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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.04.2020    
Saksnummer 18/20    
Saksarkivnr. 20/00050    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  

     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Ole-Jon Lund    

Status nasjonal digitaliseringsportefølje 

Bakgrunn 
Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale 
utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte 
omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal 
presenteres hvert kvartal. 
 

Vurdering 
Unit har samlet inn oppdatert informasjon om pågående felles prosjekter i sektorene, basert 
på statusrapportering og kommunikasjon med ansvarlige for de omfattede prosjektene. 
Porteføljen består av 13 prosjekter. Som det kommer frem av oversikten, omfatter porteføljen 
prosjekter med ulike finansieringsformer. 
 
Fire prosjekter i porteføljen finansieres med felles investeringsmidler etter behandling og 
prioritering i Digitaliseringsstyret. For 2020 utgjør disse prosjektene 17,7 millioner kroner av de 
totale felles investeringsmidlene på 37,5 millioner kroner. Midlene er fordelt på følgende 
måte: 

- Prosjekt Nasjonalt masteropptak kr. 7.300.000 

- Prosjekt Masterdatakilder for forskning kr. 2.900.000 

- Prosjekt Beslutningsstøtte kr. 1.500.000 

- Prosjekt Datadeling kr. 6.000.000 

 



 

 2 

 
 
Nasjonalt Vitenarkiv: Prosjektet forløper pr dato i hovedsak som opprinnelig planlagt (2-3 uker 
forsinket), og 5 små institusjoner går live som pilotinstitusjoner i mai mnd. Øvrige institusjoner 
vil få tilbud om tilgang på samme versjon i testmiljø. Prosjektet har kun finansiering frem til 
primo juni mnd, og vil stanses dersom videre finansiering for ferdigstilling av vitenarkivet ikke 
avklares innen medio mai mnd. 
 
Masterdatakilder for forskning: Prosjektet er i gang med detaljert planlegging. Endrede 
forutsetninger knyttet til bemanning har ført til forsinket oppstart på selve utviklingsarbeidet. 
Tiltak er gjennomført for å bedre situasjonen. 
 
Nasjonal samordning av masteropptak: Utsatt oppstart av prosjekt pga. situasjonen med 
Covid-19, planlagt oppstart i september 2020. 
 
IAM-prosjektet: Det vises til sak 09/20. Arbeidsutvalget i UHR-Administrasjon oppnevnte 4. 
februar 2019 en arbeidsgruppe med oppgave å diskutere en framtidig finansieringsmodell for 
fellestjenester i regi av Unit. I forbindelse med behandlingen av forslaget til 
finansieringsmodell for felles IAM i møtet i Digitaliseringsstyret 30.01.2020, ble 
arbeidsgruppen bedt om å vurdere finansieringsmodellen for innføring og drift av IAM, og 
særlig om modellen er like gunstig for små og store institusjoner. Arbeidsgruppen har 
behandlet forslaget til finansieringsmodell og gir sin tilslutning til prinsippene i prismodellen 
slik de er beskrevet i vedlegget til sak 09/20 (se vedlegg).  
 
Arbeidsgruppen har videre levert konkrete anbefalinger til justeringer av den foreslåtte 
prismodellen for Felles IAM. Unit har bedt Uninett vurdere disse forslagene, og vil komme 
tilbake til styringsgruppen for prosjektet for videre behandling av disse justeringsforslagene.  
 
Til slutt gir arbeidsgruppen anbefalinger av mer generisk karakter knyttet til fremtidige 
prismodeller som Unit vil tar med seg i det videre arbeidet med felles finansieringsmodeller.  
 

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Budsjett 

2020

Finansierings

-ramme 

(MNOK) Finansieres av

Målbilder i 

handlings-

planen Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 

ledelse
Gjennomføring Grønn BOTT MA1 2018-2022

Beslutningsstøtte Unit
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn 1,5 1,5

Felles 

investeringsmidler
MA2 2019-2024

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-

helse
Forskning Gjennomføring Grønn 215 360 HOD, FR MF1 2017-2020

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring Rød 16,2 23,7 Unit
MF1, MF2, 

MF3
2019-2020

Masterdatakilder for forskning Unit Forskning Gjennomføring Gul 2,9 2,9
Felles 

investeringsmidler

MF3, 

MIMD2, 

MIMD3

2020

Felles prosjekt for identitets- og 

tilgangsstyring (IAM)
Uninett IMD Gjennomføring Grønn 5 6 BOTT, Unit, Uninett

MIMD1, 

MIMD2, 

MIMD3

2018-2023

Datadeling Unit IMD Planlegging Grønn 6 6
Felles 

investeringsmidler

MIMD2, 

MIMD3
2019-2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjon

ssikkerhet
Gjennomføring Grønn 17,5 70 Unit

MIS1, MIS3, 

MIS4, MIS5, 

MIS6

2019-2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Grønn 11 35 (27)

Felles 

investeringsmidler 

(), medfinansierings-

ordning

MU1, MU5, 

MU6, MU8
2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Grønn 9 11 Unit
MU3, MU6, 

MU8
2017-2020

Nasjonal samordning av 

masteropptak
UiO Utdanning Planlegging Gul 7,3 25

Felles 

investeringsmidler

MU3, MU6, 

MU8
2019-2022
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Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbe idet. 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 18A - Status IAM - UHR vurdering finansieringsmodell 


