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Saksliste Digitaliseringsstyret, 28.08.2019

Nr. Type Tid Sak Innleder

12:00 (60) Lunsj

O 13:00 (40) Digital ledelse: Hva gjør de beste i staten? 

Hva kan Universitets- og høyskolesektoren lære?

Jon Iden, NHH

26/19 V 13:40 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby

27/19 V Godkjenning referat Ida Munkeby

13:45 (30) Runde rundt bordet, kort presentasjon

28/19 O 14:15 (10) Justeringer Digitaliseringsstyret og fagutvalg Kristin Selvaag

14:25 (15) Pause

29/19 O 14:40 (20) Status arbeid med handlingsplan og porteføljestyring Sigurd Eriksson

30/19 O 15:00 (30) Status for arbeidet med felles finansieringsmodell for investeringer Ingrid B. Brænden

31/19 V 15:30 (20) Rammeverk for kvalitetssikring av fellesprosjekter som skal inn i porteføljen Sigurd Eriksson

PwC
32/19 V 15:50 (30) Arbeidslivsportalen, finansiering og innlemmelse i porteføljen Ann Elisabeth Wedø

16:20 (15) Pause

O 16:35 (60) Arbeid for kvalitetsutvikling og innovasjon ved UiB Mathilde Holm og

Kjell Bernstrøm, UiB
19:00 Middag på Bryggeloftet og Stuene restaurant



Saksliste Digitaliseringsstyret, 29.08.2019

Nr. Type Tid Sak Innleder

33/19 V 09:00 (5) Møteplan for Digitaliseringsstyret 2020 Kjersti Lerstad

34/19 O 09:05 (15) Arbeid med å etablere styringsmodell for tjenesteforvaltning av 

fellestjenester

Kristin Selvaag

35/19 O 09:20 (15) Utredning av felles nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på 

tvers av utdanningsinstitusjoner

Arve Olaussen

36/19 O 09:35 (10) Digitalt system for emneevaluering - felles anskaffelsesprosess Ann Elisabeth Wedø

37/19 O 09:45 (30) Status eksisterende digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson

10:15 (15) Pause

38/19 O 10:30 (60) Orientering mulige nye prosjekter i porteføljen
(Beslutningsstøtte, Studentmobilitet, Masteropptak, Datadeling, Klientdrift)

Anders Hansteen Reitan, 

Ann Elisabeth Wedø, 

Sigurd Eriksson
39/19 O 11:30 (10) Evaluering av møtet

40/19 O 11:40 (5) Eventuelt

11:45 Lunsj og avslutning



DIGITAL LEDELSE: 

HVA GJØR DE BESTE I STATEN? 
HVA KAN UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN LÆRE?

JON IDEN, PROFESSOR VED NHH



Generelt mangler det teori og systematisert empiri om hva digitaliseringen gjør 
med kravene til ledelse. Dette gjelder også i offentlig sektor. Det er lett for at vi 
holder oss til tradisjonelle forestillinger om hva god ledelse innebærer. Det er 
imidlertid god grunn til å anta at ledere i en digital tid må prioritere annerledes og 
ta i bruk nye virkemidler.

For at vi skal lykkes med digitalisering av forvaltningen er det nødvendig å utvikle 
vår forståelse av hva endringene i ledelsesadferd handler om og hvilket nytt 
innhold vi må legge i begrepet «ledelse». Det må bygges ny kunnskap, og ledernes 
verktøykasse må fornyes. I mitt innlegg vil jeg presentere funn fra en studie av hva 
noen av de beste og mest digitalt orienterte lederne i offentlig sektor gjør og 
tenker, og hva vi kan lære av dette.



SAK 26/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN



Sak 26/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.



SAK 27/19 GODKJENNING AV REFERAT



Sak 27/19 Godkjenning av referat

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Referatet godkjennes.



SAK 28/19 JUSTERINGER DIGITALISERINGSSTYRET OG FAGUTVALG



Sak 28/19 Justeringer Digitaliseringsstyret og fagutvalg

Det har skjedd endringer mht. deltakere i Digitaliseringsstyret og fagutvalgene, hovedsakelig fordi 
medlemmer bytter jobb. Antall fagutvalg er også redusert ved at fagutvalget for infrastruktur, 
mellomvare og data (IMD) ivaretar oppgavene til fagutvalget for arkitekturstyring inntil videre.
Endringene er gjort i samråd med leder for Digitaliseringsstyret.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar endringene til orientering.

x 



SAK 29/19 STATUS ARBEID MED HANDLINGSPLAN OG PORTEFØLJESTYRING



Arbeid med handlingsplanen –
konkretisering av prosjekter og 

porteføljestyring

28. august 2019

Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit





Fra vedtak om handlingsplan 11.04.2019

• Digitaliseringsstyret tilrår at handlingsplanen legges til grunn for videre arbeid 
med digitalisering.

• Digitaliseringsstyret utøver porteføljestyring og beslutter hvilke prosjekter 
som skal gjennomføres og hvilke fellestjenester som etableres.

• Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en vurdering av om 
lokale behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, 
heller enn å gjennomføres lokalt. 



Fokusområder digitaliseringsarbeidet siden forrige 
møte i Digitaliseringsstyret

• Ferdigstilling av og lansering av Handlingsplanen på Digitaliseringskonferansen

• Oppfølging av prosjekter i fellesporteføljen 

• Konkretisering av prosjekter/tiltak gjennom fagutvalgene

• Utgangspunktet: prioriterte satsninger og initiativer identifisert gjennom arbeid med handlingsplan 

• Møter med institusjonene, UH-IT, BOTT, UHR, FFA

• Flere arbeidsmøter i fagutvalgene

• Etablering og utvikling av styringsprosesser/-modeller

• Justering av fagutvalgsammensetning

• Operasjonalisering finansieringsmodell 

• Prosjektmodellen (basert på Difis prosjektveiviser)

• Rammeverk for ekstern kvalitetssikring

• Porteføljestyringsprosessen

• Samarbeid Diku og Nokut om digitalisering for kvalitet i høyere utdanning 

• UH-lov-utvalget – innspill digitalisering



Orientering: 
Departementet forventer at Unit, Diku og NOKUT:

• Samarbeider konstruktivt om digitalisering for kvalitet i høyere utdanning og bidrar til 
dette løftet gjennom et samvirke av tiltak og virkemidler knyttet til:

1. Krav til utdanningsfaglig kompetanse

2. Stimulerende tiltak

3. Infrastruktur

4. Råd og veiledning

5. Kompetanseutvikling

6. Kunnskapsgrunnlag

7. Kontroll

• Samarbeider om gjennomføringen av tiltakene og presenterer et forslag til oppfølging for 
departementet innen 1. oktober 2019





Digitalisering og regelverksendringer

• UH-lov-utvalget har gitt oppdrag til Unit om innspill til behov for 
regelverksendringer som følge av digitalisering, frist 30.9.2019
• Utvalget har en målsetning om å utforme et robust lovforslag som skal stå seg 10-15 år 

fram i tid. Det er viktig at forslaget tar høyde for mulighetene som ligger i digitalisering 
innenfor alle deler av sektoren - utdanning, forskning, studieadministrasjon, ledelse, 
kontorstøtte mv - og gjør institusjonene i stand til å ta i bruk relevante digitale verktøy på 
disse feltene. Lovforslaget må samtidig ivareta krav til informasjonssikkerhet og 
personvern.

• Områder i bestillingen er knyttet opp med tema som ble identifisert i arbeidet 
med handlingsplanen
• Læringsanalyse, studentmobilitet, åpen forskning og andre aktuelle områder innenfor 

digitalisering

• Analyser fra fagutvalgene legges til grunn for Units innspill
• Behov for hjemmel knyttet til datadeling



Digitaliseringsporteføljen – nasjonale fellestjenester

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Finansierings-

ramme (MNOK)

Finansieres 

av

Målbilder i 

handlingsplanen Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn Under avklaring BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT
Adm og 

ledelse
Gjennomføring Grønn 134 NOK BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 

ledelse
Gjennomføring Grønn 152 MNOK BOTT MA1 2018-2022

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-

helse
Forskning Gjennomføring Grønn 108 MNOK HOD MF1 2017-2020

Nasjonal infrastruktur for 

bibliometri (NIB)
Unit Forskning Gjennomføring Grønn 3 MNOK (årlig) Unit MF3, MF6 2017-2020

Produktutvikling: Cristin Unit Forskning Gjennomføring Grønn 15 MNOK Unit MF2, MF3, MF6 2017-2021

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Planlegging Grønn 10,4 MNOK Unit MF1, MF2, MF3 2019 - 2020

Felles prosjekt for identitets- og 

tilgangsstyring (IAM)
Uninett IMD Planlegging Grønn 6 MNOK

BOTT, Unit, 

Uninett

MIMD1, MIMD2, 

MIMD3
2018-2023

Konseptutredning av fremtidig 

infrastruktur for data, registre, 

analyse- og statistikkpublisering 

Unit IMD Gjennomføring Grønn 8 MNOK Unit MIMD3, MIMD2 2019 - 2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjons

sikkerhet
Gjennomføring Grønn 70 MNOK Unit

MIS1, MIS3, 

MIS4, MIS5, MIS6
2019 - 2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Gul 35 MNOK
OsloMet, 

Difi

MU1, MU5, MU6, 

MU8
2018-2020

Produktutvikling: Felles 

studentsystem (FS)
Unit Utdanning Gjennomføring Grønn

1 MNOK (årlig, 

API)
Unit

MU1, MU3, MU5, 

MU7, MU8
2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Gul 11 MNOK Unit MU3, MU6, MU8 2017-2020



Behandling i Digitaliseringsstyret jan 2019 (fra referat)

• Porteføljen er påbegynt, og inneholder i dag 15 prosjekter. Kriterier for at noe tas inn i 
porteføljen er at det støtter opp under målbilder i handlingsplanen og andre styrende 
dokumenter.  

• Porteføljen skal tas som sak i hvert møte i Digitaliseringsstyret fremover. Hva som skal inn og 
hva som skal ut, samt risiko og avhengighetsstyring skal løftes frem for Digitaliseringsstyret. 

• Finansieringsmodellen blir et virkemiddel for å realisere porteføljen. 

• Data om ulike prosjekter analyseres og gir grunnlag for beslutninger og prioriteringer. 
Nødvendige data har vært utfordrende å få tak i. Det er nødvendig med bedre 
prosjektdokumentasjon generelt, slik at porteføljekontoret i Unit kan få nødvendige data for 
analyse og for å kunne gi gode analyser og anbefalinger.

• Digitaliseringsstyret synes at dette er en fin start. Sektoren ser behov for porteføljestyring og 
mener at dette blir viktig fremover. 



Porteføljestyring – en av Units hovedoppgaver



SAMSTYRINGSMODELL



OVERORDNET OPPGAVE- OG ROLLEDELING

Strategi og handlingsplan
Porteføljestyring, arkitekturstyring
Tjenesteoversikt – sikre lik forvaltning

Prosjektansvar for å etablere nye 
fellestjenester og plattformer 

Forvalte etablerte fellestjenester

Unit

• Fasiliterer prosess mot fagutvalg, digitaliseringsstyret og 
institusjoner

Fellesaktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS

• Ved omfattende brukerinvolvering skal gjennomføringsansvaret 
utøves i samarbeide med en UH-pilotinstitusjon

UiO, NTNU, UiB, UiT, andre sektoraktører

• Avhengig av egne strategier

Fellesaktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS

NTNU, UiO, UiB, UiT (BOTT), OsloMet, andre sektoraktører

• Ved behov for omfattende brukerinvolvering.



Fra strategi til handling – finansieringsmodellen for investeringer 
dekker både prosjekter og årlige rammer til den kontinuerlige 
produktutviklingen

Kontinuerlig produktutvikling

Administrasjon, 
ledelse kontorstøtte

Infrastruktur,
mellomvare og data

Informasjonssikkerhet og personvern

Utdanning Forskning

Målene i Digitaliseringsstrategien og andre strategiske dokumenter

Sektormålene

Prosjekter og Veikart for produktutviklingen

Strategi

Handlingsplan 
Målbilder og 

strategiske satsinger 

Porteføljestyring

Tjenestestyring



FRA LOKALT INITIATIV TIL FELLESTJENESTE



Prosjektmodellen



Porteføljestyringen tar utgangspunkt i de 3 første 
beslutningspunktene i DIFIs prosjektveiviser

AvslutteKonsept Planlegge RealisereGjennomføre

1 2 3 4 5 6

Aktuelle beslutningspunkter

• BP1 – Tilsagn til prosjektmandat

• BP2 – Avdekke om valg av konsept er det rette 

• BP3 – Avdekke om prosjektet vil være tilfredsstillende organisert og har rett 
kostnadsestimat og hensiktsmessig gevinstrealiseringsplan



Metodisk utgangspunkt – vi finner ikke opp noe nytt!

Inspirasjon og gjenbruk fra en rekke andre virksomheter:
eHelse, Skatt, NAV, DFØ, Husbanken, OsloMet…

Må tilpasses bruk i sektoren og vår styringsmodell
– ikke internt virksomhetsfokus



Bakgrunn – se til Finansdepartementets veileder for 
digitaliseringsprosjekter (under arbeid)

Hensyn ved utarbeidelse

• Oppnå rask og effektiv gjennomføring av 

kvalitetssikring

• Muliggjøre bruk av smidig og tidliginvolvering 

av leverandører

• Legge til rette for programtilnærming

• Understøtte økt fokus på gevinstrealisering



Digitaliseringsstrategien

Handlingsplan

Porteføljekriterier Prioriteringskriterier

Digitaliseringsstyret

Direktør/Ledermøtet

Fagutvalgene

UHR

Tjenestestyrene

FFA/RHF

Fagutvalgssekretariat

Institusjonene

Uninett/NSD

KD

Prioriterer Planlegge Koordinere Realisere

Prosjektforslag Prosjektplan Porteføljeplan Gevinstrealiseringsplan

Prosjektrapport Porteføljerapport Årshjul Prinsipper/rammer

Program-/
prosjektmetodikk

Budsjettering og 
økonomistyring 

Virksomhetsstyring

Portefølje-
modell

Tilgrensende 
områder

*

Strategi

Definisjoner

Aktører

Relatert

Aktiviteter

Maler og 
veiledere

Porteføljekontoret

UH-IT

Porteføljestyringsmodell

Utviklingsmetodikk



Porteføljekriterier (under arbeid)

• Prosjektet/veikartet (videreutvikling) oppfyller kriteriene for et nasjonalt 
prosjekt hvis:
• Prosjektet er et nasjonalt oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet.

• Prosjektet har nasjonalt omfang, mål og leveranser.

• Prosjektet gir gevinster for mer enn én virksomhet i sektoren.

• Prosjektet finansieres av mer enn én virksomhet i sektoren.

• Prosjektet finansieres helt eller delvis av felles midler for digitalisering i sektoren.

• Prosjektet utvikler fellestjenester og/eller felles infrastruktur i sektoren.

• Prosjektet utvikler felles arkitektur eller felles arkitekturprinsipper for sektoren.



Kriterier for prioritering på tvers av fagområdene
(under arbeid)

• Helhetlig vurdering av i hvilken grad tiltakene
• Bidrar til måloppnåelse for digitaliseringsstrategien og andre førende dokumenter, 

herunder politiske føringer. Understøtter realisering av strategiske satsinger i 
handlingsplanen for planperioden

• Skaper gevinster for sektoren i form av for eksempel delte investeringskostnader, 
stordriftsfordeler, gjenbruk/sambruk, bedre forhandlingsposisjon, kompetansedeling mv.

• Sikrer balansert portefølje mellom satsningsområdene



Sak 29/19 Status arbeid med handlingsplan og porteføljestyring

Status om arbeidet som pågår med å realisere Handlingsplanen.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar status i arbeidet med handlingsplan og porteføljestyringen til orientering.

Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet med å utarbeide prioriteringskriterier for 
porteføljestyringen.

x



Saksliste Digitaliseringsstyret, 29.08.2019
(oppdatert tidsplan dag 2)

Nr. Type Tid Sak Innleder

32/19 V 09:00 (10) Arbeidslivsportalen, finansiering Ann Elisabeth Wedø

30/19 O 09:10 (30) Status for arbeidet med felles finansieringsmodell for investeringer Ingrid B. Brænden

33/19 V 09:40 (5) Møteplan for Digitaliseringsstyret 2020 Kjersti Lerstad

34/19 O 09:45 (15) Arbeid med å etablere styringsmodell for tjenesteforvaltning av 

fellestjenester

Kristin Selvaag

35/19 O 10:00 (10) Utredning av felles nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på 

tvers av utdanningsinstitusjoner

Arve Olaussen

36/19 O 10:10 (10) Digitalt system for emneevaluering - felles anskaffelsesprosess Ann Elisabeth Wedø

10:20 (15) Pause

37/19 O 10:35 (10) Status eksisterende digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson

38/19 O 10:45 (60) Orientering mulige nye prosjekter i porteføljen
(Klientdrift, Beslutningsstøtte, Studentmobilitet, Masteropptak, Datadeling)

Tom Are Røtting

Anders Hansteen Reitan, 

Ann Elisabeth Wedø, 

Annette Grande Furset
39/19 O 11:45 (10) Evaluering av møtet

40/19 O 11:55 (5) Eventuelt

12:00 Lunsj og avslutning



SAK 30/19 STATUS FOR ARBEIDET MED 
FELLES FINANSIERINGSMODELL FOR INVESTERINGER



Finansieringsmodell for felles investeringer –
Steg i modellen

1. Engangsinnbetaling av 
investeringsmidler

2. Forvaltning av felles midler -
Utbetaling til 
gjennomføringsansvarlig(e)

3. Påfyll av investeringer -
Tilkoblingsavgift

4. Tjenestebetaling for ny 
tjeneste (løpende)



Avklaringer rundt mva og engangsinnbetaling fra
UH-sektoren

• Innbetalingene vil knyttes til en dokumentasjon/avtale om sameieskap til felles investeringer 

• Innbetalingene fra KDs UH-institusjoner er en engangsinnbetaling som kan tilbakebetales når 
ordningen avvikles, men har risiko for nedtapping av midler

• Sammenheng mellom forvaltning av midler, porteføljestyring, dokumentasjonskrav og avtaler, 
rapportering og regnskapsføring hos gjennomføringsansvarlig, ved hver institusjon, til 
Digitaliseringsstyret og internt Unit skal beskrives slik at avklaringene er konsistente, effektive 
og kan implementeres i tråd med ordningens intensjon

• Avklaringer rundt mva

• Engangsinnbetaling vurderes ikke til å være omsetning i momslovens forstand

• Tjenesteavgift vil ha mva på lik linje med brukerbetaling for tjenester. Situasjonen her er komplisert, 
og avklaring må på plass før første innbetaling av tjenesteavgift

• Ordningen skal evalueres i god tid før 2025, prøveordning fram til 2025



Investeringer IMD 
(infrastruktur, mellomvare og data)

Utviklingskostnad samfinansieres innebakt i tjenesteprisen

• Fordeler utviklingskostnad over levetiden til tjenester

Infrastrukturselskapene (Uninett og NSD) har mulighet for å benytte egenkapital 
eller låneopptak, kan avskrive kostnader over flere år. 

Utviklingskostnad inkluderer mulighet for å løfte lokal til nasjonal løsning, og 
kjøpe bruksrett for alle institusjoner. 



Sak 30/19 Status for arbeidet med felles finansieringsmodell for investeringer

Digitaliseringsstyret har vedtatt investeringsmodellen med finansiering for digitalisering.

Det er sendt brev til alle statlige universiteter og høyskoler under Kunnskapsdepartementet med 
orientering om innbetaling for 2020.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar orienteringen om finansiering av tiltak knyttet til infrastruktur, mellomvare og 
data til etterretning.

Digitaliseringsstyret tar orienteringen om gjennomføring av innbetaling 2020 til informasjon.





SAK 31/19 RAMMEVERK FOR KVALITETSSIKRING AV FELLESPROSJEKTER 
SOM SKAL INN I PORTEFØLJEN



Kvalitetssikring av prosjekter som 
realiserer digitaliseringsstrategien

Utkast rammeverk



Fra vedtak om finansieringsmodell 11.04.2019

• Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene 
skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. 
Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, 
leveransekvalitet og ressursbruk. 



Bakgrunn - Behov for et rammeverk for å kontrollere 
prosjekter ved ulike beslutningspunkter

• Det er et behov for koordinering og oppfølging av prosjekter slik at det etableres trygghet med 
hensyn til risiko, gevinstvurdering og framdrift i prosjektene

• Sikre at Digitaliseringsstyret ivaretar nasjonal styring og samordning og har en styrende rolle 
knyttet til felles tjenesteutvikling

• Skape forutsigbar og transparent tilråding og prioritering av prosjekter fra Digitaliseringsstyret 

«Målet for kvalitetssikring og rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter i UH-sektoren er knyttet opp til 
behovet for koordinering og oppfølging av prosjekter slik at det etableres trygghet med hensyn til risiko, 

gevinstvurdering og framdrift i prosjektene, jfr. Digitaliseringsstyrets vedtak i møte 11.april 2019.»



Rammeverket tar utgangspunkt i de 3 første 
beslutningspunktene i DIFIs prosjektveiviser

AvslutteKonsept Planlegge RealisereGjennomføre

1 2 3 4 5 6

Aktuelle beslutningspunkter

• BP1 – Tilsagn til prosjektmandat

• BP2 – Avdekke om valg av konsept er det rette 

• BP3 – Avdekke om prosjektet vil være tilfredsstillende organisert og har rett 
kostnadsestimat og hensiktsmessig gevinstrealiseringsplan



Gruppe Beskrivelse

A

• Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på over 10 MNOK

• Kvalitetssikring gjennomføres av ekstern kvalitetssikrer

• For disse prosjektene legger kvalitetsikringen til grunn at prosjektet har gjennomført en samfunnsøkonomisk 
analyse. Jfr utredningsinstruksen. Dersom prosjektet ikke omfatter andre virksomheter er det ikke pålagt om å 
følge utredningsinstruksens krav

B

• Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på mellom 2 og 10 MNOK 

• Kvalitetssikring gjennomføres av internt kvalitetssikringsmiljø i Units porteføljekontor

• For prosjekter i denne kategorien legger kvalitetssikringen til grunn at det gjennomføres forenklede analyser i 
henhold til utredningsinstruksen. 

C

• Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på under 2 MNOK 

• Det legges til grunn en forenklet kvalitetssikring som gjennomføres av sekretariatet til digitaliseringsstyret 

• For prosjekter i denne kategorien legger kvalitetssikringen til grunn at det gjennomføres minimums analyser i 
henhold til utredningsinstruksen

Prosjekter kategoriseres etter utviklingskostnad for å 
velge tilnærming til kvalitetssikring 



Omfang og kompleksitet styrer ressursbehovet

Gruppe Beskrivelse

A

• Kvalitetssikringen vil kreve en grundig gjennomgang av prosjektet ved BP2 og BP3
• For enkelte prosjekter vil det være behov for at kvalitetssikrer gjør egne analyser, for 

eksempel egne kalkyler, risikovurderinger og nyttevurderinger
• Forventet ressursbehov: 100 -150 timer ved BP2 og 80 -120 timer ved BP3

B

• Kvalitetssikringen vil kreve som minimum en gjennomgang av foreliggende dokumenter ved 
BP3. 

• Ved mer teknisk komplekse prosjekter for eksempel ved bruk av nye tekniske løsninger eller 
at prosjektet har grenseflater til andre prosjekter bør gjennomgang av foreliggende 
dokumenter ved BP2 vurderes

• I forbindelse med oppstart av kvalitetssikringen velges fokusområder for kvalitetssikringen.
Det legges ikke opp til egne vurderinger og analyser 

• Forventet ressursbehov: 40-60 timer ved eventuell BP2 og 30-50 timer ved BP3

C

• Kvalitetssikringen vil i all hovedsak kreve en bekreftelse på at foreliggende dokumenter ved 
BP3 er i henhold til forventninger

• Undersøkelsen skal bekrefte at dokumentasjonen foreligger og at den er på nivå med 
prosjektets omfang og kompleksitet

• Forventet ressursbehov: 10-20 timer ved BP2 og 10-20 timer ved BP3



Prosjekteier må i oppstartsfasen vurdere behovet for 
kvalitetssikring ut i fra prosjektets kompleksitet

Grad av 
kompleksitet og 

forretningsmessig 
påvirkning
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Kompleksitet og forretningsmessig påvirkning legger grunnlaget for kompleksiteten i kvalitetssikringen

• Kompleksitet og forretningsmessig påvirkning drives av grad av ny teknologibruk og 
grenseflater mot andre prosjekter

• En god kvalitetssikringsprosess krever et godt og tett samarbeid mellom ekstern 
kvalitetssikrer og de som har utarbeidet underlaget

• Kvalitetssikringen skal gjøres uavhengig av prosjektorganisasjonen, og uavhengig av UNIT 
og Digitaliseringsstyret for A-prosjekter



AKTIVITETER OG SJEKKLISTE
I KVALITETSSIKRING
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Steg

I rammeverket legges det opp til at kvalitetssikringen 
gjennomføres i 4 steg – avvik avhengig av prosjektkategori

53

Mobilisering

• Gjennomføre oppstartsmøte med 

prosjektgruppen

• Avklare forutsetninger for 

kvalitetssikringen

• Gjennomføre oppstartsmøte med 

prosjektgruppen

• Avklare forutsetninger for 

kvalitetssikringen

• Gjennomføre oppstartsmøte med 

prosjektgruppen

• Avklare forutsetninger for 

kvalitetssikringen

Vurderinger og analyser

• Gjennomgang av:

• Kostnadsestimater

• Gevinster

• Risikobilde

• Organisering, avhengigheter 

og forutsetninger

• Anbefaling

• Strategi for gjennomføring

• Eventuelt egne analyser av:

• Kostnadsestimater

• Risikobilde

• Gjennomgang av utvalgte 

fokusområder for kvalitetssikringen, 

For eksempel:

• Gevinst

• Kostnad

• Fremdrift

• Avdekke om foreliggende dokumenter 

er i henhold til forventninger

• Gevinst

• Kostnad

• Fremdrift

Rapporterimg

• Gjennomføre statusrapportering ved 

behov

• Utforme utkast til rapport

• Presentere rapport

• Sluttføre og overlevere sluttrapport

• Utforme utkast til rapport

• Sluttføre og overlevere sluttrapport

• Utforme utkast til rapport

• Sluttføre og overlevere sluttrapport

Informasjonsinnhenting

• Systematisk gjennomgang av 

dokumenter

• Arbeidsmøter med de sentrale 

interessentene

• Strukturert gjennomgang av 

dokumenter

• Strukturert gjennomgang av 

dokumenter



Hovedspørsmål og aktiviteter ved de ulike beslutningspunktene

Beslutnings-
punkt

Hovedspørsmål Kategori Aktiviteter

BP1

• Hvor viktig er det å løse 
dette behovet/problemet?

• Er behovet/problemet riktig 
definert og 
kontekstualisert?

Alle • Vurdering av behovsanalyse
• Utforme rapport og anbefaling for neste fase

BP2

• Skal prosjektet inn i den 
nasjonale porteføljen for å 
realisere 
digitaliseringsstrategien?

• Er konseptet riktig for 
behovet? 
(vurdering av alternativer)

A • Vurdering av behovsanalyse og mål
• For smidig utviklingsprosjekt: Sikre at prosjektet har tilstrekkelig involvering av brukere/forretning
• Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg
• Utforme rapport og anbefaling for neste fase

B • Vurdering av mål
• For smidig utviklingsprosjekt: Sikre at prosjektet har tilstrekkelig involvering av brukere/forretning
• Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg
• Utforme rapport og anbefaling for neste fase

C • Vurdering av mål
• Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg
• Utforme rapport og anbefaling for neste fase

BP3

Gien vurdering av anbefalt 
kostnadsramme, inkludert en 
vurdering av 
usikkerhetsavsetning, 
foreslått organisering og 
styring i gjennomføringsfasen

A • Vurdering av kostnadsestimater og usikkerhetsanalyse
• Vurdere prosjektets foreslåtte styrings- og organiseringsformer 
• For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk ivaretar både bestiller og prosjektets behov, 

samt om prosjektet har styringsmekanismer for oppfølging og beslutninger av produktkø, prioriteringer og 
akseptanse/”Done”

• Utforme rapport og anbefaling for neste fase

B • Vurdering av kostnadsestimater og usikkerhetsanalyse
• For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk ivaretar både bestiller og prosjektets behov
• Utforme rapport og anbefaling for neste fase

C • Vurdering av usikkerhetsanalyse
• For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk ivaretar både bestiller og prosjektets behov
• Utforme rapport og anbefaling for neste fase



Sak 31/19 Rammeverk for kvalitetssikring av fellesprosjekter som skal inn i porteføljen
Med bakgrunn i vedtak for sak 18/19 Finansieringsmodell for fellestjenester i Digitaliseringsstyret
11. april 2019, er det utarbeidet et rammeverk for kvalitetssikring av fellesprosjekter.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar Rammeverk for kvalitetssikring av prosjekter som realiserer 
digitaliseringsstrategien.





SAK 32/19 ARBEIDSLIVSPORTALEN, FINANSIERING 
OG INNLEMMELSE I PORTEFØLJEN



Referat fra behandling i DS:

Vedtak:

• Møte 1/2018, 28.08 2018:
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill fra drøftingen tas med i det 
videre arbeidet. Digitaliseringsstyret ønsker at det fremmes en vedtakssak med 
anbefaling om gjennomføring og detaljering av styrings- og finansieringsmodell for 
tiltaket.

• Møte 2/2019, 11.04.2019:
Digitaliseringsstyret stiller seg positiv til prosjektet og ønsker at prosjektet gjennomføres. 
Før endelig vedtak i Digitaliseringsstyret gjøres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, 
inklusive en vurdering av styringsmodellen. 

Saken legges fram for Digitaliseringsstyret på nytt så snart ekstern kvalitetssikring av prosjektet 
er gjennomført. Det skal samtidig foreslås en samfinansieringsmodell utenfor de felles 
investeringsmidlene.



Bakgrunnen for prosjekt Arbeidslivsportalen

Nasjonalt prosjekt

OsloMet eier prosjektet og 

Unit leverer ressurser til 

gjennomføringen. 

Styringsgruppen består av 

12 deltakere fra hele landet. 

Difi-midler tildelt.

Forprosjekt

I 2017 gjennomførte 

OsloMet et forprosjekt for å 

definere brukerbehovene til 

de ulike aktørene involvert i 

studentpraksis.

Påpekt behov

En intern arbeidsgruppe på 

OsloMet påpekte behovet 

for koordinering av 

praksisstudier, spesielt 

knyttet til praksisavtaler.

< 2017 2017 2018 - 2020



Utfordringer og ambisjoner for prosjektet

Stor grad av tilfeldighet og 
variasjon i studentenes 
opplevelse med praksis

Mye manuelt arbeid og lite 
standardiserte prosesser

Relevante 
praksissteder

Mer effektiv 
håndtering av 

praksis 

Bedre samhandling

Bedre faglig utbytte 
for praksissteder

Høyere kvalitet på 
studenter

Arbeidslivs-
portalen



Noen utvalgte gevinster og måling av disse

Prissatte nyttevirkninger

• Tidsbesparelse internt ved OsloMet: 0,8 timer 
spart per student i praksis (ca 10 000 timer 
per år)

• Tidsbesparelse i offentlig sektor som har 
OsloMet-studenter: 20 min per student per år 
(ca 3900 timer per år)

Ikke-prissatte nyttevirkninger

• Økt kvalitet for studentene

• Studiebarometeret, emneevalueringer

• Antall klager

• Økt kvalitet i admin-prosesser ved UH

• Antall e-poster

• Hvor tidlig fordelingen er klar

• Økt kvalitet i admin-prosesser ved praksissted

• Måle tidsbruk og tilfredshet

• Enklere prosesser for undervisere

• Underviserundersøkelsen

• Bedre omdømme og samhandling

• Tilfang av praksissteder og -plasser

Ikke-prissatte 
gevinster

Prissatte 
gevinster



Organisering av prosjektet

Prosjektstøtte

Ansvarlig: OsloMet

Referansegruppe

• Utdanningsinstitusjoner

• Studenter

• Praksissteder

Styringsgruppe

Prosjekteier: Nina Waaler

Prosjektleder

Royne Kreutz

Kommunikasjon og forankring

• Forankring

• Eksterne møter

• Kommunikasjon

• Interessenter 

Utvikling (Unit)

• Scrum master

• Produkteier

• Design og arkitektur

• Utvikling



Styringsgruppen



Ekstern kvalitetssikring

• PwC har gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet

Kvalitetssikringen har omhandlet:

• En vurdering av hvorvidt organiseringen av prosjektet er 
hensiktsmessig for å nå prosjektets mål

• Om smidig metodikk er egnet for fremtidige, tilsvarende prosjekter

• Organisering og håndtering av risiko

• Hvordan prosjektet følger opp kostnadene og nyttevirkningene som 
er estimert og verdsatt i planleggingsfasen



Konklusjon fra PwC

Kommentarer til funn i den eksterne kvalitetssikringen

• Den eksterne kvalitetssikringen viser at prosjektet er hensiktsmessig 
organisert, og har god styring og kontroll i prosjektets framdrift og 
leveranser. 

• PwC peker imidlertid på at Digitaliseringsstyret bør innarbeide praksis 
for å ta høyde for risikoavsetninger i prosjektsøknader. 

• PwC peker videre på at når løsningen skal bli nasjonal bør andre 
deltakende institusjoner utarbeide tilsvarende 
gevinstrealiseringsplaner, slik at den samlede samfunnsøkonomiske 
gevinsten realiseres. 



Arbeidslivsportalen som felles nasjonal løsning

• Arbeidslivsportalen åpner muligheter for bedre digital 

samhandling med arbeidslivet om praksis, arbeidslivsrelevans og 

studentoppgaver

• Arbeidslivet har uttrykt forventninger om at universiteter og 

høgskoler tar portalen i bruk

• Vil kunne gi betydelige gevinster for alle involverte



Videre utvikling av Arbeidslivsportalen

• I fase 1 av prosjektet er det prioritert å utvikle løsninger for de 
rammeplanstyrte, praksistunge utdanningene som lærer -og 
sykepleierutdanning

• Langt de fleste utdanningene vil kunne bruke portalen fra og med høsten 
2020

• Praksisfeltet ønsker en standardisert løsning for hvordan de skal 
samhandle med universiteter og høyskoler, noe som er et viktig moment i 
den videre utviklingen, og at portalen faktisk tas i bruk av alle

• Foreløpige planer for videre prioriteringer av utviklingsområder omhandler 
evaluering av studenter i praksis -og evaluering av praksisperioden samt 
trainee-program

• Forslag til videre utviklings/forvaltningsplan legges fram over nyttår



Andre initiativer og lignende løsninger

Praksisweb
• Lærerutdanningen
• Informasjon og skjemaer
• Sette sammen grupper

Elektronisk studentevaluering 
• Dag-til-dag vurdering av 

sykepleiestudenter i 
spesialisthelsetjenesten

• Valgte å standardisere 
læringsutbytter

Praktikportalen
• Mange likhetstrekk med 

Arbeidlivsportalen
• Vurdering og evaluering er 

ikke en del av løsningen

Digitalt valg av praksis (DVAP)
• Administrasjonen legger inn 

praksissteder i FS, og 
studentene lager ønskeliste 
i studentweb



Kompetanse Norge og livslang læring

• Kompetanse Norge har ansvar for det som til nå har vært omtalt som 
EVU, men som nå flyter over i begrepet livslang læring. 

• Kompetanse Norge skal sikre at:
• Voksne får tilgang til fleksibel opplæring.

• Norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling.

• Myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi 
trenger i framtida.

• Innvandrere får god norskopplæring og gode prøver .

• Både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning.



Tilgrensende initiativ til Arbeidslivsportalen:
EVU-plattform

• Kompetanse Norge gjennomfører en behovsanalyse for en EVU-
plattform på oppdrag fra KD – rapport leveres 01.09.2019

• Det er forventet at behovsanalysen følges opp med en 
konseptutredning av en plattform/økosystem for livslang læring

• I denne konseptutredningen må en se dagens tjenester og initiativ 
innenfor utdanning, i alle segmenter, i sammenheng.

• Arbeidslivsportalen vil omfatte tjenester som er relevante inn i en 
plattform for livslang læring knyttet til samhandling mellom 
utdanningsinstitusjoner og næringsliv om praksis-plasser (og 
lærlingeplasser)



Samfinansieringsmodeller

• Modell 1 er beregnet etter antall registrerte studenter ved 

sykepleier –og lærerutdanningene

• Modell 2 er beregnet etter totalt antall registrerte studenter



Virksomhet Sum studenter Beløp Sum studenter Beløp

Nord universitet 4 620 2 145 000 10 445 1 237 500

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 170 82 500 5 225 632 500

NTNU 5 080 2 365 000 38 570 4 565 000

OsloMet 8 920 4 152 500 19 190 2 282 500

Universitetet i Agder 3 935 1 842 500 12 010 1 430 000

Universitetet i Bergen 440 192 499 16 650 1 980 000

Universitetet i Oslo 850 384 999 25 780 3 052 500

Universitetet i Stavanger 3 915 1 815 000 10 560 1 265 000

Universitetet i Sørøst-Norge 4 365 2 035 000 16 700 1 980 000

UiT 3 150 1 457 500 14 940 1 760 000

Norges idrettshøgskole 310 137 500 1 090 137 500

Nores musikkhøgskole 100 55 000 800 110 000

Høgskolen i Innlandet 3 655 1 705 000 12 920 1 539 999

Høgskolen i Østfold 2 920 1 375 000 6 485 769 999

Høgskulen i Volda 1 430 660 000 3 710 440 000

Høgskulen på Vestlandet 9 060 4 235 000 15 290 1 815 000

Samisk høgskole 170 82 500 230 27 500

Kunsthøgskolen i Oslo 40 27 500 565 55 000

Høgskolen i Molde 355 165 000 2 075 247 500

VID 1 460 687 500 4 450 522 500

Lovisenberg DH 705 330 000 925 110 000

MF 15 27 500 1 190 137 500

Dronning Mauds Minne 2 030 935 000 1 315 165 000

Høyskolen Kristiania 8 350 990 000

NLA Høgskolen 1 250 577 500 2 405 275 000

TOTALT 58 945 27 472 498 231 870 27 527 498

Modell 1 Modell 2Sammenligning



Alternativ modell fra UiO og UiB inkl minstepris

Investeringsbehov-minste pris kr 23 777 498

Andel inv lærer/syke 70 kr 16 644 249

Andel alle studenter 30 kr 7 133 249

kr 23 777 498

Antall institusjoner Minste pris per inst. Minste pris inntekt totalt

25 kr 150 000 kr 3 750 000



Behandling i Fagutvalg for utdanning

• Møtet ble avholdt 19. august og referat fra møtet er under utarbeidelse, 
noe som innebærer at de endelige formuleringene fra behandlingen av 
saken ikke er behandlet av utvalget

• Fra sekretariatet er det notert fra diskusjonen om finansieringsmodell, at 
Fagutvalget går i retning av finansieringsmodell 2, men at det er viktig å 
adressere fase 2 og hva som skal utvikles videre

• Forutsetningene for støtte til modell 2 er at det må tilrettelegges for 
praksis og arbeidslivserfaring i andre profesjonsstudier og i disiplinstudier 
for at den skal dekke sektorens behov (kommentar fra UiB til saksnotatet til 
DS)

• I følge prosjektet vil dette bli ivaretatt når portalen går på lufta fra neste 
sommer av



Videre prosess

Leveranser i prosjektet

• Leveranse 1 (oktober) som omfatter en 
praksiskalender med oversikt over behov for 
praksisplasser samlet på ett sted i 
arbeidslivsportalen 

• Leveranse 2: Innmelding og oversikt over 
kapasitet fra praksisstedene. Manuell 
fordeling av studenter og formidling av 
resultat. 

• Leveranse 3: Studenter kan lese om 
praksissteder og sette opp ønskeliste. 
Fordelingsalgoritme og endringer etter 
formidlet resultat. Manuelt og autogenerert
informasjon. 

• Leveranse 4: Profil for veiledere og 
undervisere

Videre utvikling og drift

• Dialog med institusjonene om 
samfinansiering av modellen 

• Plan for videre utvikling og drift av portalen 
legges fram for DS over nyttår

• Tjenestestyring



Alternativ modell foreslått av UiB og UiO (70/30) med minstepris 150.000,-

Virksomhet Lærerstudenter Sykepleierstudenter Beløp modell 1 Beløp modell 2 Beløp modell 3 Differanse modell 2-3

Nord universitet 3215 1405 kr 2 145 000 1 240 026kr       1 775 875 kr 535 850

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 170 0 kr 82 500 620 310kr           358 745 -kr 261 565

NTNU 3300 1780 kr 2 365 000 4 579 012kr       2 771 003 -kr 1 808 010

OsloMet 6830 2090 kr 4 152 500 2 278 228kr       3 259 094 kr 980 866

Universitetet i Agder 3015 920 kr 1 842 500 1 425 822kr       1 630 598 kr 204 777

Universitetet i Bergen 440 0 kr 192 499 1 976 680kr       786 463 -kr 1 190 217

Universitetet i Oslo 850 0 kr 384 999 3 060 590kr       1 183 110 -kr 1 877 480

Universitetet i Stavanger 3085 830 kr 1 815 000 1 253 678kr       1 580 343 kr 326 665

Universitetet i Sørøst-Norge 2905 1460 kr 2 035 000 1 982 616kr       1 896 300 -kr 86 316

UiT 2000 1150 kr 1 457 500 1 773 670kr       1 499 077 -kr 274 593

Norges idrettshøgskole 310 0 kr 137 500 129 404kr           271 067 kr 141 663

Nores musikkhøgskole 100 0 kr 55 000 94 976kr             202 848 kr 107 872

Høgskolen i Innlandet 2870 785 kr 1 705 000 1 533 856kr       1 579 530 kr 45 674

Høgskolen i Østfold 2310 610 kr 1 375 000 769 896kr           1 174 022 kr 404 126

Høgskulen i Volda 1430 0 kr 660 000 440 449kr           667 922 kr 227 473

Høgskulen på Vestlandet 7325 1735 kr 4 235 000 1 815 222kr       3 178 646 kr 1 363 424

Samisk høgskole 170 0 kr 82 500 27 305kr             205 078 kr 177 773

Kunsthøgskolen i Oslo 40 0 kr 27 500 67 077kr             178 676 kr 111 600

Høgskolen i Molde 0 355 kr 165 000 246 343kr           314 076 kr 67 733

VID 0 1460 kr 687 500 528 302kr           699 159 kr 170 857

Lovisenberg DH 0 705 kr 330 000 109 816kr           377 527 kr 267 711

MF 15 0 kr 27 500 141 276kr           190 845 kr 49 568

Dronning Mauds Minne 2030 0 kr 935 000 156 116kr           763 664 kr 607 548

Høyskolen Kristiania 991 308kr           406 879 -kr 584 429

NLA Høgskolen 1250 0 kr 577 500 285 520kr           576 949 kr 291 428

TOTALT 43660 15285 kr 27 472 498 27 527 498kr     27 527 498 kr 0



Sak 32/19 Arbeidslivsportalen, finansiering og innlemmelse i porteføljen
I møtet i Digitaliseringsstyret 11. april 2019, ble det lagt fram sak om Finansieringsmodell for 
fellestjenester, samt Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt herunder forslag til 
samfinansieringsmodell. Saken om Arbeidslivsportalen ble ikke realitetsbehandlet da styret ønsket at 
det ble gjennomført en ekstern evaluering av prosjektet først. I saken om Finansieringsmodell ble det 
fremmet forslag om å se på alternativ finansiering for prosjektet Arbeidslivsportalen, utenfor 
fellesmidlene.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Opprinnelig 
forslag til 
vedtak

1. Arbeidslivsportalen etableres som et nasjonalt prosjekt som i fase 1 skal etablere en 
fellestjeneste for håndtering av praksisadministrasjon. OsloMet viderefører det utførende ansvar 
for etableringen i samarbeid med Unit.

2. Styret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning og gir honnør til prosjektet for god 
styring og kontroll.

3. OsloMet legger ut for prosjektkostnadene frem til overlevering til Unit for drift fra juni 2020. 
Institusjonene innbetaler en sum hver til inndekning av kostnadene per juni 2020, etter den 
ordinære fordelingsmodellen, jf Samfinansieringsmodell 2, vedlegg 3.

4. Det stilles en forventning om at alle aktuelle institusjoner med praksis har tatt tjenesten i bruk 
innen ett år etter at den er ferdig, dvs. innen juni 2021. I dette må hver institusjon utarbeide 
gevinstrealiseringsplaner.

x



Fordeling 70/30 (70%profesjonsstudenter og 30% totalt antall studenter)

Virksomhet Lærerstudenter Sykepleierstudenter Sum lærer+sykepBeløp modell 1 Beløp modell 2 Beløp modell 3 Differanse modell 2-3

Nord universitet 3215 1405 4620 kr 2 145 000 1 240 026kr       1 882 296 kr 642 270

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 170 0 170 kr 82 500 620 310kr           241 666 -kr 378 643

NTNU 3300 1780 5080 kr 2 365 000 4 579 012kr       3 034 367 -kr 1 544 646

OsloMet 6830 2090 8920 kr 4 152 500 2 278 228kr       3 599 436 kr 1 321 208

Universitetet i Agder 3015 920 3935 kr 1 842 500 1 425 822kr       1 714 107 kr 288 285

Universitetet i Bergen 440 0 440 kr 192 499 1 976 680kr       736 841 -kr 1 239 839

Universitetet i Oslo 850 0 850 kr 384 999 3 060 590kr       1 196 044 -kr 1 864 546

Universitetet i Stavanger 3085 830 3915 kr 1 815 000 1 253 678kr       1 655 925 kr 402 247

Universitetet i Sørøst-Norge 2905 1460 4365 kr 2 035 000 1 982 616kr       2 021 713 kr 39 097

UiT 2000 1150 3150 kr 1 457 500 1 773 670kr       1 561 843 -kr 211 827

Norges idrettshøgskole 310 0 310 kr 137 500 129 404kr           140 161 kr 10 757

Nores musikkhøgskole 100 0 100 kr 55 000 94 976kr             61 183 -kr 33 793

Høgskolen i Innlandet 2870 785 3655 kr 1 705 000 1 533 856kr       1 654 984 kr 121 128

Høgskolen i Østfold 2310 610 2920 kr 1 375 000 769 896kr           1 185 523 kr 415 627

Høgskulen i Volda 1430 0 1430 kr 660 000 440 449kr           599 605 kr 159 155

Høgskulen på Vestlandet 7325 1735 9060 kr 4 235 000 1 815 222kr       3 506 300 kr 1 691 079

Samisk høgskole 170 0 170 kr 82 500 27 305kr             63 765 kr 36 460

Kunsthøgskolen i Oslo 40 0 40 kr 27 500 67 077kr             33 199 -kr 33 877

Høgskolen i Molde 0 355 355 kr 165 000 246 343kr           189 953 -kr 56 390

VID 0 1460 1460 kr 687 500 528 302kr           635 768 kr 107 466

Lovisenberg DH 0 705 705 kr 330 000 109 816kr           263 411 kr 153 595

MF 15 0 15 kr 27 500 141 276kr           47 286 -kr 93 990

Dronning Mauds Minne 2030 0 2030 kr 935 000 156 116kr           710 446 kr 554 330

Høyskolen Kristiania 991 308kr           297 392 -kr 693 916

NLA Høgskolen 1250 0 1250 kr 577 500 285 520kr           494 284 kr 208 763

TOTALT 43660 15285 58945 kr 27 472 498 27 527 498kr     27 527 498 kr 0



Sak 32/19 Arbeidslivsportalen, finansiering og innlemmelse i porteføljen - Justert
I møtet i Digitaliseringsstyret 11. april 2019, ble det lagt fram sak om Finansieringsmodell for 
fellestjenester, samt Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt herunder forslag til 
samfinansieringsmodell. Saken om Arbeidslivsportalen ble ikke realitetsbehandlet da styret ønsket at det 
ble gjennomført en ekstern evaluering av prosjektet først. I saken om Finansieringsmodell ble det 
fremmet forslag om å se på alternativ finansiering for prosjektet Arbeidslivsportalen, utenfor 
fellesmidlene.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Endelig 
vedtak

1. Arbeidslivsportalen etableres som et nasjonalt prosjekt som i fase 1 skal etablere en fellestjeneste 
for håndtering av praksisadministrasjon. OsloMet viderefører det utførende ansvar for 
etableringen i samarbeid med Unit.

2. Styret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning og gir honnør til prosjektet for god 
styring og kontroll.

3. OsloMet legger ut for prosjektkostnadene frem til overlevering til Unit for drift fra juni 2020. 
Institusjonene innbetaler en sum hver til inndekning av kostnadene per juni 2020. Modellen som 
legges til grunn er etter en fordeling 70/30, der 70% beregnes etter antall registrerte studenter på 
profesjonsutdanningene innen lærer –og sykepleier, og 30% beregnes etter totalt antall registrerte 
studenter.

4. Det stilles en forventning om at alle aktuelle institusjoner med praksis har tatt tjenesten i bruk 
innen ett år etter at den er ferdig, dvs. innen juni 2021. I dette må hver institusjon utarbeide 
gevinstrealiseringsplaner.

5. Unit ivaretar dialog med institusjonene om Arbeidslivsportalen som felles prosjekt og finansiering 
av investeringskostnadene, jf pkt 3 i vedtaket. 

x



ARBEID FOR KVALITETSUTVIKLING OG INNOVASJON VED UIB

KJELL BERNSTRØM, UNIVERSITETSDIREKTØR
MATHILDE HOLM, PROGRAMDIREKTØR FOR DIGITALISERING



Arbeid for kvalitetsutvikling og innovasjon ved UiB

• Innledning ved universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

• Tredjepartsportalen og UiB læringslab

• SAFE/Lab-IT og sammenhengende verdikjeder for forskning

• Prosjekt tjenesteutvikling – kultur, kompetanse og innovasjon 



SAK 33/19 MØTEPLAN FOR DIGITALISERINGSSTYRET 2020



Digitaliseringsstyrets møtedatoer i 2020:

• Torsdag 30. januar

• Onsdag 29. april

• Torsdag 3. september

• Torsdag 19. november



Sak 33/19 Møteplan for Digitaliseringsstyret 2020
- Ifølge mandatet skal Digitaliseringsstyret avholde 3-5 møter hvert år.
- Unit er sekretariat og har ansvar for å utvikle et felles årshjul.
- Evaluering våren 2019 viser at medlemmene vurderte antall møter i året som passende.

- Unit foreslår at det legges opp til 4 møter i år 2020.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar fremlagte møteplan for 2020.

x



SAK 34/19 ARBEID MED Å ETABLERE STYRINGSMODELL 
FOR TJENESTEFORVALTNING AV FELLESTJENESTER



Det eksisterer i dag flere ulike styringsmodeller for videreutvikling og forvaltning av fellestjenestene. I det 
videre arbeidet, og innen utgangen av 2019, skal det etableres en felles styringsmodell for videre utvikling 
og forvaltning av fellestjenester. Styringsmodellen besluttes av Digitaliseringsstyret.

Fra Handlingsplan 2019-2021

Styringsmodellen

TJENESTESTYRINGSTRATEGISK STYRING

KD

Digitaliseringsstyret

Forskning Utdanning
Adm., 

ledelse og
kontorstøtte

Infrastr., 
mellomvare og 

data

Arkitektur

Informasjonssikkerhet og personvern

Fagutvalg UH-IT

FFA og 
RHF-enes strategigr.

NSD AS
UNINETT AS

Andre (ved behov)

Råd

Brukergrupper

Konsortiet- og
tjenesteområde- styrer

UHR-utvalg

Strategiske føringer

Innspill

Unit



FELLESTJENESTER

IMD
Infrastruktur, mellomvare og data

Administrasjon
Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

ForskningUtdanning

GAUS - Godkjenning av
utenlandske studier

mooc.noBIBSYS DLR

NVB - Nasjonal 
vitnemålsdatabase 

RUST - Register for 
utestengte studenter

Brage

BiRD

DUCT VortexNettskjema

STAR Datavarehus

BARESystemintegrasjoner

NSD Datahåndteringsplan

NSDstat Pro
NSD Dataarkiv

High Performance
Computing

Research Data 
Archive

Storage of scientific 
project data

Advanced User Support

easyDMP

UH-IaaS UH-AD
Forskningsnett

Nettadministrasjon

Logganalyse

Sikkerhetsanalyse

NSD Personverntjenester

NSD WebSurvey

Celius valgsimulering
NSD Samfunnsveven ESS EduNet



Tjenestestyring



Aspekter som påvirker  utarbeiding av modell

• Enkel modell (få styrer og råd)

• Modell med flere (dedikerte) styrer og råd

• Finansiering (brukerfinansiering/konsortier, MVA eller ikke)

• Rammer for styring



Prosess

• Utarbeide skisser og beskrivelser

• Drøfte og få innspill fra i sektorene

• Legge fram forslag i DS i november



Sak 34/19 Arbeid med å etablere styringsmodell for tjenesteforvaltning av fellestjenester

Styringsmodell for tjenesteforvaltning vil reflektere de samlede virkemidlene for en felles styring og 
forvaltning av fellestjenester. Det kan innebære flere tjenestestyringsmodeller, og omfatter omforente 
organiseringsmodeller, beslutningsprosesser, betalingsmodeller, arbeid med mål og veikart, og felles 
avtaleverk. Arbeidet skal beskrive hvordan venstre og høyre del av styringsmodellen skal samvirke.

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

x



SAK 35/19 UTREDNING AV FELLES NASJONALE LØSNINGER FOR TILGANG 
TIL LÆRINGSRESSURSER PÅ TVERS AV UTDANNINGSINSTITUSJONER

eller kort og godt

«LOR-utredningen»



Bakgrunn

• Meld. St. 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning»:

• Regjeringen forventer vesentlig mer samarbeid og deling av læringsressurser på tvers 
av universiteter og høyskoler.

• Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren:

• «5.3.2 Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner» er et konkret mål.

• Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning:

• «Prosesser og felles løsninger for økt produksjon og deling av digitale læringsressurser» 
er et prioritert område.



Gevinster ved LOR

• Økt kvalitet i undervisningen 

• ved å dele og gjenbruke godt læringsinnhold internt og på tvers 
av universiteter og høyskoler

• Reduserte kostnader

• ved at læringsinnhold deles og gjenfinnes i stedet for å 
produseres og lagres flere ganger

• gjelder produksjonskostnader og lagringskostnader

• gjelder også tidsbruk knyttet til å finne frem til godt 
læringsinnhold



Rapporten

…har et to-delt budskap:

1) Foreslår en teknisk løsning for et nasjonalt LOR:
Videreutvikle DLR-løsningen fra Unit

2) Men, valget av teknisk løsning for et LOR er bare en av flere forutsetninger. 

«Uten at det arbeides med delingskultur, endringsledelse, opphavsrettslige 
problemstillinger og et godt innføringsprosjekt, vil man ikke lykkes med å 
nå målet om utstrakt deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner».

Arbeidet med endringsledelse og delingskultur er en stor utfordring og vil  
pågå over mange år.



Tilrettelegging for god delingskultur

Foreslåtte fellestiltak: 

1. Nasjonale insentiver gjennom Dikus kvalitetsprogrammer. 

2. Policyer på institusjonene (bla. for hvor læringsinnhold lagres).

3. Insentiver på institusjonsnivå, f.eks. krav om deling når medieproduksjoner mottar støtte.

4. Meritteringsordninger der den enkelte lærer får anerkjennelse for å dele læringsressurser.

5. Vurdering av den enkelte institusjons og lærers innsats når det gjelder å dele egenprodusert 
innhold. 

6. Kompetanseheving innen kreditering/opphavsrettslige forhold.

7. Holdningsskapende tiltak/utviklingsprogrammer om fordeler med å dele, eksempler på at 
det fungerer i praksis.

8. DelRett som opphavsrettslig ressurs kan linkes opp fra LOR.



Finansiering

• Forslag til finansiering
• Tilpasse DLR-løsning i tråd med anbefalinger for nasjonal løsning

• Behov for sentral finansiering (fra Kunnskapsdepartementet): 2 mill. kr første år og 2 mill. kr 
påfølgende år for å dekke investeringer.

• Sentralt innføringsprosjekt (planlegging, dokumentasjon, kursmateriell, eksempler, 
maler, avklaringer, etc.)

• Behov for sentral finansiering (fra Kunnskapsdepartementet): 3 mill. kr første år og 2 mill. kr 
påfølgende år.

Samlet finansiering 5 mill. første år, 4 mill. påfølgende år. LOR Inngikk i Satsningsforslag 
2020 «Digitalisering av utdanning»

• Driftskostnader foreslås brukerfinansiert tilsv. som for andre tjenester



Sak 35/19 Utredning av felles nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner

Kunnskapsdepartementet ba Unit, i samarbeid med Diku og UH-institusjonene, om å utrede nasjonale 
løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Rapporten vektlegger 
at det handler om mye mer enn å implementere en valgt teknisk løsning, for eksempel er tilrettelegging 
for god delingskultur essensielt. Det foreslås å videreutvikle DLR fra Unit, samt å etablere et sentralt 
innføringsprosjekt.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x



SAK 36/19 DIGITALT SYSTEM FOR EMNEEVALUERING 
- FELLES ANSKAFFELSESPROSESS



Om anskaffelse av digitalt system for emneevaluering

• Flere løsninger for emneevaluering i dag

• Løsningene som er i bruk medfører mye manuelt arbeid, er i liten grad integrert 
med LMS-ene eller andre systemer, og mangler til dels funksjonalitet

• Det finnes flere gode løsninger for emneevaluering i markedet. Denne type 
løsninger griper inn i institusjonenes kvalitetssystemer og er ikke LMS-
funksjonalitet, men må gjerne kunne integreres med LMS-ene.

• Mange institusjoner ønsker en felles prosess for å anskaffe en digital løsning 
for emneevaluering. 

• Dette støttes av prioriteringsrådet for undervisningsnære tjenester og av 
Fagutvalget for utdanning. 

• Unit vil derfor gjennomføre en felles anskaffelse i tråd med etablert praksis for 
fellesanskaffelser.



Finansiering

• 100% brukerbetaling etter 30/70 modell (30% er fastpris)

• Gjennomfører prosess på vanlig måte
• Institusjonene melder interesse gjennom en tentativ påmelding i forkant av 

anskaffelsesprosessen

• Når denne er gjennomført, skjer det en bindende påmelding for bruk av løsningen



Sak 36/19 Digitalt system for emneevaluering - felles anskaffelsesprosess
Mange institusjoner ønsker en felles prosess for å anskaffe en digital løsning for emneevaluering. Dette 
er et modent grasrotinitiativ som støttes av prioriteringsrådet for undervisningsnære tjenester 
og av fagutvalget for utdanning. Unit vil derfor gjennomføre en felles anskaffelse i tråd med etablert 
praksis for fellesanskaffelse.

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og stiller seg bak at prosjektet innlemmes i den nasjonale 
prosjektporteføljen.

x 



SAK 37/19 STATUS EKSISTERENDE DIGITALISERINGSPORTEFØLJE 



Eksisterende portefølje

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Finansierings-

ramme (MNOK)

Finansieres 

av

Målbilder i 

handlingsplanen Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn Under avklaring BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT
Adm og 

ledelse
Gjennomføring Grønn 134 NOK BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 

ledelse
Gjennomføring Grønn 152 MNOK BOTT MA1 2018-2022

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-

helse
Forskning Gjennomføring Grønn 108 MNOK HOD MF1 2017-2020

Nasjonal infrastruktur for 

bibliometri (NIB)
Unit Forskning Gjennomføring Grønn 3 MNOK (årlig) Unit MF3, MF6 2017-2020

Produktutvikling: Cristin Unit Forskning Gjennomføring Grønn 15 MNOK Unit MF2, MF3, MF6 2017-2021

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Planlegging Grønn 10,4 MNOK Unit MF1, MF2, MF3 2019 - 2020

Felles prosjekt for identitets- og 

tilgangsstyring (IAM)
Uninett IMD Planlegging Grønn 6 MNOK

BOTT, Unit, 

Uninett

MIMD1, MIMD2, 

MIMD3
2018-2023

Konseptutredning av fremtidig 

infrastruktur for data, registre, 

analyse- og statistikkpublisering 

Unit IMD Gjennomføring Grønn 8 MNOK Unit MIMD3, MIMD2 2019 - 2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjons

sikkerhet
Gjennomføring Grønn 70 MNOK Unit

MIS1, MIS3, 

MIS4, MIS5, MIS6
2019 - 2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Gul 35 MNOK
OsloMet, 

Difi

MU1, MU5, MU6, 

MU8
2018-2020

Produktutvikling: Felles 

studentsystem (FS)
Unit Utdanning Gjennomføring Grønn

1 MNOK (årlig, 

API)
Unit

MU1, MU3, MU5, 

MU7, MU8
2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Gul 11 MNOK Unit MU3, MU6, MU8 2017-2020



Alle fagområdene har nå pågående prosjekter



Bredere dekning av målbilder med 
sikkerhetssatsningen

• Sikkerhetssatsningen dekker 5 av 
6 målbilder for 
informasjonssikkerhet i 
handlingsplanen



Simulering - jevnere dekning av strategiske 
målbilder

• Adm og ledelse øker sin 
målbildedekning



Sak 37/19 Status eksisterende digitaliseringsportefølje

Unit har etablert en felles portefølje og porteføljestyring 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.

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

x 



SAK 38/19 ORIENTERING MULIGE NYE PROSJEKTER I PORTEFØLJEN
(BESLUTNINGSSTØTTE, STUDENTMOBILITET, MASTEROPPTAK, DATADELING, 

KLIENTDRIFT)



SAMSTYRINGSMODELL



UTDANNING

FORSKNING

ADMINISTRASJON 
LEDELSE OG 

KONTORSTØTTE

Framtidens læringsprosesser
Forenklet studieadministrasjon og opptak

PRIORITERTE INITIATIV
Prioriterte initiativ Eksempler på aktuelle tiltak

INFORMASJONS-
SIKKERHET OG 
PERSONVERN

INFRASTRUKTUR 
MELLOMVARE OG 

DATA

Studentmobilitet
Arbeidslivsportalen
SO / forenkle studieadm. prosesser

Forenkle forskningsadministrasjon
Åpen forskning

Gode og sammenhengende støttetjenester
Enklere tilgang til data

Administrative fellestjenester til UH-sektoren
Etablering av tekniske løsninger som muliggjør 
beslutningsstøtte

Økonomi, lønn
Sak/arkiv
Strategisk HR
Beslutningsstøtte og Læringsanalyse

Informasjonssikkerhet og personvern i 
digitalisering.

Sikkerhetskultur, sikkerhetsbevissthet
Styrke overvåkning og hendelseshåndtering

Infrastruktur for identitet, tilgang og data
Infrastruktur for nettverk, lagring og 
beregninger

Gjenbruk av data – masterdata
Identitets- og tilgangsstyring
Integrasjonsløsninger

Område



KLIENTDRIFT



Klientdrift – bakgrunn

• Klientdrift legger beslag på betydelige ressurser hos institusjonene, og flere 
institusjoner er i gang med eller har under planlegging omstillingsprosjekter 
hvor kapabilitetene på IT-området skal omstilles fra drift til utvikling.

• Klientdrift inngår i handlingsplanens satsinger under fagområdene IMD og 
administrasjon

• Mulighetsstudie gjennomført som en del av UH-skyprogrammet

• UH-IT har oppfordret Unit til å vurdere mulige felles løsninger for klientdrift i 
sektoren



Klientdrift – konseptfase

• Unit har gitt Uninett i oppdrag å gjennomføre en konseptfase som skal lede 
frem til prosjektforslag, prosjektbegrunnelse og faseplan for fremtidens 
klientdrift i UH-sektoren.

• Arbeidet skal gjennomføres i samspill med sektoren

• Arbeidet skal peke på mulige synergier og sikkerhetsgevinster når en ser 
forskningsnett, campusnett, tilgangskontroll og klientdrift i sammenheng.

• Konseptvurderinger med prosjektforslag vil legges frem for behandling i neste 
møte i Digitaliseringsstyret

• Arbeidet sorterer heretter under IMD-området



Klientdrift – analyseområder



Konseptutredning -

Nasjonal klientdrift

––––

Digitaliseringsstyret

Bergen, 28. august 2019







Hvordan involvere sektoren?

• Gjenbruk av EUNIS (European University Information System) benchmarkdata
for BOTT + OsloMet fra 2017

• Tema-workshops og intervjuer

• Presentasjon Fagutvalg IMD 11.september

• Diskusjon på UH IT 12.september

• Det nedsettes en referansegruppe som skal møtes 2-3 ganger i høst, så langt 
bekreftede deltakere fra:
• UiO, UiB, UiA, OsloMet, Høyskolen Kristiania



Vi har satt fart – og trenger hjelp fra 
institusjonene til å holde farten oppe!

Kartlegge nåsituasjon

• Dagens klientdriftsløsninger og volum

• Kostnads- og ressursbilde

• Styrker og utfordringer med dagens 
modeller

• Simuleringer av dagens nivå mot kjente 
stordriftsmodeller

Beskrive fremtidsbilde

• Hvilke makrotrender ser vi?

• Kartlegge brukerbehov til ulike personas, 
f.eks.: 
• «Naturvitenskaplig forsker med 

omfattende bruk av labutstyr»

• «Administrativt ansatt i 
økonomiavdelingen»

Det er kritisk at representanter for institusjonene stiller opp til intervjuer og workshop, 

og ikke minst deler data med prosjektgruppen



Milepæl Planlagt dato

Målbilde definert 6. september

Analyse nåsituasjon 20. september

Konseptevaluering gjennomført
Anbefalt konsept identifisert

18. oktober

Prosjektforslag utarbeidet 1. november

Rapport behandlet i Digitaliseringsstyret 20. november



Digital infrastruktur – Above and Beyond?
Britannia | 11.–12. november 2019



uninett.no

@Uninett @Uninett Uninett uninettnorge



BESLUTNINGSSTØTTE



Målbilder Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

MA1

MA 1.1

MA1.2

MA1.3

MA2

MA3

Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative behov

Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt er forbedret og effektivisert gjennom 
standardisering og digitalisering

Mulighetene for automatisering og selvbetjening er godt utnyttet slik at tjenestene framstår som 
enkle, effektive og brukervennlige

Alle tjenester, informasjon og kommunikasjon er så langt det er mulig digitalt tilgjengelige

Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte

Administrative ansatte har nødvendig digital kompetanse til å utføre sine oppgaver effektivt



Tilgrensede initiativer og interessenter

• «En digital offentlig sektor, digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-
2025»; målsetning om økt deling og gjenbruk av data for verdiskapning

• Konseptutredning av fremtidig infrastruktur for tilgang til data om KDs 
sektor

• Samarbeid med området IMD med hensyn på felles datadefinisjoner og 
masterdata, samt forskning og utdanning gjennom 
initiativene «Gode rapporter og beslutningsstøtte (F9)» og «Læringsanalyse
(U4)»

• Datavarehus UiB/UiO/UiT

• Mange gode lokale initiativer på området

• Avgrensing: I første omgang vil konseptet omhandle administrative data



Utvikling innen virksomhetsstyring

Trend fra 
historiske

data

Nær 
sanntids BI

AI støttede 
beslutninger



Hva ønsker vi å oppnå?

Grunnleggende 
kjernefunksjonalitet
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Felles presentasjonsløsning
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STUDENTMOBILITET



STRATEGISKE PRIORITERINGER UTDANNING

➢Framtidens læringsprosesser
• Bedre læring gjennom nye digitaliserte lærings- og 

vurderingsformer som understøtter livslang læring og 
digital mobilitet

- heve digital kompetanse

- læringsanalyse

➢Forenklet studieadministrasjon og 
studentopptak

- standardiserte grensesnitt for gjenbruk av data

- modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for 

samordnet masteropptak, opptak til videreutdanning og 

andre fellesopptak

- forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for 

mobilitet og internasjonal studentutveksling

- arbeidslivsportalen for mer praksisnær utdanning



Behandling i Fagutvalg for utdanning 

Vedtak i møtet 26.06.2019:

Det som har første prioritet er å understøtte søknadsprosessen slik at 
arbeidet hos den enkelte institusjon forenkles så langt det er mulig. Dette er 
allerede omfattende arbeidsoppgaver og med ønsker om økt utveksling må 
vi få på plass bedre systemstøtte for de delene av prosessen som er mest 
arbeidskrevende.

Vedtak i møtet 19.08.19  (NB! ikke godkjent referat):

• Utvalget er generelt positive til at det settes ny kraft bak dette

• Ønsker en referansegruppe med flere institusjoner med i arbeidet

• Bør også koble på nasjonalt nettverk og høyskolene samt NSO



Bakgrunn

• De politiske målsettingene fra både EU og KD er at andelen 
utvekslingsstudenter skal øke betraktelig framover; målet er 20 % 
innen 2020, og 50 % på sikt

• Det administrative arbeidet i tilknytning til studentmobilitet preges av 
mange manuelle arbeidsprosesser innen et komplekst saksfelt

• Studentene opplever å måtte forholde seg til mange flater med mye 
informasjon - komplekst



Om prosjektet - Konseptfase

Konseptfasen skal avklare hvorvidt det er mulig, og evt. planlegge for, å 
oppnå følgende gevinster gjennom et prosjekt:

• Redusere antallet helmanuelle og papirbaserte arbeidsoppgaver knyttet til 
studentutveksling.

• Mer effektive arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling

• Bedre kvalitet på informasjonen og opplysningene som utveksles i 
forbindelse med studentutveksling 

• Bedre oversikt over relevant informasjon fra partnerinstitusjoner; 
institusjonsinformasjon, emneinformasjon, nominasjons- og 
opptaksrutiner, læringsavtaler, utvekslingsperiodens varighet, oppnådde 
resultater. 



Videre prosess

• Arbeide videre med prosjektplanen, herunder organisering og 
forankring

• Avklare deltakende institusjoner i prosjektet

• Behandling i DS i november



FELLES SAMORDNET MASTEROPPTAK



STRATEGISKE PRIORITERINGER UTDANNING

➢Framtidens læringsprosesser
• Bedre læring gjennom nye digitaliserte lærings- og 

vurderingsformer som understøtter livslang læring og 
digital mobilitet

- heve digital kompetanse

- læringsanalyse

➢Forenklet studieadministrasjon og 
studentopptak

- standardiserte grensesnitt for gjenbruk av data

- modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for 

samordnet masteropptak, opptak til videreutdanning og 

andre fellesopptak

- forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for 

mobilitet og internasjonal studentutveksling

- arbeidslivsportalen for mer praksisnær utdanning



Bakgrunn for prosjektet

• Hvert lærested har etablert egne rutiner, frister og arbeidsprosesser 
for opptak til mastergradsutdanningene

• Arbeidet er preget av mye manuelle arbeidsprosesser

• Søkere søker direkte til de ulike lærestedene

• Det er grunn til å tro at det gjøres mye dobbeltarbeid på lærestedene 
ved at de samme søkerne behandles flere steder

• UHR-utredningen fra 2013 resulterte i et forslag til modell for et 
samordnet masteropptak i (2015)



Om prosjektet
Hovedprodukter Beskrivelse 

Nasjonal samordning av opptak 

til masterprogrammer 

Ett felles nasjonalt samordnet opptak om bygger på prinsippene fra 

opptak til grunnutdanninger. Felles prioritert søknad, frister, etc.  

Ny arbeidsprosess for 

masteropptak 

Ny arbeidsprosess for saksbehandlere på lærestedene.  

Ny digital løsning for søking og 
saksbehandling av søknader 

Units løsning for fagskoleopptak videre utvikles til å dekke behovet for ny 

felles søknadsportal og saksbehandlerklient for masteropptak.  

Ny forskrift om opptak til 
masterprogram 

Utrede ny, nasjonal forskrift om opptak til masterprogrammer.  

Utrede etablering av nasjonal 
koordineringsfunksjon 

Mange har ønsket et nasjonalt «silingsledd» for mastersøknader, med 

særlig kompetanse på utenlandsk, høyere utdanning.  

 



Behandling i Fagutvalg for utdanning 

Vedtak i møtet 26.06.2019

Innspillene tyder på at det er bred samling om å starte prosessen med å realisere et nasjonalt 
masteropptak. Fagutvalget er samlet om at BOTT er prosjekteier for et samordnet masteropptak, men 
vektla at også andre institusjoner må være med i utviklingen, bl.a. ved å involvere opptakslederforum 
samt som deltakere i styrings- og arbeidsgrupper.

Fagutvalget ønsker at BOTT ferdigstiller et prosjektforslag til neste møte i Digitaliseringsstyret.

Vedtak i møtet 19.08.2019 (NB! ikke godkjent referat)

• Bør ha tydelige gevinstplaner og forklare budsjettet bedre (inkl. forholdet til fagskoleopptaket)

• Bredden av ulike studieprogrammer må inn samt også studentperspektivet

• Inkluder Opptakslederforum og evt. en referansegruppe, legge en realistisk og effektiv fremdriftsplan

• Utnytt kompetansen hos institusjoner som allerede har sentralisert sitt masteropptak.

• Et enstemmig fagutvalg er positiv til gjennomføringen av dette prosjektet.



Videre prosess

• Videre bearbeiding av prosjektbeskrivelsen med tilhørende budsjett

• Ekstern kvalitetssikring

• Behandling av DS i november



DATADELING



• Arbeid med datadeling er sentralt for å realisere en rekke av handlingsplanens 
initiativer innenfor utdanning, forskning, administrasjon og IMD.

• Dagens situasjon:
• Data lagres og vedlikeholdes mange steder

• Få muligheter for å utveksle data på tvers

• Data som burde vært åpne og lett tilgjengelige er ikke det

• Uklare ansvarsforhold og manglende koordinering

• Mangler felles beste praksis og nødvendig støtteinfrastruktur

• Føringer for offentlig sektor om «kun én gang», «orden i eget hus» og 
samarbeid på tvers.

Datadeling – bakgrunn



• Forslag om konseptfase for videre arbeid med datadeling

• Vil kartlegge og konkretisere behov for datadeling innenfor ulike fagområder

• Vil koordinere noen igangsatte eller prioriterte aktiviteter knyttet til datadeling, 
med konkret og praktisk arbeid inn mot ulike fagområder og prosjekter.

• Arbeidet med integrasjonsarkitektur i regi av BOTT-prosjektene for 
Økonomi/Lønn og Sak/Arkiv, og arbeidet med autorisasjonsregistre for 
forskning er to slike hovedaktiviteter innenfor områdene masterdata og 
integrasjon.

Datadeling – konseptfase



• Må ses i sammenheng med en rekke andre prosjekter og tjenester

• Vil utarbeide prosjektforslag med tiltak for at tjenester som understøtter 
høyere utdanning og forskning kan få tilgang til, benytte og vedlikeholde 
hensiktsmessig, tilstrekkelig oppdaterte data fra ulike kilder.

• Arbeid i ukene som kommer med å bemanne og videre planlegge 
gjennomføring av konseptfasen

Datadeling – konseptfase



Datadeling – samhandlingsområder



Sak 38/19 Orientering mulige nye prosjekter i porteføljen 
(Beslutningsstøtte, Studentmobilitet, Datadeling, Klientdrift)

Fagutvalgene har prioritert fem prosjekter som går inn i konseptfasen for å avklare behov og mulig 
løsning (konsept). Eventuelle prosjektforslag som følge av resultatene fra konseptfasen vil legges fram 
for beslutning i Digitaliseringsstyret i et senere møte.

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar mandatene til orientering og innspill fra Digitaliseringsstyret tas med i 

arbeidet med konseptfasen.

x 



SAK 39/19 EVALUERING AV MØTET



Sak 39/19 Evaluering av møtet

Sakstype Eventuelt
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.



SAK 40/19 EVENTUELT



Sak 40/19 Eventuelt

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Ingen saker til eventuelt.


