
 

 1  

Saksdokument 

Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) 

Dato 08.05.2020 
Sakstype Drøftingssak 
Saksbehandler Lars Fredrik Hatlehol 

 

Vurdering av Felles Studentsystem (FS) – videre arbeid 
 
Bakgrunn 

På oppdrag fra Unit har Gartner våren 2020 gjennomført en vurdering av Felles Studentsystem 
(FS). Sluttrapporten ble levert 6. mai. Målsetningen med oppdraget var tredelt  

• Gjennomføre en funksjonell gjennomgang av det studieadministrative området for å 
o Måle bruker/kundetilfredshet av dagens løsninger. 
o Kartlegge fremtidige ønsker og behov. 

• Gjennomføre en teknisk vurdering av løsningsarkitekturen, og anbefale fremtidig 
arkitektur for åpne grensesnitt. 

• Presentere et treårig veikart for modernisering av FS, med grovestimater for de ulike 
tiltakene. 

Detaljer 

Overordnet konklusjon i rapporten er at FS i stor grad dekker primærbehovene til brukerne, 
men at deler av systemet (spesielt FS-klienten) har behov for modernisering. Et livssyklus-
perspektiv tilsier at nå er en god timing for å sette i gang moderniseringstiltak for å unngå 
ytterligere foreldelse. Moderniseringen kan gjennomføres med 5-6 FTE i tillegg til dagens 
bemanning over 3.5 år, ifølge Gartners grovestimat. 
 
Veikartet er inndelt i fire arbeidsstrømmer hvor det først foreslås en forberedelsesfase, og 
deretter tre ulike aktiviteter som kan gjennomføres parallelt: 

• Fornyelse av applikasjoner med fokus på brukervennlighet. 
• Utvikle neste generasjons FS API 
• Avvikle FS-klient og -database ved å flytte funksjonalitet til andre applikasjoner. 
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Forberedelsesfasen 
Før selve gjennomføringen er det altså behov for en forberedelsesfase. Gartner foreslår 
følgende aktiviteter i denne fasen: 

- Identifisere avhengigheter og andre krav/forutsetninger/hindringer for gjennomføring 
- Kompetansebygging/onboarding av ressurser 
- Vurdere gjenbruk av eksisterende teknologier/tjenester og identifisere hvilke tjenester 

som bør påbegynnes først. 
- Identifisere avhengigheter og krav til målarkitektur. 

 
Denne fasen vil være meget kritisk for det videre arbeidet. Rapporten påpeker at sterk 
arkitekturstyring vil være en forutsetning for å lykkes med veikartet: Teamene som skal utvikle 
applikasjonene skal slippe å bruke tid på å gjøre teknologivalg, og løsningene må utvikles med 
tanke på gjenbruk. Kompetanse som trengs til gjennomføring av aktivitetene i veikartet må 
også bygges – både gjennom opplæring av egne ansatte og innleie av ressurser/ansettelse av 
nye utviklere. 
 
Det er også avklaringer som må gjøres mot andre prosjekter både i Unit og i sektoren, spesielt 
Datadelingsprosjektet og UH:IntArk. Prosjektet Datadeling er godt koordinert med arbeidet 
rundt modernisering av FS, og to prosjektene som Unit har ansvaret for vil gjennomføres med 
til dels de samme ressursene. 
 
Unit må i samråd med sektoren også gå grundig igjennom forslagene fra Gartner og vurdere 
behovet og nytten av de teknologivalgene de foreslår. Noen av forslagene er omdiskuterte 
(bl.a utstrakt bruk av mikrotjenester og en del tekniske veivalg som avviker fra det som brukes 
i dag), og det er behov for å ta beslutninger om dette før selve utviklingsarbeidet starter. 
 
Andre forutsetninger for at vi skal lykkes med dette er at arbeidet med modernisering av FS 
blir prioritert foran andre oppgaver. I forberedelsesfasen må det også utarbeides en plan for 
hvilke deler av FS som kan eller må fryses i en periode for at moderniseringen skal kunne 
gjennomføres. 
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Forberedelsesfasen bør startes så snart som mulig, i mai/juni. Gartner har estimert at fasen vil 
ta ca 6 måneder. Vi anbefaler en kortere fase i første omgang: 3 måneder med et dedikert 
team som har dette som hovedoppgave. Teamet bør bestå av følgende roller: 

- Integrasjonsarkitekt(er). Units integrasjonsarkitekt bør allokeres til dette arbeidet, og 
suppleres med innleid konsulent som har erfaring med lignende arbeid. 

- Applikasjonsutvikler(e) med god kjennskap til dagens FS-løsninger.  
 
Det er også viktig med involvering fra sektoren i forberedelsesfasen, og Unit ønsker 
fagutvalgets innspill på hvordan det best kan gjøres. 
 

Alternativer til egenutvikling 

Hvis deler av FS skal skrives betydelig om bør det vurderes om det finnes eksisterende 
hyllevare-produkter som kan dekke de samme behovene. 
 
Det kan være vanskelig å finne enkeltprodukter som løser alle de behovene FS dekker i dag 
uten at det må gjøres betydelige investeringer i tilpasninger og skreddersøm som vil overgå de 
estimatene for modernisering av FS som Gartner gir. Det finnes imidlertid systemer som kan 
dekke deler av FS-porteføljen. Som et oppfølgningsoppdrag etter FS-evalueringen ønsker Unit 
å gjøre en markedsanalyse over studentadministrative systemer, med et spesielt fokus på 
nordiske land og andre markeder som ligner det norske. Dette vil være et eksternt oppdrag, og 
vil utføres i parallell med forberedelsesfasen slik at resultatene foreligger før det tas 
beslutninger om hvilke områder som skal moderniseres først. 
 

Forankring og finansiering 

Gartner skal presentere sluttrapporten for digitaliseringsstyret 26. mai. Unit må i forbindelse 
med disse presentasjonene legge frem et forslag til plan for gjennomføring av veikartet. Vi 
tenker oss at dette vil være et forslag til en forberedelsesfase, og at et detaljert veikart vil 
presenteres til høsten i etterkant av denne fasen. 
 
Forberedelsesfasen og gjennomføring av veikartet krever finansiering. For forbedredelsesfasen 
ser vi for oss et dedikert team i tre måneder på fire personer (inkl en innleid konsulent) , som 
vil koste ca 2 mill med en estimert timepris på 1.250 kr, og en markedsundersøkelse på ca 2-
300.000 kr.  Units innsats i denne fasen kan dekkes gjennom den ordinære FS-kontingenten, 
mens bidrag fra sektoren, innleie av arkitektkompetanse og markedsundersøkelsen bør dekkes 
av fellesmidler. 
 
Forberedelsesfasen vil danne grunnlag for et mer detaljert kostnadsestimat for selve 
gjennomføringen av moderniseringen. Forslag om finansiering av gjennomføringsfasene vil 
derfor presenteres når forberedelsesfasen er ferdig. 
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Vurdering 

Aspekter som vi ønsker fagutvalgets syn på: 

- Generell tilbakemelding på resultatet av evalueringen. 
- Gjennomføring av forberedelsesfasen og sektorinvolvering. 
- Hvordan arbeidet med veikart skal tas videre i digitaliseringsstyret. 
- Forslag til finansiering av forberedelses- og gjennomføringsfasene. 

 
 


