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INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Fagutvalgsleder Tore Burheim åpnet og ledet møtet.  
 
Tore orienterte om justeringer i fagutvalgets sammensetning. Siden fagutvalg for 
arkitekturstyring ble slått sammen med fagutvalg for IMD har UiO hatt dobbel 
representasjon i IMD-utvalget. UiO vil i fortsettelsen la seg representere ved Lars 
Oftedal, det vil si at Hans Kristian Fjeld går ut av utvalget. Ståle Mørch som tidligere har 
representert Høyskolen Kristiania har tiltrådt ny stilling som IT-direktør ved NMBU, 
som til nå har vært representert i utvalget ved Ola-Gunnar Juelsrud. NMBU vil i 
fortsettelsen la seg representere ved Ståle Mørch, det vil si at Ola-Gunnar går ut av 
utvalget. Det er ønskelig å få inn en ny representant fra de private høyskolene, 
Høyskolen Kristiania er forespurt om de ønsker å foreslå et nytt medlem inn. 
Justeringene i sammensetning gjøres i tråd med Units foreslåtte rutine for utskifting av 
fagutvalgsmedlemmer. 
 
Fagutvalget godkjente innkalling og dagsorden. 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
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BESLUTNINGSSTØTTE 
 
Saksdokument og prosjektforslag var gjort tilgjengelig for fagutvalget forut for møtet. 
Ole Martin Nodenes, leder av seksjon for dataanalyse og beslutningsstøtte i Unit, ga en 
kort presentasjon av konseptvurderinger og prosjektforslag for videre arbeid med 
beslutningsstøtte. Prosjektforslaget er planlagt fremmet for vedtak i 
Digitaliseringsstyret 30. januar, med samtidig tildeling av midler fra sektorens felles 
finansieringsmidler på administrasjonsområdet. 
 
Prosjektforslaget ble behandlet i fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 
16. desember. I tråd med innspill derfra pågår arbeid med et oppdatert prosjektforslag 
som vil være kortere og mer poengtert. Blant annet så vil beskrivelser av nåsituasjon, 
ønsket fremtidig situasjon og vurderte alternativer flyttes ut i vedlegg. 
 
Prosjektet har fokus på lederens behov og vil planlegge etablering av en felles 
datavarehusløsning med innsamling, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data fra 
sentrale datakilder i sektoren for bruk i rapportering og analyse. Prosjektet adresserer 
områder der virksomhetene har overlappende behov. Lokale initiativer med løsninger 
for beslutningsstøtte videreføres. Ole Martin gjorde rede for foreløpige økonomiske 
vurderinger samt kostnadsestimater for prosjektets første fase (2020). 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill: 

• Dette er et viktig arbeid og det synes riktig å stykke prosjektet opp i 
faser/delprosjekter. 

• Det er viktig å kunne styre på konsistente data i sektoren. Hvis vi lykkes vil 
dette være veldig kritiske data for å drive og styre universiteter og høyskoler. 

• Tydeliggjør for Digitaliseringsstyret sammenhengen mellom dette prosjektet, 
pågående datavarehusprosjekt med UiB, UiO og UiT, samt andre lokale 
datavarehusaktiviteter. 

• Dette er ikke et konkurrerende alternativ til lokale aktiviteter og investeringer. 
• Sørg for god koordinering og håndtering av overlapp mot andre 

aktiviteter/prosjekter i Unit- og BOTT-regi og unngå dobbeltarbeid.  
• Inkluder de 17 KPI-ene for rapportering til KD som et fokuspunkt. 
• Tydeliggjør hva som menes med sky (ekte sky eller kjøp av hostet tjeneste) og 

hva dette innebærer blant annet av juridiske avklaringer. Se i sammenheng 
med sikkerhetssatsingen. 

• Beskrivelsen av ulemper med preferert løsning er litt svak. 
  
Fagutvalget støtter prosjektforslaget og mener dette er et riktig og formålstjenlig 
prosjekt å gjennomføre. Fagutvalget ber Unit og BOTT sørge for nødvendig avgrensning 
og koordinering på tvers av prosjekter for å unngå overlapp og dobbeltarbeid. 
Fagutvalget oppfordrer også til å tydeliggjøre hva som menes med sky og hva dette 
innebærer. 
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MASTERDATAKILDER FOR FORSKNING 
 
Saksdokument og prosjektforslag var gjort tilgjengelig for fagutvalget forut for møtet. 
Katrine Weisteen Bjerde, fagdirektør for forskningstjenester i Unit, orienterte kort om 
foreslått konseptfase på masterdatakilder for forskning og koblinger mot prioriterte 
prosjekter på forskningsområdet. Mandat for konseptfase er planlagt fremmet for 
vedtak i Digitaliseringsstyret 30. januar, med samtidig tildeling av midler fra sektorens 
felles finansieringsmidler på forskningsområdet.  
 
Fagutvalg for forskning har prioritert fire tiltak for å understøtte satsingene på åpen 
forskning og forenklet forskningsadministrasjon. Masterdatakilder inngår som ett av 
tiltakene og øvrige tiltak forutsetter arbeid med masterdata. Det foreslås derfor et eget 
prosjekt på dette, godt forankret i strategier og handlingsplan og i tråd med klare 
føringer og tilgrensende prosjekter. Det legges opp til å gjøre relativt forsiktige ting 
med registre for personer, prosjekter og organisasjoner i forskning. Videre overlates til 
det overordnete prosjektet på datadeling å se på hvorvidt det er relevant å etablere en 
felles løsning for ulike registre. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  

• Spennende å åpne for tilgang til data, dette virker lovende.  
• Det synes fornuftig å løfte arbeidet ut fra datadelingsprosjektet som egen 

aktivitet. 
• Mange er opptatt av å få dette på plass, men kan vi gjøre arbeidet mindre 

komplekst og komme raskere til gjennomføring? 
• Register for forskningsprosjekter vil gi størst gevinst, kan vi gå raskere i gang 

med dette? 
• Tydeliggjør at konseptfasen og planlagte proof-of-concept (PoC) er en 

nødvendig fase på vei mot gjennomføring. 
• Semantikken er det vanskelige her, behøves en PoC for utprøving av teknisk 

løsning? Og hvor langt skal man gå i en PoC i konseptfasen? 
• Unngå å etablere en ny stor silo, gi rom for at lokale strukturer krever lokal 

oppfølging. 
• Arbeidet må koordineres mot overordnet prosjekt på datadeling, felles IAM og 

BOTTs masterdataprosjekt, på en smidig og lite ressurskrevende måte. 
• Institusjoner må med i arbeidet. 

 
Fagutvalget støtter arbeidet og at de aktuelle masterdatakildene må på plass snarest. 
Fagutvalget oppfordrer til fokus på raske leveranser og ber Unit vurdere en fasedelt 
tilnærming til arbeidet. 
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FREMTIDIG DELING AV DATA I KUNNSKAPSSEKTOREN 
 
Saksdokument var gjort tilgjengelig for fagutvalget forut for møtet. Per Hovde, 
strategirådgiver i Unit, presenterte en utredning Unit har gjennomført i 2019 på 
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) om fremtidig infrastruktur for deling av 
data i/om kunnskapssektoren. Utredningen omhandler data for viderebruk, altså bruk 
av data til andre formål enn de var innsamlet for, og dekker alle KDs ansvarsområder. 
Arbeidet er gjennomført som en forenklet konseptvalgutredning (KVU) i tråd med 
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veileder fra Finansdepartementet. Endelig rapport er klar om kort tid og vil bli gjort 
tilgjengelig for fagutvalget. 
 
Konseptutredningen utreder alternative løsninger for fremtidig deling av data og 
anbefaler konsept K12 – Orden i kunnskapssektoren. I dette ligger gjennomføring av en 
større dugnad i KDs sektor hvor aktører som forvalter data skaper «orden i eget hus», 
men hvor noen koordinerer arbeidet. Én av KDs underliggende etater tildeles rollen 
som koordinerende aktør, med ansvar blant annet for å forvalte en metadatakatalog 
med oversikt over tilgjengelige data. Anbefalt konsept har en forventet kostnad på 105 
MNOK. Sluttrapporten foreslår oppstart av forprosjekt høsten 2020, og fullført 
investering av valgt konsept innen utgangen av 2023. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  

• Dette er et godt og spennende arbeid, virker veldig riktig tenkt. 
• Hva betyr dette for oss og vårt arbeid med masterdata og 

integrasjonsarkitektur? Hvordan er det klokt av oss å jobbe nå slik at vi er på 
riktig vei når dette kommer? 

• Fokuser på lavthengende frukter i etatene/virksomhetene i påvente av de 
store pengene. Sette seg inn i konseptet «orden i eget hus» og modnes på det. 
Beskrive data i Felles datakatalog. 

• Har man sett til arbeidet med Helseanalyseplattformen? Ja, har sett mye på og 
hatt dialog. Anbefalt konsept fra denne utredningen er mye mer lettvekt, med 
stort fokus på gjenbruk og på orden i eget hus heller enn på vasking av data. 

• Prosjektet grenser og overlapper mot mange andre prosjekter, vi må sikre at 
disse henger sammen og unngå inkonsistens og dobbeltarbeid. 

 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
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IMD-PRIORITERINGER 2020 
 
Saksdokument om muliggjørende plattform, datadeling og tilgjengeliggjøring av data 
fra FS var gjort tilgjengelig forut for møtet. Mandat for konseptfase på datadeling og 
muliggjørende plattform var også gjort tilgjengelig som underlag. 
 
Annette Grande Furset, strategirådgiver i Unit og sekretariat for IMD-utvalget, trakk 
linjene tilbake til utvalgets prioriteringsdiskusjoner i de to foregående møter og til 
Digitaliseringsstyrets indikerte ramme for bruk av felles finansieringsmidler på IMD-
området på 11 MNOK for 2020. Annette viste til fagutvalgets bestilling til Unit i forrige 
møte om å komme opp med en avgrensning og konkretisering av prosjekter på 
områdene som har vært diskutert under overskriftene muliggjørende plattform, 
datadeling og plattformisering av FS. 
 
Lars Fredrik Hatlehol, avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit, innledet om 
muliggjørende plattform. Påbegynt aktivitet planlegges videreført, med langsiktig fokus 
og begrenset innsats. Arbeidet vil gjennomføres og finansieres av Unit og Uninett. 
Konseptfasen ferdigstilles før påske, med fokus på behovskartlegging og 
oppsummering av overordnet målbilde. Annette orienterte om planene for en større 
aktivitet på datadeling med fokus på konkrete og raske leveranser, men med en 
avgrenset konseptfase som første steg. Aktivitetene i konseptfasen var forsøkt 
konkretisert og det var utarbeidet grove estimater for ressursbehov i første fase, 
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innholdet var ellers uforandret fra tidligere. Lars Fredrik gjorte rede for planene om en 
større aktivitet på tilgjengeliggjøring av data fra FS. Et separat prosjektforslag vil legges 
frem i løpet av våren, sammen med helhetlig veikart for FS. Før den tid planlegges en 
ekstern gjennomgang av eksisterende grensesnitt og teknologier i FS. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  

• Fint å la muliggjørende plattform modnes litt. Forretningsmodeller for 
økosystemet er mindre akutt enn plattformisering av FS. 

• Kan vi komme raskere til gjennomføring på datadeling? Vi har ikke tid til nye 
konseptutredninger. Flere store løp går nå, blant annet med IAM og BOTT:ØL.  

• Datadeling er et stort og viktig område. Tar vi for oss for mye på en gang her? 
Greier ikke å dekke helheten, men må velge noen oppstartsaktiviteter. 

• Vi må få på plass informasjonsmodellene, integrasjonsarkitekturen og 
komponentene som trengs for tilgjengeliggjøring av data i sektoren.  

• Plattformen bor hos oss, men API-ene tilhører fagsystemene. 
• Muligheten for å stykke datadelingsarbeidet opp i flere faser og prosjekter ble 

diskutert. 
• Muligheten for å gå rett på et gjennomføringsprosjekt ble diskutert. 

Beslutningspunktene kan ikke forseres, men om nødvendig dokumentasjon 
foreligger vil arbeidet gå raskt. 

• Mange av aktivitetene foreslått for konseptfasen er langt inne i gjennomføring. 
• Nedskaler konseptfasen og fokuser på å beskrive prosjektgjennomføringen.  

 
Fagutvalg for IMD gir videre arbeid med datadeling høyeste prioritet i 2020. 
Fagutvalget anbefaler at det etableres et prosjekt på datadeling med fokus på 
gjennomføring, heller enn å sette i gang nye store utredninger. Dette med 
utgangspunkt i store, akutte behov knyttet til deling av data i sektoren og behov for 
koordinering av mange pågående prosjekter og aktiviteter. Fagutvalget ber 
sekretariatet om å fremme prosjektforslag på datadeling for behandling i 
Digitaliseringsstyret 30.1.2020. Fagutvalget anbefaler at en stor del av den indikerte 
rammen for bruk av felles finansieringsmidler på IMD-området for 2020 (11 MNOK) 
settes av til et gjennomføringsprosjekt på datadeling, og foreslår en ramme for 
prosjektet på 6 MNOK. Fagutvalget gir fagutvalgsleder fullmakt til å godkjenne 
prosjektforslaget før det fremmes for Digitaliseringsstyret. 
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FORVALTNINGSSTYRING AV FELLESTJENESTER 
 
Saksdokument var gjort tilgjengelig for fagutvalget forut for møtet, sammen med 
underlag og referat fra Digitaliseringsstyrets drøfting av saken 20.11.19 og en skisse til 
alternativ modell som arbeidsgruppen har utarbeidet i etterkant. Kristin Selvaag, leder 
av seksjon for strategi og portefølje i Unit, orienterte kort om arbeidet, om videre 
prosess og om arbeidsgruppens foreløpige anbefaling. 
 
Arbeidsgruppen skal levere en anbefaling til tjenestestyringsmodell for behandling i 
Digitaliseringsstyret 30.1.20. Hovedoppgavene til tjenesterådene i modellen vil bestå i 
å utarbeide og revidere 3-årige veikart og budsjettramme for eksisterende 
fellestjenester, samt å utarbeide og følge opp årlige leveranseplaner. Dette med 
utgangspunkt i underlag utarbeidet av tjenesteansvarlig/leverandør. Nytt i 
arbeidsgruppens anbefalte modell (alternativ 2) er at det også etableres et råd for 
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helhetlig prioritering. Rådet skal sørge for prioritering på tvers av fagutvalgene, her vil 
fagutvalgslederne og Unit være representert. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  

• Modellen er blitt mye bedre og representerer nå en mer moderne 
styringsmodell 

• Modellen er god, men veldig kompleks. Kan vi forenkle noe på sikt? 
• Fint med helhetlig styring/prioritering og at tjenestestyring og strategisk 

tenkning henger sammen. Se nye prosjekter i sammenheng med løpende 
forvaltning av tjenester. 

• Sørg for at tjenesterådene har beslutningsmyndighet, tydelige mandat og 
rammer. 

• Inndelingen i tjenesteråd bør konkretiseres 
• Det var diskusjon i gruppen om hvorvidt det nye organet for helhetlige 

prioriteringer bør være et sekretariat/koordineringsorgan heller enn et 
prioriteringsråd som foreslått. Flere argumenterte for at et slikt råd for 
helhetlig prioritering behøves, og at dette må være vesentlig mer enn et 
sekretariat. 

 
Fagutvalget støtter arbeidsgruppens foreløpige forslag til modell for tjenestestyring. 
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OPPDATERING AV DIGITALISERINGSSTRATEGI OG HANDLINGSPLAN 
 
Saksdokument om oppdatering av Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning 
og forskning var gjort tilgjengelig for fagutvalget forut for møtet. Agendapunktet ble 
utvidet til også å omfatte en orientering om oppdraget Unit har fått i sitt tildelingsbrev 
for 2020 om revisjon av Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. 
Sigurd Eriksson, assisterende direktør i Unit, orienterte kort. 
 
Unit har fått i oppdrag å lage et utkast til ny digitaliseringsstrategi i samarbeid med 
universitets- og høyskolesektoren, med oversendelse til KD 1. oktober. I praksis vil 
dette si at et første utkast må være klart før sommeren. Oppdraget er tydelig på at 
Digitaliseringsstyret og fagutvalgene skal involveres. Videre peker KD i oppdraget på 
nye områder som må behandles i strategien:  
 

«Departementet mener at en ny strategi bør gi et helhetlig bilde av 
regjeringens forventninger 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». 

 
Den nye digitaliseringsstrategien kan bli betydelig kortere og mer handlingsorientert 
enn dagens strategi, slik at man i fortsettelsen ikke behøver en handlingsplan i tillegg. 
Eksisterende handlingsplan skal i utgangspunktet revideres årlig, og det er planlagt at 
Digitaliseringsstyret behandler en oppdatert versjon 29. april. Det planlegges å gjøre 
kun mindre justeringer i handlingsplanen i 2020. 
 
Unit kommer tilbake med en plan for videre prosess i neste møte. 
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Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 
9 

 
VIDERE ARBEID 
 
Sekretariatet innkaller til nye fagutvalgsmøter i tråd med foreslått møteplan for 2020. 
Neste møte finner sted på video 12. februar kl. 9.30-11. 
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EVENTUELT 
 
Ingen saker.  
 

 


