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punkt 

Tema 

 
1 

 
INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Tore Burheim, fagutvalgets leder, åpnet og ledet møtet. Fagutvalget godkjente 
innkalling og dagsorden.  
 

 
2 

 
REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
 

 
3 

 
VURDERING AV FELLES STUDENTSYSTEM (FS) 
 
Baber Nisar og Christian Lundsson, begge fra Gartner, orienterte om pågående 
vurdering av Felles Studentsystem (FS) som Unit har engasjert Gartner til å 
gjennomføre. Resultatene skal være med på å legge grunnlaget for et treårig veikart for 
videre modernisering av FS. En aktueltsak på unit.no var gjort tilgjengelig som underlag 
for saken. 
 
Gartner ga en presentasjon av arbeidet hittil med preliminære oppsummeringer, funn 
og vurderinger. En funksjonell vurdering av FS gjennomføres med utgangspunkt i 
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intervjuer med studiedirektører og IT-direktører, samt brukerundersøkelser rettet mot 
FS-superbrukere, fagpersoner og studenter. Samtidig gjennomføres en teknisk 
vurdering av FS med fokus på løsningsarkitektur på applikasjoner, databaser, API-er og 
mellomvare-/integrasjonsplattformer. Mer strategiske vurderinger rundt hvorvidt det 
er riktig for sektoren å videreutvikle dagens FS er ikke gjort som en del av dette 
oppdraget. En preliminær vurdering fra Gartners analyser tilsier at FS bør gjennomgå 
en kontinuerlig modernisering mot en målarkitektur. 
 
Dette var en første orientering for fagutvalget om pågående arbeid med vurdering av 
FS. Endelige resultater fra evalueringen skal legges frem for Digitaliseringsstyret 26. 
mai. 
 
Fagutvalget tok saken til orientering. 
 

 
4 

 
DATADELINGSPROSJEKTET 
 
Per Hovde, Units prosjektleder for Datadeling i høyere utdanning og forskning, gjorde 
kort rede for status i prosjektet. Saksdokument for Digitaliseringsstyrets behandling 30. 
januar var lenket opp som underlag for saken sammen med godkjent prosjektforslag. 
 
Per orienterte om pågående arbeid med etablering av styringsdokument og 
styringsgruppe og noen initierte aktiviteter. Styringsgruppen vil styre prosjektet 
innenfor rammene gitt av Digitaliseringsstyret. Endringer i disse rammene, herunder i 
bruken av fellesmidler, kan ikke gjøres uten en ny behandling i fagutvalg og 
Digitaliseringsstyre.  
 
Prosjektleder pekte på nødvendigheten av å ha avklarte og definerte grenseflater mot 
pågående aktiviteter og behov i sektoren. Videre ble en konkret forespørsel om tilgang 
til pensumlister brukt som eksempel på behovet for datadeling og for å illustrere 
verdien av generiske datasett og tilhørende API-er som gjøres tilgjengelige for deling og 
gjenbruk. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  
• I behandlingen av prosjektforslaget for Datadeling spisset fagutvalg for IMD 

innholdet i prosjektet og gav mer presise leveransemål. Det er viktig å gjennomføre 
prosjektet i tråd med det som er godkjent av Digitaliseringsstyret og i tråd med hva 
fagutvalg for IMD tidligere har anbefalt. 

• Datadelingsprosjektet må være godt koordinert med BOTTs prosjekt på masterdata 
management (MDM). 

 
Fagutvalget tok saken til orientering. 
 

 
5 

 
EVENTUELT 
 
NY DIGITALISERINGSSTRATEGI  
Fagutvalgene skal involveres i arbeidet med ny digitaliseringsstrategi og må sette av tid 
til dette. Fristen for institusjonenes innspill til strategiarbeidet er utsatt til 11. mai. Unit 
har og forespurt KD om en utsettelse av fristen for overlevering av ferdig utkast. 
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SAMMENSETNING TJENESTERÅD 
Institusjonene er invitert til å foreslå medlemmer til de nye tjenesterådene for 
forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. Uninett er gitt ansvar for etablering av 
tjenesteråd på området IMD og informasjonssikkerhet. Unit har ansvar for etablering 
av de øvrige tjenesterådene og for å ivareta helheten. Fagutvalg for IMD vil motta 
forslag til sammensetning av tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet for 
behandling per e-post, forut for endelig behandling i Digitaliseringsstyret. 
 

 


