
Prosjektnavn:
Fellestjeneste

beslutningsstøtte

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier: Anders Hansteen Reitan

Prosjektleder: Ole Martin Nodenes

Rapportdato 18.05.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Oppnevnt 
styringsgruppe og 
prosjektgruppe med 
møteplan for hele 2020

• Prosjektgruppen har 
hatt første møte med 
gjennomgang av hva 
som skal leveres og 
veien videre

• Prosjektgruppen er delt 
opp i 4 arbeidsgrupper 
for ulike administrative 
forretningsområder

• Utsendt maler for 
registrering av datasett 
og datakilder som skal 
inngå i fellesløsning

• Positiv stemning i 
prosjektgruppen for det 
oppdraget gruppen skal 
utføre

• Leverandør BI Builders 
har gjenskapt Units 
leveranse til UiT og 
deler av DFØ-leveransen 
til UiO-UiB gjennom sitt 
verktøy BI Builders i en 
PoC. Ansatte i Seksjon 
for dataanalyse og 
beslutningsstøtte har 
testet verktøyet og 
gjennomgått produktet 
som er levert. 

• Etablert kontakt med 
Gartner Analyst. 

• Begrensete økonomi i 
prosjektet

• Begrenset 
utrederkompetanse i 
prosjektet

• Komplekst område med 
mange valgmuligheter

• 4 arbeidsgrupper skal 
vurdere hvilke datasett 
og datakilder de ønsker 
tilgjengeliggjort 
gjennom løsningen

• Gartner analyst samtale

Oppsummering

30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet Fellestjeneste beslutningsstøtte. 
Følgende aktiviteter er planlagt i fase 1 (2020):
- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang 

sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og 

vedtatt Styringsdokument
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Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

Risikoelementer

1 Manglende forankring i sektoren for deres behov

2 Manglende ressurser i prosjektet

3 Manglende fremdrift i prosjektet

4 Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet
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Prosjektnavn:
Datadeling i høyere

utdanning og forskning

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier:
Sigurd Eriksson

Prosjektleder:
Per Hovde

Rapportdato
19.05.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Utarbeidet og forankret 
innhold i leveranseplan i 
prosjektgruppa

• Gjennomgang av 
sluttrapport fra 
evaluering av FS

• God prosess

• Gartners anbefalinger i 
tråd med prosjektets 
konseptuelle 
målsetninger

• Vanskelig å få tilgang på 
ressurser med 
inngående kompetanse 
på UH:IntArk (UiO)

• Avhengighet til valg som 
gjøres for modern-
isering av FS

• Forankring av 
leveranseplanen mht. 
ressurser og omfang av 
leveranser.

• Godkjenning av 
leveranseplanen i 
prosjektstyret

Oppsummering

• Jobber med forankring av leveranseplanens innhold og få tilgang til nødvendige ressurser for å oppfylle 
den.

• Prosjektstyre under etablering
• Styringsdokument under utarbeidelse

Forrige Nå Trend
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Risikoelementer

1 Prosjektet får ikke tilgang til kritiske ressurser (UH:IntArk-kompetanse)

2
Covid-19 krisen gir endrede prioriteringer i institusjonene som går på 

bekostning av innsats i prosjektet

3
Utfordringer med å integrere UH:IntArk med nasjonale felles-

komponenter for autentisering og autorisering

4
API’er mot sentrale tjenester i sektoren er for generelle og lite use case 

sentriske og kostnadsdrivende mht. å lage rollebaserte tjenester

5
Økt deling av data krever større fokus på begrepsharmonisering og –

differensiering og fokus på MDM etter hvert som behov for 

dette avdekkes. Risiko knyttet til tilgang til ressurser
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Prosjektnavn:
Masterdatakilderfor 

forskning

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier:
Frode Arntsen

Prosjektleder: Katrine Weisteen Bjerde

Rapportdato 18.5.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Bemanning er avtalt
• Referansegruppe er 

etablert for detaljering av 
brukerbehov, og første 
møter med gruppen er 
gjennomført

• Styringsgruppen er 
komplettert

• Langsiktig målbilde for 
arkitektur er skissert 

• Teknisk løsning er 
gjennomgått og justert

• Dialog er startet på alle 
punkter det man har 
avhengigheter

• Intern kvalitetssikring 
utført og tiltak planlagt

• God dialog i 
prosjektgruppen

• Klare, felles målbilder i 
tråd med Gartners 
anbefalinger

• Stort engasjement i 
referansegruppen og 
positive tilbake-
meldinger på de 
fremlagte planene

• Stor avhengighet av 
nøkkelpersoner i Unit 
gir utfordringer med 
fremdrift

• Viktig for ytterligere 
gevinstrealisering at 
videre utvikling også 
planlegges, så man ikke 
blir stående med 
minimumsløsningen

• Sluttføre 
detaljplanlegging

• Starte utviklingsarbeid
• Gjennomføre planlagte 

tiltak som resultat av 
intern kvalitetssikring

Oppsummering

Prosjektet er godt i gang med detaljplanleggingen, og det er enighet om langsiktig målbilde for arkitektur. 
Oppstart av selve gjennomføringen er forsinket pga endrede forutsetninger i tilgang til personressurser ift
opprinnelig plan. Tiltak er iverksatt for å korrigere avviket. Resultatet av detaljplanleggingen med revidert 
forslag til fremdriftsplan blir presentert i første styringsgruppemøte primo juni. 
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1
Manglende fremdrift pga høy belastning på prosjektleder 

med andre oppgaver

2

Manglende fremdrift på grunn av at man ikke får tilgang til 

kapasitet hos utviklere med helt nødvendig 
nøkkelkompetanse

3

Risiko for at det ikke legges planer for videreutvikling av 

masterdatakilder for forskning ut over minimumsløsningen 
som leveres i dette prosjektet.

4 Forsinkelse pgauventede teknologiske utfordringer
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Prosjektnavn:
Nasjonal samordning av 

masteropptak

Ansvarlig 
virksomhet:

UiO

Prosjekteier: Studie-BOTT

Prosjektleder: Camilla Haugland

Rapportdato 18.5.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

Oppsummering

Oppstart av prosjektet er utsatt til 1.9.20, pga. Korona og situasjonen ved lærestedene knyttet til denne. 
Unit ønsker å starte utvikling av basiskomponenter i teknisk løsning som planlagt 1.7.20. En betydelig 
andel av utviklingen er så grunnleggende at føringer fra prosjektet ikke vil ha noen betydning. Dette er 
under avklaring med prosjekteier. 

Prosjektstyre er under etablering. 

Forrige Nå Trend
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Prosjektnavn: Felles IAM - Pilotering

Ansvarlig 
virksomhet:

Uninett

Prosjekteier: Hildegunn Vada

Prosjektleder: Kjell J Sivertsen

Rapportdato: 18.05.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Ny prosjektleder kom på 
plass 1. mars.

• Prosjektgruppen hadde 
en liten uke med fysiske 
møter med 
Leverandøren like før 
Korona krisen gjorde 
dette umulig. Disse 
møtene var svært 
verdifulle for de senere 
daglige videomøtene.

• All dialog med 
leverandøren og UiB 
teamet har vært 
gjennomført på video.

• Fra mars har tiden blitt 
brukt til informasjons 
høsting hos UiB.

• Godt samarbeide i 
prosjektgruppen og 
med den amerikanske  
leverandøren (Identity 
Automation).

• Korona situasjonen har i 
liten grad, om noen, 
begrenset arbeidet i 
prosjektet.

• Arkitektur-målbildet  for 
løsningen begynner å 
sette seg.

• Det virker å være et sprik 
i hva som legges i 
begrepet Pilot: Uninett, 
Styringsgruppen, 
Leverandøren og den 
første institusjon ut UiB.

• Det er naturlig nok 
sterke avhengigheter til 
de Autorative kildene:
FS og SAP ØL
som betyr at tett dialog 
og gjensidig forståelse 
for behovene er svært 
nødvendig.

• IAM er et komplekst 
område som vil berøre 
alle applikasjonene som 
er i bruk ved instit.

• Det blir etablert et 
design for IAM. Det 
jobbes med en modell 
hvor det er en felles 
kjerne (CORE) med de 
institusjonelle 
spesialitetene rundt 
denne.

• Leverandøren vil legge 
fram et design 
dokument i juni, som 
etter «sign off», vil bli 
brukt av leverandøren 
for å sette opp piloten.

• Fra august vil 
operasjonalisering, 
testing og raffinering av 
piloten ha fokus

Oppsummering

30. januar ́ 20 ble Digitaliseringsstyret forelagt valg av leverandør av løsning til Felles IAM. Signering av kontrakten med 
den valgt systemleverandøren - Identity Automation - ble gjort 16/3-20.
Følgende aktiviteter er planlagt i (2020):
• Finne det mest hensiktsmessige designet for en felles IAM-løsning for en mest mulig effektiv og standardisert IAM-

løsning for UH sektoren.
• Pilotere IAM-løsningen for UiB basert på det valgte designet. Piloten må være klar til 1/1-21 når DFØ: SAP ØL går på 

luften hos UiB
• Piloten vil benytte IntArk der det er tilgjengelig/klart

Forrige Nå Trend

Fremdrift
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Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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Risikoelementer *)

4 Manglende standardisering av fellesløsningen

16
Manglende forankring. 

Beslutninger må dokumenteres, kommuniseres og forankres

18 Manglende koordinering med BOTT ØL og BOTT IntArk

27 UiB kan ikke realisere plan for pilot med leverandør

28 Manglende interface til SAP ØL og FS som benyttes

30
Tid frem til 1/1-21 kan bli krevende, da Scope ikke er satt (Hva må /skal 

ligge i Piloten?)

Øvrige risikoer er av lavere alvorlighet

18

16

27

28

30

*) Alle risikoer som har fått redusert alvorlighet, har fått det som 
følge av en bedre forståelse av miljøet rundt, designet og selve
løsningen. 
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Prosjektnavn:
Sikkerhetssatsing

2019-2022

Ansvarlig 
virksomhet:

Uninett AS

Prosjekteier: Anders Lund

Prosjektleder:
Maria Luces og Jørgen 

Nilsen

Rapportdato 18.05.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Etablert første iterasjon av 
analyseplattform (MVP)

• Klargjort avtaleverk for 
pilotering

• Mer systematisk og 
automatisert utveksling av 
trusselinformasjon

• Utført workshop med UiB 
og AHO for brukerinnsikt

• Allokering av prosjektleder 
og etablering av 
kjernegruppa for R&K i mars

• Invitasjon til oppstartsmøte 
i forum for 
informasjonssikkerhetsansv
arlige (CISOer) i sektoren er 
sendt

• Klargjort for kurs i ISO27001

• Klar for pilotering
• Ytelsen på programvare for 

analyseplattform svarer så 
langt til forventninger

• Stort fokus i prosjektene på 
kommunikasjon av 
helhetsbilde, 
sikkerhetsreisen (2019-
2020) og gevinster for 
sektoren

• Omforent 
prosjektgruppe når det 
gjelder visjon om framtidig 
Cybersikkerhetssenter

• Godt samarbeid og 
engasjement i 
prosjektgruppene

• Utarbeidelser og inngåelse 
av avtaler tar lang tid

• Sikre prioritert innsats opp 
mot gevinster

• Tilgjengelig fokusert tid fra 
ressurspersoner

• Operasjonalisere pilotering
• Etablere datavolum for 

analyse
• Etablere gode 

samarbeidsformer
/arbeidsdeling

• Kontinuerlig innsiktsarbeid 
ift brukerbehov

• Effektmålinger/konkretisere 
gevinster

• Gjennomføre oppstartsmøte 
i forum for CISOer

• Gjennomføre kurs i 
ISO27001

• Publisere veiledere i 
risikovurdering og 
ledelsessystem

Oppsummering

Ingen vesentlig avvik i forhold til framdriftsplanen. Prosjektet Analysesenter og Responsmiljø (A&R) har hatt fokus på å 
klargjøre det tekniske og juridiske grunnlaget for pilotering av nytt Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning. 
Prosjektlederen og kjernegruppen for prosjektet Rådgivningstjenester og Kompetanseheving (R&K) er på plass siden 
mars. Prosjektet jobber med å sette i gang planlagte leveranser for perioden Q2-Q3.
Pilotfasen med reelle pilotinstitusjoner (2020-2021), samt kontinuerlig innsiktsarbeid for å skaffe utvidet 
behovsforståelse fra et brukerperspektiv vil gi prosjektene relevant informasjon, erfaringsgrunnlag og måling av effekt på 
leveransene som skal inngå i et operativt Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning, i samarbeid med 
sikkerhetsmiljøene fra NTNU og UiO. 

Forrige Nå Trend
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1
Feil prioritering av leveranser, ikke i tråd med målsetninger og behovet i 

sektoren

2 Manglende kapasitet og gjennomføringsevne i prosjektene

3
Lite fremdrift i prosjektene som følge av manglende kapasitet fra 

ressurspersoner

4 Dårlig samarbeid og teamkultur blant deltakere i prosjektgruppene 

5 Manglende forankring hos interessentgruppen for Sikkerhetssatsingen

6 Viktige beslutninger på ledernivå forsinket

7 Utarbeidelse og inngåelse av avtaler med pilotkundene forsinket

8

9

10

3

1
2

4
5

6

7


