (Cristin), som fellesløsninger. Tjenestene leveres av Unit. Enkelte 
institusjoner har knyttet egne datavarehus mot STAR og DUCT.  

En fordel med individuelle løsninger er at institusjonene gis fleksibilitet til stor grad av spesialløsninger 
tilpasset egen virksomhet, så lenge den har ressurser til det. Samlet sett er dette lite hensiktsmessig da 
alle institusjonene må utvikle egne løsninger. Det er i dag ingen fellesløsninger med felles datadefinisjoner 
som kan benyttes til benchmarking, bortsett fra DBH, DUCT og STAR. 

Det henvises til Appendix B for en mer utførlig beskrivelse av dagens situasjon. 

Nullalternativet konseptuelt: 
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 BI = Business Intelligence 

2.4. Beskrivelse av relevante konsepter 
Arbeidsgruppen har diskutert grundig hvilke behov en fremtidig fellestjeneste må tilby. En samlet 
oppsummering av behovene er beskrevet i Appendix C.  

Alle alternativer som i det videre er vurdert som relevante konsepter vil gi minsket ressursbruk for 
institusjonene samlet sett med datainnhenting, datavask og tilrettelegging for analyse. I tillegg muliggjør 
de benchmarking. Arbeidsgruppen har diskutert 3 relevante hovedkonsepter, kalt alternativer. Konsept 1 
og 2 er videre inndelt i alternativ a-c. Disse representerer stadier for konseptet hvor det er forsøkt å vise 
hva som skjer hvis man utvider antall datakilder og kompleksitet i løsningen. Alternativ 3 er en 
implementasjon av alternativ 2c i sky. Alle konsept-alternativene med fordeler og ulemper er beskrevet i 
Appendix D. 

I det videre fokuseres det derfor på anbefalt konsept, beskrevet som foretrukket målarkitektur.  

Foretrukket målarkitektur konseptuelt:  

Gevinsten ved foretrukket målarkitektur er å etablere en felles plattform for datainnhenting og datadeling 
av felles relevante kilder gjennom et felles datavarehus. Institusjonenes behov for fleksibilitet og mulighet 
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for å koble inn egne spesifikke datakilder, tilsier at enkelte institusjoner fortsatt vil ha mindre egne 
datavarehus og å kunne tilpasse lokale analyseløsninger til sitt behov. Lokale løsninger må ta hensyn til 
felles datadefinisjoner definert i felles datakatalog. 

 

Foretrukket målarkitektur detaljert  

Foretrukket målarkitektur representerer en fellestjeneste hvor alle strukturerte data og datakilder 
innenfor administrasjon, studier og forskning, samles i et felles datavarehus. Enkelte data hentes i sanntid 
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ved behov. Dataene kobles sammen i EDW-laget (Enterprise Data Warehouse) for utvalgte masterdata, 
som i første omgang er organisasjonssted/koststed, personer, prosjektsøknader og prosjekter.  

I foretrukket målarkitektur er fellestjenesten en sentral infrastruktur for datainnhenting, datapreparering 
og kobling av relevante metadata, samt datadeling i sektoren. Dette konseptet gir nødvendig fleksibilitet 
og tilpasningsdyktighet til de forventninger til datadeling løsningen vil kunne møte i fremtiden.  

 

 

Datavarehuset tilbyr data til de ulike institusjonenes analyseverktøy. Institusjonene er da selv ansvarlig for 
utvikling av egne rapporter og analyser, ut over det som tilbys i en mindre fellestjeneste.  Tjenesten skal 
kunne tilby data-uttrekk via API´er, tilpassete delingsløsninger for helsesektoren, instituttsektoren, DBH, 
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NOKUT, Diku og andre interessenter, etter hvert som behovet melder seg. Det er videre lagt opp til at 
man kan tilby data for maskinlæring (ML) i skyen.  

I en senere fase er datavarehuset med sektorens strukturerte data lagt inn som del av en datasjø i sky for 
bedret kapasitet. I sjøen kan ustrukturerte datakilder innhentes og prepareres for analyse, kunstig 
intelligens og maskinlæring.  

Det vil ta tid å realisere hele målarkitekturen, og den trenger ikke nødvendigvis implementeres akkurat 
slik det er fremstilt her. Det viktige er at prosjektet er faseinndelt med jevnlige beslutningspunkter, og at 
løsningen er fleksibel og tilpasningsdyktig. 

I konseptalternativ 3, som har omtrent samme arkitektur som konseptalternativ 2c, er hele datavarehuset 
lagt i sky og vil kunne dekke behov for rask skalering og kapasitetsutfordringer. Foretrukket målarkitektur 
vil være den samme uavhengig om løsningen ligger i sky eller ikke.  

 
2.5. Nytte/kost-vurderinger 
Pr. i dag finnes det virksomhetsspesifikke datavarehus for minst 6 statlige UH-institusjoner, i tillegg til 
STAR og DUCT. De etablerte løsningene er enten utviklet med egne ressurser, eller med innleide 
ressurser. Det er ikke laget noen samlet oversikt over institusjonenes kostnader for utvikling, drift og 
vedlikehold av sektorens eksisterende datavarehus. Erfaringene fra institusjonene med etablerte 
løsninger i arbeidsgruppen er at det kreves 1 til 6 årsverk per virksomhet årlig for å vedlikeholde etablerte 
datavarehusløsninger og videreutvikle dem med nye kilder. I tillegg kreves ressurser til rapportutvikling.  

De institusjonene som ikke har etablert løsning for beslutningsstøtte bruker mange ressurser til 
datainnhenting ad hoc, uten at disse er tallfestet. 

Hvis alle UH-institusjoner skulle hatt hvert sitt datavarehus tilsier det et anslag på 20-40 årsverk til 
datainnhenting, databasevedlikehold og videreutvikling.  

For å kunne gi et nærmere estimat har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i STAR – rapportløsning for 
studiedata. Unit har utviklet STAR, hovedsakelig med FS som kilde siden 2011. Databasearkitekturen er 
langt enklere og mindre kompleks enn foretrukket alternativ. STAR brukte 2 årsverk i prosjektfasen, og 
etter etablering brukt 1 årsverk til vedlikehold og 1 årsverk til videreutvikling.  

Foreslått målarkitektur har en langt mer kompleks arkitektur med introduksjon av EDW (Enterprise Data 
Warehouse), historikkløsning SCD2 (Slowly Changing Dimensions) som tilsier minst en dobling av 
estimatene. I tillegg vil anbefalt løsning inneholde flere datakilder og kobling mellom datakildene vil kreve 
ytterligere ressurser. I tillegg kommer enda større behov for gode forvaltningsrutiner, jus og 
informasjonssikkerhet.   

Det er gjort et grovestimat på anslåtte gevinster. I planleggingsfasen vil det jobbes videre med nærmere 
estimering av gevinster og kostnader til prosjektgjennomføring.  
 

Anslåtte gevinster ved fullført prosjekt Foretrukket 
målarkitektur 

Null-alternativ 

Sparte årsverk pr. år datainnhenting, 
databasevedlikehold og videreutvikling på 
institusjonene 

15-30 årsverk 
2025 

0  
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2.6. Begrunnelse for det foreslåtte konseptvalget 
Foretrukket alternativ angir målarkitekturen for en tenkt fremtid hvor fellestjenesten virker som en 
sentral infrastruktur for datainnhenting, datapreparering og kobling av relevante metadata, samt 
datadeling i sektoren. Arbeidsgruppen har ansett at dette er det mest aktuelle målarkitekturen fordi det 
representerer en felles tjeneste hvor alle strukturerte data og datakilder innenfor administrasjon, studier 
og forskning, samles i et felles datavarehus. Enkelte data hentes i sanntid ved behov. Dataene kobles 
sammen i EDW-laget for utvalgte masterdata, som i første omgang er organisasjonssted/koststed, 
personer, prosjektsøknader og prosjekter, samt emner og studieprogram. I første omgang vil 
datavarehuset tilby data til alle institusjonenes analyseverktøy. Tjenesten skal kunne tilby data-uttrekk via 
API´er, tilpassete delingsløsninger for helsesektoren, instituttsektoren, DBH, NOKUT, Diku og andre 
interessenter, etter hvert som behovet melder seg. Det er videre lagt opp til at man kan tilby data for 
maskinlæring (ML) i skyen.  

Foretrukken målarkitektur kan realiseres både på sektorens egen infrastruktur og i sky. En skybasert 
løsning vil kunne gi muligheter for bruk av ulike teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring. Det 
anbefales derfor å teste skyløsning tidlig i prosjektet. I planleggingsfasen vil det vurderes om løsningen 
kan realiseres direkte i sky.   
 

 

1 Se appendix A 

Redusert tidsbruk/ bedre tidsutnyttelse på 
institusjonene 

5-10 årsverk 
2025 

0 

Kvalitativ effekt A - frigjøre ressurser til 
virksomhetsstyring 

 

++/+++ 
metode1- 
Appendix A 

0 

Kvalitativ effekt B – alle institusjoner har løsning for 
beslutningsstøtte 

+++/+++ 
metode 

0 

UH opererer iht. lover og regler – felles forvaltning 
av datatilgang og fokus på jus og 
informasjonssikkerhet 

++/++ 

metode 

0 

Andre gevinster: felles datadefinisjoner, mulighet 
for benchmarking, datadrevne beslutninger, 
samarbeid og arbeidsdeling  

+++/+++  

metode 

0 

Kostnader    

Prosjektkostnader fase 1  Kr  1 500 000 (kap. 9.2) 

Prosjektkostnader fase 2-5 Kr Ikke estimert 

Interne årsverk til arbeidet Antall Ikke estimert 

Driftskostnader Kr/pr år Ikke estimert 
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3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER 
Hovedprodukter Beskrivelse 

Datakatalog Informasjon om og beskrivelse av datasett som tilbys gjennom 
datavarehuset 

Fellestjeneste for 
datavarehus med EDW, med 
data fra UBW, SAP, FS og 
Cristin 

Sentral infrastruktur for datainnhenting, datapreparering og kobling 
av relevante metadata, samt datadeling i sektoren.  

Alle strukturerte data og datakilder innenfor administrasjon, studier 
og forskning, samles i et felles datavarehus. Dataene kobles sammen 
i EDW-laget for utvalgte masterdata.  

Fellestjeneste for 
datavarehus med mulighet 
for sanntidskilder  

Enkelte data hentes i sanntid ved behov 

Mulighet for datadeling vha 
API, maskinlæring og 
tilpassete delingsløsninger 
mot aktuelle aktører 

Utvidelse og hele eller deler av datavarehuset i sky/datasjø 

Fellesløsning med rapporter 
og muligheter for analyse 

Fellesløsning med utvalgte rapporter 

 

4. INTERESSENTER  
Navn og linjerolle Vil kunne påvirke prosjektet, på 

hvilken måte? 
Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på 
hvilken måte? 

Fagutvalg for ledelse, 
administrasjon og 
kontorstøtte 

Forankring, strategiske råd og veivalg, 
samt godkjenning før oversendelse til 
Digitaliseringsstyret 

Forankring og fremme prosjektet mot 
sektoren 

Fagressurser, 
lederstøtte og ledere 
ved universiteter og 
høgskoler 

Involvering, spesifisering av behov. 
Synliggjøre gevinster på 
institusjonsnivå 

Skal hente ut gevinster og benytte 
fellestjenesten 

NSD DBH, avklare behov for 
datainnhenting 

Endret arbeidsprosess ved at de henter 
data på spesifikke rapporteringstidspunkt, i 
stedet for å få dataene tilsendt fra 
institusjonene 

Unit, ved prosjekteier 
Anders H. Reitan 

Vil bemanne sentrale deler av 
prosjektet og se det i sammenheng 
med andre pågående initiativer, 
spesielt innenfor IMD, datadeling og 
masterdata. 

Avd. for adm. og strategisk innkjøp vil bli 
ansvarlig for fellestjenesten 
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NOKUT, Diku, Nifu Spesifisering av behov Vil ha mulighet til å hente ut data når de 
måtte ønske det og på egnet format og til 
egnede verktøy 

Helse- og 
omsorgsdepartementet 
(HoD) 

Spesifisering av behov Vil ha mulighet til å hente ut data om egne 
forskningspublikasjoner når de måtte 
ønske det og på egnet format og til egnede 
verktøy 

Instituttsektoren Spesifisering av behov Vil ha mulighet til å hente ut data om egne 
forskningspublikasjoner når de måtte 
ønske det og på egnet format og til egnede 
verktøy 

KD   

Forskere Tilgjengeliggjøring av relevante 
datasett for forskning. 

Hjemmel 

 

5. RAMMEBETINGELSER 
5.1. Føringer for prosjektet 
Handlingsplanen gir følgende prinsipper for realisering: 
• Sett brukeren i sentrum. 
• Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. Prototyping og utprøving foran utredning. Bruk 
tverrfaglige team i størst mulig grad. 
• Data lagres kun én gang og skal gjøres tilgjengelige for gjenbruk. 
• Bygg inn sikkerhet og personvern i løsningene. 
• Sikre kontroll på tilgang til data og ressurser. 
• Sky først: Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester 
gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør offentlig sektor velge slike 
tjenester. 
• Offentlig sektor skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer 
Effektivt 
 
Bruk av nasjonale felleskomponenter, samsvar med nasjonale 
arkitekturprinsipper, og bruk av nasjonale standarder må hensyntas. 
 
5.2. Prosjektets avgrensninger 
I første omgang skal prosjektet konsentrere seg om administrative data innenfor administrasjon, studier 
og forskning.  
 
5.3. Rettslige reguleringer  
Personopplysningsloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, arkivloven, sikkerhetsloven, 
arbeidsmiljøloven, GDPR. 
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6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
Gitt dagens situasjon, hvor institusjonene har bygget opp egne løsninger og flere institusjoner har 
kommet langt i implementering av sine løsninger for beslutningstøtte, vil prosjektets gevinster naturlig 
nok oppleves ulikt på kort sikt. For institusjoner som ikke har noen løsning i dag vil det komme 
umiddelbare gevinster, mens for andre vil det ta lengre tid. Prosjektet vil likevel gi svært viktige gevinster 
og kvalitetsforbedringer for sektoren samlet sett. Videre muliggjør prosjektet gevinster som ikke kan 
oppnås gjennom dagens situasjon. Det gjelder for eksempel sammenligning på tvers av institusjonene ut 
over DBH, samlet overføring av data til NOKUT, DBH, Nifu mv, og ikke minst arbeid med felles 
datadefinisjoner og datakatalog.  

6.1. Gevinstoversikt 
Gevinster For hvem, og hvordan, 

fremkommer gevinsten? 
Forutsetninger for at gevinsten 
skal kunne realiseres 

Frigjøre ressurser på institusjonene 
fra datainnsamling, dataintegrasjon, 
datavask og preparering for 
uthenting til analyseverktøy - til 
analyse og virksomhetsstyring 

 

For alle institusjonene og andre 
interessenter. Institusjonene kan 
fokusere mindre på datainnhenting og 
i stedet allokere ressurser til analyse 
og utarbeide grunnlag for datadrevne 
beslutninger. 

Komplementerende kompetanse 
mellom leverandør av fellestjeneste 
og institusjonene 

 

Alle institusjoner tilbys løsning for 
beslutningstøtte som legger til rette 
for datadrevne beslutninger  

Ikke alle institusjoner har løsning for 
beslutningstøtte i dag. Fellestjenesten 
vil gi alle institusjonene mulighet til å 
fatte beslutninger på bakgrunn av 
egne administrative data. 

Enighet om felles datadefinisjoner og 
bruk av dem, Felles datainnhenting 
fra utvalgte kilder 

Enhetlig og kvalitetssikret 
forvaltning av datavarehus, 
inkludert juridiske vurderinger, 
informasjonssikkerhet og 
tilgangsstyring 

For alle institusjonene og andre 
interessenter. Institusjonene kan 
fokusere mindre på dette feltet enn i 
dag. 

Enighet om enhetlig forvaltning.  

Mer datadeling gjennom felles 
infrastruktur og god datakvalitet 

Det er et nasjonalt ønske om mer 
datadeling. Et felles datavarehus blir 
en infrastruktur som legger til rette for 
datadeling på ulike måter mot for 
eksempel ulike analyseverktøy, API´er 
mot andre konsumenter, andre 
offentlige aktører. 

Utvikling av felles datakatalog og 
beskrivelse av metadatasett 

Benchmarking mellom 
institusjonene om visse metadata 

Alle institusjoner får tilgjengeliggjort 
datagrunnlag med felles definisjoner, 
som er klargjort for analyse og 
sammenligning. Institusjonene kan se 
tilsvarende data fra andre 
institusjoner.  

Enighet om hvilke data som kan 
brukes til benchmarking.  

Felles datalager som kan være 
muliggjørende plattform for 

Trening av AI og algoritmer for 
maskinlæring (ML) krever store 
datamengder som ikke alltid er store 
nok ved en institusjon. Ved å ha et 

Forankring i tjenestestyre for 
analyse eller tilsvarende 
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maskinlæring (ML) og kunstig 
intelligens (KI) 

felles datalager kan man velge å 
benytte dette til AI og ML. 

Samlet faktagrunnlag er større enn 
den enkelte institusjons samlete 
datatilfang. 

Forenkling av rapportering 

 

Data som alle institusjonene i dag 
sender data manuelt til andre 
aktører som KD, DBH, NOKUT, Diku 
og Nifu kan hentes direkte fra 
datavarehuset.  

Transparente rutiner for når og 
hvilke data som hentes, slik at 
institusjonene kan kvalitetssikre 
dataene i forkant.  

 

Bedre mulighet for effektiv 
langtidsplanlegging 

Fellestjenesten kan bidra inn i 
langtidsbudsjettering ved å integrere 
og tilgjengeliggjøre data fra de mest 
aktuelle administrative områdene som 
inngår i budsjettarbeidet. For 
eksempel vil antall studiepoeng avlagt 
i et år på utdanningsområdet, 
synliggjøre den resultatbaserte 
komponenten i budsjettet 2 år senere.   

 

Mulig delleveranse for KDs 
konseptutredning: Fremtidig deling 
av data i kunnskapssektoren 

KD har i 2019 gjennomført et 
konseptutredningsprosjekt for deling 
av data i kunnskapssektoren. Det er 
sannsynlig at fellesløsningen kan tilby 
relevante datasett til denne.  

 

Samarbeid, arbeidsdeling og 
opplæring 

Ved at alle institusjonene deler samme 
infrastruktur er det mulig å 
samarbeide og fordele arbeidet med 
utvikling av felles rapporter og 
analyser, samt ha felles opplæring og 
erfaringsutveksling.  

Formelle og uformelle organer for 
samarbeid og arbeidsdeling, samt 
diskusjon av datadefinisjoner o.l 

Lavere lisenskostnader I dag må alle institusjoner ha egne 
lisenser for ETL-verktøy (Extract, 
Transform, Load), samt 
analyseverktøy. Fellesløsning kan gi 
stordriftsfordeler.  
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7. OVERORDNET ORGANISERING 
Prosjektet har positive erfaringer med sammensetning av arbeidsgruppen fra konseptfasen, men det er aktuelt å 
øke antall fagressurser fra UH-sektoren litt ift arbeidsgruppen fra konseptutredningen.  

Da prosjektet tilhører området Administrasjon, ledelse og kontorstøtte, tilsier det at avdelingsdirektør for 
området i Unit er prosjekteier og at fagdirektør deltar.  

Rolle Navn  

Prosjekteier Anders Hansteen Reitan Avdelingsdirektør for 
administrasjon og strategisk 
innkjøp, Unit 

Styringsgruppe 5-6 representanter for sektoren, 
inkludert en representant fra Unit 

 

Prosjektleder Ole Martin Nodenes, Unit Sørge for fremdrift og rapportering 
til styringsgruppe/prosjekteier.  

Arbeidsgruppe 6-7 fagressurser fra UH-sektoren  

IT-løsningsarkitekt Jianzhi Wang, Unit  

Fagdirektør administrasjon, ledelse 
og kontorstøtte 

Tor Holmen, Unit  

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
8.1. Avhengigheter 
Prosjektet har avhengigheter mot pågående initiativer knyttet til IMD, Infrastruktur for datadeling i 
Kunnskapssektoren, Læringsanalyse i utdanningsområdet og Ledelsestøtte innenfor forskning. 
Det pågår viktige aktiviteter innenfor områdene masterdata, integrasjonsarkitektur samt store 
fellesprosjekter innenfor økonomi/lønn og saksbehandling/dokumentasjonsforvalting som må hensyntas. 
 
Løsningen vil i første omgang hente administrative data fra løsninger i DFØ og Unit.   
 
8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 
Det vil være nødvendig med tilgang på god datavarehuskompetanse på utviklingssiden.  
 
Institusjoner som skal utvikle egne rapporter og analyser må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å utvikle 
rapporter og analyser tilpasset sin virksomhet, ut fra tilgjengeliggjorte data.  
 
Fellesløsningen for beslutningsstøtte må kunne understøtte styringsmodellen og styringsprinsippene en 
organisasjon har vedtatt.  
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9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN 
Etablering av et datavarehus for UH-sektoren krever utvikling i regi av sektoren selv. Flere institusjoner har bred 
kompetanse på utvikling av datavarehus og rapportløsninger, og man bør benytte disse ressursene i utviklingen. 
Det vil være aktuelt å benytte markedet for tilgang til ressurser og kompetanse.  

Prosjektet vil være faseinndelt med årlige go/no-go – beslutninger for å minimere kostnader og risiko. 

9.1. Hovedleveranser i gjennomføringens delfaser 
 

Delfase Tidsrom (fra-
til) 

Hovedleveranser i delfasen Referanse til 
hovedproduktene i 
kapittel 3 

Fase 1: 
Prosjektplanlegging, 
felles datakatalog og 
prototyping i sky 

Februar 2020 
– desember 
2020 

Beskrive de mest sentrale datasettene og 
datakildene som skal tilbys gjennom 
fellesløsningen på kort og mellomlang sikt 

 

Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-
UiB-UiO-UiT, som er under utvikling 

 

Prototyping og uttesting av datavarehus i sky  

Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert 
institusjonsrekkefølge ved implementering, 
klarere kostnadsestimater og vedtatt 
Styringsdokument 

 

Fase 2-4: Utvidelse 
med flere datakilder og 
mer data innenfor 
kildene som allerede er 
valgt. Institusjoner 
tiltrer løsningen etter 
nærmere planlegging  

Januar 2021 – 
desember 
2024 

Utvikle og etablere fellesløsning  

Migrere STAR og DUCT over i ny fellesløsning  

Sektoren tar i bruk løsningen etter nærmere 
plan 

 

Utvikling av felles datakatalog for utvalgte 
datasett og tilgjengeliggjøring i felles 
datakatalog 

https://fellesdatakatalog.brreg.no/ 

Tilby data til NOKUT, DBH og Diku via tilpassete 
datamarts 

Utvikling/migrering av datavarehus til sky 

Fase 5: Avslutning Januar 2025 – 
Juni 2025 

Avslutning 

Sikre overgang til stabil drift 

Etablere forvaltningsmodell 
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9.2. Prosjektets kostnader og finansiering 
Fase 1) Grovestimert til kr 1 500 000.- 

Fase 2-5) Avklares i planleggingsfasen før BP3 

Estimert tid til arbeidet Årsverk 2020 Årsverk 2021 Årsverk 2022 

Interne årsverk til arbeidet  

Prosjektleder, IT-utvikling skyløsning, 
Datavarehustekniker 

0,5 Estimeres i 
prosjektplanleggingen 

Estimeres i 
prosjektplanleggingen 

 

Prosjektkostnader Kroner 2020 Kroner 2021 Kroner 2022 

Frikjøp UH-ansatte: 200 000 Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

Innkjøp utstyr (inkl. mva):  Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

Innkjøp tjenester (f.eks eksterne 
konsulenter; inkl. mva) : 

500 000 Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

Øvrige kostnader (reise, bevertning, kurs, 
lokaler, lisenser, osv; inkl. mva): 

200 000   

Sum prosjektkostnader     

Spesifisér fra hvilken måned kostnader 
begynner å løpe/slutter (eks: 2012 
oktober, 2021 mars) 

2020 februar - 
2021 januar 

Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

 

Driftskostnader etter prosjektets slutt Fra dato  Kroner per år  Estimert levetid 

Eksempler: lisens, vedlikehold, drift, osv.  Estimeres under 
prosjektplanleggingen 

 

 
 

9.3. Strategi for gjennomføring 
 Konkurransestrategi 
- Det må vurderes om det skal gjøres anskaffelser for programvare og drift av løsning i sky. 
 Utviklingsstrategi og valg av metode 
- Utvikling med brukeren i sentrum. 
- Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling.  
- Prototyping og utprøving foran utredning.  
- Bruk tverrfaglige team i størst mulig grad. 
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 Strategi for overføring til linjen 
UiB og UiO har etablert mottaksprosjekter for innføring av UBW og SAP ved sine institusjoner når første versjon 
av datavarehuset deres tas i bruk 1. januar 2021. Disse institusjonene har lokale delprosjekter med 
rapportutvikling mot datavarehus i tilknytning til mottaksprosjektene. Det anbefales at lignende metodikk 
benyttes ved øvrige institusjoner som tar løsningen i bruk.  

9.4. Vurdering av prosjektets usikkerheter 
 
a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Ikke alle institusjoner deltar i 
fellestjeneste 

Færre å dele utgifter på 

Gevinstene oppnås ikke på 
sektornivå 

Forankring av beslutninger i 
Digitaliseringsstyret og opprettelse av 
representativ styringsgruppe for prosjektet 

Ny teknologi revolusjonerer 
beslutningsstøtte-området 

Løsningen vil ikke kunne integreres 
mot nyere tjenester, ha mindre 
fleksibilitet og vil kreve mye 
vedlikehold 

Kontinuerlig fokus på å følge utviklingen på 
teknologiområdet. Kontinuerlig vedlikehold 
for å unngå teknisk gjeld. Implementering av 
datavarehus i sky. 

Datavarehus hacket Store datamengder på avveie Godt forvaltningsregime for datavarehuset, 
for å sikre dataenes konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet. 

Løsningens kompleksitet Ingen har oversikt over hele 
tjenesten og det er manglende 
kompetanse til å vedlikeholde den 

Opplæring og stabilitet i personale 

Gode rutiner for dokumentasjon. 

Manglende fleksibilitet i 
løsningen 

Fellesløsningen dekker ikke de 
enkelte institusjoners behov eller 
utviklingen tar for lang tid, og de 
utvikler egne løsninger. 

Tilby data på ulike måter ut fra brukernes 
behov  

God dialog med brukerne og kontinuerlig 
utvikle løsninger tilpasset deres behov 

God prosjekt- og tjenestestyring 

One point of failure Alle analysedataene i UH-sektoren er 
utilgjengelig hvis datavarehuset er 
nede 

Godt og sikkert driftsoppsett. 

Forpliktende avtaler (SLA) som sikrer 
tilgjengelighet 

 

b) Muligheter 

Det vises her til gevinster i kapittel 6.1 og fordeler for de ulike konseptene i Appendix D 

Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen inntreffer Stimulerende tiltak 

Institusjonene får frigjort 
ressurser til virksomhetsstyring 

Flere datadrevne beslutninger Utvikling av fremtidsrettet fellestjeneste for 
beslutningsstøtte  

Utvikling av felles datakatalog 
med felles datadefinisjoner for 
utvalgte metadata 

Mer datadeling  

Tillit til datadefinisjoner og høy 
gjenbruk av dem 

Utvikling av fremtidsrettet fellestjeneste for 
beslutningsstøtte 
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Selvbetjente løsninger 

Benchmarking mellom 
institusjonene ut over DBH 

Mulighet til sammenligning med 
andre institusjoner 

 

 

9.5. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
Utviklingen av datavarehus for UiB, UiO og UiT innen 1. januar 2021 med tilgjengeliggjøring av data fra UBW via 
DFØ vil gi nyttig lærdom i utviklingen for prosjektet.  
Mange institusjoner i sektoren har erfaring med utvikling av datavarehus for sine institusjoner.  
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10. SJEKKLISTE BP2 
 Sjekkpunkt Kommentar 

1 

Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? Prosjektet er faseinndelt slik at det kan 
avsluttes uten at alle faser er levert. 
Tilsvarende prosjekter i mindre skala er 
gjennomført i sektoren. 

2 Er det vurdert om det skal etableres et 
prosjektstyre? 

Det anbefales at det etableres en 
styringsgruppe.  

3 Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? Prosjektveiviserens rollebeskrivelse for 
prosjekteier benyttes. 

4 

Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse 
etablert? 

De enkelte institusjonene bør etablere 
mottaksprosjekter med definerte 
gevinstansvarlige etter anbefaling fra 
prosjektet. 

5 
Støtter prosjektforslaget opp under 
digitaliseringsstrategien/handlingsplanens 
målbilder? 

Ja, MA2 

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? 

Det er synliggjort gevinster, men disse er 
ikke estimert. Prosjektplanleggingen vil 
ha mer utdypende gevinstanalyser. 

7 
Er prosjektleder og øvrige sentrale 
prosjektdeltakere utpekt? 

Prosjektleder er utpekt. 
Prosjektdeltakere vil oppnevnes etter 
BP2 

8 Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert? Prosjektveiviserens rollebeskrivelse for 
prosjektleder benyttes. 

9 
Er nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? Nøkkelressurser i Unit er tilordnet 

prosjektet. Prosjektdeltakere fra sektoren 
vil tilordnes etter BP2 

10 Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse? Prosjektbegrunnelsen inngår i 
prosjektforslaget. 

11 
Tror vi organisasjonen vil være i stand til å 
gjennomføre denne endringen på en god 
måte? 

Ja 
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12 Er det utarbeidet en strategi for 
endringsledelse? 

Nei 

13 Er overordnede behov for 
informasjonssikkerhet og personvern avklart? 

Under avklaring 
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APPENDIX A VURDERING AV KVALITATIVE EFFEKTER 
Vurdering av kvalitative effekter skal gjøres ved bruk av «Pluss-minusmetoden». Metoden følger tre steg for å 
vurdere betydningen av de identifiserte effektene: 

1. Vurder omfanget av effekten – hvor mange blir berørt av tiltaket/prosjektet, og berøres de positivt eller 
negativt? 

2. Vurder betydningen av effekten – hvor viktig er fordelen/ulempen for de som blir berørt? 
3. Finn konsekvensen, ved hjelp av konsekvensmatrisen. 

 

Effektene vurderes ved bruk av tegnene «0» - som indikerer nøytral eller tilnærmet nøytral effekt, «+» som 
indikerer positiv effekt, og «-» som indikerer negativ effekt. Antall tegn indikerer omfang og betydning av 
effekten, i tråd med konsekvensmatrisen. 

Konsekvensmatrise: 

Betydning 

Omfang 

Liten Middels Stor 

Stort og positivt +/++ ++/+++ +++/++++ 

Middels og positivt 0/+ ++ ++/+++ 

Lite og positivt 0 0/+ +/++ 

Intet 0 0 0 

Lite og negativt 0 0/- -/-- 

Middels og negativt 0/- -- --/--- 

Stort og negativt -/-- --/--- ---/---- 

 

Pekepinn for vurdering av omfang 

 Stort omfang er tilsvarende «alle ansatte i UH» eller «alle studenter», eventuelt andre store 
fellesgrupper som «alle administrativt ansatte i UH», eller «alle undervisere». 

 Middels omfang kan tilsvare en bestemt gruppe ansatte innen et fagområde av en viss størrelse, eller 
studenter på større utdanningsprogrammer. Eks.: «studenter på bachelor i sykepleie» eller «alle 
studieadministrativt ansatte på en virksomhet». 

 Lite omfang vil da eksempelvis kunne være «studenter på masterprogram X», «alle som jobber med 
byforskning», eller lignende. 
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APPENDIX B – DAGENS SITUASJON 
Nåværende situasjon for beslutningsstøtte i UH-sektoren er at minst 6 institusjoner har bygget egne datavarehus 
for å behandle egen informasjon fra utvalgte datakilder. Flere institusjoner ønsker å utvikle egne løsninger. 
Eksisterende løsninger er utviklet med institusjonens egne behov for øyet og arbeidet har ikke vært samordnet 
med sektoren for øvrig. Kildegrunnlaget er i stor grad overlappende, og konsentrert rundt økonomi, personal, 
samt studie- og forskningsadministrative datakilder.  

Andre institusjoner mangler løsning for beslutningsstøtte i dag og samler inn data fra ulike kilder og 
sammenstiller dem mer ad hoc via Excel og annet, når en rapport skal utarbeides. Dette er ofte «engangsarbeid», 
som i liten grad deles.  

Tilgang og tilgjengeliggjøring av data er både ressurs- og kompetansekrevende for de institusjonene som har 
etablert egne datavarehus. Den samme jobben med innsamling av data gjøres flere ganger og gir unødvendig 
belastning på kildene. Dataene modelleres på forskjellig måte og gir rom for ulike tolkninger av de samme 
dataene.  

Det er etablert 2 sektorløsninger for tilgjengeliggjøring av data for analyse som leveres av Unit. For data om 
studenter fra FS; STAR, og data fra Cristin om forskningspublikasjoner mv.; DUCT. Det er utviklet egne 
rapportløsninger for disse. Institusjonene kan også utvikle egne rapporter. Enkelte institusjoner har koblet egne 
datavarehus mot STAR.  

Gjennom utviklingen av STAR for studiedata, har Unit etablert en ekspertgruppe hvor datadefinisjoner, 
tjenesteforbedringer og nye behov til rapporter diskuteres og etableres. Gjennom STAR er det skapt en god 
delingskultur, hvor innovasjon foregår gjennom samarbeid og felles forbedring av utkast til rapporter. På 
virksomhetsstyringsområdet er det de senere år avholdt samlinger i regi av sektoren selv. 

Dagens situasjon er fragmentert, og det finnes ikke en samlet oversikt over løsningene eller oversikt over 
kostnader ved utvikling av dem. Ettersom løsningene er utarbeidet spesielt for den enkelte institusjon med egne 
datakilder og egne datadefinisjoner er det ikke mulig med sammenligning på tvers av institusjonene ut over det 
som ligger i DBH.  

Sektoren har ikke utarbeidet noen felles datakatalog med oversikt over de datasett den besitter. KD har 
utarbeidet definisjoner for studieområdet.  

Som en del av konseptutredningen har medlemmene i arbeidsgruppen dokumentert brukerreisen for sin 
institusjon for å kartlegge hvordan institusjonen har etablert dagens tjeneste for beslutningsstøtte. Videre sier 
brukerreisene noe om hva en fremtidig fellestjeneste for beslutningstøtte skal svare på.  
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APPENDIX C: BEHOV FOR FREMTIDIG FELLESTJENESTE 
Generelt 
For sektoren er det et mål at styring skal være kunnskapsbasert og at institusjonene blir mer datadrevne enn i 
dag. Derfor er tilgang til data essensielt. Fremskaffelsen av data er unødvendig ressurskrevende å utføre for den 
enkelte institusjon, og kan gjøres i fellesskap. Dette vil kunne frigjøre tid fra datainnsamling og datavask, og gi 
institusjonene større mulighet for å drive aktiv virksomhetsstyring.  

Virksomhetenes heterogenitet og autonomi er viktig. Institusjonene ønsker frihet til å styre sin egen virksomhet 
på den måten de mener er hensiktsmessig for seg, ut fra egen fagportefølje og interesser. Samtidig har KD 
utviklet en del felles indikatorer som påvirker institusjonenes bevilgninger. Å hensynta autonomi og 
fellesindikatorer på en god måte, vil være en forutsetning for å kunne utvikle en velfungerende fellestjeneste.  

For arbeidsgruppen vil en fellestjeneste med datainnhenting fra relevante datakilder inn i et felles datavarehus, 
med kobling av datakilder på sentrale metadata, samt datavask, gi størst verdi.  Tjenesten skal tilgjengeliggjøre 
dataene på relevante formater slik at institusjonene selv kan utvikle sine rapporter, vel vitende om at 
datakvaliteten er god og at datadefinisjonene som er felles for alle institusjonene benyttes. Dette vil bidra til at 
dataene er sammenlignbare på tvers av institusjonene, samtidig som institusjonene gis nødvendig fleksibilitet og 
mulighet til å utvikle sin egen virksomhetsstyring på en tilpasset måte for sin institusjon.  

Det vil være variasjoner i institusjonenes behov for fleksibilitet i plattform for analyse og beslutningsstøtte. Det 
må være mulighet for å kunne drille seg tilstrekkelig ned i datagrunnlaget etter institusjonens eget behov.  

Institusjonene er ulike i organisering av virksomhetsstyring, og det er avgjørende at institusjonene selv utformer 
og eier sine beslutningsgrunnlag. De institusjoner som ønsker det, må ha mulighet til å hente data fra sektorens 
datavarehus inn til et eget lokalt datavarehus eller andre løsninger for videre modellering av 
beslutningsstøtteprodukter. Dette innebærer at institusjonene har fleksibiliteten til å videre sammenstille og 
transformere data for å understøtte egen virksomhetsstyring. I tillegg kan institusjonene behandle egne 
datakilder man ikke har behov for i et sektor-datavarehus. Sektorens definerte masterdata og metadata er 
styrende for institusjonenes videre bearbeiding av dataene, der det er relevant. 

Brukergrupper for ny fellestjeneste 
Mandatet omtaler at en fremtidig fellestjeneste skal gi ledere på alle nivåer informasjon slik at de kan være følge 
opp og gjennomføre strategiske og finansielle målsetninger for hele virksomheten. Arbeidsgruppen har diskutert 
målgruppen for en fremtidig fellestjeneste og mener den er todelt. Målgruppene bør minst være: 

- Ledelse på alle nivåer 
- Lederstøtte på de enkelte administrative fagfelt (studie, forskning, økonomi og HR) 

Lederstøtte er en sentral målgruppe fordi den vil ha mer tid og mulighet til å og utvikle tilpassete rapporter, drille 
seg ned i tallmaterialet og analysere dette for egen virksomhet. Lederstøtten jobber tett med ledelsen og må 
kunne ha tilgang til samme datagrunnlag som ledelsen, samt mulighet til å analysere utvalgte områder dypere i 
samråd med ledelsen.  

Fellestjeneste for standardrapporter og standardanalyser  
Institusjoner som ikke har datavarehus i dag har behov for en fellestjeneste for analyse og virksomhetsstyring i et 
felles verktøy tilknyttet datavarehuset. Arbeidsgruppen er enige om at det er behov for en fellestjeneste for 
analyse og virksomhetsstyring med standardrapporter og standardanalyser som alle kan bruke. 

De mest aktuelle datakildene på kort og mellomlang sikt 
Institusjonene har langt på vei sammenfallende interesser angående hvilke datakilder de har behov for å ha 
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tilgjengeliggjort. Arbeidsgruppen mener at sektorens data i første omgang bør være tilrettelagt for analyse ved 
hjelp av et datavarehus innenfor følgende områder: 
- Administrative data, som økonomi-, lønns-, HR- og innkjøpsdata  
- Studieadministrative data, som opptak- og studiedata fra SO, FS og STAR, samt Studiebarometeret 
- Forskningsadministrative data, som Cristin/DUCT 

Når de mest grunnleggende datakildene er på plass kan kildetilfanget utvides med data fra andre viktige kilder, 
som for eksempel Norsk forskningsråd (NRF), EU (Ecorda) og DBH. Fellestjenesten bør ha som ambisjon å øke 
antallet kilder kontinuerlig i takt med behov, slik at det fremtidige målbildet vil være å tilgjengeliggjøre alle 
relevante kilder for sektoren. Data rundt arealforvaltning, læringsanalyse med fokus på ledelses-
/institusjonsperspektivet, rekruttering, arkiv og HMS kan være aktuelle datakilder i en senere fase. Institusjoner 
med behov for data fra spesifikke datakilder må også ha mulighet for å få disse tilgjengeliggjort, slik at disse kan 
sammenstilles med sektorens øvrige datakilder 

Sektoren skal selv, gjennom etablert styringsmodell, vedta når og hvilke datakilder som skal inn i tjenesten.  

Kobling av datakilder via utvalgte masterdata 
Kobling av data fra ulike datakilder på bakgrunn av utvalgte masterdata er en svært viktig gevinst av en ny 
fellestjeneste.  

Innenfor IMD-området (Infrastruktur, Mellomvare, Data) er man opptatt av MDM (MasterDataManagement), og 
det vil sannsynligvis komme flere felles autoritetsregistre i årene fremover. En fremtidig fellesløsning må kunne 
ta i bruk felles autoritetsregistre for masterdata når disse er etablert. Før disse foreligger kan det bli aktuelt med 
midlertidige løsninger inne i datavarehuset for kobling av data på bakgrunn av utvalgte masterdata.  

I første omgang er kobling på organisasjonsenhet og/eller kostnadssted de mest aktuelle masterdata for kobling. 
IMD-området har i tillegg identifisert personer, prosjektsøknader og prosjekter, emner og studieprogrammer 
som aktuelle masterdatakilder for å koble data på tvers av kilder og tjenester.  

Forutsetningen for kobling av data via masterdata er felles datadefinisjoner. Felles datadefinisjoner kan oppleves 
som begrensende for institusjonenes fleksibilitet til å lage egne definisjoner for datasett. Det er derfor nødvendig 
med god forankring av sektorens felles datadefinisjoner og bruk av dem, både innenfor forretning og ledelse. 
Arbeid med felles datadefinisjoner kan være starten på en felles datakatalog over UH-sektorens datakilder og 
datasett, og arbeidsgruppen anbefaler at dette prioriteres tidlig i prosjektet. 

Godt personvern og sikring av dataenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet 
Fellestjenesten vil inneholde virksomhetskritiske og persondata/sensitive data for alle UH-institusjonene. 
Viktigheten av god informasjonssikkerhet med gode forvaltningsrutiner for sikring av dataenes integritet, 
konfidensialitet og tilgjengelighet, vil være helt sentralt og nødvendig. Ingen skal få tilgang til andre data enn de 
har tilgang til og behov for. Avklaring av juridiske aspekter for personvern og gode databehandleravtaler er 
derfor en forutsetning for etablering av fellestjenesten.  

Felles datagrunnlag for rapporter alle institusjonene må utarbeide 
Det finnes rapporter som alle institusjonene må utarbeide hvor datagrunnlaget er predefinert. Det gjelder for 
eksempel årsrapport og tilstandsmelding. Spesielt på mindre institusjoner, hvor dette i dag gjøres manuelt, 
brukes det mye ressurser til denne rapporteringen.  

Datagrunnlaget for årsrapport og tilstandsmelding, der alle må levere samme datagrunnlag for sin institusjon til 
KD, kunne vært del av en fellesløsning. En gjennomgang av om det finnes andre rapporter hvor datagrunnlaget er 
felles, kunne vært gjort som en del av et planleggingsprosjekt.  
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Felles rapportering til andre organisasjoner 
Arbeidsgruppen har som målsetning at DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) henter data fra et felles 
datavarehus, i stedet for at hver institusjon rapporterer «manuelt» via flate filer. Det vil innebære en stor 
forenkling av dagens rapporteringsregime, samtidig som det sikrer at de samme dataene sendes direkte fra 
kildene for alle institusjonene. Det vil være en forutsetning med transparente rutiner for når og hvilke data som 
hentes av DBH, slik at institusjonene kan kvalitetssikre dataene i forkant.  

Andre aktører som i dag jevnlig får data fra alle institusjonene enten direkte eller indirekte, som for eksempel 
SSB, NOKUT, NIFU, bør også kunne hente dataene direkte fra datavarehuset etter godkjenning fra institusjonene.  

En viktig gevinst av en fremtidig fellestjeneste er derfor samordning av uttrekk av data til slike offentlige aktører.  

Behov for organer for kompetansedeling, behovskartlegging og arbeid med felles datadefinisjoner 
Arbeidsgruppen ser behov for å etablere både formelle og uformelle organer for kompetansedeling, 
behovskartlegging og arbeid med felles datadefinisjoner innenfor området beslutningsstøtte. Samhandling, 
opplæring og arbeidsdeling kan bli positive effekter av dette. Her vil det være behov for aktiv deltakelse fra 
institusjonene for å skape velfungerende arenaer. 

Mulighet for sammenligning/benchmarking 
Det er et økende ønske blant institusjonene å kunne sammenligne egne data med tilsvarende data på aggregert 
nivå fra andre institusjoner. Et felles datavarehus vil kunne realisere dette ønsket. Nivå av tilgjengeliggjøring av 
data for sammenligning må diskuteres, men som et minimum bør offentlige data være tilgjengelig for alle 
institusjonene og Kunnskapsdepartementet (KD) for sammenligning via datavarehuset.  

Kilde til datadeling tilrettelagt på ulike måter 
Datavarehuset må på sikt kunne tilby løsninger for datauthenting og datadeling på ulike måter så lenge 
nødvendig samtykke eller annet nødvendig hjemmelsgrunnlag foreligger. Det betyr at datavarehuset må kunne 
tilby data spesielt tilrettelagt for analyseverktøy og selvbetjening, men også for datauthenting via API og 
tilrettelegging av data for maskinlæring. Forskere med behov for data til forskning må også kunne hente utvalgte 
datasett når hjemmel foreligger. Datavarehuset kan i fremtiden måtte være dataleverandør til visualiseringer 
som henter datasett fra datavarehuset ved behov. Alt dette tilsier behovet for utvikling av godt beskrevne 
datasett i en datakatalog.  

Fokus på datavarehusarkitektur i videre diskusjon av alternativer 
Fordi arbeidsgruppen har vært samstemt i at behovet først og fremst ligger i tilgjengeliggjøring av sektorens data 
gjennom et datavarehus, slik at de ulike institusjonene kan lage egne tilpassete rapporter og analyser for 
virksomhetsstyring oppå dem, har arbeidsgruppen diskutert ulike former for datavarehusarkitektur i den videre 
fremstillingen. 



Prosjektforslag 

 Basert på Difis mal for Prosjektforslag, versjon 3.2  

 31 

APPENDIX D – ALTERNATIVER SOM ER VURDERT 
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VEILEDNING - PROSJEKTFORSLAG 
 
Hva er et prosjektforslag? 
Prosjektforslaget er det dokumentet som beskriver de innledende forventningene til prosjektet fra 
virksomhetens side, og hva slags prosjekt som vil kunne oppfylle disse forventningene. Dokumentet er 
grunnlaget for å beslutte om det skal benyttes ressurser i en planleggingsfase.  
 

Formål med prosjektforslaget  

Formålet med prosjektforslaget er å sikre at virksomheten får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere 
prosjektets berettigelse forut for planleggingsfasen. 
 

Hvem utarbeider prosjektforslaget? 
Ansvaret for utarbeidelse av prosjektforslaget ligger hos lederen av utredningsarbeidet. 
 

Hvem mottar prosjektforslaget? 
Prosjektforslaget mottas av prosjekteier som fremlegger dette for beslutning hos virksomhetsledelsen. 
Dette er den endelige bekreftelsen på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. 
 

Når utarbeides prosjektforslaget? 
Prosjektforslaget utarbeides i konseptfasen. Dokumentet oppdateres ikke etter konseptfasens slutt 
fordi det i de videre fasene erstattes av styringsdokumentet.  
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Styringsdokument Masterdatakilder for forskning 

Bakgrunn 

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 masterdatakilder1. Rapporten peker på at tiltaket vil gi store gevinster2 ikke bare for 
NVA, men også i en rekke andre sammenhenger, og at tiltaket er en forutsetning for å kunne ta 
ut disse gevinstene. 

I Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning finner vi dette igjen i Initiativ 
IMD3: Konsistente data for prosesstøtte, analyse, rapportering og innovasjon, der beskrivelsen 
sier at man skal Avklare ansvar for masterdata samt gjøre data tilgjengelige og enkle å ta i 
bruk. Samlet sett anbefales det å etablere masterdatakilder for henholdsvis 
forskningsprosjekter og for personer involvert i forskning.  

Vurdering 

Fagutvalg for forskning har prioritert Masterdatakilder for forskning øverst på listen over tiltak 
innenfor området Forskning. Prioriteringen støttes også av Fagutvalg for IMD.  

På grunn av gevinstpotensial i en rekke pågående prosjekter (NVA, videreutvikling av NSDs 
tjenester, Forskerplattformen og Forskpro ved UiO, SAFE og RETTE ved UiB, m.fl.) anbefales 
det å gjennomføre dette som et eget prosjekt. Det å realisere masterdatakilder for 
forskningsprosjekter og personer involvert i forskning gjør det mulig for en rekke andre 
prosjekter og tjenester å hente ut ønskede gevinster.  
Tidligere utredninger, herunder gjennomført konseptutredning for Nasjonalt vitenarkiv, gir 
samme grunnlag som en konseptfase normalt ville gjort. Det etterfølgende arbeidet med 

 
 
 
1 En masterdatakilde er en autoritativ kilde som angir en unik ID for en type enheter og som er allment 
anerkjent som autoriteten på et bestemt område 
2 Se Styringsdokumentet for beskrivelse av gevinster 
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detaljert planlegging i dialog med interessentene og behandling i flere runder både i Fagutvalg 
for forskning og IMD gjør at man vurderer planene som konkrete og gjennomarbeidede nok til 
å godkjenne prosjektet ved BP3 og starte gjennomføring. Prosjektets begrensede omfang og 
avgrensede risikobilde underbygger gjør at det vurderes som hensiktsmessig å slå sammen 
prosjektmodellens konsept- og planleggingsfase, slik at man kommer raskest mulig i 
leveransemodus i prosjektet. 
 
I møte 20. November vedtok Digitaliseringsstyret å tildele 8 mill av totalrammen på 37,5 mill til 
forskningsområdet. Fagutvalg for forskning vedtok 16. desember å foreslå bruk av ca 2,9 mill 
av denne rammen på prosjektet Masterdata for forskning.  
Det anbefales å starte gjennomføring for å etablere en minimumsversjon av masterdatakilder 
for forskningsprosjekter og personer involvert i forskning. Arbeid med andre masterdata 
relevante for forskning gjennomføres koordinert med Datadelingsprosjektet.  

For arbeidet med planlegging er følgende to punkter viktige: 
 Prosjektet er primært et muliggjørende prosjekt i henhold til 

gevinstplanleggingsmetodikken, dvs det gir i seg selv lite gevinst for sluttbrukere, men det 
vil muliggjøre gevinster i en rekke andre prosjekter og tjenester. Den kvantifiseringen av 
gevinster som normalt gjøres i planleggingsfasen er derfor ikke aktuell. 

 De løsningene som foreslås implementert i denne første versjonen vil ikke gi betydelig 
økning i kostnader for drift og forvaltning av registrene. Større endringer i livsløpskostnader 
vil være aktuelt å vurdere først i påfølgende prosjekter. 

Vedlagt følger forslag til styringsdokument for godkjenning ved BP3. Styringsdokumentet er nå 
i prosess for intern kvalitetssikring i henhold til vedtatt metodikk for kvalitetssikring av 
prosjekter mellom kr 2 mill og 10 mill. Prosjektet planlegges fra 1.2.2020 til 31.12.2020 og har 
en estimert kostnad på kr 2.895.800. 

Prosjektet vil bli ledet av en styringsgruppe sammensatt av relevante representanter for UH-
sektoren, helseforetakene og Unit. 

 

Forslag til 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.   
  
 
Vedlegg 
Vedlegg_Sak_8_20A_Styringsdokument_Masterdatakilder_for_forskning _person og prosjekt 
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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
 
Unit gjennomførte våren 2018 en kartlegging av fellestjenester, pågående prosjekter, behov og muligheter for 
nye tjenester. Kartleggingen avdekket mange fellestjenester på forskningsområdet, men viste også at disse i 
liten grad samhandler eller at samhandling skjer på en lite kostnadseffektiv måte. Der samhandling skjer, er 
dette basert på arbeidskrevende oversettelser mellom ulike begrepsapparater og ulike versjoner av registre og 
ID-er. Der samhandling ikke skjer er resultatet at brukerne må registrere samme informasjon flere ganger i 
ulike systemer.   
  
For å lette samhandling og gjenbruk av informasjon var en av 5 anbefalinger fra kartleggingen etablering 
av nasjonale masterdatakilder. En nasjonal masterdatakilde er en autoritativ kilde på nasjonalt nivå som angir 
en unik ID for en type enheter og som er allment anerkjent som autoriteten på et bestemt område. Gevinstene 
ved å etablere slike masterdatakilder kommer når et stort antall tjenester har tatt i bruk den samme kilden.  
  
Høsten 2018 gjennomførte Unit på bestilling fra Kunnskapsdepartement en utredning av hvordan et nasjonalt 
vitenarkiv (NVA) skal realiseres. Utredningens sluttrapport foreslo å etablere nasjonale autoritetsregistre 
(masterdatakilder) for prosjekt, person, organisasjonsenhet og søknad (om finansiering) og å gjøre data i disse 
tilgjengelig på tvers av tjenester. Rapporten peker på at tiltaket vil gi store gevinster ikke bare for NVA, men 
også i flere andre sammenhenger.  
 
Etter dette har planene blitt gradvis forfinet gjennom dialog med interessentene og gjennom diskusjoner i 
Fagutvalg for forskning og Fagutvalg for IMD. Konklusjonen er at både konsept og planer er klare til å starte 
realisering av masterdatakilder for forskning på områdene prosjekt og person og at det er viktig å få en 
minimumsversjon av disse på plass raskt, slik at både nasjonale og lokale tjenester kan starte å ta disse i bruk. 

2. PROSJEKTETS MÅL   
 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 
Virksomhetsmål 
- Ønsket fremtidig 

situasjon etter at 
gevinstene er realisert 
 

- Det er lagt til rette for mer 
samhandlende forskningstjenester 
med gjenbruk av informasjon  

- Institusjonene ser muligheten 
for å endre sine planer og ta 
de nye mastedatakildene i 
bruk. 

Effektmål 
- Hvilke konkrete 

endringer skal prosjektet 
føre til? 

- Både nasjonale og lokale tjenester 
har fått nye muligheter til å hente 
ut gevinster ved å etablere 
effektive tjenestekjeder og mer 
brukervennlige tjenester 

- Det er tatt et steg i retning av 
sammensmelting av Cristin og 
Nasjonalt vitenarkiv 

- Gevinstplaner for nasjonale og 
lokale prosjekter tar hensyn til 
nye muligheter for 
gevinstuttak. 

- Langsiktige effekter når 
tjenestene tar mulighetene i 
bruk vil være redusert 
ressursbruk på registrering av 
metadata, bedre datakvalitet i 
felles grunndata og redusert 
ressursbruk på sammenstilling 
av data (statistikk, analyser) på 
tvers av tjenester 

- Cristin og NVA har fått på 
plass et første trinn i felles 
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informasjonsmodell for de to 
tjenestene. 

Resultatmål / 
Prosjektprodukt 
- Hva skal prosjektet 

levere? 
- Hva er 

hovedproduktene? 
 

- Det er kjent i aktuelle miljøer at 
ORCID i personregisteret i BIBSYS 
autoritetsregister (BARE) er utpekt 
som nasjonal masterdatakilde for 
personer involvert i forskning 

- Tjeneste for forskere for å 
registrere sin (eksisterende eller 
nye) ORCID i masterdatakilden er 
implementert 

- Nasjonal masterdatakilde for 
forskningsprosjekter basert på 
Cristin prosjektregister 

- Tjenester for bruk av Cristin 
prosjektregister er oppgradert til 
tjenester for bruk av 
masterdatakilde for 
forskningsprosjekter 

- Beskrivelse av roller og rutiner for 
forvaltning av masterdatakilder 
for personer involvert i forskning 
og forskningsprosjekter er 
publisert  

- Forskere kan registrere sin 
unike forsker-ID (ORCID) eller 
skaffe seg en hvis de ikke 
allerede har. 

- Alle nasjonale tjenester det er 
naturlig å bruke tidlig i et 
forskningsprosjekt har lagt 
planer for å ta den nye 
masterdatakilden i bruk 

- Minst 5 andre nasjonale og 
lokale tjenester har lagt planer 
for å ta de nye 
masterdatakildene i bruk 

- Roller og rutiner for 
forvaltning av de nye 
metadatakildene er akseptert 
av alle involverte aktører 

 

3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTPRODUKTET 
 

3.1. Beskrivelse av hovedproduktene 
 

Hovedprodukter 
 

Beskrivelse 
 

Personregister – 
Masterdatakilde for 
personer involvert i 
forskning 

Knyttet til personregisteret som i dag brukes av biblioteksystemet skal det 
utvikles tjenester som legger til rette for at forskere og andre personer involvert 
i forskning kan identifiseres entydig gjennom en internasjonalt unik person-ID.  

Prosjektregister – 
Masterdatakilde for 
forskningsprosjekter 

Det skal etableres et register over forskningsprosjekter med en nasjonalt unik 
ID. Registeret skal baseres på Cristin prosjektregister, men skal gjøres tilgjengelig 
for et bredere utvalg av institusjoner enn de som i dag bruker Cristin. 

Roller og rutiner for 
forvaltning av registrene 

For å sikre datakvaliteten i registrene skal det defineres roller og rutiner for 
forvaltning av innholdet i registrene. 

3.2. Produktnedbrytningsstruktur 
- Personregister - Masterdatakilde for personer involvert i forskning  
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o Selve registeret 

o Tjenester for bruk av registeret 

o Veiledning til tjenestene 

- Prosjektregister – Masterdatakilde for forskningsprosjekter 

o Selve registeret 

o Tjenester for bruk av registeret 

o Veiledning til tjenestene 

- Roller og rutiner for forvaltning av registrene 

3.3. Beskrivelse av produktene 
 

Dette prosjektet skal dekke behovet knyttet til unik identifisering av forskningsprosjekter og av personer 
involvert som forfattere av forskningspublikasjoner og som deltakere i forskningsprosjekter.  

 
3.3.1. Masterdatakilde for personer involvert i forskning  
Gjennom en internasjonalt unik person-ID skal det legges til rette for at forskere og andre personer involvert i 
forskning kan kobles entydig både til prosjekter de deltar i og resultater de publiserer. I Nasjonal strategi for 
tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata gir regjeringen Unit i oppgave å etablere bruk av ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID, se orcid.org) som digital forsker-ID. ORCID er en internasjonal ID for personer 
involvert i forskning og er støttet av blant andre de fleste forlag, EU og EUA.  

Masterdatakilde for personer involvert i forskning vil bli realisert ved bruk av Units autoritetsregister som er 
etablert tilknyttet biblioteksystemet. Her er det lagt til rette for at ORCID kan være en av flere IDer knyttet til 
en forfatter. En konseptuell utvidelse fra forfattere av publikasjoner til å også omfatte deltagere i 
forskningsprosjekter krever ingen endringer i selve registeret, kun at man tillater at et noe bredere utvalg av 
personer blir registrert. Det må også utvikles tjenester som enklest mulig lar forskerne registrere sin ORCID i 
registeret. Tilgang til registeret for å hente ut allerede registrerte ORCIDer skal organiseres på en slik måte at 
både nasjonale og lokale tjenester kan benytte seg av det.  

Prosjektet skal levere følgende: 

 Tjeneste som gir forskere mulighet til å registrere sin (eksisterende eller nye) ORCID i registeret via 
NVA eller Cristin 

 Tjeneste til bruk i nasjonale og lokale tjenester for å hente en forskers ORCID fra registeret 
 Veiledning for nasjonale og lokale tjenester for hvordan registeret kan tas i bruk 

 
3.3.2. Masterdatakilde for forskningsprosjekter  
 
Det skal etableres et nasjonalt register der hvert forskningsprosjekt tildeles en unik ID og der 
nøkkelinformasjon om prosjektet lagres sammen med denne IDen.  
 
Den klart største andelen av forskningen er i dag organisert som prosjekter. I de fleste tilfelle må man 
registrere informasjon knyttet til et prosjekt som ledd i flere ulike prosesser. Noen eksempler er:  
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 Intern behandling og rapportering  
 Søknad om finansiering  
 Søknad om etisk godkjenning etter helseforskningloven (REK)  
 Melding om behandling av personopplysninger (internt eller til NSD)  
 Registrering for lagring av forskningsdata  

I dag må prosjektledere registrere den samme informasjonen en rekke ganger. Et felles prosjektregister vil gi 
mulighet for at informasjonen kan registreres én gang tidligst mulig i prosjektforløpet og så gjenbrukes. 

De ulike aktørene bruker begrepet prosjekt ulikt. Det som hos finansiørene (Forskningsrådet, De regionale 
helseforetakene, m.fl.) kalles et prosjekt, er egentlig beskrivelse av finansiering til et prosjekt, og det som hos 
formelle godkjenningsinstanser kalles et prosjekt er egentlig beskrivelse av godkjenning som gis til et prosjekt. 
Det forskerne anser som sitt prosjekt kan ha flere finansieringstilskudd og flere godkjenninger. 

De ulike instansene har behov for mange av de samme opplysningene for å gjennomføre sine oppgaver. Man 
ber om tittel, ansvarlig institusjon, prosjektleder, andre deltagende institusjoner og personer, beskrivelse, osv. 
Selv om man legger noe ulik betydning i begrepet prosjekt hos de ulike instansene, vil det gi nytteverdi for 
forskeren å kunne gjenbruke disse dataene. Hovedmålet med masterdatakilden er altså ikke å avklare 
spørsmålet «Hva er et prosjekt?», men å gi forskeren mulighet til å gjenbruke opplysninger og spare tid. 

Prosjektet skal levere følgende: 

 Detaljert løsningsbeskrivelse for registeret 
 Et register der forskningsprosjekter identifiseres med en nasjonalt unik ID. Registeret skal baseres på 

Cristin prosjektregister. 
 Oppgradering av dagens tjenester for bruk av Cristin prosjektregister til tjenester uavhengig av Cristin 

for bruk av masterdatakilde for forskningsprosjekter 
 Veiledning for nasjonale og lokale tjenester for hvordan masterdatakilde for forskningsprosjekter kan 

tas i bruk 
 
3.3.3. Forvaltning av registrene  
For at datakvaliteten skal opprettholdes, må det defineres roller og rutiner for hvem som har tillatelse til å 
oppdatere informasjonen i registrene og hvordan dette skal skje, og det må sikres at tilgangsstyring til bruk og 
oppdatering av informasjon i registrene følger disse. 

Prosjektet skal levere beskrivelse av roller og ansvar i forvaltningen av registrene og etablere rutiner for 
hvordan forvaltningen skal gjennomføres.   

 

4. INTERESSENTER  
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4.1. Interessentoversikt 
 

Organisasjon/ 
Enhet/Gruppe 

Navn og linjerolle Hovedkategori 
(type interessent) 

Tilknytning/ 
relasjon til prosjektet 

Forventning og holdning 
til prosjektet 

Interesse og vilje/ 
evne til samarbeid 

Innflytelse og makt/ 
vilje til påvirkning 

Forskere  Andre 
interessenter 
(Bruker av de 
tjenestene som er 
primærbrukerne 
av masterdata-
kildene) 

Primær målgruppe for 
gevinster på sikt.  

Blir berørt når 
tjenester tar 
registrene i bruk.  

I all hovedsak positiv. 
Forventning om 
forenkling av 
administrative 
oppgaver. 

Middels. Interessert, 
men travle. 

Kan påvirke egen ledelse 

Forskningsledere  Virksomhetsledel
se 

Blir berørt når 
tjenester tar 
registrene i bruk.  

Gi innspill til 
arbeidsprosesser som 
ønskes forenklet. 

I all hovedsak positiv. 
Forventning om 
forenkling av 
administrative 
oppgaver. 

Høy Høy 

Forskningsrådet Tove Karin Stølen, 
Prosjekteier nytt 
saksbehandlings-
system 

Kari-Anne 
Kristensen, 
Tjenesteeier 
datavarehus 

Bruker Deltar i 
referansegruppe 

Får muligheter gjennom 
etablering av registrene  

Opptatt av at 
Forskningsrådet må få 
dekket sine behov 

 

Middels til høy Høy 

NSD  Marianne 
Myhren, 
Tjenesteeier 
datalagring og 
personvern 

Bruker Deltar i styringsgruppe 
og referansegruppe 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 
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Direktoratet for e-
helse 

Marianne 
Braaten, 
Programleder 
Helsedataprogra
mmet 

Bruker Deltar i 
referansegruppe 

Positive til samarbeid Høy Høy 

Helse Bergen Reidar 
Thorstensen,  
Ass. seksjonsleder 
forsking og 
innovasjon 

Bruker Leverandør av 
fellestjenester til 
sykehusene. Deltar i 
referansegruppe og 
styringsgruppe 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet 

Høy Middels 

Sigma2 Gunnar Bøe, 
Direktør 

Bruker Deltar i 
referansegruppe 

Får muligheter gjennom 
etablering av registrene. 
Antagelig positiv, men 
må avklares. Hans Eide 
har vært involvert i 
planleggingen. 

Høy Middels 

UiO Lars Oftedal, Gard 
Thomassen, 
Tjenesteeier TSD, 
Forskpro, ++ 

Bruker Deltar i 
referansegruppe og 
styringsgruppe 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 

UiB Tore Burheim, 
Tjenesteeier 
SAFE, RETTE, ++ 

Bruker Får muligheter 
gjennom etablering av 
registrene 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 

Unit Frode Arntsen, 
Tjenesteeier for 
Cristin, Brage, 
Nasjonalt 
vitenarkiv mm 

Bruker, 
Leverandør 

Får muligheter 
gjennom etablering av 
registrene 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 

Andre institusjoner 
og 

Tilsvarende Bruker     
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tjenesteansvarlige 

Fagutvalg for 
forskning 

Johanne Raade, 
leder 

Alle medlemmer 

Premissgiver Avhengige av at 
prosjektet 
gjennomføres for å 
komme videre med 
andre prosjekter 

Det høyest prioriterte 
prosjektet for utvalget 

Høy Høy 

Fagutvalg for IMD Tore Burheim, 
leder 

Alle medlemmer 

Premissgiver Ser at institusjonene 
er avhengige av at 
prosjektet 
gjennomføres for å 
kunne høste gevinster 
gjennom andre 
prosjekter 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive 

Høy Høy 

NIFU Hebe Gunnes, 
Ansvarlig for 
forskerpersonell-
register 

Bruker Vil bli påvirket av 
innføring av ny 
masterdatakilde for 
personer i forskning 

Positiv, men opptatt av 
at deres behov ivaretas 

Middels Middels 

SSB Rune Gløersen, 
Seksjonssjef 
Virksomhets- og 
IT-arkitektur 

Bruker Får muligheter 
gjennom etablering av 
registrene 

Positiv Høy Middels 

Nasjonal-
biblioteket 

Jonny Edvardsen, 
Avdelingsdirektør 
Tilvekst og 
kunnskapsorganis
ering 

Bruker Bruker av 
autoritetsregister for 
for personer. Tror ikke 
de blir negativt berørt 
på noen måte. 

Positiv Middels Middels 
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4.2. Kommunikasjonsstrategi 
 

Interessent (navn) Mål med kommunikasjonen Budskap Kommunikasjonsform Når? / Ved milepæl? Ansvarlig 
Forskere Gi informasjon, få innspill Informasjon om 

gevinstpotensial når 
masterdatakilder tas i bruk. 
Forespørsel om innspill. 

Via institusjonene, via 
kontakter, unit.no, 
forskning.no 

Løpende Prosjektleder 

Forskningsledere Skape engasjement, få 
innspill 

Informasjon om 
gevinstpotensial når 
masterdatakilder tas i bruk. 
Forespørsel om innspill. 

Brev Ved oppstart og ved 
prosjektslutt 

Prosjektleder 

Tjenesteeiere og 
tjenesteansvarlige for 
aktuelle brukertjenester 

Skape engasjement, få 
innspill 

Informasjon om 
gevinstpotensial når 
masterdatakilder tas i bruk. 
Forespørsel om innspill og 
deltagelse. 

E-post til liste av 
kontaktpersoner 

Før oppstart 
(gjennomført) 
Når 
implementeringsplan 
er klar 
Ved prosjektslutt  

Prosjektleder 
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5. RAMMEBETINGELSER 
 

5.1. Føringer for prosjektet 
I «Digital agenda for Norge» er en av målsetningene at innbyggerne skal levere informasjon til forvaltningen 
kun en gang. Difis «Rammeverk for informasjonsforvaltning» gir føringer, støtte og verktøy i arbeidet med 
realisering av «orden i eget hus»- og «kun én gang»-prinsippene. Rammeverket fremhever gjenbruk av data og 
tjenester som en hovedregel i forvaltningen og da er bruk av autoritative masterdata en forutsetning. 
Dette bekreftes også i de nasjonale arkitekturprinsipper og i arbeidet med nasjonale felleskomponenter.  

I «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata» sier regjeringen i punkt 1.5 under 
sammendraget at den vil be Unit «om å tilrettelegge for sitering av datasett og kreditering av dataarbeid 
gjennom utstedelse av permanente identifikatorer (DOI-nummer) og digital forsker-ID (ORCID)». Unit etablerte 
i 2017 et nasjonalt konsortium i ORCID, som har 90 medlemsinstitusjoner i dag, og i 2016 inngikk Unit en 
avtale med DataCite for å tilby tjenester i Norge å kunne utstede DOI.  

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) identifiserer personer innen forskning og akademisk 
publisering. Ved å bruke ORCID istedenfor norsk personnummer, oppnår man også å kunne identifisere 
utenlandske forskere. I tillegg til å tildele unike ID-er til personene, har ORCID etablert profiler for alle ORCID-
brukere. I profilen kan forskeren selv velge hvem som skal ha mulighet til å hente ut og oppdatere informasjon 
om dem via deres API-tjenester. Unit fikk i 2017 bevilgning fra KD til å inngå avtale med ORCID, for å tildele ID 
til alle forskere ved 100 norske institusjoner.  

Prinsippene fra «Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» om å sette brukeren i 
sentrum, om utprøving og smidig utvikling, om å tilgjengeliggjøre data for gjenbruk og om å sikre kontroll på 
tilgang til data er spesielt relevante for arbeidet med masterdatakilder for forskning.  

«Norsk arkitekturrammeverk for samhandling» skal hjelpe offentlige virksomheter med å definere, designe, 
utvikle og forvalte digitale tjenester for utveksling av data i offentlig sektor. Rammeverket gir tilgang til en 
felles «verktøykasse» som inneholder prinsipper, begrepsdefinisjoner, modeller og retningslinjer for digital 
samhandling. Det skal bidra til økt interoperabilitet og samhandlingsevne i utviklingen av digitale 
løsninger. Rammeverkets arkitekturprinsipper for samhandling er spesielt relevante for et arbeid med 
autoritetsregistre for forskning.   

Digitaliseringsdirektoratets overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor fra 2020 gir føringer for 
digitalisering av offentlig sektor, og skal bidra til økt samhandlingsevne på tvers av virksomheter og 
sektorer. De gir i tillegg bedre brukerorienterte tjenester med reduserte kostnader. Spesielt relevante for et 
arbeid med masterdatakilder for forskning synes prinsipp 4: Del og gjenbruk data. 

I «Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023» sies det: Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Unit bidra til at 
Felles autoritetsregister blir implementert i de ulike biblioteksystemene i Norge, og utvides til å inkludere flere 
autoritetstyper.  

 
5.2. Prosjektets avgrensninger 
Prosjektet skal ikke legge den langsiktige arkitekturen for forvaltning av masterdatakilder i forskning. Dette 
arbeidet skal gjøres som del av det overordnede Datadelingsprosjektet, og forskningen vil rette seg etter 
eventuelle føringer som kommer herfra. 

Prosjektet skal utarbeide rutiner for forvaltning av registrene, men skal ikke gjennomføre opplæring i bruk av 
disse. 
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5.3. Rettslige reguleringer  
Arbeidet skal følge personvernlovgivningen og retningslinjer for informasjonssikkerhet. 

 
5.4. Prinsipielle spørsmål 
Vi ser ikke at prosjektet reiser noen slike. 

6. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
 

6.1. Prosjektorganisering 
 
 

 
 
 
6.2. Rollebeskrivelser 
Prosjektstyre 

Rolle 
 

Navn 
 

Tittel 

Prosjekteier Frode Arntsen Avdelingsdirektør 
Forskningstjenester, Unit 

Seniorbruker Marianne Myhren Avdelingsdirektør 
Forskningsdata og 
personverntjenester, NSD 

Seniorbruker Lars Oftedal (ikke bekreftet) IT-direktør, UiO 

Seniorbruker Kari-Anne Kristensen (ikke bekreftet)  Spesialrådgiver, 
Forskningsrådet 

Prosjektstyre 
(Leder: Frode 

Arntsen)

Prosjektgruppe 
(Leder: Katrine 

Weisteen Bjerde)

Referansegruppe
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Seniorbruker Reidar Thorstensen Ass. seksjonsleder forskning og 
innovasjon, Helse Bergen 

Seniorleverandør Lars Hatlehol Avdelingsdirektør IT-utvikling, 
Unit 

 

Prosjektleder 

Navn 
 

Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering 
 

Katrine Weisteen Bjerde 25 års erfaring som prosjektleder og prosjekteier for IT- og 
organisasjonsutviklingsprosjekter 

 

Prosjektgruppe - Øvrige prosjektroller og bemanning 

Rolle Navn 
Produkteier personregister Jan Erik Garshol 

Produkteier prosjektregister Hanne Vibekk 

Arkitekt Daniel Sachse 

Koordinering Datadelingsprosjektet Per Hovde 

Koordinering overordnet arkitektur Heidi Berg-Hoff 

Utvikler NN (ikke besluttet ennå) 

Utvikler NN (ikke besluttet ennå) 

 
Referansegruppe - Behov for annen støtte og kompetanse utenfor prosjektgruppen 

Behov / kompetanse Navn 
Kunnskap om NSDs tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Ørnulf Risnes 

Kunnskap om UiOs tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Gard Thomassen, Ingvild Sollund 

Kunnskap om UiBs tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Elisabeth Sellevold Løkkebø 

Kunnskap om Forskningsrådets tjenester som 
aktuell pilotbruker 

Kari-Anne Kristensen + Prosjektleder nytt 
saksbehandlingssystem? 

Kunnskap om Sigma2 sine tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Hans Eide eller annen person fra Sigma2 

Kunnskap om Helse Bergen sine tjenester som 
aktuell pilotbruker 

Bernt Olav Økland  

Kunnskap om Helseanalyseportalen Marianne Braaten eller den hun oppnevner 

Kunnskap om SSBs tjenester Rune Gløersen 

Rådgiving på IT-arkitektur?  
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De nevnte institusjonene har ønske om å kunne bruke informasjon fra og/eller avlevere informasjon til 
masterdatakildene. En forutsetning for å være med som pilotbruker er at de har mulighet til å sette av tid til 
dialog og testing.  

7. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING 
 Konkurransestrategi 

Bruk av rammeavtaler fra Unit. Ingen nye avtaler nødvendig. 

 Utviklingsstrategi/valg av metode 
Smidig utvikling 

 Strategi for implementering og overføring til linjen 
Tett involvering av interessenter i prosjektperioden. De samme personene vil i hovedsak ha ansvar for utvikling 
og forvaltning. Det skal gis god informasjon til pilotbrukere og andre potensielle brukere om gevinstmuligheter 
ved å ta i bruk registrene. 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER  
 
Avhengigheter   Kort beskrivelse av 

avhengighet 
Prosjekteier/ 
systemeier  

Håndtering av 
avhengighet  

Datadeling Avstemme 
dataforvaltningsrutiner 

Avstemme felles datmodell 
for høyere utdanning og 
forskning 

Avstemme grensesnitt til 
register med rammeverk for 
datadeling og integrasjon 

Sigurd Eriksson Har planlagt jevnlig 
kontakt med 
prosjektleder og 
gjensidig deltagelse i 
hverandres 
aktiviteter 

UH-IAM Avstemme eventuell bruk av 
registrene som kilde for 
tilgangsstyring 

Ønske om å kunne benytte 
felles IAM i tilgangsstyring til 
masterdata for forskning 

Hildegunn Vada / 
Sigurd Eriksson 

Møtes så snart 
prosjektet er startet 
opp 

BOTT-ØL Avklare relasjon mellom  data 
om forskningsprosjekt i 
masterdatakilde for forskning 
og prosjekt i BOTT-ØL 

 

Jan-Petter Abelsen Møtes så snart 
prosjektet er startet 
opp 

Cristin 2 Sikre at endringer i teknisk 
løsning for prosjektregisteret 
bringer Cristin og NVA 
nærmere felles 
informasjonsmodell  men 
samtidig ikke skaper 

Katrine Weisteen 
Bjerde  

Har bygget opp 
prosjektgruppen med 
tanke på å sikre tett 
samarbeid 
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merarbeid på kort sikt. 

Nasjonalt vitenarkiv Sikre at endringer i teknisk 
løsning for prosjektregisteret 
bringer Cristin og NVA 
nærmere felles 
informasjonsmodell  men 
samtidig ikke skaper 
merarbeid på kort sikt. 

Frode Arntsen Har bygget opp 
prosjektgruppen med 
tanke på å sikre tett 
samarbeid 

Videreutvikling av 
biblioteksystemet 

Også biblioteksystemet 
bruker personregisteret. Det 
er avklart at prosjektets 
planer ikke skaper problemer 
for dagens biblioteksystem, 
men kontakten må 
opprettholdes. 

Frode Arntsen Jevnlig dialog mellom  
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9. PROSJEKTPLAN 
 
 
9.1. Faser og leveranser 
 
Prosjektregister - Masterdatakilde for forskningsprosjekter 
 
Milepæler Tid Leveranser Beskrivelse 
Når brukerbehov er 
ferdig beskrevet 

1.4. Detaljert tjenestedesign 
Detaljert innhold i registeret 

Beskrive brukerbehov i MVP og hva som kan gjøres senere 
Identifisere pilotbrukere 

Når valg for detaljert 
teknisk løsning er gjort 

1.5. Detaljert løsningsbeskrivelse Arkitekturvalg 

Klart for test 1.7. Testversjon av tjenester for bruk av og 
registering i registeret 

 

Klart for 
produksjonssetting 

1.10. Tjenester for bruk av og registering i 
registeret 

 

 

Prosjektregister - Masterdatakilde for personer 

Milepæler Tid Leveranser Beskrivelse 
Når brukerbehov er 
ferdig beskrevet 

1.3. Detaljert tjenestedesign 
 

Beskrive brukerbehov i MVP og hva som kan gjøres senere. 
Identifisere pilotbrukere 

Når valg for detaljert 
teknisk løsning er gjort 

1.4. Detaljert løsningsbeskrivelse Arkitekturvalg 

Klart for test 1.7. Testversjon av tjenester for bruk av og 
registering i registeret 

 

Klart for 
produksjonssetting 

1.10. Tjenester for bruk av og registering i 
registeret 
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Roller og rutiner for forvaltning  

Milepæler Tid Leveranser Beskrivelse 
Kartlegging av 
forventninger hos Unit 
som registerforvalter og 
hos potensielle brukere 

1.4. Rapport om forventninger og eventuelle 
gap 

 

Utkast til 
forvaltningsrutiner klart 

1.7. Forslag til roller og rutiner for forvaltning  

Forvaltningsrutiner 
godkjent 

1.10. Godkjente rollebeskrivelser og rutiner for 
forvaltning av registrene 
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9.2. Periodisert budsjett 
 
 

  2020 

 Sum  2 3 4 5 6 7 8 9    

Prosjektgruppen   0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  0,1 0,1    

Konsulenter    0,4 0,4 0,4 0,4  0,2 0,1    

Reiser, møter, mm    0,1          

Totalprosjekt   0,1 0,7 0,6 0,5 0,5  0,3 0,2    

 
Alle tall i mill. NOK, avrundet til én desimal 
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9.3. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
 

 NVA – Både utredning og implementering av minimumsversjon 
Beskrivelse av gevinster ved og bruk av masterdata/autoritetsregistre 

 Cristin 2 og tilpasning til GDPR for Cristin API 
Erfaring med GDPR i samband med API-tjenester 

 Utredning Datadeling 
Bygge på prinsipper herfra om metoder for deling av data 

 Prosjekter som har gjort bruk av Cristin API:  
Prosjektrapportering til Forskningsrådet, NORDi-prosjektet i NSD, Integrasjon med REK-portalen, TSD 
og Forskpro (UiO), RETTE (UiB), eSøknad/eRapport/eProtokoll (Helse Vest) m.fl.  

 

9.4. Forutsetninger som er lagt til grunn 
Prosjektet er avhengig av at personer med riktig kompetanse ikke flyttes til andre oppgaver.  
 

9.5. Vurdering av prosjektets usikkerheter 
 
a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Uventede utfordringer med 
planlagt teknisk løsning 

Forsinkelser  Hente inn gode rådgivere i oppstarten 
av prosjektet 

Føringer fra 
Datadelingsprosjektet som 
går på tvers av planene i 
prosjektet 

Forsinkelser Fortsatt tett kontakt med 
Datadelingsprosjektet 

Fremlegge detaljerte planer for 
godkjenning av Datadelingsprosjektet 

Nyoppstått uenighet mellom 
interessentene om valgt 
løsning 

Forsinkelser og eventuell stans i 
prosjektet 

Fortsatt jevnlig kontakt med 
interessentene for å sikre at de har 
forstått og støtter valg som gjøres 

 
b) Muligheter 

Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen inntreffer Stimulerende tiltak 

Støtte fra nye interessenter Større gevinster på sikt Informasjon til en bredere gruppe av 
institusjoner og mulige 
samarbeidspartnere 

 

9.6. Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 
 

 Prosjektleder skal avgi rapport til styringsgruppen ved følgende milepæler: 
o Når detaljert plan for implementering foreligger og skal godkjennes 
o Når personregister er klart til bruk 
o Når prosjektregister er klart til bruk 
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o Når forslag til roller og rutiner for forvaltning er klart til godkjenning 
o Ved prosjektavslutning 

 Rapportene skal sendes i kopi til Fagutvalg for forskning og Fagutvalg for IMD 

10. TOLERANSER 
 

Toleranse 
 

Tillatt avvik i positiv og negativ retning 
 

Tid 1 måned 

Kostnad 100.000 

Omfang Fleksibelt, så lenge toleransene for tid og kostnad overholdes 

Kvalitet  

Usikkerhet  

Gevinster  
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11. VEDLEGG 
 

Konsepter som har vært vurdert 
 Nullalternativet – Videreføre status quo 

Sterkt press fra institusjonene for å kunne hente ut gevinster av redusert registreringsarbeid så 
raskt som mulig. Man ser at det ikke er så alt for mye som skal til for å kunne hente ut de 
første gevinstene. Nullalternativet anses derfor som uaktuelt. 

 Ett felles register for masterdatakilder 
Blir mer omfattende enn nødvendig i første omgang og vil forsinke gevinster innen 
forskningsområdet. Det er også risiko for at man ville gjøre arbeid som må gjøres på nytt når 
Datadelingsprosjektet har trukket sine konklusjoner. 

 Plassering av prosjektregister andre steder enn i tilknytning til Cristin 
Det registreres i dag informasjon knyttet til forskningsprosjekter en rekke steder. Noen 
eksempler er i Forskningsrådet, hos REK, hos NSD, Uninett Sigma 2, i Cristin og i flere av 
institusjonene. Det er imidlertid kun i Cristin alle typer forskningsprosjekter registreres. De 
andre registrene begrenses på ulike måter; Forskningsrådet ved at de kun registrerer 
prosjekter de selv finansierer, NSD ved at de kun registrerer prosjekter der de er involvert som 
personvernrådgiver eller lagring av data, REK ved at de kun behandler prosjekter som faller inn 
under helseforskningsloven osv. Det har derfor vært lett å få enighet om at et nasjonalt 
register over forskningsprosjekter bør ta utgangspunkt i Cristins prosjektregister. På sikt er det 
KDs intensjon at all norsk forskning skal registreres i Cristin, men foreløpig er ikke alle 
forskningsinstitusjonene inkludert, og næringslivsorganisasjoner er kun med dersom de 
samarbeider med en av de institusjonene som i dag bruker Cristin. Tilgangen til registeret må 
derfor utvides i forhold til hvem som pr i dag har mulighet til å registrere et prosjekt i Cristin, 
og tjenester for bruk av registeret må gjøres uavhengig av bruk av Cristin. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 30.01.2020    
Saksnummer 09/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  
     
Saksansvarlig Tom Are Røtting    
Saksbehandler Hildegunn Vada    

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) 
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Saksdokument 
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høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 30.01.2020    
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Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  
     
Saksansvarlig     
Saksbehandler Camilla Haugland     

Nasjonalt Masteropptak – oppfølging etter ekstern 
kvalitetssikring   

Bakgrunn 
I møtet i Digitaliseringsstyret 20.11.2019, ble det lagt fram sak om Nasjonalt masteropptak 
som et nasjonalt fellesprosjekt. Følgende vedtak ble fattet: 
 
«Digitaliseringsstyret vedtar 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. Prosjektet 
eies av Studie-BOTT, men det understrekes at prosjektet må sørge for bred involvering i 
sektoren. Vedtaket gjelder for hele prosjektperioden fra 2020 – 2022, og det totale 
kostnadsestimatet på 25 MNOK. 
  
Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, og at 
resultatet av den ikke avdekker stor risiko ved gjennomføring.» 
 
 
Vurdering 
Som en oppfølging av Digitaliseringsstyrets vedtak har PwC gjennomført en ekstern 
kvalitetssikring av prosjektet. Kvalitetssikringen har omhandlet:  

 Gevinster     
 Gjennomføringsrisiko 
 Kostnader/finansiering 
 Prosjektets organisering 

PwC konkluderer med at prosjektet bør kunne starte opp som planlagt. For å sikre god 
oppstart anbefaler PwC at man definerer og gjennomfører en mobiliseringsfase frem mot 
oppstart hvor prosjektet etablerer et tydelig mandat og styringsdokument som sikrer at 
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områder som så langt ikke er gjennomarbeidet kan vurderes fra oppstarten, og danne grunnlag 
for en god styring og gjennomføring av prosjektet. 
 
Den eksterne kvalitetssikringen viser at prosjektet har bred forankring i sektoren. Samtidig 
pekes det på noen områder som det vil være viktig at prosjektet har et særlig fokus på; 
gevinster og risiko. Prosjektet vil i forbindelse med utarbeidelse av styringsdokument lage en 
gevinstrealiseringsplan, i tett samarbeid med gevinsteiere i sektoren. Det vil også utarbeides 
en usikkerhetsanalyse, og første planlagte aktivitet er en gjennomgang av med 
referansegruppen «Opptakslederforum» 6.2.2020. Prosjektet vil gå i dialog med Unit for en 
avklaring av finansieringsansvaret ved avvik. 
 
Forslag til 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. 
 
Vedlegg 
Vedlegg_Sak_10_20A_Rapport_Ekstern kvalitetssikring av prosjekt Nasjonal samordning av 
masteropptak 
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Konklusjoner og anbefalinger 

PwC har gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet “Nasjonal samordning av           
masteropptak”. Prosjektet går ut på å utvikle en systemløsning for et nasjonalt samordnet             
opptak til masterstudier i Norge. Dette skal både effektivisere saksbehandlingen og gi            
studenter en større grad av likebehandling enn i dag.  

PwC anser å ha fått et fullstendig grunnlag å kvalitetssikre. Detaljeringen i dokumentene             
varierer, noe som gjør at enkelte deler vurderes som mer fullstendig enn andre.             
Dokumentasjonen og underlaget i prosjektet bærer preg av å være begrenset til områder             
som ikke var definert i rapport fra Universitets og høgskolerådet (2015), om foreslått             
modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge som legges til grunn for              
prosjektforslaget.  

Vår overordnede vurdering er at tilnærmingen som er valgt for samordning av            
masteropptak synes å være bredt og godt forankret i sektoren. Dette fremkommer både i              
intervjuer og dokumentstudier gjennomført i forbindelse med kvalitetssikringen. Prosjektet         
er høyt prioritert både av sektoren og av Unit. Samtidig viser vår gjennomgang at det kan                
det være risiko for at enkelte institusjoner ikke ønsker være med i ordningen. Om dette               
skjer, vil estimerte gevinster bli noe lavere samlet sett enn det som er beskrevet i               
prosjektforslaget.  

Kostnadsestimat og finansiering av prosjektet 
Den tekniske utviklingen av Nasjonal samordning av masteropptak, er beregnet til 31 000             
timer. I kostnadsestimatene over er det lagt til grunn at 9000 timer av utviklingen dekkes               
av prosjektet. Dette gir et avvik på 22.000 timer som ikke inngår i kostnadsbildet. PwC               
legger til grunn at dette er timer som dekkes av Unit innenfor gjeldende driftsbudsjett.              
Finansiering av eventuelle avvik er ikke beskrevet i prosjektforslaget. Dette medfører en            
risiko knyttet til håndtering av kostnadsmessige avvik mellom Unit og prosjektet. Hvordan            
et eventuell avvik skal håndteres er ikke beskrevet i prosjektforslaget. PwC sin vurdering             
er at finansieringsansvaret mellom Unit og prosjektet bør gjennomgås før oppstart av            
prosjektet.  

Gevinster 
Vår gjennomgang avdekker at arbeidet med å identifisere og verdsette gevinster er noe             
mangelfull. Prosjektleder og respondenter i prosjektet bekrefter at det ikke er lagt ned             
vesentlig innsats knyttet til dette området ved utarbeidelsen av prosjektforslaget.          
Konsekvensen er at gevinstene i for liten grad er koblet til prosjektets leveranser. Dette              
gjør planleggingen, styringen og utviklingen av systemløsningen for samordnet         
masteropptak mer komplekst. I forbindelse med oppstart av prosjektet anbefaler PwC at            
det gjøres en jobb med å konkretisere hvordan prosjektets produkter bygger opp under de              
ulike gevinster, og identifisere sammenhenger og avhengigheter mellom dem. 
 

Prosjektets organisering  
UH-sektoren består av mange ulike aktører, og uansett hvilken virksomhet som settes til å              
lede prosjektet vil det være behov for stram regi og koordinering. Studie-BOTT er gitt              
denne rollen for de største virksomhetene i UH-sektoren. Slik sett er Studie-BOTT en             
tydelig kandidat til å lede prosjektet, jfr vedtak i møte i Digitaliseringsstyret 20.11.19. 
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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. I              
tillegg vil vi påpeke at det vil være viktig at prosjekteier og prosjektledelsen har fokus på                
styringen av fremdrift av utvikling av løsningen, inkludert det som ikke belastes prosjektet             
kostnadsmessig.  

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. Vi registrerer at dette kan bli en kilde til               
risiko som bør ivaretas i det videre arbeidet, siden prosjektet legger opp til å styre sterkt                
på tid på den tekniske løsningen, mens nye arbeidsprosesser og forskriftsarbeid vil styres             
etter kvalitet. Blant annet mangler avklaringer overfor Kunnskapsdepartementet knyttet til          
å få realisert en forskrift for masteropptak.  

Veien videre 
Samlet sett er vår vurdering at prosjektet bør kunne starte opp som planlagt. Prosjektet              
“Nasjonal samordning av masteropptak” har høy strategisk viktighet og har et godt            
fundament i utredningen fra 2015.  

For å sikre god oppstart anbefaler PwC at man definerer og gjennomfører en             
mobiliseringsfase frem mot oppstart hvor prosjektet etablerer et tydelig mandat og           
styringsdokument som sikrer at områder som så langt ikke er gjennomarbeidet kan            
vurderes fra oppstarten, og danne grunnlag for en god styring og gjennomføring av             
prosjektet: 

1. Gevinster: PwC mener at det bør gjøres en jobb i forbindelse med godkjenning av               
prosjektet for å konkretisere hvordan prosjektets produkter bygger opp under de ulike            
gevinster, og identifiserer sammenhenger og avhengigheter mellom dem. Prosjektarbeidet         
bør i større grad fokuseres rundt realisering av gevinster. 

2. Usikkerhetsanalyse: 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. 

3. Styring og budsjett: Det bør avklares i styringsdokumentene hvordan man sikrer tydelig             
styring av prosjektet, og at dette inkluderer hvordan og 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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Innledning 

Om oppdraget 

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning har bedt PwC om en ekstern            
kvalitetssikring av prosjektet “Nasjonal samordning av masteropptak”.  

I referat fra møte i digitaliseringsstyret 20. november 2019 heter det at prosjektet             
godkjennes forutsatt at det ikke er vesentlige risikoer knyttet til prosjektet.           1

Kvalitetssikringen har derfor hatt spesielt fokus på å vurdere prosjektets risikoer. 

Et annet område for utforsking i kvalitetssikringen har vært å vurdere hvorvidt det             
foreligger endringer i situasjonen eller nye behov som har oppstått etter 2015, da en              
revidert rapport med forslag til modell for samordnet masteropptak ble lagt frem av en              
arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) for utdanning.  

Vi har også på et overordnet nivå gjennomgått prosjektets beskrivelser av gevinster,            
kostnader og avhengigheter. 

Bakgrunn - Nasjonal samordning av masteropptak  

Prosjektet “Nasjonal samordning av masteropptak” går ut på å samordne masteropptak           
for alle læresteder innen høyere utdanning i Norge.  

I 2013 ble det av UHR-Utdanning nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på             
problemstillinger og utfordringer knyttet til opptak særlig av internasjonale søkere til           
masterstudier. Bakgrunnen var en stor økning i antall internasjonale søkere til           
masterstudier i Norge og at institusjonene i den forbindelse hadde utfordringer knyttet til             
kapasitet og kompetanse. Arbeidsgruppen utarbeidet en rapport med forslag til          
samordning av opptak av masterstudier i Norge, uavhengig av utdanningsbakgrunnen til           
søkerne. Rapporten ble lagt frem 20. desember 2013. I rapporten ble det foreslått at det               
opprettes en felles, nasjonal søknadsportal for alle masterstudier i Norge (og ikke bare for              
søkere med utenlandsk utdanningsdokumentasjon). Våren 2014 ble det gjennomført en          
høringsrunde som viste stor oppslutning rundt samordning av masteropptak. Basert på           
tilbakemeldingene leverte arbeidsgruppen en revidert rapport med et oppdatert forslag til           
modell for samordnet masteropptak i 2015.  

Da prosjektbeskrivelsen (2019) ble utarbeidet tok man utgangspunkt i en rapport som ble             
lagt fram i 2015 med tittelen “Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i                
Norge”. Rapporten var en oppdatert versjon av en tidligere rapport utarbeidet av en             
arbeidsgruppe satt ned av UHRs utdanningsutvalg høsten 2013, og tilbakemeldinger etter           
høringsprosess for den første rapporten. Det blir i den reviderte rapporten fra 2015 påpekt              
at en samordning av opptak til mastergrader vil bidra til: 

● Bedre informasjon om studietilbud, som vil gjøre det lettere for søkere å finne fram til               
masterprogram de kan være interesserte i.  

1 Referat fra digitaliseringsstyret 
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_Digitaliseringsstyrets_m%C3%B8te_4_2019_20.11.2019_
3.pdf 

5  

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_Digitaliseringsstyrets_m%C3%B8te_4_2019_20.11.2019_3.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_Digitaliseringsstyrets_m%C3%B8te_4_2019_20.11.2019_3.pdf


 
 
 
 
 
● Enklere søknadsprosess for søker og institusjon fordi søker kun laster opp           

søknadspapirer digitalt et sted,  én gang 
● Økt kvalitet i saksbehandlingen og likebehandling av søkere med utenlandsk          

dokumentasjon gjennom samordning av saksbehandlingspraksis på tvers av        
institusjonene.  

● Kompetansedeling og -heving gjennom etablering av en felles funksjon for vurdering           
av utenlandsk utdanning, tettere og mer systematisk samarbeid, erfaringsutveksling         
og felles rutiner 

● Betydelige besparelser for den enkelte institusjon, fordi samme søknad med          
utenlandsk dokumentasjon ikke vurderes flere ganger, og kun søknader hvor de           
generelle opptakskravene er innfridd skal vurderes. Institusjonenes søknadsportaler        
trenger ikke vedlikehold og oppdateringer.  

● Myndighetene og institusjonene får tilgang til bedre statistikk om søking til           
masterstudier i Norge.  

● Bedre muligheter for felles markedsføring av masterstudier, også internasjonalt.  
 

Det er utarbeidet prosjektforslag med tittelen “Nasjonal samordning av masteropptak”          
(2019). Dokumentet inneholder prosjektets bakgrunn og begrunnelse, hovedprodukter,        
interessenter, rammebetingelser, forventede gevinster, organisering, avhengigheter og       
forutsetning og skisse til overordnet prosjektplan. Hensikten med Nasjonal samordning av           
masteropptak er å etablere en søkeportal som er tilpasset dagens behov, og en             
saksbehandlingapplikasjon som forenkler saksbehandlingen av søknader om opptak. Det         
skal også lages forslag til ny, nasjonal forskrift og opptak til masterprogrammer og det skal               
utredes en modell for en nasjonal koordineringsenhet for vurdering av utenlandsk           
utdanning.  

Modellen som er foreslått bygger på prinsipper for samordnet opptak til grunnutdanninger,            
men er tilpasset behov for faglig autonomi ved lærestedene i forbindelse med opptak til              
masterprogrammer.  

I prosjektforslaget for Nasjonal samordning av masteropptak (2019) blir det slått fast at et              
best mulig system for opptak av studenter til masterutdanninger er viktig fordi man ønsker              
en kvalitetssikret prosess som sikrer søkere mest mulig likebehandling. En nasjonal           
samhandling vil ifølge dokumentet kunne føre til en mer effektiv saksbehandling av            
søkerne, og det vil spare institusjonene for mye arbeid. Videre vil det, avhengig av              
forvaltningsmodell, være mulig å samle spisskompetanse i saksbehandlingen, og dermed          
øke kvaliteten av denne. 

Prosjektets overordnede mål er å utvikle og implementere en nasjonal samordnet           
opptaksmodell for opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og          
høyskoler. Dette innebærer leveranser innen informasjon og forankring,        
prosessforbedring, regelverk, teknisk utvikling av nye digitale løsninger og implementering          
av ny modell.  

Prosjektet svarer til den strategiske satsingen “Fundament for mobilitet og deling” i            
handlingsplan for digitalisering 19-21 “Modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for          
samordnet masteropptak, opptak til videreutdanning og andre felles opptak.  

Inntil nå har masteropptak blitt gjennomført av hvert enkelt lærested. I praksis innebærer             
det at studenter må søke om masteropptak til hvert enkelt lærested, og at hvert enkelt               
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lærested behandler søknadene som kommer inn. Dermed kan søkere få tilbud om            
studieplass ved flere læresteder. Ved studiestart er det mange som har takket ja til              
studieplass som ikke møter opp, uten at dette får konsekvenser for søkeren.            
Studieplasser som andre søkere kunne fått tilbud om blir stående tomme. Videre er det              
krevende å vurdere dokumentasjon fra søkere som har bakgrunn fra utenlandske           
læresteder. Ved et samordnet opptak kan man samle ekspertise på ett sted, der de              
ansatte jobber dedikert med opptak av denne gruppen.  

Grunnlaget for vår kvalitetssikring 

Den primære datakilden for kvalitetssikringen er dokumenter gjort tilgjengelig for PwC fra            
prosjektet. 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 

I tillegg er det gjennomført intervjuer/samtaler per telefon eller ansikt til ansikt med             
nøkkelaktører i prosjektet for å få en dypere kontekstuell forståelse. Respondentene har i             
intervjuene gjort rede for bakgrunnen for prosjektet, den foreslåtte modellen for           
masteropptak, internasjonale erfaringer med lignende løsninger, prosjektets kostnader,        
gevinster og risiko.  

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 og leder for prosjektets styringsgruppe Hanna Ekeli (UiO).  

I gjennomgangen av prosjektets organisering kombinerer vi innsikt fra dokumentstudier og           
intervjuer. Vi har også gjennomført et oppstartsmøte med representanter for prosjektet for            
å avklare mandat og sikre en god oppdragsforståelse.  
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Gjennomgang av prosjektforslag 

 

I dette kapittelet gjør vi rede for våre observasjoner og vurderinger fra kvalitetssikringen             
knyttet til prosjektets organisering, risiko, kostnader  og gevinster.   

Prosjektets hovedprodukter  

Observasjoner 

Prosjektforslaget (2019:11) inneholder en oversikt over prosjektets fem hovedprodukter,         
som følger direkte fra UHR-forslaget til modell for samhandling av opptak til masterstudier             
fra 2015.  

Disse inkluderer: 

● Nasjonal modell for samordning av opptak til masterprogrammer (organisatorisk) 
● Ny arbeidsprosess for masteropptak (organisatorisk) 
● Nye løsninger for søknad og saksbehandling av søknader (teknisk) 
● Nasjonal forskrift om opptak til masterprogram (organisatorisk/utredning) 
● Utrede etablering av nasjonal koordineringsfunksjon (organisatorisk/utredning) 

Det fremkommer i intervju at det i prosjektforslaget ikke er gjort endringer av betydning fra               
forslaget til modell som ble lagt frem av arbeidsgruppen i 2015, der man ivaretok              
tilbakemelding etter høring i 2014 på første versjon av rapporten i 2013.  

Av de fem hovedproduktene er fire knyttet til det organisatoriske arbeidet som kommer og              
én knyttet til det tekniske (nye løsninger for søknad og saksbehandling av søknader). To              
av produktene/leveransene er utredninger, og ikke leveranser, som har et større           
utfallsrom. 

Prosjektforslaget (2019) inneholder ikke vurderinger av hvorvidt det er usikkerhet knyttet til            
rapporten fra 2015. Det fremkommer heller ikke hvorvidt det er gjort undersøkelser i             
sektoren for å vurdere om konklusjonene fra 2015 også holder i 2019. Det blir ikke nevnt i                 
prosjektbeskrivelsen at endringer i situasjon eller behov i perioden 2015-2019 kan gjøre            
andre løsninger enn de som opprinnelig ble skissert mer aktuelle.  

I prosjektforslaget blir det slått fast at nullalternativet er en videreføring av dagens             
organisering av masteropptak, og innebærer at opptak til masterprogrammer fortsatt vil           
foregå på hvert enkelt lærested, uten felles søknadsportal og opptaksprosess. Søkerne           
må forholde seg til ulike frister og rutiner, de må søke til hver enkelt institusjonene, og                
behandles for hver enkelt søknad/søknadsalternativ.  

Det slås fast i prosjektforslaget (2019:11) at prosjektet ikke har vurdert andre konsepter             
enn en nasjonal samordning av masteropptak og at “Det er bred enighet i sektoren om at                
dette er nødvendig, og det har derfor ikke vært grunnlag for å vurdere andre konsepter”.  

Konseptet er ifølge prosjektforslaget valgt på bakgrunn av høring i sektoren og bred             
enighet i UH-sektoren om at det er ønskelig og nødvendig å gjennomføre en samordning              
av masteropptak.  
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I intervjuer gjennomført i forbindelse med kvalitetssikringen kommer det fram at           
respondenter mener rapporten som ble laget i 2015 fortsatt står seg både med tanke på               
innhold og konklusjoner. Flere respondenter påpeker at antallet studenter har økt de            
senere år, noe som gjør samordning av masteropptak enda mer aktuelt. Det blir             
understreket at mange institusjoner ønsker et samordnet masteropptak, og at de har            
modnet ytterligere til prosjektet og ideen sammenlignet med da rapporten i 2015 kom.  

Bestillingen til prosjektet da man utarbeidet prosjektforslaget var å ta utgangspunkt i            
rapporten fra Universitets- og høgskolerådet (2015). Man så ikke noen grunn til å vurdere              
andre alternativer enn det rapporten la til grunn.  

På spørsmål om hvilke alternativer man kunne sett for seg blir det pekt på at en mulighet                 
kunne vært en ny teknisk løsning, men ikke samordne organisatorisk. Da ville man ifølge              
en respondent med en sentral rolle i prosjektet imidlertid ikke fått de gevinstene som              
sektoren ønsker seg.  

En annen respondent utdyper at løsningen bygger på samordnet opptak til grunnstudier            
som sektoren kjenner godt og mener fungerer. 

En tredje respondent oppgir at en mulig alternativ tilnærming kunne vært at større             
læresteder bistår mindre institusjoner med vurdering av kvalifikasjoner i forbindelse med           
masteropptak. Man kan også se for seg en mer omfattende løsning enn den foreslåtte,              
der samordning av masteropptaket også inkluderte faglige vurderinger. Dette ville          
imidlertid trolig møte motstand mtp. faglige vurderinger.  

 

Vurderinger 

Det er presentert fem hovedprodukter som i all hovedsak kan deles inn i to grupperinger: 

● En ny løsning for søknad og saksbehandling av søknader som skal utvikles 

● Utvikling av nasjonal modell for masteropptak med felles prosess for virksomhetene,           
samordning av deler av denne prosessen nasjonalt og etablere en sentral forskrift for             
masteropptak 

Prosjektets hovedprodukter har sterke avhengigheter til hverandre og til organisasjoner og           
prosjekter utenfor prosjektets rammer. 

Den nye tekniske løsningen bygger på et prosjekt som skal gå i produksjon 01.03.20, som               
er en ny løsning for fagskoleopptak. Dette har positive ressursmessige konsekvenser, da            
det er vesentlig innsats lagt i denne løsningen allerede. Avhengigheten legger til en risiko              
hvor både produktet i seg selv samt utviklingen er avhengig av at fagskoleopptak sin              
løsning lanseres, og at utviklingsressurser med fagskoleopptak deles.  

Det er store ulikheter knyttet til modenheten i planleggingen av hovedproduktene.           
Kvalitetssikrerne vil berømme prosjektet for å holde mulighetsrommet åpent for de           
organisasjonsutviklende leveransene. Likevel medfører også denne ulikheten i modenhet         
en risiko, spesielt knyttet til at den tekniske løsningen er så moden i sin planlegging.               
Teknisk løsning er klar for utvikling mens flere av de andre produktene med klare              
avhengigheter til løsningen i liten grad er konseptualisert og planlagt. Dette medfører også             
risiko knyttet til styring, hvor delprosjektet for teknisk løsning er planlagt å styre sterkt på               
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tid, men hvor produkter som nye arbeidsprosesser og forskriftsarbeid vil måtte styres etter             
kvalitet.  

Planleggingen av fremdrift når det gjelder tid i prosjektet ser ikke ut til å ta innover seg                 
avhengigheter mellom de ulike leveransene, samt at det ikke er gjort avklaringer overfor             
Kunnskapsdepartementet for å sikre realisering av forskrift for masteropptak.         
Avhengighetene mellom utvikling av prosess, forskrift og organisasjonene på tvers av           
sektoren, samt avhengigheten til løsningen som skal utvikles, ser ut til å medføre vesentlig              
risiko knyttet til ferdigstillelsesdato av prosjektet. 

 

Gjennomføringsrisiko 

Observasjoner 

Prosjektet har identifisert langsiktige og kortsiktige risikoer i delkapittelet “Vurdering av           
prosjektets usikkerheter” (2019:19). Det skilles mellom trusler og muligheter, som          
fremstilles i to tabeller. I tabellen for trusler skiller man mellom mulig hendelse, virkning              
hvis ingen tiltak iverksettes og tiltak som vil redusere hendelsens sannsynlighet og/eller            
konsekvens. I tabellen for muligheter skiller man mellom mulighet, virkning hvis hendelsen            
inntreffer, og stimulerende tiltak. Alle ruter i tabellen er ikke fylt ut.  

Det er identifisert seks trusler: Forsinkelse av implementering, mangel på ressurser           
og/eller kompetanse, konflikt mellom standardisering og lokale tilpasninger,        
endringsmotstand, tekniske løsninger innfrir ikke behov hos søkere og/eller         
saksbehandlere på institusjonene og manglende/utsatte beslutninger.  

Det er identifisert tre muligheter: Mange prosesser som drar i samme retning, endringsvilje             
ved lærestedene og samarbeid med Unit. Det er i tabellen ikke fylt ut forslag til               
stimulerende tiltak for noen av disse tre mulighetene.  

PwC har fått tilgang til en liste med utviklingspunkter (backlog) som kan beskrives som              
«gapet» mellom ferdig system for fagskoleopptak og nytt system som inkluderer           
masteropptak. Det påpekes i intervju at det er risiko knyttet til avhengigheter mellom             
prosjektet for fagskoleopptak og masteropptak. Dersom den tekniske løsningen fra          
fagskoleopptak ikke blir ferdig i henhold til tidsplan eller ikke fungerer, kan prosjektet bli              
utsatt. Da kan medføre et helt års forsinkelse i implementering, før neste store opptak til               
master. Det påpekes imidlertid at man i prosjektforslaget har lagt til grunn det beste              
estimatet man har per i dag.  

Det er også risiko knyttet til at man ikke nødvendigvis blir enige om et felles regelverk. Det                 
påpekes i intervju at det vil være Kunnskapsdepartementet som vil fastsette dette, og at              
sektoren er vant til å forholde seg til nasjonale regelverk.  

En annen risiko påpekt av en respondent er at det er BOTT som står som eier av                 
prosjektet. Enkelte aktører i sektoren er skeptiske til dette, ifølge respondenten. Enkelte            
av de mindre institusjonene kan være bekymret for at deres særbehov ikke blir ivaretatt,              
og enkelte mener BOTT tar for stor plass. For å håndtere denne risikoen er planen å                
inkludere studiedirektører fra institusjoner utenfor BOTT i prosjektets styringsgruppe, og          
inkludere et bredt sett av virksomheter som referansegruppe til prosjektgruppen. 

Mangelfullt tallmateriale er en annen risiko som trekkes frem i intervju. Det blir påpekt at               
det er behov for å bruke mer tid på å finne ut hvilket omfang av søknader det er snakk om.                    
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Dette vil ha betydning for hvilke gevinster man kan få i prosjektet. Det blir i               
prosjektforslaget gjort rede for antall søkere til masterstudier for 2018. Det vises til at              2

rundt 20 prosent av norske søkere søker på to eller flere institusjoner og dermed              
behandles flere ganger. Det slås blant annet fast at ressursbruken er uforholdsmessig stor             
sett i forhold til antall studenter man ender med å tilby plass. For utenlandske søkere er                
det ikke mulig å innhente data om hvorvidt de søker flere institusjoner, men det omtales               
som sannsynlig at en større andel av de internasjonale søkerne søker til flere             
institusjoner. 

Flere respondenter samt listen over usikkerheter viser til utfordringer knyttet til           
ferdigstillelse av prosjektet innen planlagt tid. Prosjektet har lagt opp til at det er noen               
måneder slakk etter ønsket ferdigstillelse innen 01.09.22 for å rekke frister for at             
masteropptak for internasjonale studenter kan gjennomføres for 2023. Det foreligger ingen           
usikkerhetsanalyse knyttet til ulike hendelser som kan føre til forsinkelse. 

Det er ifølge respondenter forventning om at den tekniske løsningen som er foreslått vil              
kunne ta hensyn til endringer i regelverket. Det blir opplyst at datamodellen som ligger til               
grunn for opptak til grunnstudier har blitt benyttet i 25 år. Man har kunnet tilpasse den uten                 
å møte problemer, og man søker en like fleksibel og åpen løsning for samordnet              
masteropptak.  

Per desember 2019 foregår saksbehandlingen i de fleste tilfeller i FS. Det opplyses om at               
enkelte læresteder legger opp til å ha en mest mulig automatisert saksbehandling, men             
andre ikke har tatt seg tid til å bygge regelverkene. Av BOTT-universitetene er det ifølge               
en respondent bare UiO som har laget et felles mastersystem. De øvrige kjører parallelle              
vurderinger av søknader til ulike mastere på hvert universitet. BOTT-universitetene          
representerer hele bredden i tilnærminger til masteropptak.  

I dag er det lokale opptak til master og videreutdanninger. Om lag halvparten tas opp til                
grunnstudier og halvparten til lokalt opptak. Det fremkommer i intervju at lærestedene            
bruker ¾ av ressurser på det lokale opptaket. De ønsker å få prosessen mer automatisert               
og at opptakene skal bli mindre ressurskrevende. Innen prosjektets hovedprodukter er det            
ifølge en respondent mulig å lage ulike grader av samordning i systemet. Det er ikke               
vanskelig å ivareta ulike behov innenfor [den nye] løsningen, påpekes det. 

Vurderinger 

Håndteringen av risiko i prosjektet er etter vår vurdering mangelfull. Vurderingene av risiko             
er i begrenset grad konsistente og transparente. Risikovurderingene tar ikke for seg grad             
av sannsynlighet eller alvorlighet av konsekvens, og er på veldig snevre områder når man              
ser kompleksiteten på prosjektet og dets omgivelser.  

Kvalitetssikringen har ikke gått inn i de konkrete risikoelementene og vurdert dem            
enkeltvis. Slik sett har vi ikke grunnlag for å hevde at det er moderat eller høyere sjanse                 
for disse risikoene inntreffer. Risikovurderingene framstår, slik de er presentert i           
prosjektforslaget, som umodne, med korte og lite detaljerte beskrivelser. Det ser også ut til              
å være et utydelig skille mellom hendelser som kan inntreffe og konsekvenser av             
hendelser. 

I vurderingen av ulike alternativer synes argumentasjonen for at kun én løsning i tillegg til               
nullalternativet er vurdert å være basert på at sektoren har et ønske om og behov for                

2 Fra FS og Database for statistikk og høgre utdanning DBH.  
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samordnet masteropptak. Det synes ikke å har vært gjort vurderinger om hvorvidt andre             
løsninger enn de beskrevet i 2015-rapporten kan være aktuelle.  

Det er etter PwCs erfaring ikke gitt at alle aktører i sektoren ønsker å ta i bruk ny                  
samordnet løsning. Det framstår i prosjektforslaget, og delvis i intervjuer, som om “alle”             
ønsker den nye løsningen og vil ta den i bruk. Man antar at institusjonene er mer modne                 
for løsningen enn under høringsrunden i 2014, da flere uttrykte skepsis, men det er ikke               
lagt fram dokumentasjon eller gjort konkrete undersøkelser som bekrefter dette. Samtidig           
kommer det frem i intervjuer at det er motforestillinger. Flere respondenter nevner at det              
er et spenningsforhold mellom administrasjon og faglige vurderinger, at små læresteder           
kan være bekymret for at deres interesser ikke blir tilstrekkelig hensyntatt og at man på               
tross av nasjonale regelverk ofte lager særordninger ved hvert lærested. Dersom           
sistnevnte gjøres kan en del av gevinstene ved mindre ressursbruk forsvinne.  

Det er avhengigheter mellom prosjektet for fagskoleopptak og masteropptak. Det synes å            
være risikoer man er bevisst på, men man har i estimatene lagt til grunn at alt vil gå etter                   
planen i prosjektet til fagskoleopptak, som produksjonssettes i mars 2020. Dersom det            
oppstår komplikasjoner i produksjonssetting eller første del av driften av fagskoleopptak,           
kan dette ha stor betydning for samordning av masteropptak. 

Kostnader  

Observasjoner 

I henhold til prosjektforslaget (2019:9) har Unit estimert utviklingsbehovet for ny teknisk            
løsning til 31 000 timer. Estimatet er basert på dagens kunnskap om masteropptak og på               
hva som er utviklet i fagskoleopptaket. Det påpekes at “underveis i prosjektet og etter              
planfasen vil det bli kartlagt hva de reelle behovene er, og det vil da kunne bli nødvendig å                  
gjøre prioriteringer om hva som skal med i første versjon”.  

Prosjektperioden er satt til to år, fra april 2020 til april 2022. Det fremkommer at Unit                
planlegger å gå inn med egne ressurser i gjennomføring av prosjektet. Årsaken til Units              
ressursbruk er at utviklingen av Nasjonal samordning av masteropptak også kommer           
andre prosjekter og prosesser for opptak til gode.  

Forventet ressursbruk for Unit antas å være fem årsverk på 1500 timer per år. Til sammen                
utgjør dette 15 000 timer. Tre ressurser benyttes til utvikling av Nasjonal samordning av              
masteropptak. To ressurser til deltakelse i prosjektgruppen og følge opp          
utviklingsarbeidet.  

Frikjøp av UH-ansatte omfatter en prosjektleder (100 %) og fem deltakere fra sektoren (50              
%). I sum utgjør dette 3,5 årsverk på 1500 timer. Til sammen utgjør dette 10.500 timer.  

Øvrige kostnader (reise, bevertning, kurs, lokaler, lisenser, osv.; inkl. mva.) utgjør 1,6            
millioner kroner. Til sammen utgjør kostnadsestimatet 25 millioner kroner over to år.  
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Tabell 1 under viser kostnadsestimatene. 

Tabell 1: Kostnadsestimater i mill kr (2019) 

Prosjektkostnader 2020 2021 2022 

Frikjøp UH-ansatte (prosjektleder 100 %, 
prosjektgruppe 5 deltakere 50%) 2,6 3,5 0,9 

Utviklingsressurser Unit som dekkes av prosjektet 
(3 årsverk, 4500 timer/år) 2,5 5,0 2,5 

Units deltakelse i prosjektgruppe og oppfølging 
av utviklingsarbeidet (Produkteier/prosjektleder 
utvikling, test) (2 årsverk, 3000 timer/år) 1,7 3,3 1,7 

Øvrige kostnader (reise, bevertning, kurs, lokaler, 
lisenser, osv.; inkl. mva.) 0,6 0,8 0,2 

Sum prosjektkostnader 7,3 12,5 5,2 

 

 

Vurderinger 

Den tekniske utviklingen av Nasjonal samordning av masteropptak, er beregnet til 31 000             
timer. I kostnadsestimatene over er det lagt til grunn at 9000 timer av utviklingen dekkes               
av prosjektet. Dette gir et avvik på 22 000 timer som ikke inngår i kostnadsbildet. PwC                
legger til grunn at dette er timer som dekkes av Unit innenfor gjeldende driftsbudsjett.  

Finansieringsmodellen for utviklingen av Nasjonal samordning av masteropptak beror med          
andre ord på at Unit dekker store deler av utviklingskostnaden utenfor prosjektet, og at              
prosjektet ikke påvirkes av dette. Finansiering av eventuelle avvik er ikke beskrevet i             
prosjektforslaget. Dette medfører en risiko knyttet til håndtering av kostnadsmessige avvik           
mellom Unit og prosjektet. Hvordan et eventuell avvik skal håndteres er ikke beskrevet i              
prosjektforslaget. PwC sin vurdering er at finansieringsansvaret mellom Unit og prosjektet           
bør gjennomgås før oppstart av prosjektet.  

PwCs vurdering er at prosjektets beskrevne leveranser har ulik modenhet, fra et ferdig             
planlagt teknisk system til utredning av ny forskrift om masteropptak i høyere utdanning.  

Dette medfører at usikkerheten i de ulike leveransene, og dermed det beskrevne            
kostnadsbildet, er stor. Man bør kunne forvente at denne typen prosjekter har et aktivt              
forhold til usikkerhet i estimatene. 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.  

For å sikre at prosjektet kan gjøre nødvendige nye vurderinger når prosjektet er mer              
modent eller når avvik oppstår, må det finnes ressurser som kan prioriteres fortløpende.             
Prosjektet bør ha usikkerhetsavsetninger ved oppstartstidspunkt, og tydelige prioriteringer         
for hvordan prosjektet skal styres. Dette bør styringsgruppen prioritere, kommunisere og           
følge opp knyttet til oppfølging og rapportering fra prosjektet. Prosjektet må settes i stand              
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til å levere riktig innhold i riktige leveranser, til riktig tid. Størrelsen på en risikoavsetning               
bør settes basert på et mer modent risikobilde, men bør ikke være mindre enn 20% av                
prosjektkostnaden. 

 

Gevinster  

Observasjoner 

Prosjektets gevinster er beskrevet i prosjektforslaget “Nasjonal samordning av         
masteropptak (2019:13-15). Det slås fast at en samordning av masterstudier vil være            
positivt for søkere, institusjonen og myndighetene. Det vil ifølge prosjektforslaget bidra til            
bedre informasjon, enklere søknads- og saksbehandlingsprosess og redusert ressursbruk         
for institusjonene. Det vil også gi institusjoner og læresteder bedre styringsdata.  

Til sammen elleve gevinster blir her identifisert og fremstilt i tabellform: Bedre informasjon             
til søkere, redusert ressursbruk i saksbehandling, redusert ressursbrukt til “teknisk          
oppstartsabeid”, redusert ressursbrukt til drift og vedlikehold av tekniske løsninger, økt           
brukervennlighet og redusert dobbeltarbeid, bedre støtte til arbeidsprosesser og økt          
brukervennlighet, økt tilgang til styringsdata, økt kvalitet i saksbehandlingen, økt gjenbruk           
av tidligere saksbehandling, bedre/tidligere oversikt over ledige studieplasser og like          
konkurransevilkår for institusjonene.  

De blir for hver gevinst beskrevet i egne kolonner a) hvordan og for hvem gevinsten               
fremkommer og b) hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at gevinsten skal kunne               
realiseres. Beskrivelsene er korte, med noen få setninger for hver gevinst.  

Det er i tillegg gjort en beregning av gevinster knyttet til reduksjon i ressursbruk og               
saksbehandling. Beregningen viser forventede gevinster fra prosjektet på rundt 35          
millioner kroner.  

Det fremkommer i intervju at arbeidet med gevinster ikke er prioritert, og at gevinster              
beskrevet i prosjektforslaget samt vurdert verdimessig i vedlagte excelark er ment som en             
grov, første beregning. Når det gjelder de gevinstene som handler om kostnader blir det              
beskrevet at det særlig ventes å være muligheter knyttet til redusert ressursbruk. I tillegg              
kan det være gevinster knyttet til kvalitet, som primært handler om bedre tilgang til data.               
Det er ikke noe som respondentene mener kan direkte verdivurderes, men som kan være              
en viktig gevinst i prosjektet. I tillegg kan det være snakk om gevinster ettersom man               
reduserer sårbarhet og risiko i opptaket. På mindre institusjoner har man kanskje fem             
medarbeidere som jobber med opptak, men bare én som jobber med master. Når de ikke               
kjenner hverandres plattform, vil en ny modell gjøre det enklere for andre å komme inn i                
nytt opptak.  

 

Vurderinger 

Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt gevinstene som påpekes 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. Dette speiles i at gevinstenes beskrivelse fremstår noe           
begrenset som underlag for å kunne styre prosjektet etter ønskede gevinster. Planlegging            
og gjennomføring av prosjektets leveranser vil vanskeliggjøres av at prosjektforslaget i           
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mindre grad spesifiserer gevinstene og kobler de til de ulike leveransene. PwC mener det              
i forbindelse med godkjenning av prosjektet bør gjøres en jobb med å konkretisere             
hvordan prosjektets produkter bygger opp under de ulike gevinster, og identifisere           
sammenhenger og avhengigheter mellom dem. 

Prosjektarbeidet bør i større grad fokuseres rundt realisering av gevinster, i henhold til             
anbefalte rammeverk for prosjektledelse (Utredningsinstruksen og      
Prince2/prosjektveiviseren). For at dette skal kunne gjennomføres i praksis, må det brukes            
reell arbeidsinnsats i å identifisere mulige gevinster samt detaljere hvordan de kan            
realiseres. Gevinster har også en iboende verdi, selv om spesielt de faglig kvalitative             
gevinstene kan være vanskelig å verdsette. Gevinstarbeidet bør identifisere i alle fall en             
estimert verdi eller en prioritering av gevinster for å sikre at de viktigste gevinstene kan               
styres etter.  

Den største mangelen i dette arbeidet synes å være en orientering rundt kvalitative             
gevinster både for brukere, virksomhetene og for sektoren (ved Kunnskapsdepartementet,          
direktorater mm). Fokuset på effektiviseringsgevinst viser at det er god monetær verdi i å              
gjennomføre prosjektet, men gevinstmessig er dette noe snevert. De kvalitative og faglige            
gevinstene som prosjektet medfører er ikke godt nok detaljert og koblet til            
prosjektleveranser. 

 

Prosjektets organisering  

Observasjoner 

Prosjektets overordnede organisering er beskrevet i prosjektforslaget (2019:16).  

Studie-BOTT er foreslått som prosjekteier. Det påpekes i prosjektforslaget at BOTT har en             
stor andel av det totale volumet av søknader til masterprogrammer og dekker et stort              
spekter av ulike typer utdanninger på masternivå. Videre slås det fast at 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. Dette foreslås ivaretatt blant annet              
ved å involvere andre læresteder som deltakere i prosjektgruppe og styringsgrupper, samt            
et tett samarbeid med opptakslederforum.  

Det anbefales at prosjektet ledes av en prosjektleder fra BOTT som frikjøpes 100 %.              
Videre legges det til grunn fem ressurser fra UH-sektoren som frikjøpes 50 %.             
Prosjektgruppen suppleres med tre ressurser fra Unit til utvikling av Nasjonal samordning            
av masteropptak. 

Videre foreslås det så sette sammen en styringsgruppe der studiedirektører fra to av             
BOTT-institusjonene er representert, i tillegg til en representant fra IT-organisasjonen ved           
en av BOTT-institusjonene, en til to studiedirektører fra andre læresteder, en representant            
fra Unit og en studentrepresentant. Til sammen vil det være snakk om opp til seks til sju                 
deltakere i styringsgruppen.  

Det blir videre slått fast at det gjennomgående er behov for kompetanse innen             
opptaksarbeid, prosjektarbeid, regelverk, prosessforbedring og endringsarbeid,      
digitalisering, teknisk utvikling og kommunikasjon.  

Det fremkommer i intervjuer at det selv om prosjektet er BOTT-styrt blir det ansett som               
viktig å ha andre virksomheter representert både i prosjekt- og styringsgruppe, og at noe              
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av det viktigste med prosjektet er å få med hele sektoren. Flere respondenter påpeker at               
prosjektet er “topptungt” uten at dette nødvendigvis trenger være et problem, såfremt man             
er bevisst på at små læresteder kan ha andre behov og en annen ressurssituasjon enn de                
store.  

Per januar 2020 har ikke arbeidet med å samle en prosjektgruppe kommet i gang, fordi               
man venter på endelig beslutning om at prosjektet blir igangsatt. Ettersom deltakerne i             
prosjektgruppen skal frikjøpes vil det ikke bli avklart hvem som skal være med før              
klarsignal for prosjektet er gitt. Det har imidlertid vært diskusjoner knyttet til hvordan             
prosjektet kan rigges, og hvordan man vil sikre deltakelse som sikrer god representasjon.  

 

Vurderinger  

I prosjektforslaget anbefales det at prosjektet eies av av STUDIE-BOTT som største            
bruker av den nye tjenesten - Nasjonal samordning av masteropptak. Det legges til grunn              
at BOTT har kompetanse og kapasitet til å lede arbeidet. I prosjektforslaget og i intervjuer               
legges det opp til inkludering av andre virksomheter i UH-sektoren i både styringsgruppe             
og prosjektgruppe, samt referansegruppe blant opptaksledere (“Opptakslederforum”). I        
tillegg stiller Unit med egne ressurser for å ivareta synergieffektene med utviklingen og             
forvaltningen av fagskoleopptak og samordnet opptak. 

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. BOTT er for de største                
virksomhetene i UH-sektoren gitt denne rollen, og er gjennom dette en tydelig kandidat.             
Imidlertid krever dette at det utarbeides et tydelig mandat for prosjektet, og at             
styringsdokumentet ivaretar behovet for styring etter mål og gevinster, samt forankring           
hos alle aktører. I tillegg vil vi påpeke at det vil være viktig at prosjekteier og                
prosjektledelsen har fokus på styringen av utviklingsinnsatsen, inkludert det som ikke           
belastes prosjektet kostnadsmessig. 

Organiseringen av prosjektet må ta høyde for ansvarsfordeling og oppfølging knyttet til            
avvik, spesielt med tanke på utvikling. Dette er viktig siden kostnadene til utvikling             
finansieres dels av prosjektet og dels av Units ordinære driftsmidler. 
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^ĂŬƐĚŽŬƵŵĞŶƚ

�ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ�ĨŽƌ
ŚƆǇĞƌĞ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ�ŽŐ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ

dŝů� �ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ
�ĂƚŽ ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ
^ĂŬƐŶƵŵŵĞƌ ϭϭͬϮϬ
^ĂŬƐĂƌŬŝǀŶƌ͘ ϮϬͬϬϬϬϱϬ
^ĂŬƐƚǇƉĞ KͲƐĂŬ ZĊĚ�ƚŝů�hŶŝƚ�ƐŝŶ�ŵǇŶĚŝŐŚĞƚƐƌŽůůĞ

^ƚǇƌŝŶŐ�Ăǀ�ƚũĞŶĞƐƚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ�� y

^ĂŬƐĂŶƐǀĂƌůŝŐ ^ŝŐƵƌĚ �ƌŝŬƐƐŽŶ
^ĂŬƐďĞŚĂŶĚůĞƌ KůĞͲ:ŽŶ�>ƵŶĚ

^ƚĂƚƵƐ�ŶĂƐũŽŶĂů�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉŽƌƚĞĨƆůũĞ

�ĂŬŐƌƵŶŶ
hŶŝƚ�ŚĂƌ�ĞƚĂďůĞƌƚ�ĞŶ�ĨĞůůĞƐ�ƉŽƌƚĞĨƆůũĞŽǀĞƌƐŝŬƚ�ĨŽƌ�ŬŽŽƌĚŝŶĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ŽƉƉĨƆůŐŝŶŐ�Ăǀ�ŶĂƐũŽŶĂůĞ�
ƵƚǀŝŬůŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ŽŐ�ĨĞůůĞƐƚũĞŶĞƐƚĞƌ͘��ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ�ƐŬĂů�ƚŝůƌĊ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐĞƌ�ŽŐ�ďĞƐůƵƚƚĞ�
ŽŵĨĂŶŐ�ŽŐ�ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĨĞůůĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉŽƌƚĞĨƆůũĞ͘�KƉƉĚĂƚĞƌƚ�ƉŽƌƚĞĨƆůũĞŽǀĞƌƐŝŬƚ�ƐŬĂů�
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐ�ŚǀĞƌƚ�ŬǀĂƌƚĂů͘

sƵƌĚĞƌŝŶŐ
hŶŝƚ�ŚĂƌ�ƐĂŵůĞƚ�ŝŶŶ�ŽƉƉĚĂƚĞƌƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ�Žŵ�ƉĊŐĊĞŶĚĞ�ĨĞůůĞƐ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ŝ�ƐĞŬƚŽƌĞŶĞ �͕ďĂƐĞƌƚ�
ƉĊ�ƐƚĂƚƵƐƌĂƉƉŽƌƚĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶ�ŵĞĚ�ĂŶƐǀĂƌůŝŐĞ�ĨŽƌ�ĚĞ�ŽŵĨĂƚƚĞĚĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞŶĞ͘�
WŽƌƚĞĨƆůũĞŶ�ďĞƐƚĊƌ�Ăǀ�ϭϭ ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ͘�̂ Žŵ�ĚĞƚ�ĨƌĞŵŬŽŵŵĞƌ�Ăǀ�ŽǀĞƌƐŝŬƚĞŶ͕ ŽŵĨĂƚƚĞƌ�ƉŽƌƚĞĨƆůũĞŶ�
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ŵĞĚ�ƵůŝŬĞ�ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĨŽƌŵĞƌ͘



Ϯ

�Kdd͗ ĞŐĞŶ ƐƚĂƚƵƐŽƉƉĚĂƚĞƌŝŶŐ ďůŝƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ ĨŽƌ��KddͲƉƌŽƐũĞŬƚĞŶĞ�ŝ�ŵƆƚĞƚ͘�WƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶ�ĨƌĂ�
ƉƌŽŐƌĂŵůĞĚĞƌ�Ğƌ�ǀĞĚůĂŐƚ�ƐĂŬĞŶ͘�

EĂƐũŽŶĂůƚ�sŝƚĞŶĂƌŬŝǀ͗��Ğƚ�Ğƌ�ŝŬŬĞ�Őŝƚƚ�ĞŐĞŶ�ďĞǀŝůŐŶŝŶŐ�ƚŝů�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ�ŝ�ϮϬϮϬ͕� ũĨ͘�hŶŝƚƐ�
ƚŝůĚĞůŝŶŐƐďƌĞǀ�ĨŽƌ�ϮϬϮϬ͘��Ğƚ�Ğƌ�ĚĞƌĨŽƌ�ƵĂǀŬůĂƌƚ ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚƐ�ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ĨƌĂ�ĂƉƌŝů͘
�Ğƚ�ũŽďďĞƐ�ŵĞĚ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƌ�ĨŽƌ�ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ͘

EĂƐũŽŶĂů�ƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵĂƐƚĞƌŽƉƉƚĂŬ͗�'Ƶů�ƐƚĂƚƵƐ ƉĊ�ŐƌƵŶŶ�Ăǀ�ďĞŚŽǀ�ĨŽƌ�ƚŝůƚĂŬ ǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞ�
ŐĞǀŝŶƐƚĞƌ͕�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽ͘�̂ Ğ�ƐĂŬ�ϭϬͬϮϬ͘

<ŽŶƐĞƉƚƵƚƌĞĚŶŝŶŐ Ăǀ�ĨƌĞŵƚŝĚŝŐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͗ ZĂƉƉŽƌƚ�Ğƌ�ƵƚĞ�ƉĊ�ŚƆƌŝŶŐƐͲ ŽŐ�ĨŽƌĂŶŬƌŝŶŐƐƌƵŶĚĞ
ĨƆƌ�ĨĞƌĚŝŐƐƚŝůůŝŶŐ͘

EĂƐũŽŶĂů�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ�ĨŽƌ�ďŝďůŝŽŵĞƚƌŝ͗�dĂƚƚ�Ƶƚ�Ăǀ�ƉŽƌƚĞĨƆůũĞŶ �͕ĚĂ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚĞƌ�Ăǀ�ďĞŐƌĞŶƐĞƚ�
ŽŵĨĂŶŐ�ŽŐ�ŚĂƌ�ůŝƚĞŶ�ŝŶŶǀŝƌŬŶŝŶŐ�ƉĊ�ƉŽƌƚĞĨƆůũĞŶƐ�ŽƉƉĨǇůůĞůƐĞ�Ăǀ�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĞ�ŵĊůďŝůĚĞƌ͘

WƌŽĚƵŬƚƵƚǀŝŬůŝŶŐ͗ /ŶŶƐůĂŐĞŶĞ�Ğƌ�ƚĂƚƚ�Ƶƚ�Ăǀ�ƉŽƌƚĞĨƆůũĞŶ �͕ŝ�ƉĊǀĞŶƚĞ�Ăǀ�ĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�Ăǀ�
ƚũĞŶĞƐƚĞƐƚǇƌŝŶŐƐŵŽĚĞůů�ŽŐ�ǀĞŝŬĂƌƚ�ĨŽƌ�ƚũĞŶĞƐƚĞŽŵƌĊĚĞŶĞ͘

&ŽƌƐůĂŐ�ƚŝů ǀĞĚƚĂŬ
�ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ�ƚĂƌ�ƐĂŬĞŶ�ƚŝů�ŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ͕�ŽŐ�ŝŶŶƐƉŝůů�ƚĂƐ�ŵĞĚ�ŝ�ĚĞƚ�ǀŝĚĞƌĞ�ĂƌďĞŝĚĞƚ͘

sĞĚůĞŐŐ
sĞĚůĞŐŐͺ^ĂŬͺϭϭͺϮϬ�ͺWƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶ Ͳ ^ƚĂƚƵƐ��KddͲƉƌŽƐũĞŬƚĞŶĞ

WƌŽƐũĞŬƚŶĂǀŶ �ŶƐǀĂƌůŝŐ�ǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ &ĂŐŽŵƌĊĚĞ &ĂƐĞ ^ƚĂƚƵƐ�
�ƵĚƐũĞƚƚ�
ϮϬϮϬ

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐͲ
ƌĂŵŵĞ�
;DEK<Ϳ &ŝŶĂŶƐŝĞƌĞƐ�Ăǀ

DĊůďŝůĚĞƌ�ŝ�
ŚĂŶĚůŝŶŐƐͲ
ƉůĂŶĞŶ dŝĚƐƌĂŵŵĞ

�Kdd͗�,Z �Kdd
�Ěŵ�ŽŐ�
ůĞĚĞůƐĞ

WůĂŶůĞŐŐŝŶŐ 'ƌƆŶŶ Ϭ ϮϬ �Kdd D�ϭ ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

�Kdd͗�^ĂŬƐďĞŚĂŶĚůŝŶŐ�ŽŐ�ĂƌŬŝǀ �Kdd
�Ěŵ�ŽŐ�
ůĞĚĞůƐĞ

WůĂŶůĞŐŐŝŶŐ 'ƌƆŶŶ ϯϰ ϭϯϰ �Kdd D�ϭ ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

�Kdd͗�TŬŽŶŽŵŝ�ŽŐ�ůƆŶŶ �Kdd
�Ěŵ�ŽŐ�
ůĞĚĞůƐĞ

'ũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ 'ƌƆŶŶ ͍ ϭϱϮ �Kdd D�ϭ ϮϬϭϴͲϮϬϮϮ

,ĞůƐĞĚĂƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ �ŝƌĞŬƚŽƌĂƚĞƚ�ĨŽƌ�ĞͲŚĞůƐĞ &ŽƌƐŬŶŝŶŐ 'ũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ 'ƌƆŶŶ Ϯϭϱ ϯϲϬ ,K�͕�&Z D&ϭ ϮϬϭϳͲϮϬϮϬ

EĂƐũŽŶĂůƚ�ǀŝƚĞŶĂƌŬŝǀ�;Es�Ϳ hŶŝƚ &ŽƌƐŬŶŝŶŐ WůĂŶůĞŐŐŝŶŐ 'Ƶů ϭϲ͕Ϯ Ϯϯ͕ϳ hŶŝƚ
D&ϭ͕�D&Ϯ͕�
D&ϯ

ϮϬϭϵͲϮϬϮϬ

&ĞůůĞƐ�ƉƌŽƐũĞŬƚ�ĨŽƌ�ŝĚĞŶƚŝƚĞƚƐͲ�ŽŐ�
ƚŝůŐĂŶŐƐƐƚǇƌŝŶŐ�;/�DͿ

hŶŝŶĞƚƚ /D� 'ũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ 'ƌƆŶŶ ϱ ϲ �Kdd͕�hŶŝƚ͕�hŶŝŶĞƚƚ
D/D�ϭ͕�
D/D�Ϯ͕�
D/D�ϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

<ŽŶƐĞƉƚƵƚƌĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ĨƌĞŵƚŝĚŝŐ�
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ�ĨŽƌ�ĚĂƚĂ͕�ƌĞŐŝƐƚƌĞ͕�
ĂŶĂůǇƐĞͲ�ŽŐ�ƐƚĂƚŝƐƚŝŬŬƉƵďůŝƐĞƌŝŶŐ�

hŶŝƚ /D� <ŽŶƐĞƉƚ 'ƌƆŶŶ Ϭ ϴ hŶŝƚ
D/D�ϯ͕�
D/D�Ϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

h,�^ŝŬŬĞƌŚĞƚƐƐĂƚƐŶŝŶŐ hŶŝŶĞƚƚ
/ŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƐƐ
ŝŬŬĞƌŚĞƚ

'ũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ 'ƌƆŶŶ ϭϳ͕ϱ ϳϬ hŶŝƚ
D/^ϭ͕�D/^ϯ͕�
D/^ϰ͕�D/^ϱ͕�
D/^ϲ

ϮϬϭϵͲϮϬϮϮ

�ƌďĞŝĚƐůŝǀƐƉŽƌƚĂůĞŶ KƐůŽDĞƚ hƚĚĂŶŶŝŶŐ 'ũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ 'ƌƆŶŶ ϭϭ ϯϱ�;ϮϳͿ

&ĞůůĞƐ�
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŵŝĚůĞƌ�;Ϳ͕�
ŵĞĚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐͲ
ŽƌĚŶŝŶŐ

Dhϭ͕�Dhϱ͕�
Dhϲ͕�Dhϴ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

^ĂŵŽƌĚŶĂ�ŽƉƉƚĂŬ�ƚŝů�ĨĂŐƐŬŽůĞƌ hŶŝƚ hƚĚĂŶŶŝŶŐ 'ũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ 'ƌƆŶŶ ϵ ϭϭ hŶŝƚ
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Status BOTT-prosjektene
Ved programleder Jan-Petter Abelsen, Karabin AS



Innhold

• Om BOTT-samarbeidet

• Om BOTT-programmet
• Organisering

• Risikostyring på programnivå vs prosjektnivå

• Status prosjekt saksbehandling og arkiv (SA)

• Status prosjekt økonomi og lønn (ØL)
• Det skal være møte i Prosjektstyret 23. januar og statusoppdatering fra ØL-prosjektet 

ettersendes så snart dokumentasjonen til Prosjektstyremøtet er klar



Kort om BOTT-samarbeidet

Formål:

Gå sammen om å anskaffe, etablere og forvalte felles administrative 
tjenester som sikrer god støtte til primærvirksomheten for UH 
sektoren;

1. Å ivareta prosessområdene økonomi, lønn, HR og SakArkiv på en helhetlig måte

2. Å etablere en systemplattform som i størst mulig grad består av moderne 
markedsledende standardkomponenter kjennetegnet av eiere og partnere med 
stor innovasjonskraft.

3. Å etablere en systemplattform som muliggjør skybaserte leveranseformer, 
automatisering generelt, og innovative brukeropplevelser spesielt.

4. Å etablere en systemplattform som understøtter felles prosesser,- definert som 
sektorens beste praksis, på en slik måte at universitetene kan ta ut gevinster både 
mht. ressursbruk og kvalitet

5. Å løfte organisasjonenes digitale kompetanse

Felles drift
Felles 

løsninger

Felles 
forvaltning

Felles 
prosesser



Organisering av BOTT-programmet

Programleder

Programkontor ØL SA HR

IPAS

Forvaltning

Kommunikasjon

IntArk

IAM

MDM

UDIR-BOTT



Risikostyring på programnivå vs prosjektnivå

PROSJEKTPROGRAM

NB! Konsekvens defineres som «lav» dersom det er innenfor 
hvert prosjektets egne definerte toleranser.



Saksbehandling og arkiv
Om prosjektet
Konseptuell skisse
Institusjoner i anskaffelsen
Aktiviteter 2020
Statusoppdatering
Historisk tidslinje i prosjektet med hovedaktiviteter



Om prosjektet

Dette ønsker vi å oppnå – resultatmål:

• 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



Konseptuell skisse 

Saksbehandlingsplattform

Dataintegrasjon

Prosesstøtte
Arbeidsflyt

Dokumenthåndtering
Søk og gjenfinning

Automasjon

Arbeidsflate og skjema

M
o

d
el

le
ri

n
g

Effektive arbeidsprosesser

Noark 5 
Arkiv-
kjerne

Nasjonale 
fellestjenester

eFormidling

eSignering

Feide

eInnsyn

Arkivverket
FS Økonomi

Andre 
kilder

Fag-
system



Gjennomføring

• 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 samarbeide med valgt leverandør (10 år +)



Institusjoner i anskaffelsen

OsloMet – storbyuniversitetet

Høgskulen på Vestlandet

Universitetet i Sørøst-Norge

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitetet i Stavanger

Nord universitet

Universitetet i Agder

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Norges handelshøyskole

Høgskulen i Volda

Norges idrettshøgskole

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges musikkhøgskole

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Samisk høgskole

Unit

NORCE Norwegian Research Centre AS

Folkehelseinstituttet (FHI)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

VID vitenskapelig høgskole

Politihøgskolen

Veterinærinstituttet

NLA Høgskolen

Unit

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Universitetssenteret på Svalbard

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning (Diku)

MF vitenskapelig høyskole

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD)

Uninett

Institutt for samfunnsforskning stiftelse

Fjellhaug internasjonale Høgskole (FIH)

Uninett Sigma AS

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

BOTT Opsjonshavere



Aktiviteter 2020

• Anskaffelse – publiserer Q1 2020

• Funksjonsanalyse og deretter standardiseringsarbeid i sektoren

• Konseptanalyser

• Klargjøring demo og pilot



Historisk tidslinje i prosjektet med hovedaktiviteter

2016 2017 2018 2019

Kostnader og gevinster • Gevinst og kostnadsanalyse • Ny  og større gevinst og 
kostnadsanalyse

• Arbeid med gevinster mot 
målepunkter

Mål og innhold

• Fokus på erstatte arkiv- og 
saksbehandling

• Prosesser i fagsystem
• Enkel markedsanalyse

• Bred behovskartlegging
• Saksbehandlingsprosess inn
• Kontakt med 

leverandørmarked
• Tydeliggjøring av målbildet

• Nye prosesser
• Markedsdialog og 

referansebesøk
• Endrer krav i forhold til 

lære
• Behovsorientert 

konkurranse klar i 1. 
versjon

• Målbasert 
konkurransegrunnlag

• Lokale funksjonsanalyser 
• Oppstart av 

mottaksprosjekt
• IPAS og SI etablert og 

igangsatt

Premisser og ramme-
betingelser

• Ønske om prosesser i 
fagsystem

• Automatisk arkivering
• Skreddersøm i fagsystem

• Prosesser der de best hører 
hjemme (fagsystem eller ny 
løsning basert på kost/ 
nytte)

• Standardløsning
• Hyllevare på integrasjoner

• Unit med som 5. kontrakt
• Innkjøpsfaglig team utvides



Økonomi og lønn
Tidslinje i prosjektet



BOTT Økonomi og lønn – status
Prosjektet gikk 23. januar 2020 fra fase 2 til fase 3 av gjennomføringsfasen

2019 2020 2021 2022

Fase 1
Januar - juni

Fase 2
Juni - desember

Fase 3
Januar - juni

Fase 4
Juni - desember

Fase 5
Januar - juni

Fase 6
Juni - desember

Fase 7
Januar - juni

Enkel 

tilpasning
Utvikling

Standardisering

Innføring
UiB/UiO

NTNU/UiT

IPAS



BOTT 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



BOTT Økonomi og lønn – hovedaktiviteter i 2020

Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal 2021→

• Januar
• Faseovergang
• Ekstern QA
• Alternative 

innføringsløp
• Februar

• Oppsett i fiktivt 
firma

• Mars
• Oppsett av løsning 

for UiB og UiO
• Datainnsamling

• Hele perioden
• Utvikling
• Standardisering

• Akseptansetest for alle 
produkt er ferdigstilt
innen juni 2020

• Hele perioden
• Utvikling
• Standardisering

• Helhetstest prosesser og 
totalløsning

• Enkel tilpasning
• Konvertering og oppsett 

ved UiB og UiO
• Gjenstående 

standardisering
• Integrasjonsarbeid for 

oppsett av 
løsningen/tjenestene

• Enkel tilpasning
• Opplæring

• Innføring i nye 
rutiner og 
tjenesteleveransen

• 01.01.2021: UiB og UiO 
utrulling

• 01.01.2022: NTNU og UiT 
utrulling



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
Tidslinje i prosjektet



Status prosjekt HR

1. BOTT er aktiv bidragsyter i DFØs arbeid der det er 
mulig

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

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

Tidslinje HR-prosessen med DFØ

DFØs tidslinje
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hŶŝƚ�ŵĞŶĞƌ�ŵĞĚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�Ğƌ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ŽŐ�ďƆƌ�ǀƵƌĚĞƌĞƐ�ƐŽŵ�ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŬŝůĚĞ�ĨŽƌ�
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ďůŝ�ĞŶ�ĚĞů�Ăǀ�ĚĞŶ�ŶĂƐũŽŶĂůĞ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉŽƌƚĞĨƆůũĞŶ �͘^ĂŵŵĞŶ�ŵĞĚ�
ƐĞŬƚŽƌĞŶ�ǀŝů�hŶŝƚ�ƚŝů�ĞŶŚǀĞƌ�ƚŝĚ�ŚĂ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ƐŽŵ�ďĞĨŝŶŶĞƌ�ƐĞŐ ŝ�ĞŶ�ƚŝĚůŝŐĨĂƐĞ͕�ŽŐ�ƐŽŵ�ǀŝů�ŬƵŶŶĞ�
ǀčƌĞ�ŬĂŶĚŝĚĂƚĞƌ�ĨŽƌ�Ċ�ƐƆŬĞ�Žŵ�ŵĞĚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ͘ �Ğ�ŬƌŝƚĞƌŝĞŶĞ ƐŽŵ�ŵĞĚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�
ůĞŐŐĞƌ�ǀĞŬƚ�ƉĊ�ŝ�ƐŝŶĞ�ƚŝůĚĞůŝŶŐĞƌ͕�ǀŝů�ŽĨƚĞ�ŽŐƐĊ�ǀčƌĞ�ŽƉƉĨǇůƚ͖ ĚĞƚ�Ğƌ�ƐŶĂŬŬ�Žŵ
ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŵĞĚ�ƐƚĂƚůŝŐĞ�ĂŬƚƆƌĞƌ�ƐŽŵ�ƉƌŽƐũĞŬƚĂŶƐǀĂƌůŝŐĞ�ŽŐ�ͲĞŝĞƌĞ ;ŝŶƐƚŝƚƵƐũŽŶĞŶĞ�ŝ�
h,ͲƐĞŬƚŽƌĞŶ ŽŐhŶŝƚͿ͕�ĚĞƌďĊĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞ�ŽŐ�ĞŬƐƚĞƌŶĞ�ŐĞǀŝŶƐƚĞƌ ǀŝů�ďůŝ�ƌĞĂůŝƐĞƌƚ͘���ƐǇŶůŝŐŐũƆƌĞ�
ŚǀŽƌĚĂŶ�ƐůƵƚƚďƌƵŬĞƌŶĞ�;ƐƚƵĚĞŶƚĞƌ͕�ůčƌĞƌĞ͕�ĨŽƌƐŬĞƌĞ�ŽŐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀƚ�ƉĞƌƐŽŶĞůůͿ͕�ŵĞŶ�ŽŐƐĊ�
ŶčƌŝŶŐƐůŝǀ͕�ĂƌďĞŝĚƐůŝǀ�ŽŐ�ŽĨĨĞŶƚůŝŐ�ƐĞŬƚŽƌ ŐĞŶĞƌĞůƚ͕ ƉĊǀŝƌŬĞƐ Ăǀ�ĚĞŶ�ƚũĞŶĞƐƚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ�ƐŽŵ�
ƐŬũĞƌ�ŝ�ŬƵŶŶƐŬĂƉƐƐĞŬƚŽƌĞŶ �͕ǀŝů�ǀčƌĞ�ƐƉĞƐŝĞůƚ�ƌĞůĞǀĂŶƚ͘

hŶŝƚ�ĨŽƌĞƐůĊƌ�Ăƚ�ĚĞƚ�ŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƐ�ƐŽŵ�ĞŶ�ĚĞů�Ăǀ�ƉŽƌƚĞĨƆůũĞƐƚǇƌŝŶŐĞŶ�ŽŐ�ƉƌŽƐũĞŬƚŵĞƚŽĚŝŬŬĞŶ�Ăƚ�
ŵĞĚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�ƐŬĂů�ǀƵƌĚĞƌĞƐ�ƐŽŵ�ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŬŝůĚĞ�ĨŽƌ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ�ƐŽŵ�
ƐŬĂů�ŝŶŶ�ŝ�ĚĞŶ�ŶĂƐũŽŶĂůĞ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉŽƌƚĞĨƆůũĞŶ͘�sƵƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ŐũƆƌĞƐ�ĨŽƌ�ĚĞƚ�ĞŶŬĞůƚĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚ͕�
ŽŐ�ĚĞƚ�ƚŝůůĞŐŐĞƌ�ŝ�ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞŝĞƌͬƐƚǇƌŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞ�ĨŽƌ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ�Ċ�ďĞƐůƵƚƚĞ�Žŵ�ĚĞƚ�
ƐŬĂů�ƐƆŬĞƐ�Žŵ�ŵĞĚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘

&ŽƌƐůĂŐ�ƚŝů�ǀĞĚƚĂŬ
�ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ�ĚƌƆĨƚĞƚ�ƐĂŬĞŶ͘�hŶŝƚ�ƚĂƌ�ŵĞĚ�ƐĞŐ�ŝŶŶƐƉŝůůĞŶĞ�ĨƌĂ��ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚǇƌĞƚ�ŝ�ĚĞƚ�
ǀŝĚĞƌĞ�ĂƌďĞŝĚĞƚ͘
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