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Saksdokument 
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Saksarkivnr. 20/00050    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     

     
Saksansvarlig Roar Olsen    

Orienteringer fra direktør i Unit 

Bakgrunn 
Direktør ved Unit, Roar Olsen, orienterer om pågående og fremtidige aktiviteter som er av 
strategisk betydning for Digitaliseringsstyret. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
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Saksbehandler Roar Olsen    

Virksomhetsstrategi for Unit 

Bakgrunn 
Unit har så langt styrt utviklingen av sin organisasjon etter en årlig Virksomhetsplan. Nå har vi 
utarbeidet en virksomhetsstrategi for perioden 2020 til 2023. Denne gir retning og 
prioriteringer for utviklingen av Unit som virksomhet.  
 
For digitalisering på sektornivå og for utvikling av fellestjenestene som Unit forvalter, så vil 
Digitaliseringsstrategien med tilhørende handlingsplan og treårige veikart fortsatt være de 
styrende dokumentene. Virksomhetsstrategien til Unit beskriver hvordan vi skal utvikle oss 
som organisasjon for å understøtte realiseringen av disse, og gi et riktig verdibidrag til våre 
kunder, brukere og foresatte. 
 
Vi ønsker spesielt tilbakemelding på de fem utviklingsområdene i virksomhetsstrategien. 
 
Vurdering 
Virksomhetsstrategien oppsummerer samfunnsoppdraget, visjonen og verdiene som ble 
utarbeidet etter opprettelsen av Unit i 2018. Den beskriver også hvem vi er til for, 
forventninger til oss som organisasjon og våre rammebetingelser.  
Det nye er beskrivelse av våre tre roller som Pådriver, Integrator og Leverandør. Vi har også 
beskrevet fem utviklingsområder for å utvikle Unit som organisasjon, disse er: 
 

Tjenestereisen og brukerperspektivet fremmes  

Offentlig sektor skal levere sammenhengende tjenester best mulig tilrettelagt for brukerne. 
Unit skal ha brukerorienterte og smidige utviklingsprosesser og tenke helhetlige tjenestereiser, 
livslang læring og en enklere hverdag for brukerne. 
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Økt verdiskaping gjennom plattformer og mere datadeling 

Data skal i større grad gjenbrukes, også på tvers av sektorer. Data skal registreres en gang, og 
gjøres tilgjengelige for gjenbruk i andre tjenester. Vi skal ikke utvikle tjenester der behovene 
allerede er dekket, og hvor markedet kan levere bedre og mer effektivt. Vi skal tilrettelegge for 
et økosystem av utviklingsmiljøer, leverandører, sluttbrukere og dataeiere, hvor alle aktørene 
bidrar til et felles mål om økt digitalisering til beste for brukerne og kundene. 

Tverrfaglige team som utøver smidig produktutvikling 

For raskere å realisere ideer og løse nye oppdrag etableres tverrfaglige utviklingsteam for 
tjenester eller produkter med ansvar og fullmakter til å drive tjenesteutvikling og -forvaltning. 
Nye tjenester skal prioritere oppgaver som gir gevinst for brukere, og utviklingsteamet skal 
benytte metoder og teknologier som gjør det mulig å sette ny funksjonalitet i produksjon så 
snart den er ferdig utviklet. 

Styrke ledelse, prosessledelse, moderne utviklingsmetodikk, arkitektur- og teknologiforståelse 

Unit skal ha en ledelse og kultur som understøtter visjon, verdier og samfunnsoppdrag. 
• For å understøtte våre roller og de strategiske satsingsområdene trenger Unit styrket 

kompetanse og kapasitet innenfor flere områder. Prosessledelseskompetanse innenfor 
oppgaver som prosjektledelse og utredninger i tråd med utredningsinstruksen. 

• Kompetanse innenfor moderne utviklingsmetodikk (som for eksempel produkteierskap, 
tjenestedesign, smidig utvikling, skybasert utvikling, devops, innebygd personvern og 
universell utforming). 

• Arkitekturkompetanse innenfor oppgaver som dataforvaltning, skyarkitektur, 
integrasjoner, informasjonssikkerhet, analyse, kunstig intelligens og maskinlæring, samt 
styring og regulering av økosystemer. 

• Domenekompetanse innenfor kjerneoppgavene for våre kunder som utdanning, 
forskning og formidling.  

• Rekruttere og utvikle «nysgjerrige pådrivere» med teknologiforståelse og som brenner 
for innovasjon i samspillet mellom brukere og ny teknologi. 

• Skape og/eller delta i kompetansenettverk nasjonalt og internasjonalt innenfor våre 
områder. 

Gode og effektive samstyringsmodeller og tett samarbeid med andre direktorater 

Digitaliseringsstyret, fagutvalg og tjenesteråd for medvirkning i sektorstyringen av digitalisering 
og tjenesteutviklingen, samt styringsmodell for informasjonssikkerhet er etablert. Unit må sørge 
for at samstyringsmodellene videreutvikles og støttes opp av måten vi jobber på internt, og at 
tid fra ide til realisering blir så kort som mulig.  
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar virksomhetsstrategien til orientering.  
Innspill fra Digitaliseringsstyret tas med til vurdering i sluttføring av virksomhetsstrategien. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 43A: Virksomhetsstrategi Unit 
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Samfunnsoppdraget 
 
Unit skal bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning. Vi 
har ansvar for nasjonal samordning, et overordnet ansvar for forvaltningen av IKT og digitalisering på 
sektornivå, og myndighet til å treffe beslutninger innenfor våre hovedområder i tråd med vedtektene. Unit 
har ansvaret for å iverksette og følge opp strategier og policyer fastsatt av departementet, og følge opp og 
iverksette initiativ fra sektoren. Vi skal følge opp og koordinere digitaliseringsarbeidet og levere tjenester til 
institusjonene. God og forpliktende brukermedvirkning er avgjørende, både på overordnet strategisk nivå og 
knyttet til tjenesteleveransene.  
 
Unit blir etatsstyrt av Kunnskapsdepartementet (KD) og har etablert samstyringsmodellen for 
brukermedvirkning fra sektoren. Unit er eierstyrer av Uninett.  
 
Oppsummert er samfunnsoppdraget: 
 
Unit skal være en nytenkende pådriver for digitalisering i høyere utdanning og forskning.  
Gjennom samarbeid skal Unit sørge for tjenester som hjelper sektorene med å nå sine mål. 

Visjonen 
 
Vi driver Kunnskaps-Norge fremover. 

Verdier 
Profesjonelle: Vi fremstår enhetlig og helhetlig utad, vi leverer resultater til forventinger og krav og vi er 
løsningsorienterte. 

Samarbeidende: Vi spiller på lag med kunder og partnere, vi engasjerer oss i sektorenes og hverandres 
oppgaver, og vi bruker hverandres styrker og gjør hverandre gode. 

Modige og nysgjerrige: Vi er åpne for nye ideer, perspektiver og innspill, vi stiller spørsmål og utfordrer, og vi 
tar beslutninger og er raske til å realisere gode ideer. 

Kompetente og lærende: Vi er oppdatert på teknologi og trender som påvirker sektorene, vi gir og etterspør 
tilbakemeldinger slik at vi utvikler oss og vi jobber tverrfaglig og har respekt for fagkompetanse. 

Mål 
 
1. Digitale tjenester til universitets- og høyskolesektoren er godt samordna og styrte. 
2. God tilgang til fellestjenester som er innovative, effektive og har høy kvalitet for høyere utdannings- og 

forskningssektoren. 
3. Styrket informasjonssikkerhet og personvern innenfor høyere utdanning og forskning. 
4. Mer åpen forskning. 
5. Unit har god arbeidsdeling og samordning med andre organ i forvaltningen. 
6. Effektiv og profesjonell organisasjon. 
7. Attraktiv arbeidsplass. 
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Dette er de vi er til for 
Den nasjonale samordnings- og pådriverrollen omfatter universitets- og høyskolesektoren og andre relevante 
aktører som instituttsektoren og forskningsrelaterte funksjoner i helsesektoren. KD er oppdragsgiver for Unit 
i denne rollen, hvor vi som direktorat skal iverksette og følge opp politiske mål og strategier. 
 
Virksomheter som kan være avtalepart og kunde for fellestjenester levert av Unit: 

• Statlige universiteter og høyskoler 

• Private høyskoler eller høyskoler under andre departement 

• Offentlige og private fagskoler (begrensede tjenester på oppdrag fra KD) 

• Statlige og private forskningsorganisasjoner med bevilgning 

• Øvrige forsknings- og formidlingsvirksomheter som biblioteker, institutter, museer og arkiv 

• Helsesektoren, spesielt regionale helseforetak og sykehusene 

• Direktorater og andre virksomheter under Kunnskapsdepartementet, f.eks. innenfor 
grunnopplæringen. 

 
Brukere av tjenestene vil være ansatte eller studenter ved ovenstående virksomheter. For enkelte tjenester 
vil innbyggere, næringsliv, ansatte i øvrige offentlige virksomheter og samarbeidspartnere for ovenstående 
virksomheter være brukere.  

Roller og forventninger 

Hva forventer omgivelsene av Unit? 

Det forventes at Unit er et etterrettelig og pålitelig direktorat samt en profesjonell og kostnadseffektiv 
forvalter av fellestjenester. Vi skal være en sterk driver av prosesser og prosjekter. Vi må ha en tydelig og 
forpliktende brukerinvolvering, både strategisk og for sluttbrukere av fellestjenester. Det forventes mer 
innovasjon og en raskere tjenesteutvikling, og at vi bruker institusjonene og markedet der det er tilgjengelige 
ressurser og tjenester, samt legger til rette for næringsutvikling der det er naturlig. 

Unit har tre ulike roller: 
 
Pådriver  
Unit skal være en faglig rådgiver for KD, og utarbeide, iverksette og følge opp strategier og policyer. Blant 
våre myndighetsoppgaver er også arkitekturstyring, lov- og forskriftsarbeid, styring av informasjonssikkerhet 
og personvern, NVI-rapportering, sekretariatarbeid, høringer, utredninger, og eierstyring av statlige AS. Unit 
skal også være en pådriver og rådgiver overfor høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og støtte 
digitaliseringsarbeidet deres. Vi skal iverksette og følge opp initiativ fra sektoren, følge opp 
digitaliseringsstrategi og handlingsplan, samt sørge for styring av prosjekt- og tjenesteportefølje. 
 
Integrator 
Som integrator skal Unit være en koordinerende aktør for dataprodusenter, og gjøre det enklere å dele og 
gjenbruke data og tjenester på tvers av institusjoner innen høyere utdanning og forskning. Vi skal sørge for at 
det etableres plattformer med tilgang til data og tekniske felleskomponenter som tilrettelegger for et 
velfungerende økosystem for innovasjon, næringsutvikling og raskere tjenesteutvikling. Dette innebærer 
standardisering av data og prosesser, samt å utarbeide og følge opp rammebetingelser for et slikt økosystem. 
 
Leverandør av fellestjenester 
Unit driver med utvikling, forvaltning og drift av egenproduserte tjenester. Anskaffelse, videreutvikling og 
forvalting av innkjøpte tjenester, og forvaltning av felles rammeavtaler. I tillegg finnes det 
konsortiesamarbeid hvor Unit både er en deltager og en administrator av tjenester. Utvikling av 
tjenesteporteføljen og enkelttjenester vil skje innenfor alle disse leveransemodellene. Tjenestene finansieres 
gjennom bevilgning fra KD eller brukerbetaling fra virksomhetene. 
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Rammebetingelser 

Finansiering 

Unit forventer flere oppgaver og må sikre at det til enhver tid er sammenheng mellom oppgavemengden og 
tilgjengelige ressurser. Oppgaveporteføljen vil også variere, så vi er avhengige av å kunne eskalere opp og ned 
ressurser ved behov. Vi skal ha en god intern økonomistyring og ressursbruk basert på følgende 
finansieringskilder:  

• Årlig bevilgingsfinansiering over statsbudsjettet fra KD 

• Tilleggsbevilgninger fra KD gjennom egne oppdragsbrev for øremerkede og temporære satsinger 

• Brukerfinansiering 

• Felles investeringsmidler tildelt fra Digitaliseringsstyret. 

Unit skal jobbe for en forenkling av finansieringsmodellene slik at kontrollen er god, de oppleves rettferdige, 
er lette å administrere og gir insentiver for effektive tjenesteprodusenter og bevisste bestillere. Unit skal i 
samarbeid med institusjonene søke aktivt etter nasjonale og internasjonale prosjekt- eller tilskuddsmidler. 

Informasjonssikkerhet og personvern 

Unit har hovedansvaret for å nå målet i digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren om en 
målrettet styrking av informasjonssikkerheten, både gjennom vårt ansvar for å følge opp og koordinere 
digitaliseringsarbeidet, og gjennom vårt sektoransvar i KDs styringsmodell for informasjonssikkerhet.  

Unit forvalter betydelige informasjonsverdier på vegne av UH-sektoren, og KD forutsetter at Unit ivaretar 
informasjonssikkerheten og personvernet i vår egen virksomhet. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal 
bidra til høy kvalitet på all informasjon som benyttes, og skal til enhver tid være i tråd med de krav til 
sikkerhet som stilles i gjeldende lover og forskrifter. Interne krav til konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet skal til enhver tid være ivaretatt. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal også sørge for at 
Unit ivaretar informasjon som behandles på vegne av kunder og samarbeidspartnere på en tilfredsstillende 
måte. Informasjonssikkerhet og personvern skal være ivaretatt og beskrevet i alle prosjekter og all 
tjenesteutvikling og drift hos Unit, og skal gjøre Unit i stand til å opprettholde virksomheten selv etter en 
større sikkerhetshendelse.  
Arbeidet med informasjonssikkerhet skal bidra til at Unit ivaretar sitt omdømme som et profesjonelt og 
kompetent forvaltningsorgan. 
 

Bærekraft og miljø 

Unit skal kutte klimagassutslipp av og i egen virksomhet, og har følgende miljømål: 

• Unit skal bidra til bærekraftige anskaffelser og utvikling for samfunn og miljø.  

• Unit som virksomhet skal ivareta miljøhensyn ved sine innkjøp, sitt forbruk og sin reiseaktivitet.  

• Video skal være foretrukket kommunikasjons- og møteform. 
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Tiltak for å videreutvikle Unit 
 

Tjenestereisen og brukerperspektivet fremmes  

Offentlig sektor skal levere sammenhengende tjenester best mulig tilrettelagt for brukerne. Unit skal ha 
brukerorienterte og smidige utviklingsprosesser og tenke helhetlige tjenestereiser, livslang læring og en 
enklere hverdag for brukerne. Unit skal sørge for god tilgang til innovative og effektive fellestjenester med 
høy kvalitet for høyere utdanning og forskning. Vi skal bidra til at virksomhetene, sektoren og samfunnet tar 
ut gevinstene av fellestjenester. Tjenesteporteføljen skal forvaltes og utvikles på beste måte i henhold til 
behov og signaler fra brukere, myndigheter og markedet.  
 
Unit skal oppnå dette ved å  

• Bruke tjenestedesign for å sikre involvering av sluttbrukere i tjenesteutviklingen. 

• Ha god portefølje- og tjenestestyring for å sikre helhet og sammenheng i utviklingen av tjenester 
til beste for brukeren. 

• Utnytte arbeid med plattformer til bedre tilpasning til brukergrupper, samt gjenbruk av data og 
komponenter på tvers.  

• Måle brukertilfredshet. 

Økt verdiskaping gjennom plattformer og mere datadeling 

Data skal i større grad gjenbrukes, også på tvers av sektorer. Data skal registreres en gang, og gjøres 
tilgjengelige for gjenbruk i andre tjenester. Nasjonale felleskomponenter skal benyttes der det er 
hensiktsmessig. Vi skal også legge til rette for at privat næringsliv og samarbeidspartnere nasjonalt og 
internasjonalt i større grad enn nå kan utvikle og levere tjenester for sektoren. Vi skal ikke utvikle tjenester 
der behovene allerede er dekket, og hvor markedet kan levere bedre og mer effektivt. Vi skal tilrettelegge for 
et økosystem av utviklingsmiljøer, leverandører, sluttbrukere og dataeiere, hvor alle aktørene bidrar til et 
felles mål om økt digitalisering til beste for brukerne og kundene.  
  
Unit skal oppnå dette ved å:  

• Legge til rette for at data kun må registreres en gang, ett sted og gjenbrukes. Kvalitetssikre og 
tilgjengeliggjøre data og metadata fra sektoren, og tilby åpne grensesnitt til disse dataene som 
hensyntar personvern og sikkerhet. Etablere en skybasert integrasjonsplattform for enkel og 
sikker tilgang til dataene. 

• Sikre kontroll på data for gjenbruk ved anskaffelse og bruk av tjenester i markedet.  

• Bruke kunstig intelligens og maskinlæring for effektivisering og verdiøkning i tjenestene. Dette 
skal prøves ut i konkrete caser eller prosjekter. 

• Tilby plattformtjenester som en egen, selvstendig tjeneste på linje med øvrige 
tjenester/produkter, og etablere en hensiktsmessig organisering hvor dette ansvaret kan 
plasseres. 

• Sørge for at basiskomponenter for grunnleggende tjenester som for eksempel lagring, 
integrasjoner, personvern, sikkerhet, IAM og andre elementer som kan gjenbrukes på tvers av 
tjenester blir gjort tilgjengelige for alle i økosystemet. 

• Som direktorat etablere og følge opp regler for samhandling og utvikling. 

• Delta i internasjonale prosjekter med formål å støtte opp under nasjonale aktiviteter for 
digitalisering av høyere utdanning og forskning. Unit skal på vegne av sektoren være en sterk 
internasjonal samarbeidspartner og etablere administrativ kompetanse og de rette profilene for 
å lede prosjektarbeid.  
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Tverrfaglige team som utøver smidig produktutvikling 

For raskere å realisere ideer og løse nye oppdrag etableres tverrfaglige utviklingsteam for tjenester eller 
produkter med ansvar og fullmakter til å drive tjenesteutvikling og -forvaltning. Kontinuerlig og smidig 
produktutvikling betyr at Unit skal ha et livsløpsperspektiv på sine tjenester. Nye tjenester skal prioritere 
oppgaver som gir gevinst for brukere, og utviklingsteamet skal benytte metoder og teknologier som gjør det 
mulig å sette ny funksjonalitet i produksjon så snart den er ferdig utviklet. Dette vil redusere skillet mellom 
utvikling og forvaltning, og vil synliggjøre at tjenester må forbedres kontinuerlig gjennom hele livssyklusen.  
 
Unit skal oppnå dette ved å:  

• Etablere faste, tverrfaglige og selvstyrte tjeneste- eller produktteam med både faglige og 
tekniske ressurser og en produkteier. 

• Benytte utviklingsverktøy, metoder og prinsipper for smidig utvikling som legger til rette for 
kontinuerlige leveranser (eller DevOps) 

• Definere de ulike rollene i tjenesteutvikling og -forvaltning. 

Styrke ledelse, prosessledelse, moderne utviklingsmetodikk, arkitektur- og teknologiforståelse 

For å understøtte våre roller og de strategiske satsingsområdene trenger Unit styrket kompetanse og 
kapasitet innenfor flere områder. Unit skal ha en ledelse og kultur som understøtter visjon, verdier og 
samfunnsoppdrag. Vi skal ha en organisering og arbeidsform som er dynamisk og tilpasset endringer i 
omgivelsene. Vi skal ha korte beslutningsveier og effektiv kommunikasjon, og dynamisk oppgaveløsning på 
gode arbeidsverktøy. Dette skal vi oppnå ved å styrke kompetansen og kapasiteten blant annet innenfor 
følgende områder: 

• Prosessledelseskompetanse innenfor oppgaver som prosjektledelse og utredninger i tråd med 
utredningsinstruksen. 

• Kompetanse innenfor moderne utviklingsmetodikk (som for eksempel produkteierskap, 
tjenestedesign, smidig utvikling, skybasert utvikling, devops, innebygd personvern og universell 
utforming). 

• Arkitekturkompetanse innenfor oppgaver som dataforvaltning, skyarkitektur, integrasjoner, 
informasjonssikkerhet, analyse, kunstig intelligens og maskinlæring, samt styring og regulering av 
økosystemer. 

• Domenekompetanse innenfor kjerneoppgavene for våre kunder som utdanning, forskning og 
formidling.  

• Rekruttere og utvikle «nysgjerrige pådrivere» med teknologiforståelse og som brenner for 
innovasjon i samspillet mellom brukere og ny teknologi. 

• Skape og/eller delta i kompetansenettverk nasjonalt og internasjonalt innenfor våre områder. 
 

Gode og effektive samstyringsmodeller og tett samarbeid med andre direktorater 

Digitaliseringsstyret, fagutvalg og tjenesteråd for medvirkning i sektorstyringen av digitalisering og 
tjenesteutviklingen, samt styringsmodell for informasjonssikkerhet er etablert. Unit må sørge for at 
samstyringsmodellene videreutvikles og støttes opp av måten vi jobber på internt, og at tid fra ide til 
realisering blir så kort som mulig.  
 
Unit skal sørge for dette ved å: 

• Ha godt forankrede og velfungerende samstyrings- og porteføljestyringsmodeller både for 
strategi, informasjonssikkerhet og fellestjenester. 

• Ha tett dialog med kunder og brukere av fellestjenestene.  

• Samarbeide om virkemiddelbruk og utnytte utrednings- og analysekapasitet hos Diku, NOKUT og 
Forskningsrådet. 

• Bidra med data og faglige vurderinger til relevante tilstandsrapporter for KD, Diku, NOKUT og 
Forskningsrådet.  
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Status nasjonal digitaliseringsportefølje   

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

 
 
Forprosjekt fremtidig infrastruktur for deling av data i kunnskapssektoren: Unit overleverte 
28. januar i år endelig sluttrapport for konseptvalgutredning (KVU) for deling av data i 
kunnskapssektoren. KD har vedtatt å gå videre med anbefalingene i rapporten, og starte 
forprosjekt fra høsten av finansiert over revidert nasjonalbudsjett med 5,5 mill. kroner. KD har 
også vedtatt at Unit tildeles rollen som koordinerende aktør i det videre arbeidet. 
 
Sikkerhetssatsning: Programstyret besluttet 7.mai i år å avvikle programorganiseringen av 
arbeidet, med bakgrunn i forskjellige styringsbehov for de to gjenværende prosjektene. Det er 
blitt etablert prosjektstyrer for de to prosjektene og gjennomført oppstartsmøter for disse. 
Prosjektene vil videre bli behandlet som separate prosjekter i porteføljen. 
 
Arbeidslivsportalen: Prosjektet har overlevert portalen til Unit og avsluttet sitt arbeid. 
Avslutningsrapport er under utarbeidelse. 
 
Mulige endringer i porteføljen: 
Modernisering av studieadministrative fellessystemer: Det er behov for et større løft på de 
studieadministrative IT-tjenestene som i dag inngår i økosystemet Felles Studentsystem (FS). 
Tjenesteråd for studieadministrasjon ønsker at det søkes DS om midler til å sette i gang dette 
løftet ved å gjennomføre et oppstartprosjekt våren 2021. 
Kostnader estimert til 4,8MNOK i 2021, hvorav 3,8 søkes finansiert av DS felles 
investeringsmidler. Fremmes som egen sak i DS. 
 
Utvidelse av Datadeling: Utvikling av FS-API for BOTT SA: Fagutvalg for IMD og fagutvalg for 
Utdanning anbefaler sammen med Unit at prosjektet Datadeling utvides med oppgaven å få på 

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 
Budsjett 
2020 (MNOK)

Finansierings-
ramme (MNOK) Finansieres av Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 
ledelse

Planlegging Ukjent Ukjent Ukjent BOTT 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og 
arkiv

BOTT
Adm og 
ledelse

Planlegging Ukjent Ukjent Ukjent BOTT 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 
ledelse

Gjennomføring Ukjent Ukjent Ukjent BOTT 2018-2022

Beslutningsstøtte Unit
Adm og 
ledelse

Planlegging Grønn 1,5 1,5
Felles 
investeringsmidler

2019-2024

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-
helse

Forskning Gjennomføring Gul 260 360 HOD, FR 2017-2020

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring Grønn 16,2 23,7 Unit 2019-2020

Masterdatakilder for 
forskning

Unit Forskning Gjennomføring Grønn 2,9 2,9
Felles 
investeringsmidler

2020

Felles prosjekt for 
identitets- og 

Uninett IMD Gjennomføring Grønn 8,1 14,1
BOTT, Unit, 
Uninett

2018-2023

Datadeling Unit IMD Planlegging Grønn 6 6
Felles 
investeringsmidler

2019-2020

Forprosjekt fremtidig 
infrastruktur for deling av 
data i kunnskapssektoren

Unit IMD Planlegging Grønn 5,5 15,5 Unit 2018-2020

Sikkerhetssatsning - 
Analysesenter og 
responsmiljø

Uninett
Informasjon
ssikkerhet

Gjennomføring Grønn 10,9 31,5 Unit 2019-2022

Sikkerhetssatsning - 
Rådgivingstjenester og 
kompetanseheving

Uninett
Informasjon
ssikkerhet

Planlegging Grønn 4 14,5 Unit 2019-2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Avslutning Grønn 11,5 27,5
Felles 
investeringsmidler

2018-2020

Samordna opptak til 
fagskoler

Unit Utdanning Gjennomføring Gul 10 11 Unit 2017-2020

Nasjonal samordning av 
masteropptak

UiO Utdanning Planlegging Gul 7,3 25
Felles 
investeringsmidler

2019-2022

Produksjon og deling av 
digitale læringsressurser

Unit Utdanning Planlegging Grønn 10 10 Unit 2020
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plass integrasjoner mellom FS og BOTT SA. Datadelingsprosjektet vil bruke dette som et «Proof 
of Concept» (PoC) for å teste ut det rammeverket for integrasjon som prosjektet vil levere. 
Kostnader er estimert til 1,6 MNOK fra august 2020 til april 2021. Fremmes som egen sak i DS. 
 
Vurdering finansiering av prosjekter fra felles investeringsmidler 2020 og 2021 
Sammenstillingen viser vedtatt ramme for felles investeringsmidler, godkjente prosjekter og 
anslag for mulige nye prosjekter. 
 
Prosjekter          2020 2021 
 Budsjett Påløpt Budsjett 
Felles investeringsmidler 37,5  37,5 
Godkjente prosjekter       
Nasjonalt masteropptak 7,3 0,2 12,5 
Masterdatakilder 2,9 0,6   
Beslutningsstøtte 1,5 0,9   
Datadeling  6 2,1   
Sum godkjente prosjekter 17,7 3,8 12,5 
Rest felles investeringsmidler 19,8 33,7 25 
Risikoavsetning 2   
Avsetning nye og ikke-identifiserte prosjekter 2   
Mulige nye prosjekter      
Modernisering av Studieadministrative fellessystemer   3,8 
FS API - BOTT SA 0,6  1 
Sum mulige nye prosjekter 0,6  4,8 
Rest felles investeringsmidler (akkumulert 2021) 15,2 33,7 39,4 

Alle tall i millioner kroner 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 44A_Statusrapporter fellesprosjekter  



Prosjektnavn:
Fellestjeneste

beslutningsstøtte

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier: Anders Hansteen Reitan

Prosjektleder: Ole Martin Nodenes

Rapportdato 14.08.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Prosjektgruppen er godt 
i gang og arbeider med 
underlag

• Styringsgruppen er 
etablert og har møttes

• Statusrapporter til 
Fagutvalg

• Utkast til mulighetsrom 
for fellestjenesten er  
diskutert i 
prosjektgruppen

• PoC med BI Builders 
gjennomført

• Utredet datavarehus-
teknokolog i sky; 
Snowflake

• Møter med Gartner 
analyst

• Positiv stemning i 
prosjektgruppen for det 
oppdraget gruppen skal 
utføre

• Fagutvalget er opptatt 
av å følge prosjektet tett

• Etablert kontakt med 
Gartner Analyst for å få 
innspill utenfra

• Bistand fra Gartner med 
å etablere 
mulighetsrom for 
tjenesten

• Vurdert 
databasestandarder for 
datavarehus i sky

• Begrensete økonomi i 
prosjektet til ytterligere 
konsulentbistand til å 
konkretisere 
mulighetsrom for 
fellestjenesten og 
kostnadsestimering av 
gjennomføringsprosjekt

• Etablere 
mulighetsrommet i 
prosjektgruppen. 
Deretter avgrense og 
konkretisere dette 

• Gartner analyst
samtaler

• Utarbeide 
styringsdokument

Oppsummering

30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 mill. 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

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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Svært 
høy

Høy

Moderat

Liten

Svært liten

Konsekvens

Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

Risikoelementer Tiltak

1
Manglende forankring i sektoren 

for deres behov

2 Manglende ressurser i prosjektet

3 Manglende fremdrift i prosjektet

4
Ikke tilstrekkelig økonomi i 

prosjektet til å få et godt 

prosjektgrunnlag

Vurdere omfordeling av ressurser

4

3 2

1



Prosjektnavn: Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier: Frode Arntsen

Prosjektleder: Terje Hellesvik

Rapportdato 14.08.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Oppstart av pilot (MVP)
• Oppstart av ekstern 

testgruppe
• Kobling mot 

Autoritetsregister for 
person, Cristin
prosjektkatalog, Cristin
institusjonsregister, 
ORCID, Kanalregisteret, 
DataCite/Crossref

• Kunderegister

• Stabilt utviklingsteam 
med riktig kompetanse

• Samstemt 
prosjektgruppe om ny 
arbeidsprosess

• Tilgang til nye ressurser
• Lav framdrift på 

investert tid

• Fullføre rolletildeling
• Autorisasjon ved bruk 

av tjenester
• Tildeling av DOI
• Arbeidsflyt for kurator

Oppsummering

Prosjektet har hatt oppstart av pilot med minimumsfunksjonalitet. Det er foreløpig en kunde som har lagt 
inn en publikasjon i produksjon. Prosjektet jobber med en prioritert liste over institusjoner som skal bli 
kunder. Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans. 
Prosjektet har fått på plass automatisk bygging og utrulling (DevOps). Det jobbes med ny funksjonalitet 
som vil bli rullet ut fortløpende. I henhold til prosjektplanen ligger vi etter tidsplan. Det er satt inn tiltak 
for å prøve å ta igjen noe av dette (nye ressurser, endring i arbeidsprosess).

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

2 1

Risikoelementer Tiltak

1 Lav framdrift Endre arbeidsprosess

2 Tilgang til nye ressurser
Innleie i Trondheim, bruke Unit sitt 
Oslomiljø

3 Beholde egne ressurser Skjerme, avklare internt

3



Prosjektnavn: Masterdatakilderfor 

forskning

Ansvarlig 
virksomhet: Unit

Prosjekteier: Frode Arntsen

Prosjektleder:
Katrine Weisteen Bjerde

Fra 1.9. Finn Filip Finnborud

Rapportdato 13.8.2020
Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Første møte i 
styringsgruppen er 
avholdt

• Første versjon av 
tjenester for uthenting av 
åpen informasjon fra 
prosjektregisteret er klare 
for testing.

• Første del av nytt API i sky 
er laget

• Det er startet arbeid med 
å finne teknisk løsning for 
tilgangsstyring for 
tjenester som krever 
dette

• Prosjektleder med 
bedre kapasitet er 
engasjert

• Utviklingen er godt i 
gang

• Tentativt tidspunkt for 
tilgang til kompetanse 
fra nøkkelperson i Unit 
er avtalt

• Vi har tatt første steg 
mot å frikoble API og 
masterdatakilde for 
prosjekter fra Cristin

• Risiko for utfordringer 
med ukjent teknologi 
har slått til 
(Tilgangsstyring i 
skyløsning.)

• Fortsatt stor 
avhengighet av 
nøkkelpersoner i Unit

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

• Beslutte teknisk løsning 
for tilgangsstyring

• Videreføre utvikling av 
prosjektregister

• Gjennomføre planlagt 
kompetanseoverføring 
fra nøkkelperson til 
andre utviklere

• Starte utviklingsarbeid 
på personregister

• Starte arbeid med 
forvaltningsrutiner

• Vurdere å erstatte 
utgående prosjektleders 
kompetanse på 
brukerbehov med 
annen deltager fra Avd
for forskningsstøtte

Oppsummering

Arbeid med utvikling av prosjektregister er kommet godt i gang, og de første tjenestene er klare for 
testing. Oppstart av utvikling for personregisteret er avtalt til september. Kapasiteten i prosjektet er økt 
ved innleie av ekstern konsulent som prosjektleder. Første møte i styringsgruppen er avholdt.

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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4

3

2

1

Risikoelementer Tiltak

1

Manglende fremdrift pga
høy belastning på 
prosjektleder med andre 
oppgaver

Prioritere kompetanseoverføring fra 
nåværende til ny prosjektleder

2

Manglende fremdrift på 
grunn av at man ikke får 
tilgang utviklere med 
nødvendig 
nøkkelkompetanse

Følge tett opp avtalt tidsplan for 
kompetanseoverføring

3

Risiko for at det ikke legges 
planer for videreutvikling av 
masterdatakilder for 
forskning ut over 
minimumsløsningen som 
leveres i dette prosjektet.

Planlegge prosjekt for videreutvikling 
allerede nå

4
Forsinkelse pga uventede 
teknologiske utfordringer

Prioritere arbeid med å finne god 
teknisk løsning på autentisering. 
Etablert samarbeid med 
Datadelingsprosjektet.



Prosjektnavn: Felles IAM - Pilotering

Ansvarlig 
virksomhet:

Uninett

Prosjekteier: Hildegunn Vada

Prosjektleder: Kjell J Sivertsen

Rapportdato: 13.08.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

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

• Alle use case´ene i Design 
dokumentet for Core er 
godkjent av prosjektet

• Leverandøren jobber 
med å realisere 
funksjonaliteten for Core
og avklare forholdene 
rundt UiBs målsystemer.

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

• Det er en god forståelse i 
prosjektet for hva og 
hvordan Felles IAM skal 
bli.

• Korona situasjonen har i 
liten grad, om noen, 
begrenset arbeidet i 
prosjektet så langt, men 
risikoen er økende. 

• Med utviklingen av Covid-
19 i det amerikanske 
samfunnet vurderes 
risikoen for mulig frafall av 
ressurser hos  IA noe 
større enn tidligere

• Tidslinjen i IAs nylige 
fremlagte plan bekymrer –
Det er bedt om en 
avklaring fra leverandøren 
rundt dette. 

• Leverandøren er blitt 
utfordret på om de kan 
allokere flere ressurser til 
realisasjonsarbeidet

• Det blir etablert et design 
for Felles IAM. 

• Fra august har koding,  
operasjonalisering, testing 
og raffinering av piloten 
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. Det jobbes med en modell hvor det er en felles kjerne (CORE) med de institusjonelle 
spesialitetene rundt denne.

• Pilotere Felles 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

• Felles IAM-løsningen vil benytte IntArk der det er tilgjengelig/klart

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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34 
(Ny)

Manglende testmiljø (Flere av målsystemene 
hos UiB har ikke testmiljø)

Alternative testløsninger må 
anvendes f.eks. testing i skarpt 
miljø

36 
(Ny)

Manglende Org struktur i SAP ØL for UiB
Dette skal komme på plass ila. 
høsten, viktig for at Felles IAM skal 
kunne fungere som er forventet

30 Tiden frem til 1/1-21 kan bli en utfordring Felles IAM har topp prioritet

37 
(Ny)

US Privacy shield er kjent ugyldig av EU 
domstolen

Løftet til ledelsen for å få juridisk 
vurdering av alternativene

9
Manglende masterdatakilder, dårlig 
datakvalitet. Utfordringer med forsinkelser ØL 
(ansattinformasjon i systemet)

Det er fokus og stor forståelse for at 
datakvalitet er viktig

7

Mangel på ressurser og fagkompetanse hos 
Uninett og UiB. Riktige nøkkelpersoner blir 
ikke involvert. Manglende ressurser og 
kompetanse i Uninett og i sektoren for å 
planlegge og innføre Felles IAM.

Det er tilknyttet ekstra(eksterne) 
ressurser

35 
(Ny)

Manglende avklaringer mhp. juridsiskeforhold 
knyttet til lagring av studentdata/ 
personopplysninger knyttet til mulig gjøring av 
Livslanglæring 

Problemstillingen er løftet til UNITs
jurister, mulig behov for lov endring

33 
(Ny)

Leverandøren virker å ha lite ressurser (a la 
Kris Hawxhurst) forsterkes ytterligere av 
Covid-19 trusselen

Dette er flagget til leverandøren

32 
(Ny)

Kulturforskjeller mellom USA og Norge (I 
undervisnings-sektoren og business wise) 
(Konsensus, privacy fokus, ...)

VI må være oppmerksom på dette i 
alle sammenhenger. Vi kan ikke ta 
noe for gitt

27

UiB får ikke realisert plan for pilot tidlig nok 
slik at leverandør klarer å ferdigstille 
tilstrekkelig innen 1/1-21 (Tidsfrist) slik at 
Sebra kan termineres.

UiB har hevet prioritet og fokus på 
dette. Enighet om at Sebra skal 
termineres .

27

30

36 34

32

33 35

Alle risikoer #>30 er 
NYE siden forrige 

rapport

...    Øvrige risikoer er av lavere alvorlighet

7 37

9



Prosjektnavn:
Datadeling i høyere

utdanningog forskning

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier: Lars Hatlehol

Prosjektleder: Per Hovde

Rapportdato 14.08.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Utarbeidet og forankret 
styringsdokumentet i 
prosjektstyret.

• Igangsatt flere 
aktiviteter knyttet til 
leveranseplanen

• Stort engasjement i 
prosjektgruppa

• Bemanning på plass for 
hele prosjektperioden

• Koordinering mot andre 
tiltak/prosjekter i Unit 
som berører deling av 
data

• For lite koordinering 
mot fellesprosjekter i 
sektoren, spesielt BOTT-
MDM

• Videreføre pågående, 
og igangsette nye 
aktiviteter iht. 
prosjektplan 
(styringsdokumentet)

• Fokusere på å få bedre 
koordinering med 
fellesprosjekter i 
sektoren

• Legge frem sak om 
utvidelse av scope for 
prosjektet m/tilhørende 
finansiering fra 
fellesmidler (se egen 
sak til DS-møte 3.9.20)

• Fortsette innfasing av ny 
prosjektleder

Oppsummering

• Prosjektstyre etablert og har gjennomført to møter
• Styringsdokument, inkl. leveranseplan behandlet i prosjektstyre.
• Startet innfasing av ny prosjektleder.
• Prosjektets varighet er forskjøvet 2 måneder inn i 2020 innenfor eksisterende budsjettramme pga. 

lavere ressurspådrag enn forventet frem til juni i år. Dette er hensyntatt i fremdriftsplanen gjengitt 
i styringsdokumentet.

• Redusert total risiko i prosjektet

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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1

Utfordringer med å integrere 

UH:IntArk med nasjonale felles-

komponenter for autentisering og 

autorisering

Prosjektet har nedsatt en egen 

arbeidsgruppe som jobber med 

dette

2

API’er mot sentrale tjenester i 

sektoren er for generelle og lite 

use case sentriske og 

kostnadsdrivende mht. å lage 

rollebaserte tjenester

Gartners rapport fra evaluering av 

FS har gitt økt bevissthet rundt 

dette. Prosjektet vil inkludere 

prinsipper for god API design inn 

sine arkitekturprinsipper

3

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 til dette i 

institusjonene og fremdrift i 

BOTT-MDM prosjektet.

Etablere koordinering med BOTT-

MDM prosjektet. Tydeliggjøre 

viktigheten av å komme i gang med 

arbeid knyttet til 

begrepsharmonisering- og 

differensiering og etablering av 

masterdatakilder

3

21



Prosjektnavn: Analysesenter og

Responsmiljø

Ansvarlig 
virksomhet: Uninett AS

Prosjekteier: Anders Lund

Prosjektleder: Maria Luces

Rapportdato 14.08.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode*

• Operativ første iterasjon 
av analyseplattform 

• Igangsatt pilotering
• Etablert 

samhandlingsverktøy
• Utarbeidet 

Kommunikasjonsmodell 
for Sikkerhetssatsing

• Automatisert utveksling 
av trusselinformasjon

• Utført møte med 
referansegruppe 05. juni 

• Pilotering igangsatt
• Positive 

tilbakemeldinger fra 
pilotinstitusjon så langt

• Analyseplattformen 
muliggjør effektive 
leveranser og utvider 
kapasitet for 
logging/datalagring

• Kommet ett steg videre 
på å skissere 
sikkerhetsreisen og 
helhetsbildet 

• Godt samarbeid i 
prosjekt- og 
pilotgruppen

• Tilgjengelighet av 
fagressurser dedikert til 
prosjektarbeid, ift egne 
prioriterte oppgaver 
internt

• Tilgjengelighet av 
innkjøpskompetanse for 
inngåelse av aktuelle 
sektoravtaler

• Riktig prioritering av 
leveranser basert på 
erfaringer fra første 
pilotinstitusjon

• Møte i Styringsgruppe 
28.08

• Skalering av pilotering 
opp til flere 
(4) pilotinstitusjoner

• Videreutvikle 
samhandlingsverktøy og 
nyttige løsninger som gir 
merverdi til sektoren 
gjennom pilotering

• Effektmåling gjennom 
pilotering

• Utarbeide forslag til plan 
for organisering og 
operasjonalisering av 
Cybersikkerhetssenter

Oppsummering

Prosjektet er i gang med pilotering for den første iterasjon av «Cybersikkerhetssenter for forskning og 
utdanning» siden mai. Pilotperioden er fra mai 2020 til desember 2021. Pilotering følger en iterativ 
utviklingsprosess, med smidige leveranser og en aktiv deltakelse av pilotinstitusjoner i pilotgruppen. Fokus 
videre er å utvide piloten med flere pilotinstitusjoner for å danne større datavolum for analyse og 
deteksjon, bygge erfaringsgrunnlag og måle effekten av leveransene underveis i pilotperioden. 
Første møte med ny styringsgruppe er berammet til den 28.08.

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko



Risikovurdering
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Høy

Moderat
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Svært liten

Konsekvens

Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

3

1
2

4

5

6

7

Risikoelementer Tiltak

1
Feil prioritering av leveranser, ikke i tråd med 
målsetninger og behovet i  sektoren

Effektmåling og innsiktarbeid gjennom pilotering med 
reelle pilotinstitusjoner. Prioritering foretas i  
prosjektgruppen og forankres hos styringsgruppe og 
referansegruppe.

2
Manglende kapasitet og gjennomføringsevne i 
prosjektet

God ressursplanlegging i prosjektet ift konkrete leveranser 
definert i  arbeidspakkene. Hyppige koordineringsmøter for 
å avdekke kapasitetsutfordringer.

3
Lite fremdrift i  prosjektet som følge av manglende 
kapasitet fra fagressurser

Økt sannsynliget til  moderat pga høyt påtrykk både i 
prosjektet og internt i  egen 
virksomhet. Hyppige koordineringsmøter for å avtale 
ti ltakene som kan sikre fremdriften.

4
Dårlig samarbeid og teamkultur blant deltakere i 
prosjektgruppen

Åpen og hensynsfull kommunikasjon. God 
informasjonsflyt. Klare ansvarfordeling og god oppfølging 
av prosjektgruppen.

5
Manglende forankring hos interessentgruppen for 
Sikkerhetssatsingen

Gode informasjonsunderlag og rapportering til  
premissgivere. God oppfølging av innspillene innhentet fra 
møter i  styringsgruppen og referansegruppen.

6 Viktige beslutninger på ledernivå forsinket
Proaktiv innmelding av relevante saker 
med gode beslutningsunderlag for ledergruppe. God 
oppfølging av innmeldte saker.

7
Utarbeidelse og inngåelse av avtaler med 
pilotkundene forsinket

Innhente ressurser som kan bidra inn og følge 
opp kontraktinngåelse med pilotkundene.

8

Høyt aktivitetsnivå og høy ressursforbruk ifm
klargjøring til  og gjennomføring av pilotering fører 
ti l  sannsynlig overforbruk ift budsjettrammen for 

inneværende år

Gjennomgang av ressursbruk for mulige justeringer, men 
samtidig sørge for å opprettholde riktig fremdrift og 
leveranser. I hele satsingsperioden skal dette kunne 
justeres i  tråd med bevilgning.

9

10

8



Prosjektnavn:
Rådgivingstjenesterog

Kompetanseheving

Ansvarlig 
virksomhet:

Uninett AS

Prosjekteier: Anders Lund

Prosjektleder: Jørgen Nilsen

Rapportdato 14.08.2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Første møte i 
Styringsgruppen.

• M2 godkjent, og M3 
presentert

• Invitasjon til kurs i ISO 
27001 sendt

• Begynt arbeid med kurset 
som beskrevet i 
oppsummering

• Gjort gode prioriteringer
• Godt samarbeid med 

prosjekt for «Analyse og 
Responsmiljø»

• En person fra kjernegruppen 
skal bidra aktivt inn mot 
pilotering av 
Cybersikkerhetssenteret

• Landet dato og sendt 
invitasjon for gjennomføring 
av ISO27001-kurs

• Jobbet frem et utkast til 
konsept av 
rådgivingstjenesten

• Tilgjengelig fokusert tid fra 
ressurspersoner

• Lavere påtrykk i sommer 
enn forventet

• Ferdigstille første versjon av 
kurs i informasjonssikkerhet 
og personvern for ledere

• Levere prioriterte tjenester
• Kontinuerlig innsiktsarbeid 

ift. brukerbehov
• Ferdigstille og publisere 

veiledere i risikovurdering 
og ledelsessystem

• Forberedelser til Nasjonal 
Sikkerhetsmåned

Oppsummering

Den 11.06 var første møte i ny styringsgruppe for prosjektet. I V-Sak 3/2020 ble det presentert «M2: Behovskartlegging», 
som ble godkjent av styringsgruppen. Videre ble «M3: Prioritering og etablering av tjenester» presentert, og 
styringsgruppen stilte seg bak prioriteringene.

Prosjektet jobber derfor etter prioriteringene som ble presentert, og det jobbes derfor å få på plass første versjon av 
«Kurs i informasjonssikkerhet og personvern for ledere». Dette er et kurs som skal bidra til økt kompetanse, bevissthet og 
ikke minst hva som er forventet av ledere i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern.

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

Risikoelementer Tiltak

1

Feil prioritering av leveranser, ikke i 

tråd med målsetninger og behovet i 

sektoren

M2 og M3 (Behovskartlegging og 
prioritering av leveranser) er presentert og 
godkjent i styringsgruppe. Det er fastsatt 
en ressurs som skal bidra inn i pilotering av 
Cybersikkerhetssenteret, for å bygge 
innsikt i kundebehov.

2
Manglende kapasitet og 

gjennomføringsevne i prosjektet
Konkret arbeidsfordeling

3
Lite fremdrift i prosjektet som følge 

av manglende kapasitet fra 

ressurspersoner

Leveranser blir brutt ned i mindre 

versjoner.
Oppstart av korte og hyppigere møter i 

prosjektgruppen.

4
Dårlig samarbeid og teamkultur 

blant deltakere i prosjektet 

Bygge teamkultur og tillit som grunnlag 

for et godt samarbeid

5
Manglende forankring hos 

interessentgruppen for 

Sikkerhetssatsingen

Arbeid med kommunikasjon om 

leveranser og gevinster fra prosjektet 
bidrar til bedre forankring

6
Viktige beslutninger på ledernivå 

forsinket

Proaktiv innmelding av saker med gode 

saksunderlag for ledergruppen.

7
Nye tjenester/kurs blir ikke tatt i 

bruk i sektoren

Fokus på å involvere relevante 

forum/grupper for å forsikre oss om at 
leveranser er i tråd med forventninger 

og problemer de opplever

8

Risiko for overforbruk i den samlede 

prosjektrammen, basert på høyt 

aktivitetsnivå i «Analysesenter og 

responsmiljø».

Gjennomgang av ressursbruk for 

mulige justeringer, men samtidig sørge 
for å opprettholde riktig tempo og 

leveranser.

3

1

2

4

5

6 7

8



Prosjektnavn:
Nasjonalt samordnet

fagskoleopptak

Ansvarlig 
virksomhet: Unit

Prosjekteier: Terje Mørland

Prosjektleder: Anne Kathrine Haugen

Rapportdato 14. August 2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Hovedopptak ble 
gjennomført 14. mai

• Kontroll av 
opptaksresultatet før 
søkerne ble varsler 20. 
mai

• Ukentlige 
suppleringsopptak 
foregår frem til 
begynnelsen av 
september.

• Besvare henvendelser 
fra søkere og fagskoler

• Svært viktig at 
hovedopptak og 
suppleringsopptak har 
blitt kjørt uten store feil.

• Dyktige medarbeidere 
som har arbeidet lange 
dager for at opptakene 
kunne gjennomføres på 
en tilfredsstillende 
måte.

• Fagskolene er 
overveiende positive, 
selv om de også er 
frustrert over en uferdig 
tekniske løsning. 

• Det er bekymringer 
knyttet til ressurser for 
å fullføre prosjektet 

• Ressurser for overføring 
av oppgaver til linjen.

• Kapasitet for å 
utarbeide sluttrapport

• Gjennomføre ukentlige 
suppleringsopptak så 
lenge fagskole har 
behov

• Gjennomføre evaluering 
av årets opptak 
sammen med 
fagskolene

• Skrive sluttrapport
• Utarbeide 

sluttstatistikkrapport
• Overføre 

fagskoleopptaket til 
linjen

Oppsummering

Dette er det første året for et nasjonalt samordnet opptak. Opptaket blir gjennomført i en ny 
teknisk løsning. Hovedopptaket ble kjørt etter planen 14. mai. Den tekniske løsningen for 
hovedopptaket var nesten klar, og opptaket ble kjørt uten for mange store feil. 
Suppleringsopptakene er mer komplisert, da de skal ta hensyn til resultatet av de foregående 
opptakene. Prosjektdeltakerne sto på og jobbet lange dager for å rette feil og få løsningen klar. 
Første suppleringsopptak ble 11 dager forsinket. Suppleringsopptakene kjøres ukentlig, og 
systemet har blitt kontinuerlig forbedret.

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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Risikoelementer

1
Gjennomføring av de gjenstående 

suppleringsopptakene

2
Kapasitet til utarbeidelse av sluttstatistikk

3
Kapasitet i linjen til å overta fagskoleopptaket

3

2

1



Prosjektnavn: Masteropptak

Ansvarlig 
virksomhet:

Prosjekteier: Studie-BOTT

Prosjektleder: Camilla Haugland

Rapportdato 14.8.2020

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. 
Det har ikke vært noen aktivitet knyttet til prosjektet fram til 1.8.20. 
Unit har fra 1.8. startet utvikling av basiskomponenter i teknisk løsning. 

Prosjektstyre er under etablering, endelig avklaring forventes uke 34.  
Styringsdokumentasjon vil bli utarbeidet ved prosjektoppstart. 

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko



Prosjektnavn:
Produksjon og deling av 

digitale læringsressurser

Ansvarlig 
virksomhet:

Unit

Prosjekteier:
Terje Mørland/Vegard 

Moen

Prosjektleder: Liss Johansen Sandø

Rapportdato 14. august 2020

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Fått innsikt i ønsker og 
behov fra flere 
brukergrupper og 
tegnet brukerreiser.

• Fått på plass utviklingsteam 
som har startet IT-utvikling.

• Arbeid med 
brukerveiledninger 
og opphavsrettslige 
problemstillinger er i gang.

• Konkurransestrategi og 
konkurransegrunnlag 
er utarbeidet og sektoren er 
invitert til anskaffelsen.

• Alt innhold flyttet fra 
UNINETT til ny 
driftsleverandør.

• Utarbeidet migreringsplan 

og forankret denne i 
sektoren.

• God deltakelse i 
delprosjektgruppene og 
referansegruppene fra 
sektoren.

• Prosjektdeltakere har god 
teknisk fagkompetanse og 
erfaring med de aktuelle 
løsningene og prosessene.

• Et kompetent og engasjert 
prosjektstyre.

• Får mange gode innspill fra 
mange brukergrupper, 
spesielt lærere.

• God fremdrift.
• Flytting av innhold 

Mediasite gikk raskere enn 
forventet.

• God kontroll på teknisk 

implementasjon hos ny 
driftsleverandør.

• Arbeidet med delingskultur 
og opphavsrettslige 
problemstillinger er et stort 
og krevende område.

• Usikkerhet med tanke på 
institusjonenes vilje til å 
forplikte seg til deltakelse i 
anskaffelsen.

• Behov for tett oppfølging av 
ny driftspartner 
for Mediasite.

• Vurdere alternative 
konsepter videre 
for tjenesten Digitale Læring
sressurser (DLR). Arbeid 
med IT-utvikling, 
brukerveiledninger
og forvaltningsmodell.

• Leverandørkvalifisering i 
anskaffelsen.

• Flytting av institusjonenes 
Mediasite-instanser.

• Utarbeide målbilde for data 
for prosjektet/tjenestene.

• Arbeid med 
risikoreduserende tiltak, 
ref. Risikomatrise på neste 
side (informasjons-
arbeid, prioriteringsworksho

per, koordinere mange 
interessenter m.m)

Oppsummering

Prosjektet består av tre delprosjekter: DP1 skal videreutvikle og legge til rette for at tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) kan tas i bruk på 
flere universiteter og høyskoler, DP2 skal anskaffe en skybasert videoopptakstjeneste som kan brukes av institusjoner i sektoren og DP3 skal 
bytte driftsleverandør for videoopptakstjenesten ‘Mediasite’ fra UNINETT til NORDUnet. Kort status pr. delprosjekt:
• DP1: Utvikling av tidligere identifiserte utviklingsønsker knyttet til DLR pågår. Identifiserer og prioriterer andre utviklingsønsker ved hjelp 

av en brukersentrert tilnærming.
• DP2: Konkurranseutlysning 14. august, påmeldingsfrist for deltakelse på anskaffelsen 28. august og signert kontrakt med valgt(-e) 

leverandør(-er) innen nyttår.
• DP3: Alt innhold er flyttet fra UNINETT til ny driftsleverandør i løpet av sommeren. Alle institusjoner skal være flyttet til ny

driftsleverandør innen 1. oktober.

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko
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Risikoelementer Tiltak

1
DP1: Manglende interesse i 

sektoren for å ta i bruk DLR/ 

manglende delingskultur

Prosjektet jobber med 

kommunikasjonsarbeid, innspill til 

retningslinjer m.m

2
DP1: Vanskelig å bli enig om 

konsept videre og utviklingsønsker

Prosjektet fasiliterer gode 

prioriteringsprosesser

3

DP2: Virksomhetene vil ikke 

forplikte seg til en anskaffelse, 

verken som forpliktet til anrop eller 

opsjonshaver

Prosjektet gjennomfører 

informasjonsarbeid

4
DP2: Sektoren har ikke mulighet til 

å bidra i anskaffelsesprosjektet i 

tilstrekkelig grad

Prosjektet fasiliterer effektive 

høringsprosesser m.m

5
DP2: Institusjonene forbereder ikke 

mottaksprosjekt godt nok

Prosjektet og valgt leverandør 

beskriver forventinger

6
DP2: Alle relevante leverandører 

leverer ikke tilbud

Prosjektet utarbeider god 

konkurransedokumentasjon og får 

med mange deltakende institusjoner

7
DP3: Utfordringer med intern 

organisering hos driftspartner som 

fører til forsinkelser for prosjektet

Prosjektet følger opp leverandør 
tett

8
DP3: Nøkkelpersonell hos 

driftsleverandør og institusjoner er 

ikke tilgjengelig

Prosjektet gir tydelige forventninger 

til leverandør og institusjoner

9
DP3: Tekniske utfordringer ifbm

migrering

Prosjektet sikrer mulighet til å rulle 

tilbake til gammel løsning

4

3

2

5

7

6

8
9

1



Status prosjekter i BOTT-programmet
17.08.2020



Prosjekt Navn BOTT Økonomi og lønn

Prosjektleder
Cecilie Ohm

Rapport Dato 12.08.2020

Neste Milepæl
01.09.2020 – overgang til 

fase 4 i gjennomføringsfasen Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Konsekvensutredning av 
utsatt oppstart er gjort. 

• ØK BOTT følger 
beslutningsplan med de 
justeringer som må gjøres 
fortløpende pga mindre 
forsinkelser

• Risikovurdering for 
gjenstående aktiviteter frem 
til innføring er gjennomført 
og DFØ og BOTT er enige 
om risiki og tiltak, men noe 
uenig om alvorlighetsgrad

• Testløpet fortsetter. Lite feil 
avdekkes.

• DFØ har tatt ansvar for 
helhetstest som skjer etter 
akseptansetest av 
enkeltprodukter.

• Prosjektet fortsetter med å 
samhandle godt digitalt.

• Standardiseringsarbeidet 
på en rekke områder er 
omtrent ferdigstilt.

• God forankring hos 
tjenesteeiere

• Testing går bra – lite feil 
avdekkes

• Mottaksprosjektlederne 
ved UiO og UiB trekkes 
tettere inn i arbeidet i det 
nasjonale prosjektet for å 
sikre god sammenheng og 
kommunikasjon

• Plan for høsten 2020 er på 
det nærmeste ferdigstilt.

• Stadige småforsinkelser i 
utvikling og i test har påvirket 
fremdrift. Særlig 
prosjektøkonomi og lønn er 
omfattende og krever ekstra 
innsats.

• DFØs BtB-prosjekt kan forsinke 
BOTT-implementeringen

• Organiseringen av 
tjenesteleveransene og 
standardiseringsarbeidet krever 
omlegging av arbeidsprosesser 
på institusjonene. Særlig for de 
store institusjonene er dette 
krevende.

• Koronasituasjonen og 
forsinkelsene på utvikling gir 
prosjektet mindre kapasitet. 
Dette vil kreve betydelig ekstra 
ressursinnsats i perioden 
august-oktober for å ta inn 
forsinkelsene.

• Ferdigstille 
gjennomgående planer 
utvikling-test-
standardisering-
innføring

• Oppfølging av plan og 
leveranser 

• Videreføre testløpet 
• Følge opp forsinkelser i 

utviklingsløpet
• Justere fremdrift og 

følge opp i 
standardiseringsløpet

• Ferdigstille ressursplan

Oppsummering

• Beslutning rundt utsatt innføring har hatt høyest prioritet denne perioden. Det er besluttet atUiO utsetter oppstart til 1. mai 2021, mens 
UiB p.t. arbeider for oppstart 1. januar 2021.

• Ressursallokering for høsten 2020 – krevende pga stadige forskyvninger i utviklingsaktiviteter som ha fått betydning for BOTTs
ressursinnsats fordelt mellom utviklings- og standardiseringsarbeid og innføringsaktivitetene.

• God fremdrift gitt forutsetningene i de to foregående punktene.
• Standardiseringsarbeidet går med noen forsinkelser grunnet koronasituasjonen og forsinkelser i utvikling og test. 
• Lite feil avdekkes i testene, men ingen buffer i planene gjør at retest blir krevende.
• BtB-prosjektet til DFØ er forsinket. Endelig demo for BOTT er nå planlagt til primo september
• Faseovergang utsettes til all akseptansetesting er ferdigstilt (tentativt primo september)



Prosjekt Navn BOTT SA

Prosjektleder Frode Stortiset

Rapport Dato 11.08.2020

Neste Milepæl
Kontrakt signert 1. juni 2021

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Opplæring av evalueringsteam 
utført og prosjektet er klar til å 
starte evaluering og forhandling.

• Det foreligger en sammenstilt 
funksjonsanalyse for hele 
sektoren

• Konsept for standardisering for 
BOTT SA er ferdigstilt

• Det foreligger et sett 
gevinstindikatorer for BOTT SA

• Delprosjekt Integrasjons-
plattform, Arkitektur og 
Sikkerhet (IPAS) har inngått 
tjenesteavtale med UiO om 
leveranse av FS-testmiljø til 
leverandørdemo

• Alle kvalifiserte leverandører 
leverte tilbud

• God fremdrift og bedret  
internkommunikasjon med arbeid 
hjemmefra (Covid-19)

• Planlagte leveranser i 
delprosjektet Standardisering og 
innføring er gjennomført 
iht tidsplan (funksjonsanalyse, 
gevinstindikatorer, 
standardiseringskonsept)

• Pilotinstitusjon besluttet

• Knapphet på arkitekturressurser i 
BOTT

Jobbe videre med:
• Evaluering av tilbud
• Forberedelser til leverandørs 

demo i evalueringen
• Etablere tjenesteavtale med Unit 

om FS grensesnittutvikling (API) 

Oppsummering

• Tilbud mottatt fra alle sju kvalifiserte leverandører den 2.7
• Evaluering har startet iht plan.
• Første del av konseptfasen for delprosjekt Standardisering og innføring ferdig iht plan
• NTNU er besluttet som pilotinstitusjon.



Status HR per 24.06.20

• DFØ har nå gjennomført en konkurranse og inngått avtaler for innføring av et felles HR-system for staten og 
systemstøtte for lokale lønnsforhandlinger

• DFØ har signert kontrakt med:
• Itelligence for å innføre SAP SuccessFactors som felles HR-system for staten
• Visma Enterprise for å kunne levere systemstøtte for lokale lønnsforhandlinger

• DFØ vil bruke sommeren og høsten 2020 til å planlegge pilotering og utrullingsløp for systemet og vil komme med 
detaljert informasjon om når kundene kan forvente å ta det i bruk, hva det vil innebære for den enkelte 
virksomheten og hvor mye det koster
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Presentasjon av markedsundersøkelsen for studieadministrative 
systemer 

Bakgrunn 
På Digitaliseringsstyrets møte 26.05.2020 presenterte Gartner Group resultatet av en teknisk 
og funksjonell vurdering av Felles Studentsystem (FS) som konsulentselskapet gjennomførte på 
oppdrag fra Unit. Konklusjonen fra undersøkelsen var at FS er moden for oppgradering, men at 
dette kan gjøres ved å gjenbruke store deler av den eksisterende løsningen. 
 
Før igangsettelse av et større moderniseringsprosjekt ønsket Unit å gjennomføre en 
markedsundersøkelse for å undersøke om det finnes hyllevare innen studieadministrative 
systemer (SIS) som kan erstatte hele eller deler av FS. Digitaliseringsstyret bifalte dette, og 
Gartner ble tildelt oppdraget – som ble gjennomført sommeren 2020. 
 
I tillegg til markedsundersøkelsen ble det også kartlagt hvordan de andre nordiske landene 
(Sverige, Finland og Danmark) har valgt å løse sine behov.  
 
 

Vurdering 
Funn fra markedsanalysen viser at det er et marked for Studieadministrative løsninger som vil 
kunne dekke hovedfunksjonaliteten som finnes i FS. Det er et globalt SIS‐marked, men 
tilbakemeldingene fra analysen viser at markedet i Europa er mindre og sannsynligvis enda 
mindre for Norden. Flere globale SIS‐leverandører anser ikke Europa som et relevant marked. 
 
Det er detaljerte krav innen etter‐ og videreutdanning, finansiering, nasjonal rapportering og 
språk som er mulige områder med manglende oppfyllelse (dette bekreftes av intervjuene med 
de nordiske referansene).  
Fra et teknisk perspektiv er de vurderte løsningene på nivå med beste praksis ved bruk av 
moderne teknologi og er bygget på skyinfrastruktur som PaaS eller utvidet med SaaS‐løsninger. 
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Imidlertid leveres de som en enkelt‐applikasjon som gjør det vanskelig å integrere disse 
løsningene i et større økosystem. 
 
Erfaringer fra de øvrige nordiske landene viser blant annet at hyllevare systemene (COTS) ikke 
har ønskelig funksjonalitet eller har en negativ kost/nytte.  
 
Seks scenarioer ble utarbeidet og analysert for Units videre veivalg;  

1. Kjøpe en SIS‐hyllevareløsning og tilpasse den 

2. Bruke en plattformløsning og implementere SIS funksjonalitet på toppen 

3. Hybrid tilnærming SIS som front‐end med FS som back‐end 

4. Samarbeide med en nordisk partner om utvikling av et felles studentsystem 

5. Fullstendig omskrivning av FS  

6. Kontinuerlig modernisering av FS  

Basert på funnene og analysene er alternativene med hyllevare SIS løsninger og omskriving av 
FS ikke aktuelle scenarioer. 
 
Gartners anbefaling på videre veivalg er:  

‐ Undersøke nærmere om scenario 4 er en mulighet før den utelukkes 

‐ Fortsette med scenario 6. fordi 

o Dette gir lavere kostnader sammenlignet med de andre alternativene 

o Det samsvarer med nasjonale ambisjoner om en overordnet 

digitaliseringsstrategi og plattformtankegang  

o FS har et godt utgangspunkt for videre modernisering  

Basert på disse anbefalingene vil Unit fortsette planleggingen av moderniseringen av FS 
(presenteres i sak 46/20). I parallell vil Unit utnytte det gode kontaktnettet organisasjonen har 
med andre nordiske land for å identifisere mulige delområder hvor det kan være aktuelt å 
samarbeide om utvikling av løsninger.  
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar presentasjonen av markedsundersøkelsen til orientering. 
 

Vedlegg 
Vedlegg 45A_Sluttrapport markedsundersøkelse SIS 
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1. Sammendrag
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Sammendrag

På oppdrag fra Unit har Gartner gjennomført en markedsanalyse av løsninger for studieadministrasjon i perioden juni – medio august 2020, målsetningen var tre-delt;

1) En markedsanalyse over hva som finnes av studieadministrative løsninger på markedet i dag, og en vurdering av hvorvidt de kan dekke FS behovene

2) En oppsummering av hvordan Sverige, Danmark og Finland har valgt å løse sine behov, og hvilke erfaringer de har

3) Gjøre en analyse og anbefale enten videreutvikling av FS eller å vurdere overgang til markedsløsninger 

Funn fra markedsanalysen viser at det er et marked for studieadministrative løsninger (Student Information System-SIS) som vil kunne dekke hoved funksjonalitet som 

for øyeblikket håndteres av FS. Det er ikke en fin detaljert funksjonell sammenligning. 

▪ Det er et globalt SIS-marked, slik det er presentert i Gartner Market guiden, men tilbakemeldingene fra markedsanalysen indikerer at markedet i Europa er imidlertid 

litt mindre og potensielt enda mindre i Norden 

▪ Det er detaljerte krav innen etter- og videreutdanning, finansiering, nasjonal rapportering og språk som er potensielle områder med manglende oppfyllelse (dette 

bekreftes av intervjuene med de nordiske referansene) 

▪ Fra et teknisk perspektiv er de vurderte løsningene på nivå med beste praksis ved bruk av moderne teknologier og er bygget på skyinfrastruktur som PaaS eller 

utvidet med SaaS-løsninger. Imidlertid leveres de som en enkelt applikasjon som kan gjøre en endring av et økosystem mer komplisert

Erfaringer fra de øvrige nordiske landene viser blant annet at hyllevare systemene (COTS) ikke har rett funksjonalitet eller har et negativ kost/nytte. 

Seks scenarioer ble utarbeidet og analysert for Units videre veivalg; (i) Kjøpe en SIS (COTS) løsning og tilpasse den, (ii) Bruke en plattformløsning og implementere 

SIS funksjonalitet på toppen, (ii) Hybrid tilnærming SIS (COTS) som front-end med FS som back-end, (iv) Samarbeide med en nordisk partner, (v) Fullstendig 

omskrivning av FS og (vi) Kontinuerlig modernisering av FS. Basert på funnene og analysene er scenario med hyllevare SIS løsninger og omskriving av FS ikke 

aktuelle scenario.

Anbefaling på videre veivalg for Unit, er; 

▪ Undersøke nærmere om scenario (iv) Samarbeide med en nordisk partner er en mulighet før den utelukkes

▪ Fortsette med scenario (vi) Kontinuerlig modernisering av FS, basert på (1) lavere kostnader sammenlignet med de andre alternativene, (2) nasjonale ambisjoner 

om en overordnet digitaliserings- og plattformtankegang og (3) FS er i en tilstand for et utgangspunkt for videre modernisering 
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2. Sluttrapport
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Introduksjon 
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Introduksjon til prosjektet «Markedsanalyse av løsninger for 
studieadministrasjon» 

Bakgrunn

▪ På oppdrag fra Unit har Gartner tidligere i vår 2020 

gjennomført en teknisk og funksjonell evaluering av Felles 

Studentsystem (FS). Med FS menes både FS klient og -

database, samt tilhørende applikasjoner. Evalueringen 

konkluderer med at selv om FS stort sett dekker 

primærbehovene til institusjonene og brukerne, så er det 

behov for modernisering av systemet 

▪ Unit ønsker å vurdere om det finnes hyllevare systemer 

(COTS) som kan dekke hele eller deler av det FS tilbyr i 

dag, før en beslutning om investering gjøres 

▪ Unit ønsker derfor en analyse av markedet for løsninger 

for studieadministrasjon (Student Information System-

SIS), og en oversikt over hva slags systemer som brukes i 

de andre nordiske landene 

Målsetning

▪ Prosjektet hadde følgende målsetningen;

I. En markedsanalyse over hva som finnes av 

studieadministrative løsninger på markedet i dag, og 

en vurdering av hvorvidt de kan dekke de samme 

behovene som FS sine brukere har

II. En oppsummering av hvordan Sverige, Danmark og 

Finland har valgt å løse nevnte behov, og hvilke 

erfaringer de har

III. Gjøre en analyse og anbefale enten videreutvikling av 

FS eller å vurdere overgang til markedsløsninger. Unit 

ønsket at følgende elementer bør legges vekt på i 

analysen; 

• Funksjonalitet

• Muligheter for kontroll av og gjenbruk av data 

på tvers av institusjoner ved hjelp av 

integrasjon og datautveksling

• Behov og muligheter for tilpasning og 

skreddersøm

• Kostnader ved implementering og drift

• Skalerbarhet

• Teknologi, spesielt om løsningene 

leveres i skyen

• Språk: Om løsningene er tilgjengelige 

på norsk, evt. mulighet og omfang på 

oversettelse

• Tilgang på brukerstøtte og opplæring
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Juni - August
Arbeidet startet opp 5. juni og med sluttpresentasjon og overlevering av sluttrapport til Unit 18. august

August – September

Prosjektmobilisering og -
initiering

Datainnsamling
Analyse og utarbeide 

anbefaling

Utarbeide sluttrapport 
og presentasjon av

sluttrapporten

Presentere sluttrapporten i 
sektorfora

Mobilisere prosjekt og 

gjennomføre 
oppstartsmøte (kick-off) 

med Unit

▪ Avstemme målsetning, 

omfang og tilnærming 

for innhenting av data 

(inkl. utvalg av 

leverandører)

▪ Gjennomgang av 
grunnlagsinformasjon og 

motta kontaktpersoner 

(for del II.)

▪ Gjennomgang av 

prosjektplan

Datainnsamling

▪ Innsamling av data for 

alle delene I. – III. i 
prosjektet

▪ Oppsummere innsamlet 

data

Analyse

▪ Gjennomføre analyse 

og utarbeide anbefaling

Utarbeide rapport

▪ Utarbeide skriftlig 
rapport

Overlevering av 
sluttrapport

▪ Presentere og 
overlevere rapporten til 

ledelsen i Unit

Presentere sluttrapporten i 

sektorfora

Avgrensninger 

▪ I del I. gjennomføres det en høynivå sammenligning av hoved funksjonalitet i FS. Det ble avgrenset til ca. 15 SIS leverandører, utvalget ble gjort i samråd med Unit. 

▪ I del II. ble informasjonsinnhenting gjennomført gjennom interessentintervju. Unit satte Gartner i kontakt med de nordiske referansepersonene.

Tilnærming til prosjektet og avgrensinger 
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Del I. Markedsoversikt 

for SIS 
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Markedsoversikt for studieadministrative løsninger fra Gartners 
«Market Guide for Higher Education Student Information Systems»

▪ Det er et globalt SIS marked, som er presentert i 

Gartner markedsguiden, som inkluderer både 

veletablerte tilbydere og nye aktører i markedet 

▪ Tilbyderne på markedet består for det meste av 

leverandører, men også «åpen kildekode» 

tilbydere og konsortium som er i gang med å 

etablere seg i markedet 

▪ Løsningene fra tilbyderne varierer fra 

enkeltløsninger til modul baserte applikasjoner, 

samt en form for sky eller SaaS løsning, men ikke 

alle har en on-premise løsning

Kilde; Gartner Market Guide for Higher Education Student 

Information Systems, G00360091

Utvalg av SIS leverandører, produkter og leveransemodeller 

Provider Product(s)
Provider 
Category

On-
Premises

Cloud or 
SaaS

Apar Technologies eLi te Student Information System Vendor Yes Yes

Aptron Col lēgix Vendor Yes Yes

Campus Management CampusNexus Student Vendor Yes Yes

ComSpec International EMPOWER Vendor Yes Yes

El lucian
Banner, Colleague,PowerCampus Student, Elevate, 
Quercus Vendor Yes Yes

Jenzabar Jenzabar One, Jenzabar SONIS, Jenzabar Student Vendor Yes Yes

Oracle Oracle Student Cloud, PeopleSoft Campus Solutions Vendor Yes Yes

SAP Student Li fecycle Management (SLCM) Vendor Yes Yes

Serosoft Solutions Academia SIS Vendor Yes Yes

Triba l Triba l Edge,SITS:Vision Vendor No Yes

Unit4 Unit4 Student Management Vendor No Yes

Workday Workday Student Vendor No Yes

A1 Academia A1 Academia, AMaaS Open Source Yes Yes

Foradian Technologies Fedena Open Source Yes Yes

Cineca ESSE3 Consortium Yes Yes

Ladok Ladok Consortium No Yes

Oficina de Cooperación
Universitaria UniversitasXXI— Academico Consortium Yes Yes
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For høynivå FS sammenligning ble et utvalg av SIS leverandører 
valgt og grupper av hoved funksjonalitet i FS definert

Med utgangspunkt i Gartner markedsguide for Student Information 

Systems (SIS), ble en liste laget over 15 SIS leverandører i samråd 
med Unit for nærmere sammenligning med FS 

Sammen med Unit ble det definert 12 grupper av hoved funksjonalitet 

i FS for høynivå sammenligning med systemer fra SIS leverandørene

Leverandør Type

Apar Technologies Vendor

Aptron Vendor

Campus Management Vendor

ComSpec International Vendor

Ellucian Vendor

Jenzabar Vendor

Oracle Vendor

SAP Vendor

Serosoft Solutions Vendor

Tribal Vendor

Unit4 Vendor

Workday Vendor

A1 Academia Open Source

Foradian Technologies Open Source

Itelligence Vendor

Se s.32 for detaljer

Hoved funksjonalitet (engelsk) Norsk begrep (tilsvarende i FS)

1 Transfer and recognition Godkjenningssaker

2 Student Exchange Utveksling

3 Registration Semesterregistrering

4 Billing, Receivables, Cashiering Betaling

5 Program planning and advising Programstudent

6 Course scheduling, registration and catalog Undervisning

7 Management of advanced degrees Doktorgrad

8 Examination and assessment Vurdering

9 Further education Etterutdanning

10 Management of qualifications Kvalifikasjon

11 Academic planning Studieelementer

12 Operational reporting Rapportering og statistikk
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Tilnærming til markedsanalysen for høynivå FS sammenligning 

▪ Markedsanalysen har blitt utført på et europeisk nivå og som en del av prosessen ble 

hver av de valgte SIS leverandørene kontaktet for å be de vurdere høynivå hoved 
funksjonalitet sammenlignet med FS

▪ Leverandørene ble kontaktet per e-post, der de ble bedt om å fylle ut et spørreskjema 

eller gi støttende materiale for vurderingen

– Majoriteten av leverandørene valgte å ikke gi respons på spørreskjemaet eller sende 

annet materiale, bortsett fra fire leverandører. Informasjon relatert til leverandørene 
som ikke responderte har blitt innhentet fra offentlige tilgjengelige kilder 

– Noen leverandører svarte at de ikke har planer å være tilstede i det europeiske 

markedet og har dermed blitt utelatt fra analysen

▪ På grunn av manglende informasjon om løsninger teknologi og arkitektur som er 

tilgjengelig på offentlig tilgjengelige kilder, har arkitekturvurderingen blitt utført kun på 
besvarte spørreskjema 

▪ For den funksjonelle vurderingen, er offentlig tilgjengelig informasjon brukt for å 

analysere tilbudet til de leverandørene som ikke svarte på spørreskjemaet 

▪ Flere av leverandørene i markedsguiden er ikke tilstede i det europeiske markedet. 

Basert på kommunikasjon med leverandørene, er det sannsynlig at noen av 
leverandørene inkludert ikke har planer om eller er tilstede i det nordiske markedet. 
Dette vil resultere potensielt i mer arbeid for å tilpasse SIS til det nordiske markedet

Leverandør Type Svar på forespørsel

Apar Technologies Vendor Besvarte

Aptron Vendor Ikke markedsført i Europa

Campus Management Vendor Ikke markedsført i Europa

ComSpec International Vendor Besvarte ikke

Ellucian Vendor Besvarte ikke

Jenzabar Vendor Besvarte ikke

Oracle Vendor Besvarte ikke

SAP Vendor Besvarte ikke

Serosoft Solutions Vendor Besvarte

Tribal Vendor Besvarte ikke

Unit4 Vendor Besvarte

Workday Vendor Ikke markedsført i Europa

A1 Academia Open Source Europa ikke fokusområdet

Foradian Technologies Open Source Besvarte ikke

Itelligence Vendor Besvarte
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Fra et høyt nivå sammenligning synes markedet å ha løsninger som 
vil dekke FS funksjonaliteten i dag

▪ Det ser ut til at det er et SIS marked som vil kunne dekke de 

funksjonelle gruppene som for øyeblikket håndteres av FS 

(prosjektet har vært avgrenset til kun høynivå sammenligning)

▪ De fleste av løsningene på markedet kan tilby en viss 

funksjonalitet på alle forventede områder, hvor grad av 

tilpasning både mellom og innenfor produktene som trengs, 

kan variere mellom leverandører

– For modulbaserte applikasjoner som Jenzabar, kan 

funksjonalitet legges til ved å integrere flere moduler, der 

Ellucian krever to separate løsninger for å dekke all 

funksjonalitet

▪ Betaling, etter- og videreutdanning og operasjonell 

rapportering er funksjonaliteter som potensielt trenger 

tilpasninger for å implementeres, siden de vanligvis er tilbudt 

som separate løsninger fra SIS leverandørene

▪ Leverandørene nevnte også at etter- og videreutdanning 

betyr forskjellige ting avhengig av utdanningssektor og landet 

det er snakk om. Dette kan bety at noen funksjonalitet på det 

området fra leverandørene muligens ikke dekker samme 

funksjonalitet som FS dekker

Kilde; Leverandørens respons på spørreskjema og nettsider 
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Leverandør Type
Vurderings-

kilde
Hoved funksjonalitet

Apar Vendor Lev erandør

Aptron Vendor Lev erandør

Campus Management Vendor Lev erandør

ComSpec International Vendor Nettsider

Ellucian Vendor Nettsider

Jenzabar Vendor Nettsider

Oracle Vendor Nettsider

SAP Vendor Nettsider

Serosof t Solutions Vendor Lev erandør

Tribal Vendor Ikke v urdert

Unit4 Vendor Lev erandør

Workday Vendor Lev erandør

A1 Academia Open Source Lev erandør

Foradian Open Source Nettsider

Itelligence Vendor Nettsider

Den aktuelle funksjonaliteten ti lbys som standard i løsningen

Funksjonalitet ti lbys enten med noen ti lleggsmoduler eller en egen ti lleggsprogramvare

Leverandøren har ikke Europa som målmarked og ti lbyr foreløpig ikke det der

Det er ikke nok offentlig ti lgjengelig informasjon ti l å gjøre vurderingen, og leverandøren har ikke besvart forespørselen

Forklaring Se s.33-43 for detaljer
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Forklaring av aspektene og kategorisering 

Aspekt Lav Medium Høy

1. Løsningsarkitektur
Proprietær, typisk alt skreddersydd og ingen rammer 

for å utvide / tilpasse løsningen

Utvidbar, støtte fra applikasjonsstrukturen for å utvide uten å 

påvirke oppgraderbarheten.

Utarbeidet fra et plattformperspektiv for å legge til dataelementer, 

endringsprosesser og brukergrensesnitt

2. Integrasjonsmuligheter Strengt begrensede integrasjonsmuligheter Begrenset til proprietære formater og begrenset tilgang. Støtter åpne standarder og eksponerer all data

3. Tilgang til data Strengt begrenset tilgang til data Begrenset sett med grensesnitt og formater Lett tilgjengelig gjennom APIer

4. Plattformstøtte (OS og database)
Innelåst, proprietær. Typisk alt skreddersydd og ingen 

rammer for å utvide / tilpasse løsningen.

Utvidbar. Støtte fra applikasjonsstrukturen for å utvide uten å 

påvirke oppgraderbarheten.

Utarbeidet fra et plattformperspektiv for å kunne velge database og 

annet. 

5. Tilnærming til informasjonssikkerhet Ingen begrensninger på tilgang til informasjon
Noe begrenset tilgang til data og tjenester med enkel 

implementering av sikkerhetsfunksjoner 

Avanserte tilgangskontroller. Datakryptert, GDPR-kompatible, 

grensesnitt er beskyttet

6. Tilnærming til sikkerhet Perimeter tilnærming til sikkerhet Skreddersydd, delvis dekning. Avansert og god praksis for tilnærming til sikkerhet

7. Monitorering og logging Ingen logging Delvis skreddersydde tilnærminger til logging Full dekning

Det ble gjort en overordnet arkitekturvurdering av løsningene fra 
de SIS leverandørene som svarte med informasjon i forespørselen

Vurdering av arkitektur
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Kommentar

Vendor Teknologi Sikkerhet

Apar Bygget på MS Dynamics CRM (derfor begrenset til Azure)

Itelligence Bygge på SAP S4 og utnytter HANA plattformen

Serosoft Levert som SaaS

Unit4 Levert som SaaS, basert på Azure

Observasjoner

▪ Alle leverandører som har svart har en moderne 

løsningsarkitektur med god dekning av API-er og bruker 

moderne integrasjonsteknologier som REST 

▪ To av leverandørene (Serosoft og Unit4) har en mer 

skreddersydd løsning sammenlignet med Apar og Itelligence

som har bygget deres løsning på toppen av CRM-løsning, 

enten fra Microsoft eller SAP 

▪ Alle løsninger gir integrasjonsmuligheter 

▪ Alle løsninger gir et høyt sikkerhetsnivå med autentiserings-

og autorisasjonsmekanismer integrert for å beskytte data og 

tjenester 

▪ Alle løsningene er distribuert som SaaS og gir mulighet for 

en fleksibilitet på hvor løsningen er distribuert 
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Oppsummering og nøkkelfunn fra markedsanalysen for løsninger 
for studieadministrasjon (SIS)

▪ Det er et globalt SIS-marked, slik det er presentert i Gartner Market guiden, men tilbakemeldingene fra markedsanalysen 

indikerer at markedet i Europa er imidlertid litt mindre og potensielt enda mindre i Norden 

▪ Fra et høyt nivå funksjonsmessig synspunkt synes markedet å ha løsninger som vil dekke funksjonaliteten som håndteres 

av FS i dag, men det er muligens detaljerte krav innen etter- og videreutdanning, finansiering, nasjonal rapportering og 

språk som er potensielle områder med manglende oppfyllelse (dette bekreftes av intervjuene med de nordiske 

referansene). Prosjektet har vært avgrenset til kun høynivå sammenligning 

▪ Fra et teknisk perspektiv er de vurderte løsningene på nivå med beste praksis ved bruk av moderne teknologier og er 

bygget på skyinfrastruktur som PaaS eller utvidet med SaaS-løsninger. Imidlertid leveres de som en enkelt applikasjon (og 

ikke plattform) som kan gjøre en endring av et økosystem mer komplisert
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Del II. Erfaringer med 

SIS fra andre nordiske 

land



16 © 2020 Gartner, Inc. and/or its af f iliates. All rights reserv ed.

Erfaringer med SIS fra Sverige (Ladok)

Bakgrunn og introduksjon 

▪ LADOK 3 er utviklet av et konsortium, delvis eid av alle høyere utdanningsinstitusjoner og 

institusjonen for studielån i Sverige

▪ Utviklingsteamet og ledelsen er lokalisert ved Universitetet i Umeå, men er på lån til LADOK 

▪ Det er en lang historie med skreddersydd utvikling, tilbake til 1996 da Uniface baserte systemet 

LADOK Noveau ble lansert 

▪ Tidlig på 2000-tallet ble flere webtjenester utviklet for å eksponere data 

▪ Kompleksiteten, arkitekturen og tilstanden på Uniface framskyndet en beslutning om å gjøre en 

endring

▪ Ladoks total kostnad var 38.5M Euro. Dagens driftskostnader er 20 Euro/student per år som 

inkluderer driftskostnader, videreutvikling og support. Sverige har 500.000 studenter per år

Nøkkelfunn fra intervju(ene) for bruk i videre scenario analyse

▪ COTS leverandører ser ikke ut til å ha rett funksjonalitet eller et veldig positivt business case 

▪ Erfaring i å kjøre større IT programmer er essensielt for suksess 

Se s.46 for oppsummering fra intervju(ene)
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Erfaringer med SIS fra Finland (SISU)

Bakgrunn og introduksjon

▪ Finland har hatt flere løsninger som ofte er utviklet av et enkelt høyere utdanningsinstitusjon 

eller konsortium av utdanningsinstitusjoner

▪ Universitetet i Helsinki, Tampere og Aalto gikk sammen og utførte en mulighetsstudie. Disse 

hadde to systemer, Oodi og Opsu, og de gjorde en mulighetsstudie på hvordan man skulle 

modernisere disse to systemene 

▪ SISU er bygget av et selskap som eies for tiden av seks universiteter. SISU er bygget mer fra et 

studentperspektiv

▪ Det var flere løsninger, men de var gamle og vanskelig/umulige å modernisere, som kjørte på 

utdaterte teknologier og plattformer 

▪ Det er nasjonale prosjekter for å etablere f.eks. datavarehus for høyere utdanning som dekker 

alle universiteter (Virta)

▪ Det opprinnelige anslaget for implementeringskostnad på 10M Euro har vært nokså riktig. I 

tillegg kommer institusjonenes interne kostnader for integrasjoner, datamigrering, 

brukeropplæring og annet

Nøkkelfunn fra intervju(ene) for bruk i videre scenario analyse

▪ COTS leverandører ser ikke ut til å ha rett funksjonalitet og ikke et veldig positivt business case

▪ Den nasjonale digitaliseringsstrategien (DigiVisio 2030) favoriserer skreddersydd utvikling på 

grunn av plattformtekning i strategien 

Se s.47 for oppsummering fra intervju(ene)
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Erfaringer med SIS fra Finland (PEPPI)

Bakgrunn og introduksjon

▪ Finland har hatt flere løsninger som ofte er utviklet av et enkelt høyere utdanningsinstitusjon 

eller konsortium av utdanningsinstitusjoner

▪ PEPPI er bygd av et konsortium og mer fra et institusjonelt administrativt perspektiv

▪ Det har vært en konsolideringsøvelse og sammenlignet for 10+ år siden var det 12+ løsninger

▪ Kostnader ved integrasjoner øker gradvis og den eneste mulige løsningsarkitekturen ser ut til å 

være er en “postmoderne”* tilnærming der et felles “registrer” er kjerne og påfølgende 

kapabiliteter bygget rundt det, der man anvender APIer heller enn tilpassede punkt til punkt 

integrasjoner 

▪ Det er en trend med studentmobilitet, på tvers av institusjoner, og fra et enhetsperspektiv er det 

et fokusområde som stiller nye krav til applikasjonene og et høyere endringstempo

▪ Det er en funksjonell variasjon blant de ulike typer av institusjoner (universiteter, høyskoler, UAS, 

lokale, private, etc.)

▪ Sterk interesse i å finne digitale muligheter (som f.eks. bruk av analytics/AI, studentapplikasjoner 

som integrerer andre funksjoner) og å invitere private sektor til å delta i utvikling av disse

Nøkkelfunn fra intervju(ene) for bruk i videre scenario analyse

▪ COTS leverandører ser ikke ut til å ha rett funksjonalitet, eksempelvis manglende støtte for 

lokale språkkrav, og myndighets- og finansieringsrelaterte krav 

▪ Den nasjonale digitaliseringsstrategien (DigiVisio 2030) favoriserer skreddersydd utvikling på 

grunn av plattformtekning i strategien 

* Postmoderne refererer til en arkitektur med løst koblede applikasjoner som støtter et sett med funksjoner 
i stedet for å løse noen funksjon i den samme applikasjonen

Se s.48 for oppsummering fra intervju(ene)
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Erfaringer med SIS fra Danmark (ESAS og Kopernikus)

Bakgrunn og introduksjon

▪ Danmark har fra starten to forskjellige SIS løsninger som dekker praktiske høyskoler (f.eks. 

kunst, musikk, maritime) og universiteter/høyskoler

• ESAS er prosjektet med å erstatte et SIS for praktiske høyskoler (foreløpig estimert 

kostnad fra foranalyse til implementering: mindre enn 200M DKK, dette estimatet inkluderer 

bl.a. betaling til leverandøren, tid for ansatte ved departementet, ansatte ved institusjonene, 

brukeropplæring og implementering) 

• Kopernikus er prosjektet for å erstattet systemet STADS for universitetene

▪ Det ser ut til å ikke være et klart syn på en plattform eller økosystem modell i sektor

Nøkkelfunn fra intervju(ene) for bruk i videre scenario analyse

ESAS

▪ Det er en interessant løsning at noen SIS leverandører baserer sin SIS utvidelse på Dynamics 

CRM. Med denne framgangsmåten kan de rette kravene implementeres direkte på plattformen 

heller enn å tilpasse en eksisterende utvidelse

▪ Det er til en viss grad en risiko med denne framgangsmåten for at systemintegrator har 

begrenset SIS erfaring og at kunden kan være lite erfaren i å håndtere et prosjekt som dette

Kopernikus

▪ Begrensede funn så langt siden RFP ikke er lansert, men relevant å nevne; 

o COTS leverandører har relevant funksjonelt fotavtrykk 

o Begrenset appetitt for skreddersydd utvikling, trolig på grunn av mangel på kapasitet

Se s.49-50 for oppsummering fra intervju(ene)
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Del III. Scenario og 

analyse for videre 

veivalg
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Ulike SIS scenario utformes og analyseres for Units videre veivalg 

• Hovedformålet er ikke å 

velge de mest attraktive 

scenarioene, men heller å 

redusere antall aktuelle 

scenarioer for Unit 

• Analysen er utført som en 

kvalitativ vurdering på 

definerte kriterier fra Unit

• Et mindre sett med 

aktuelle scenarioer kan 

dermed brukes videre i en 

RFP eller grundigere 

analyse 

• Anbefalinger utarbeides på 

bakgrunn av vurderingene 

i fra analysene

• Mulige scenarioer som kan 

være av relevans for Unit 

er utformet basert på 

innsikt fra SIS 

markedsoversikten, 

tilnærminger i de andre 

nordiske landene og andre 

erfaringer 

Analysere for å 

redusere antall 

scenario

2

Anbefalinger

3

Utforme mulige SIS 

scenario

1
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Seks scenario er utformet for Units mulige veivalg videre for 
studieadministrative løsninger 

Mulige scenario Beskrivelse 

1 Kjøpe en SIS (COTS) løsning og tilpasse den 
Anskaffe f.eks. en løsning fra Oracle, SAP eller Itelligence, og tilpasse den til norsk språk, 

myndighetskrav og andre kritiske lokale forretningskrav som ikke er støttet i standard produktene 

2
Bruke en plattformløsning og implementere SIS 

funksjonalitet på toppen (ESAS framgangsmåten)

Bruke eksisterende plattform i markedet, f.eks. en CRM plattform, og implementere nødvendige 

språk-, myndighets- og kritiske forretningskrav på toppen av den

3
Hybrid tilnærming SIS (COTS) som front-end med FS 

som back-end

Implementere et SIS brukergrensesnitt fra en leverandør og koble den til FS back end og 

database

4 Samarbeide med en nordisk partner Ha enten eierskap til en del av en nordisk løsning eller lisensiere/kjøpe kildekoden 

5
Fullstendig omskrivning av FS (LADOK 3 

framgangsmåten)
Starte på nytt og utvikle en veldesignet løsning knyttet til arkitektur og økosystem

6 Kontinuerlig modernisering av FS Stegvis løsrive og forbedre arkitekturen for å kunne dele opp og bytte ut deler av FS
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Det er gjort noen overordnede betraktninger av alle scenarioene (1/2)

Scenario Fordeler Ulemper Andre betraktninger

1. Kjøpe en SIS løsning og tilpasse 

den 

▪ Oppnå fordelene med et veikart for 

utvikling fra en markedsledende 

løsning 

▪ Lavere eierkostnader (dersom 

håndtert på en god måte)

▪ Begrenset kontroll (økt innlåsing) 

▪ Passer muligens ikke inn i 

økosystemstrategien fra sektor

▪ Alle nordiske parter som har 

evaluert det nøye har kommet til 

konklusjonen om at det ikke støtter 

kritiske krav 

▪ Kostnadsestimater utført (av andre 

nordiske parter), indikerer en svært 

høy kostnad (200+ MNOK)

2. Implementere SIS funksjonalitet 

på toppen av en CRM løsning 

▪ Oppnå fordelene med et veikart for 

utvikling fra en markedsledende 

løsning 

▪ Lavere eierkostnader (dersom 

håndtert på en god måte)

▪ Flere SIS løsninger er bygget slik 

allerede

▪ Implementeringen vil utføres av en 

systemintegrator uten SIS erfaring 

▪ Begrenset kontroll (økt innlåsing) 

▪ Krever veldig god erfaring med å 

drive et langvarig og stort 

implementeringsprogram og å 

balansere behovet for krav med 

ønsket til systemintegratoren om å 

utvikle 

▪ Unit har utviklingskapasitet som kan 

benyttes

3. Hybrid SIS UI og FS back end ▪ Vil tillatte Unit å fokusere på 

utviklingen av områder som er 

fornuftige, f.eks. data og distribusjon

▪ Ingen 3.parts leverandør som støtter 

dette designmønsteret

▪ Det er ofte en misoppfatning at et 

brukergrensesnitt trenger en 

tjeneste per objekt for å virke (for å 

oppdatere data), mens de fleste 

produktene i realiteten er sentrert 

rundt en prosess, som gjør dette 

designet vanskeligere
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Det er gjort noen overordnede betraktninger av alle scenarioene (2/2)

Scenario Fordeler Ulemper Andre betraktninger

4. Samarbeide med en nordisk 

partner

▪ Akselerere utviklingen ved å kjøpe 

programvare fra andre nordiske 

parter (primært LADOK, SISU og 

PEPPI) 

▪ Potensielt lave kostnader

▪ Trolig en god match mtp. krav i den 

nordiske konteksten og 

digitaliseringsinitiativer

▪ Kan skape en komplisert 

eierstruktur (dersom 30+ norske 

institusjoner skal bli en del av et 

LADOK konsortium) 

▪ Unit utviklere har ingen bakgrunn 

eller designerfaring fra slike 

produkter og behov det må 

investeres i

▪ Et interessant alternativ og det er 

samarbeid mellom nordiske parter 

allerede (Nordforum)

▪ Vil skape et betydelig økosystem 

med omtrent 1M studenter og kan 

fremme spennende 

utviklingsmuligheter

5. Fullstendig omskrivning av FS 

(LADOK 3 framgangsmåten)

▪ Det eksisterer allerede en 

utviklingsorganisasjon

▪ En omskrevet versjon passer 

muligens behovene til økosystemet i 

sektoren bedre

▪ Vil drive “sunk cost” og en stor del 

av FS utviklingen vil være bortkastet 

▪ Vil forsinke veikartet til 

produktutviklingen 

▪ Svært avhengig av 

etterspørselshåndtering og en 

fokusert styringsgruppe

▪ Saken for endring er svak, og kan 

introdusere tvil og drive scope and 

focus creep

▪ Det ser ut til å være mer fokus på 

økosystem i Europa enn i USA, som 

støtter en kontrollert implementering 

av krav 

6. Kontinuerlig modernisering av FS ▪ FS er i en tilstand for modernisering 

▪ Det finnes allerede en 

forvaltningsorganisasjon og et 

produktveikart som ikke vil bli mye 

forstyrret

▪ Kan medføre andre måter å jobbe 

på, fra både et ledelses- og 

etterspørselsperspektiv, i tillegg til et 

arkitekturmessig og 

utviklingsmessig ståsted

▪ Om fokuset på modernisering vil 

forbli høyt, eller om det vil bli 

avsporinger og «scope creep» som 

forsinker framdriften 

▪ Det ser ut til å være mer fokus på 

økosystem i Europa enn i USA, som 

støtter en kontrollert implementering 

av krav
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Analyse og sammenligning av utformet SIS scenario for Unit (1/2) 

Analyse element

1. Kjøpe en SIS løsning 2. Implementere SIS 

løsning på toppen av 

en CRM løsning

3. Hybrid front end SIS 

leverandør 

4. Samarbeid med en 

nordisk partner

5. Komplett 

omskrivning av FS

6. Kontinuerlig 

modernisering av  FS

Funksjonalitet ◑
Signifikante gap i 
finansiering og 
rapporteringskrav

◕ Færre gap siden mer 
må utvikles som det er ◑

Signifikante gap i 
finansiering og 
rapporteringskrav

◕
Et sett med signifikante 
krav er allerede 
implementert

● Mulighet til å fullt ut 
implementere alle krav ●

Mulighet til å fullt ut 
implementere alle krav

Muligheter for kontroll 
av og gjenbruk av data 
på tvers av institusjoner 

ved hjelp av integrasjon 
og datautveksling

● All/nesten all data er 
tilgjengelig via API eller 
integrasjoner

● All/nesten all data er 
tilgjengelig via API eller 
integrasjoner

●
All data er/kan gjøres 
tilgjengelig via API eller 
integrasjoner

● Bygget for å dele data 
ved hjelp av APIer ●

All data vil bli gjort 
tilgjengelig gjennom 
APIer

●
All data er/kan gjøres 
tilgjengelig via APIer
eller integrasjoner

Behov og muligheter for 
tilpasning og 
skreddersøm

◑

Avhenger av hvordan 
leverandøren har lagt 
til rette for det. Normalt 

begrenset 
tilrettelegging. 

◕
Plattform leverandører 
er typisk mer forberedt 
for å tilrettelegge for 

tilpasninger

○
Vil trolig delvis støttes i 
UI, men ikke i FS back 
end

● Full mulighet til å 
utvikle alle krav ● Full mulighet til å 

utvikle alle krav ● Full mulighet til å 
utvikle alle krav

Skalerbarhet ◕
Avhenger av hvordan 
leverandøren er 
forberedt på dette

●
Plattformer er typisk 
bedre designet for 
skalerbarhet

◕
Avhenger av hvor godt 
leverandøren er 
forberedt på dette

● Full mulighet til å støtte 
skalerbarhet ● Full mulighet til å støtte 

skalerbarhet ◕
Eksisterende løsning 
trenger omstrukturering 
for å bedre støtte 

skalerbarhet

Teknologi, spesielt om 
løsningene leveres i 
skyen

●
For det meste moderne 
og beste praksis 
arkitektur

●
For det meste moderne 
og beste praksis 
arkitektur

●
For det meste moderne 
og beste praksis 
arkitektur

● Full mulighet til å støtte 
moderne arkitektur ● Full mulighet til å støtte 

moderne arkitektur ◕
Eksisterende løsning 
trenger omstrukturering 
for å bedre støtte 

moderne teknologier

Språk: Om løsningene er 
tilgjengelige på norsk, 
evt. mulighet og omfang 

på oversettelse

○ Ingen støtte for norsk, 
men er mulig å legge til ◕

Trenger manuelt arbeid 
og vil bli utført vha. 
tilpasninger

○ Ingen støtte for norsk, 
men er mulig å legge til ◕

Trenger tilpasninger for 
å støtte norsk ● Fullt mulig å støtte 

hvilket som helst språk ● Allerede på norsk

Tilgang på brukerstøtte 
og opplæring ◔

Trenger investeringer i 
tilpasse leverandørens 
standard materiell 

◑
Delvis opplæring er 
tilgjengelig for 
plattformene

◔
Trenger investeringer i 
tilpasse leverandørens 
standard materiell 

◑ Må etableres ◑
Må etableres pga 
avhengighet til det nye 
systemet

◕ Eksisterende materiale 
trenger litt oppdatering

○ - Passer ikke

◔ - Dårlig oppfyllelse, signif ikant negativ 

innvirkning på arbeidsmåte

◑ - Akseptabel oppfyllelse, trenger en ny 

løsning, men akseptabel 

◕ - God oppfyllelse med krav, kan 

konfigureres eller forbedret enkelt 
● - Full dekning av krav

Forklaring
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Analyse og sammenligning av utformet SIS scenario for Unit (2/2) 

Analyse 
element Forklaring av kategorisering

1. Kjøpe en SIS 

løsning

2. Implementere 

SIS løsning på 

toppen av en 

CRM løsning

3. Hybrid front 

end SIS 

leverandør 

4. Samarbeid med 

en nordisk 

partner

5. Komplett 

omskrivning av 

FS

6. Kontinuerlig 

modernisering av  

FS

Lisenskostnader Lav - Kun for infrastrukturplattformer

Medium - For et mer komplekst 
infrastrukturlandskap

Høy - inkludert SW-lisenser og 
vedlikeholdsgebyr

Høy – proprietære 
lisenser for hele 
teknologi-stack

Høy – en lisens for 
hele plattformen

Høy – proprietære 
lisenser for hele 
teknologi-stack

Lav/medium – lav 
kostnad 
komponenter. Kan 

medføre en 
lisenskostnad fra 

konsortiumet. 

Lav – kun lisens for 
plattformkomponente
ne

Lav – kun lisens for 
plattformkomponente
ne

Implementerings-
kostnader

Lav - Bruk av interne ansatte på stedet

Medium - Internt personell forsterket med 
lokal kapasitet innenfor visse områder

Høy - Inkludert ikke-norske baserte 
leverandørkonsulenter

Svært høy - Kombinasjon av 
leverandørkonsulenter og internt personale

Høy – trenger 
signifikant arbeid for 
å implementeres

Høy – trenger 
signifikante 
investeringer for å 

implementeres

Svært høy – trenger 
betydelig med arbeid 
for å implementeres 

og nye integrasjoner 
mot FS må utvikles

Medium –
Oversetting og 
tilpasning til norske 

krav

Høy – trenger 
signifikant arbeid for 
å implementeres

Lav/medium –
lettere å håndtere 
siden løsningen 

allerede er på plass

Senket kostnad 
(sunk cost)

Lav - Gjeldende kodebase brukes til 
gjenbruk

Medium - Deler av FS beholdes

Høy - Alt erstattes

Høy – ingen til 
begrenset gjenbruk 
av eksisterende 

plattform

Høy – ingen til 
begrenset gjenbruk 
av eksisterende 

plattform

Medium – deler av 
FS beholdes

Høy – ingen til 
begrenset gjenbruk 
av eksisterende 

plattform

Medium – den mer 
moderne delene kan 
gjenbrukes og 

ekspanderes

Lav – full gjenbruk

Investerings-
forpliktelse

Lav - Begrenset investeringsforpliktelse

Medium - Flere år, flere hundre millioner i 
investeringer, men beslutninger kan lettere 

avsluttes

Høy - Flerårig, flere hundre millioner 

investeringer med alle investeringer som 
skal aksepteres på ett beslutningspunkt

Høy – investeringer i 
forkant trengs, 
begrenset 

kostnadsreduksjon 
mulig gjennom 

prosjekts levetid

Høy – investeringer i 
forkant trengs, 
begrenset 

kostnadsreduksjon 
mulig gjennom 

prosjekts levetid

Høy – investeringer i 
forkant trengs, 
begrenset 

kostnadsreduksjon 
mulig gjennom 

prosjekts levetid

Medium –
investeringer i forkant 
må gjøres, men 

prosjektet kan settes 
på hold eller stoppes 

med begrenset sunk
cost

Medium –
investeringer i forkant 
må gjøres, men 

prosjektet kan settes 
på hold eller stoppes 

med begrenset sunk
cost

Lav – begrensede 
investeringer i forkant 
og veikartet kan 

endres etter behov
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Basert på funnene og analysene er scenario med hyllevare SIS 
løsninger og omskriving av FS ikke aktuelle scenario for Unit

Utelukke scenario 1 og 3 pga at det å implementere en kommersiell 

hyllevare (COTS) SIS løsning ser ut til å:

– Ikke ha rett funksjonalitet (intervjuer indikerer dårlig støtte for 
språket, myndighetskrav og finansiering – som er ganske unikt 

for Norden)

– Skaper ikke et positivt business case (intervjuer bekrefter også 

en signifikant investering i lisenser og utgifter til systemintegrator 
for å implementere nødvendige krav)

– Ikke alle leverandører opererer i Europa

Mulige scenario

1 Kjøpe en SIS (COTS) løsning og tilpasse den 

2
Bruke en plattformløsning og implementere SIS 

funksjonalitet på toppen (ESAS framgangsmåten)

3
Hybrid tilnærming SIS (COTS) som front-end 

med FS som back-end

4 Samarbeide med en nordisk partner 

5
Fullstendig omskrivning av FS (LADOK 3 

framgangsmåten)

6 Kontinuerlig modernisering av FS 

Utelukke scenario 5 siden FS sin arkitektur er i en relativt god stand, 

vil en komplett omskrivning ikke gi mening (siden alle parter som ikke 
valgte kontinuerlig modernisering hadde en arkitektur som ikke var 
egnet for det eller krevde en svært høy investering) 
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Anbefalingen for Unit er å fortsette kontinuerlig modernisering av 
FS, men også undersøke nærmere et nordisk SIS samarbeid

Mulige scenario

1 Kjøpe en SIS (COTS) løsning og tilpasse den 

2
Bruke en plattformløsning og implementere SIS 

funksjonalitet på toppen (ESAS framgangsmåten)

3
Hybrid tilnærming SIS (COTS) som front-end 

med FS som back-end

4 Samarbeide med en nordisk partner 

5
Fullstendig omskrivning av FS (LADOK 3 

framgangsmåten)

6 Kontinuerlig modernisering av FS 

1. Undersøke nærmere scenario 4 for samarbeid med en nordisk 

partner for en framtidig SIS. Dette prosjektet har ikke hatt mandat til å 
vurdere dette scenario sammen med de andre nordiske landene. Derfor 
anbefales en nærmere undersøkelse av dette scenario før den kan 

utelukkes. 

2. Fortsette med scenario 6 kontinuerlig modernisering av FS basert på;

I. Kostnadsperspektiv dersom man tar nødvendige tilpasninger i 
betraktning i business caset (intervjuer indikerer kostnader på flere 
hundre millioner norske kroner for å implementere, inkludert det 

danske ESAS prosjektet når det ble bygget på en CRM plattform)

II. Det er forskjellige sektor og nasjonale ambisjoner om en overordnet 

digitaliserings- og plattformtankegang, der Norge er ansett som en 
leder og trenger en god arkitektur på plattformen 

III. Unit har en unik posisjon siden FS er håndtert på en slik måte at 

løsningen er enkel å drifte og ikke i en tilstand der kontinuerlig 
modernisering ikke er en mulig løsning (som skjedde i Sverige og 

Danmark)
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 03.09.2020    
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Saksbehandler Marte Holhjem    

Prosjektforslag forprosjekt for “Modernisering av 
studieadministrative fellessystemer”   

Innledning og sammendrag 
Gartner har, på bestilling fra Unit, gjennomført en teknisk og funksjonell evaluering av IT-
systemene som inngår i økosystemet FS1. Evalueringen konkluderer med at systemene er i 
teknisk god stand, men at det er behov for et større løft. Gartner har også gjennomført en 
markedsanalyse av studieadministrative løsninger. Konklusjonene fra Gartner sin evaluering og 
deres utredninger er å beholde, samt intensivere videreutviklingen av dagens løsning. I tillegg 
anbefaler de Unit å undersøke nærmere om det kan være formålstjenlig å samarbeide med en 
nordisk partner om et felles studieadministrativt system. 
 
Tjenesteråd for studieadministrasjon støtter konklusjonen med å beholde dagens 
systemportefølje og å intensivere utviklingsarbeidet, og de ønsker å be Digitaliseringsstyret om 
midler til dette. Saken vil bli behandlet i Fagutvalg for utdanning 26. august og Fagutvalg for 
infrastruktur, mellomvare og data (IMD) 20. august. Unit foreslår på bakgrunn av dette å 
gjennomføre et forprosjekt våren 2021 og ber Digitaliseringsstyret om 4,3 millioner til dette 
forprosjektet. 
 
Bakgrunn og begrunnelse 
Den første applikasjonen i økosystemet FS ble utviklet på begynnelsen av 90-tallet og har siden 
den gang vært i kontinuerlig videreutvikling. På oppdrag fra Unit gjennomførte Gartner våren 

 
 
 
1 
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/06/Unit%20-%20Vurdering%20av%20FS%20-
%20Sluttrapport%20v1.0%20uten%20vedlegg.pdf 
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2020 en teknisk og funksjonell evaluering av FS2. Evalueringen konkluderer med at FS er i 
teknisk god stand og er et godt utgangspunkt for videre modernisering. Arkitekturmessig 
befinner FS-systemene seg nå et sted mellom «topp» og «begynnelse av foreldelse», så tiden 
er derfor inne for å intensivere moderniseringen.  
 
Rapporten viser også at dagens systemer må videreutvikles for blant annet å bli mer 
brukervennlige, mindre komplekse og mer tilrettelagte for fremtidige behov, arbeidsmåter og 
trender. Disse funnene stemmer godt overens med UH-institusjonenes tilbakemeldinger 
gjennom arbeidet med veikart for studieadministrative tjenester.  
 
Sommeren 2020 gjennomførte Gartner også en markedsanalyse av eksisterende 
studieadministrative systemer som kan leveres i Europa, med formål om å komme med en 
anbefaling på hvordan moderniseringen av de studieadministrative systemene bør 
gjennomføres. Analysen tok for seg flere alternative veier videre for de studieadministrative 
fellessystemene, blant annet: 

• anskaffelse eller tilpassing av hyllevare  
• fullstendig omskriving av eksisterende systemer  
• kontinuerlig modernisering av eksisterende systemer.  

Analysen konkluderer med at både anskaffelse av hyllevare og total omskriving vil bli dyrere 
enn å jobbe videre på den eksisterende porteføljen. Gartner nevner også samarbeid med en 
nordisk partner for et framtidig studieadministrativt system som et mulig alternativ, men dette 
inngikk ikke i oppdragets mandat og har derfor ikke blitt nærmere undersøkt. Gartners første 
vurdering er at også dette vil bli dyrere enn å jobbe videre på den eksisterende porteføljen. 
Gartner sine anbefalinger er derfor å fortsette den kontinuerlige moderniseringen av 
eksisterende systemer, samt eventuelt å undersøke nærmere muligheten for å inngå et 
samarbeid med et av de nordiske landene.  Unit har en god dialog med de andre nordiske 
landene når det gjelder enkelte studieadministrative områder, og dette er noe Unit ønsker å 
videreføre. Høsten 2020 vil Unit derfor undersøke nærmere om det kan være aktuelt å inngå 
et samarbeide med en nordisk partner i forbindelse med det planlagte 
moderniseringsarbeidet. Det er usikkert hvorvidt et slikt samarbeid er realistisk. Dette fordi 
blant annet ulike juridiske rammebetingelser, finansieringsmodeller og systembehov kan gjøre 
et samarbeid vanskelig. For ikke å forsinke det ønskede moderniseringsarbeidet vesentlig vil 
dette gjort i parallell med at Unit rigger seg for forprosjektet. 
 
Gartner-rapportene, vedtak og tilbakemeldinger fra fagutvalg3 og tjenesteråd4, og andre 
utredninger og rapporter om FS legger et godt grunnlag for veien videre. Samtidig er det behov 
for å samle alle trådene, konkretisere funnene og planlegge gjennomføringen før det faktiske 

 
 
 
2 
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/06/Unit%20-%20Vurdering%20av%20FS%20-
%20Sluttrapport%20v1.0%20uten%20vedlegg.pdf 
3 https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/03/2020-02-25-Referat-fagutvalg-
utdanning.pdf 
4 
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/08/2020_06_22%20Referat%20TR%20studiea
dm.pdf 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/03/2020-02-25-Referat-fagutvalg-utdanning.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/03/2020-02-25-Referat-fagutvalg-utdanning.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/08/2020_06_22%20Referat%20TR%20studieadm.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/08/2020_06_22%20Referat%20TR%20studieadm.pdf
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moderniseringsarbeidet kan starte. Dette for å sikre at den veien som velges er 
gjennomførbar, i samsvar med sektoren sine ønsker og forventinger og godt forankret hos alle 
berørte parter.  
 
Beskrivelse av forprosjektet 
Analysen til Gartner påpeker at moderniseringen bør gjennomføres som et kontinuerlig arbeid 
da erfaringer fra andre nordiske land viser at store prosjekter er vanskelige å styre, og at de 
fort blir dyrere enn å inkorporere moderniseringen i det ordinære arbeidet. Forprosjektet får 
derfor en viktig oppgave i å utarbeide et forslag til hvordan moderniseringen av 
studieadministrative fellessystemer skal gjennomføres. Forslaget skal blant annet inneholde:  

1. En overordnet produktstrategi med funksjonalitetsbeskrivelser hvor tjenestereisen og 
brukerperspektivet er i fokus, med mål om å  

o sikre fremtidsrettede og brukervennlige systemer   
2. Et teknisk målbilde for nye studieadministrative fellessystemer med fokus på  

o en arkitektur som gjør det mulig å bygge gode, robuste, smidige og levedyktige 
tjenester  

3. En beskrivelse av hvordan utviklingsarbeidet skal organiseres, både med tanke på 
brukermedvirkning og hvordan arbeidet skal gjennomføres i parallell med at 
eksisterende systemer driftes og forvaltes, med mål om å  

o sikre ivaretakelse av eksisterende portefølje og drift mens systemene gradvis 
moderniseres  

4. En overordnet plan for rekkefølgen delene av dagens FS-økosystem skal moderniseres, 
basert på produktstrategi og fremtidig teknisk målbilde fra punktene over, med mål 
om å  

o sikre riktig prioritering for ønskede gevinster og effekter ved institusjonene  
5. Et overslag over hva intensiveringen av moderniseringen vil komme til å koste, med 

mål om å 
o gi et totalbilde av forventede kostnader 

I tillegg vil forslaget inneholde beskrivelser av gevinster, risiko og kostnader.  
 
Etableringen av et teknisk målbilde for studieadministrative fellessystemer vil fungere som en 
spydspiss i sektoren og også legge et grunnlag for ny arkitektur for de andre systemene Unit 
utvikler. Dette arbeidet vil således også gi verdi til andre leveranser fra Unit. 
 
Moderniseringen av studieadministrative fellessystemer må ses i sammenheng med en rekke 
andre pågående og planlagte prosjekter i Unit og i sektoren ellers. Samordning og avgrensing 
opp mot disse prosjektene blir en viktig del av forprosjektet. Følgende pågående og planlagte 
prosjekter er relevante:   

• Ny saksbehandlings- og arkivløsning – BOTT (pågående)  
• Prosjektet Datadeling i Høyere utdanning og Forskning og UH:IntArk - Unit (pågående)   
• Arbeidslivsportalen, ferdigstilling av praksismodulen – Unit (planlegges)   
• Digitalisering av studentutveksling – Unit (planlegges)    
• Kunnskapssektorens datadelingsprosjekt – Unit (planlegges)  
• Forprosjektet Nytt felles nasjonalt opptakssystem – Unit (planlegges)  

Organisering 
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Forprosjektet vil gjennomføres av en prosjektgruppe bestående av ansatte fra IT-utvikling og 
systemforvaltning i Unit. God dialog og aktiv deltagelse fra UH-sektoren er viktig for et 
vellykket forprosjekt. Med sektorens nye tjenestestyringsmodell vil Tjenesterådet for 
studieadministrasjon også for dette arbeidet fungere som en slags styringsgruppe. Det legges 
også opp til at representanter utpekt av tjenesterådet kan bidra aktivt i arbeidsmøter for å 
innhente innspill, avklare sentrale spørsmål og avstemme forslagene som utarbeides. 
 
Oppstart og tidsramme 
Forprosjektet vil starte i januar 2021 og ha en varighet på 6 måneder. Hovedårsaken til at det 
ikke er hensiktsmessig å starte opp umiddelbart er todelt:  

• Andre planlagte leveranser fra Unit høsten 2020 er allerede kommunisert ut og 
igangsatt 

• Det jobbes med å ansette både flere IT-utviklere og en prosjektleder som alle vil bli 
viktige brikker i forprosjektet. Disse vil ikke være på plass før rundt årsskiftet.  

• Andre planlagte leveranser fra Unit høsten 2020 er allerede kommunisert ut og 
igangsatt. Det gjør det vanskelig å omdisponere personell på kort sikt. 

For ikke å tape tid er Unit allerede i gang med arbeidet med å etablere et teknisk målbilde. De 
delene av dette arbeidet som utføres i 2020 kommer i tillegg til det som er skissert i tabellen 
nedenfor. Arbeid som utføres i 2020 vil bli finansiert med eksisterende midler, bla. fra FS-
kontingenten.   
 
Finansiering og kostnader 
For å imøtekomme forventningene og behovene i sektoren bør utviklingstempoet intensiveres. 
Dette vil kreve økt finansiering. På sikt bør moderniseringsarbeidet finansieres gjennom 
ordinære kontingenter, men for å lykkes med det ønskelige løftet vil det være behov for ekstra 
finansiering til forprosjektet og til det forventede arbeidet de kommende årene. Først etter at 
forprosjektet er gjennomført vil det være mulig å konkretisere det totale kostnadsbildet, noe 
som også er en av leveransene fra forprosjektet. Unit ber derfor i denne omgang kun om 
midler til forprosjektet.  
 
Menneskelige ressurser i 2021 (510 % = stillingsandel i 6 måneder, timepris = 1100,-,) 

Hva   Antall   Samlet stillingsprosent   Kostnad   

Prosjektleder   1   50 %    422 125,-  

IT-arkitekt  1  100 %    844 250,- 

Prosjektmedarbeidere 
systemforvaltere  

3  1 x 100 %  
2 x 50 %  

 1 688 500,-  

Prosjektmedarbeidere  
 IT-utviklere  

2  2 x 50 %        844 250,-  

Jurist  1  30 %      253 275,-   

Tjenestedesigner  1  30 %      253 275,-  

SUM   4 305 675,- 

  
Markedsanalysen Gartner gjennomførte sommeren 2020 kom på kr. 500.000 og ble dekket av 
FS-kontingenten i 2020. 
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Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret bevilger Unit 4,3 mill. kroner til forprosjektet Modernisering av 
studieadministrative fellessystemer. 
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Utvikling av FS- API for BOTT Saksbehandling og Arkiv 

Bakgrunn 
BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA) er et samarbeidsprosjekt for anskaffelse av en 
saksbehandlingsplattform og en separat Noark 5-arkivkjerne. Prosjektet ønsker å utvikle en 
«proof of concept», hvor det lages dataintegrasjoner fra Felles Studentsystem (FS) for den 
samhandlingsplattformen som velges. Det har siden januar i år vært et samarbeid mellom Unit 
og BOTT SA om spesifikasjon av disse integrasjonene. Samarbeidet har også inkludert utvikling 
av integrasjoner for demoformål – dette ble gjennomført våren 2020.  
 
NTNU skal være første pilotkunde for saksbehandlingsplattformen, og planlagt start er 
Q3 2021. Innenfor området studieadministrasjon skal plattformen automatisere 
prosessen «Vurdere ekstern utdanning».  
 
For at innpassing av ekstern utdanning skal kunne behandles i et sak- og arkivsystem og 
integreres med FS via FS-API, må det utvikles nye tjenester. Disse tjenestene dekker uthenting 
av data fra FS og tilbakeskriving av data til FS innenfor følgende områder: 
 

• Godkjenning/innpassing  
• Eksterne resultater  
• Utdanningsplan  
 

Figuren under viser foreslått tidslinje for FS API-utvikling. Detaljplanene for denne 
implementasjonen legges tidlig høst 2020.  
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Foreslått tidslinje FS API-utvikling  

  
 
Vurdering 
Fagutvalg for IMD anbefaler sammen med Unit at prosjektet Datadeling utvides med oppgaven 
å få på plass disse integrasjonene mellom FS og BOTT SA. Datadelingsprosjektet vil bruke dette 
som et «Proof of Concept» (PoC) for å teste ut det rammeverket for integrasjon som prosjektet 
vil levere. Dette vil sikre at utviklingen følger de arkitekturprinsippene som er fastsatt i 
UH:IntArk, og de anbefalingene som ble gitt fra den tekniske evalueringen av Felles 
Studentsystem i vår. I tillegg vil selve automatiseringen av godkjenningsprosessen kunne gi 
institusjonene store besparelser.  
 
Datadelingsprosjektet skal primært levere et rammeverk for integrasjoner, mens selve 
integrasjonene skal utvikles av andre prosjekter. Det gjøres et unntak for disse integrasjonene 
for FS, siden en PoC vil sikre nødvendig retning og fokus for det rammeverket som skal 
utvikles.   
 
Det anbefales at Datadelingsprosjektet får tildelt ytterligere 1,6 mill. fra felles 
investeringsmidler, i tillegg til opprinnelige 6 mill. som var satt av til dette formålet. 
 
 
Estimater og kostnader 
Det er tre elementer som må utvikles: Utdanningsplaner, godkjenning/innpassing og eksterne 
resultater. Timeestimatene for utvikling er som følger: 
 
Utdanningsplan:     484 t 
Godkjenning/innpassing og eksterne resultater: 456 t 
Administrasjon og prosjektledelse:   50 t 
Risikotillegg (3%):     30 t 
Totalt:      1.020 t 
 
Siden arbeidet sannsynligvis må gjøres av eksterne ressurser antas det en timepris på 1.250 kr 
+ mva. Totale estimerte kostnader blir da 1.600.000 kr. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret gir sin tilslutning til utvikling av funksjonalitet for BOTT SA. Arbeidet tas inn 
i mandatet for prosjektet for Datadeling. Det bevilges 1.600.000 kr til dette. 
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Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles 
investeringsmidler    

Bakgrunn 
Finansieringsmodell for felles investeringer ble vedtatt sammen med handlingsplanen den 
11.4.2019. En innbetaling på kr 37,5 millioner kroner fra de 21 statlige universitetene og 
høyskolene under Kunnskapsdepartementet ble vedtatt samtidig for årene 2020 og 2021.  
 
I Digitaliseringsstyrets møte 29.04.2020 ble det redegjort for arbeidet med modeller for 
håndtering av investeringene. Unit ble bedt om, i samarbeid med UHR‐administrasjons 
finansieringsutvalg, å jobbe videre med dette. Arbeidet pågår fortsatt. Digitaliseringsstyret ba 
samtidig om at håndbok for regnskapsmessig håndtering av investeringsmidlene ble lagt fram 
for DS. Denne håndboken er nå erstattet med Policy for regnskapsmessig håndtering og 
forvaltning av felles investeringsmidler. 
 

Vurdering  
I arbeidet med modeller for investeringsmidlene er det avklart at Unit skal stå for innkreving av 
de felles investeringsmidlene og utbetaling til gjennomføringsansvarlige for prosjektene som 
vedtas i Digitaliseringsstyret. Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles 
investeringsmidler blir med dette en intern virksomhetspolicy for Unit. 
 
Policyen beskriver hvordan ansvaret for regnskapsføring og avtaleforvaltning for felles 
investeringsmidler skal praktiseres for prosjekter som inngår i den nasjonale 
digitaliseringsporteføljen. I dette inngår krav om avtale for utbetaling av midler til prosjekter 
vedtatt av Digitaliseringsstyret og hvordan tildelte midler skal følges opp i prosjektperioden. 
Policyen beskriver videre hvordan Unit regnskapsmessig håndterer og forvalter midlene. 
 
Policyen er basert på Reglement for økonomistyring i staten og tilhørende bestemmelser for å 
ivareta at håndteringen av midlene tilfredsstiller kravene til god styring og kontroll. Unit skal 
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sørge for at bruk av midler er i samsvar med EØS‐ avtalens regelverk for offentlig støtte. 
Policyen forvaltes og vedlikeholdes av avdeling for Virksomhetsstøtte i Unit. Endringer i 
policyen som påvirker styringslinjen og/eller prosessen for porteføljestyringen skal forelegges 
Digitaliseringsstyret for tilråding. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tilrår at Unit implementerer Policy for regnskapsmessig håndtering og 
forvaltning av felles investeringsmidler. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 48A_Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler 



 

 

Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles 

investeringsmidler  
 

1. Formål og virkeområde 

Denne policyen beskriver hvordan ansvaret for regnskapsføring og avtaleforvaltning for felles 
investeringsmidler skal praktiseres for prosjekter som inngår i den nasjonale digitaliseringsporteføljen1 
for høyere utdanning og forskning.  I dette inngår krav om avtale for utbetaling av midler til prosjekter 
vedtatt av Digitaliseringsstyret og hvordan tildelte midler skal følges opp i prosjektperioden. Policyen 
beskriver videre hvordan Unit regnskapsmessig håndterer og forvalter midlene. 
 
Som del av statlig sektor er både Unit og UH-sektoren underlagt krav i Reglement for økonomistyring i 

staten og tilhørende bestemmelser, fastsatt 12. desember 2003 med endringer. Denne policyen er basert 

på disse dokumentene for å ivareta at håndteringen av midlene tilfredsstiller kravene til god styring og 

kontroll. Unit skal sørge for at bruk av midler er i samsvar med EØS- avtalens regelverk for offentlig 

støtte 

Policyen er godkjent av Digitaliseringsstyret. Den forvaltes og vedlikeholdes av avdeling for 

Virksomhetsstøtte i Unit. Endringer i policyen som påvirker styringslinjen og/eller prosessen for 

porteføljestyringen skal godkjennes av Digitaliseringsstyret. 

 

2. Felles investeringsmidler 

Formålet med ordningen felles investeringsmidler2 er å finansiere prioriterte prosjekter og tiltak i 
handlingsplanen3.  Ordningen baserer seg på innbetaling fra statlige universiteter og høyskoler 
organisert under Kunnskapsdepartementet og skal sikre felles investeringsmidler til de prosjektene som 
prioritertes av Digitaliseringsstyret.  

 

3. Ansvar og roller  

3.1. Digitaliseringsstyret  
Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning er etablert for sikre hensiktsmessig og 

forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning for å styrke digitaliseringen i 

sektoren. 

Digitaliseringsstyret vedtar årlig rammen for felles investeringsmidler og fastsetter årlig sum som den 
enkelte høgskole og universitet skal innbetale til ordningen. 

 
1 https://www.unit.no/prosjekter/prosjekt-og-portefoljestyring-av-digitalisering-i-hoyere-utdanning-og-forskning 
2 Begrepet investering brukes her i betydning finansiering av annen aktivitet enn forvaltning, drift og vedlikehold. 
Investering kan gå til et tiltak som reduserer teknisk gjeld eller til et prosjekt som ikke blir realisert.  
3 https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering  

https://www.unit.no/prosjekter/prosjekt-og-portefoljestyring-av-digitalisering-i-hoyere-utdanning-og-forskning
https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering


 

 

Digitaliseringsstyret behandler forslag til prosjekter fra virksomhetene som omfattes av ordningen etter 

foreslått prioritering fra fagutvalgene, og fatter gjennom året vedtak om hvilke prosjekter som tildeles 

midler og hvor mye som tildeles til det enkelte prosjekt.  Som del av vedtaket fastsettes det hvem som 

er gjennomføringsansvarlig institusjon for prosjektet.  

Det inngås avtale om gjennomføring av prosjektet mellom Unit på vegne av Digitaliseringsstyret og 

gjennomføringsansvarlig institusjon før utbetaling av midler til prosjektet. 

 

3.2. Unit  
Unit er sekretariat for Digitaliseringsstyret. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av avdeling for Strategi og 

styring som også har rollen som porteføljekontor.  

I sekretariatsfunksjonen skal Unit legge frem de prioriterte forslagene til prosjekter som fagutvalgene 

har gjort. Dette innebærer at Unit formelt foreslår hvilke prosjekter som anbefales å få midler fra felles 

investeringsmidler. Unit inngår avtaler på vegne av Digitaliseringsstyret. 

Avdelingen i Unit som har prosesslederansvaret for det enkelte prosjekt skal, etter vedtak er fattet i 

Digitaliseringsstyret, utarbeide brev vedlagt forslag til avtale hvor det fremgår vilkår for utbetaling av 

midler og rapporteringskrav. Etter at avtalen er signert av begge parter, utbetaler Unit midler i henhold 

til vedtak/vilkår. 

Unit fakturerer virksomhetene som skal innbetale midler til ordningen etter vedtak i Digitaliseringsstyret 

og regnskapsfører innbetalinger og utbetalinger i ordningen. Oppgavene gjøres av avdeling 

Virksomhetsstøtte, se pkt. 6. 

 

3.3. Gjennomføringsansvarlig institusjon 
Virksomheten som får midler til prosjektet, er ansvarlig for at prosjektet blir gjennomført i tråd med 

vedtaket og henhold til fremlagt plan. Gjennomføringsansvarlige institusjon kan være universiteter, 

høyskoler eller fellesaktørene (Unit, Uninett eller NSD). 

Noen prosjekter kan være samarbeidsprosjekter mellom flere virksomheter og det vil da være behov for 

å presisere hvilken virksomhet som er gjennomføringsansvarlig for å gjennomføre prosjektet og 

rapportere til Digitaliseringsstyret. 

 

4. Avtale om prosjektgjennomføring 

Etter vedtak i Digitaliseringsstyret om midler til prosjektet, inngås en enkel oppdragsavtale mellom Unit 

og gjennomføringsvarlig institusjon om gjennomføring av prosjektet. Fagavdelingen som har rollen som 

prosessleder for prosjektet har ansvar for å følge opp at avtalen blir inngått. 

I avtalen må det beskrives: 

• Prosjektets navn og kort omtale om hva det gis midler til 

• Prosjektets leveranser og frister 

• Økonomisk ramme/tildeling 



 

 

o Evt. delfinansiering/egenandel fra gjennomføringsansvarlig institusjon 

• Hvordan utbetaling skjer 

• Konsekvenser dersom leveransen ikke blir som avtalt 

• Rapporteringskrav (overordnet), jf. prosjekthåndboka 

 

Det skal fremgå i avtalen at etter at prosjekter er ferdig og produktet/tjenesten er utviklet, blir 
produktet å anse som en fellestjeneste, som Unit har eierskap til på vegne av sektoren. Tjenesten inngår 
som en del av tjenestestyringen og tjenester som eies og forvaltes av Unit.   

 

5. Rapportering på forbruk og disponering av felles investeringsmidler 

Prosjektene som er tatt inn i Digitaliseringsporteføljen skal rapportere på status til porteføljekontoret i 

Unit i tråd med føringene i prosjektets vedtatte styringsdokumentasjon. Prosjektene skal også utarbeide 

sluttrapport for prosjektet. Porteføljekontoret legger fram rapporteringen i møter i Digitaliseringsstyret 

og utarbeider statusrapport på den nasjonale digitaliseringsporteføljen til Digitaliseringsstyret.  

 

6. Regnskapsmessig håndtering 

Innbetalinger og utbetalinger av midlene i ordningen skal føres i Units ordinære virksomhetsregnskap 
som et særskilt rapporteringsområde. Midlene vil også inngå som del av Unit i rapporteringen til 
statsregnskapet. Ordningen vil bli omtalt i Units årsrapport.  Avdeling virksomhetsstøtte har ansvar or 
den praktiske regnskapsføringen og rapporteringen til statsregnskapet. 
 

6.1. Innbetalinger 
Innbetalingene fra virksomhetene er å anse som tilskuddsinntekter4 og håndteres på tilsvarende måte 
som et bidragsprosjekt i BOA-reglementet7 og er derfor unntatt fra merverdiavgift. Fakturering av hva 
de enkelte virksomhetene som skal innbetale til ordningene håndteres i tråd med prosedyre nr. 09-03 
Kundefakturering og fakturering av tilskudd. 

6.2. Utbetalinger 
Utbetaling til gjennomføringssansvarlig institusjon er normalt5 å anse som oppdragsfinansiert aktivitet 

og skjer med utgangspunkt i inngått avtale om leveranse, jf. SRS 9. Utbetalingen skal være 

etterskuddsvis ved hel- eller delleveranser.  

Utbetalinger til prosjektene håndteres derfor regnskapsmessig å være omsetning etter mval. § 1-3 og 
det skal beregnes mva. på tjenesten6.  
 
 

 
4 Tilskuddinntekter kan være offentlig støtte. 
5 Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonen utfører mot betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det foreligger et krav om motytelse fra 

institusjonen når avtale/kontrakt inngås. Med motytelse menes at risiko og kontroll over en eiendel overføres fra institusjonen til motparten(e) i avtaleforholdet, 

med andre ord at det foreligger en transaksjon mellom partene i avtaleforholdet. Med risiko menes i denne sammenhengen eiendelens gevinst- eller tapspotensial, 
og med kontroll menes beslutningsmyndighet og råderett over eiendelen, jf. definisjonen av transaksjon i SRS 9. Dersom Digitaliseringsstyrets tildeling ikke oppfyller 
kriteriene, kan det vurderes om utbetalingen likevel er et tilskudd.  
6 Dette er begrunnet i at det betales et vederlag for en motytelse (tjenestekjøp). 
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Modell for kostnadsfordeling av fellestjenester    

Bakgrunn 
Under sak nr.22/20 i møte 29. april 2020, vedtok DS at «Unit lager sammen med UHR-
arbeidsgruppen et forslag til generiske modeller for prising av fellestjenester.» Arbeidet er 
gjennomført av en arbeidsgruppe med deltakere fra Unit og UHR-Administrasjons 
finansieringsutvalg. Arbeidsgruppen har gjort noen overordnede vurderinger vedr. bl.a. 
enkelhet framfor rettferdighet, begrensninger i muligheten til å velge bort tjenester og 
muligheten for ikke-statlige virksomheter til å bruke tjenestene. Dette ønsker arbeidsgruppen 
at DS blir orientert om og drøfter før endelig forslag til modeller legges fram for vedtak. 
 
Vurdering 
Arbeidsgruppen vurderer at institusjonene i UH-sektoren både enkeltvis og samlet vil være 
tjent med en mest mulig felles utvikling og forvaltning av digitale tjenester. Dette vil over tid gi 
de laveste totalkostnadene og best måloppnåelse for sektoren samlet. De forventede 
kostnadene med drift og forvaltning av slike fellestjenester skal være mest mulig forutsigbare 
og transparente for UH-institusjonene, og forventet kostnadsbilde og betalingsmodell skal 
være en del av grunnlaget for Digitaliseringsstyrets prioriteringer og beslutninger om hvilke 
fellestjenester som skal utvikles. 
 
Arbeidsgruppen legger til grunn at: 

• Alle bevilgningsfinansierte UH-virksomheter under KD er forpliktet til å være med på å 
dekke kostnader til utvikling gjennom felles investeringsmidler. Dersom enkelte av 
virksomhetene ikke ønsker å benytte en slik fellestjeneste, forutsettes det allikevel at 
de betaler felles investeringsmidler, men de vil ikke måtte betale løpende drifts- og 
forvaltningskostnader for tjenesten. Det bør ikke være anledning til å kjøpe 
konkurrerende systemer eller verktøy dersom dette medfører merkostnader, 
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forsinkelser eller andre komplikasjoner i forhold til utvikling eller forvaltning av 
fellestjenester for sektoren. 

• Ordningen med felles finansieringsmidler og enhetlige betalingsmodeller for 
fellestjenester tar utgangspunkt i at tjenestene skal brukes av bevilgningsfinansierte 
virksomheter under KD som driver ikke-økonomisk aktivitet. Dette er ikke til hinder for 
at andre virksomheter som faller inn under formålene i Units vedtekter, 
digitaliseringsstrategien eller handlingsplanen kan komme inn som brukere der dette 
er formålstjenlig. Dette forutsetter at dette ikke medfører merkostnad for 
eksisterende brukere og at finansiering eller betalingsmodell ikke behøver å endres. 

 
Med dette som utgangspunkt anbefaler arbeidsgruppen  

• et begrenset antall standard betalingsmodeller som skal brukes for alle tjenester, 
heller enn at den enkelte fellesaktør eller det enkelte tjenesteråd lager 
betalingsmodeller som er skreddersydd for den enkelte tjeneste.  

• enkelttjenester bør samles og grupperes under tjenesteområdene, og det bør så langt 
det er mulig brukes samme betalingsmodell og fordelingsparametere for alle 
tjenestene som inngår i et tjenesteområde  

Dette innebærer at arbeidsgruppen prioriterer enkelhet, transparens og forutsigbarhet 
framfor mest mulig nøyaktig og rettferdig fordeling av kostnadene knyttet til den enkelte 
fellestjeneste. Arbeidsgruppen mener dette vil forenkle utviklingen av fellestjenester, gi færre 
feilkilder i forhold til datagrunnlaget og gjøre beslutningsprosessene enklere og raskere. 
Eksisterende fellestjenester bør over tid fases inn i samme modell.  Arbeidsgruppen erkjenner 
samtidig at det for enkelte tjenester kan være behov for å gjøre unntak. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til etterretning, og ber om at et endelig forslag, med 
Digitaliseringsstyrets innspill innarbeidet, legges fram for Digitaliseringsstyret til vedtak. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 49A_Notat - Enhetlige betalingsmodeller for fellestjenester 
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1 Bakgrunn 

Digitaliseringsstyret har bedt Unit utarbeide et forslag til generiske betalingsmodeller for nye 

fellestjenester som kommer som resultat av tiltakene i den nasjonale digitaliseringsporteføljen. 

Arbeidet er gjennomført av en arbeidsgruppe med deltakere fra Unit og UHR‐Administrasjons 

finansieringsutvalg.  

 

1.1 Formål med enhetlige betalingsmodeller for fellestjenester 

Hovedhensikten med enhetlige betalingsmodeller for nye fellestjenester er å bidra til at målene i 

digitaliseringsstrategien blir realisert. Digitaliseringsstrategien og tilhørende handlingsplan 

forutsetter  

‐ utvikling av nye fellestjenester for å ta ut gevinst i form av kostnadseffektivisering gjennom 

standardisering 

‐ tilrettelegging for digital transformasjon 

‐ gjennomføringskraft for brukernær innovasjon og rask tilgang til nye tjenester som dekker 

felles behov.  

 

1.2 Forutsetninger 

Det legges til grunn at forslag til betalingsmodeller skal gjelde for nye fellestjenester i den nasjonale 

porteføljen, og at digitaliseringsstrategien og handlingsplanen er førende for arbeidet og 

målsetningen med generiske betalingsmodeller. 

Arbeidsgruppen legger til grunn at alle bevilgningsfinansierte UH‐virksomheter under 

Kunnskapsdepartementet er forpliktet til å være med på å utvikle fellestjenester som er vedtatt av 
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digitaliseringsstyret. Kostnadene med utvikling av tjenestene skal finansieres gjennom bruk av felles 

investeringsmidler. Dersom enkelte av virksomhetene ikke ønsker å benytte hele eller deler av en slik 

fellestjeneste, forutsettes det allikevel at de skal være med på å dekke utviklingskostnader, men de 

vil ikke måtte betale løpende drifts‐ og forvaltningskostnader for tjenesten. Det bør ikke være 

anledning til å kjøpe konkurrerende systemer eller verktøy dersom dette medfører merkostnader, 

forsinkelser eller andre komplikasjoner i forhold til utvikling eller forvaltning av fellestjenester for 

sektoren. 

Etableringen av ordningen med felles investeringsmidler og enhetlige betalingsmodeller for 

fellestjenester tar utgangspunkt i at tjenestene skal brukes av bevilgningsfinansierte virksomheter 

under Kunnskapsdepartementet som driver ikke‐økonomisk aktivitet. Dette er ikke til hinder for at 

andre virksomheter som faller inn under formålene i Units vedtekter, digitaliseringsstrategien eller 

handlingsplanen kan komme inn som brukere der dette er formålstjenlig. Dette forutsetter at dette 

ikke medfører merkostnad for eksisterende brukere og at finansiering eller betalingsmodell ikke 

behøver å endres. 

Generiske betalingsmodeller for drift og forvaltning av slike fellestjenester må bestå av et sett med 

kriterier som understøtter formålet. Videre må de bestå av et sett med parametere for fordeling av 

kostnaden ved fellestjenesten. Fordelingsparametrene skal være i tråd med kriteriene. 

Generiske betalingsmodeller skal videre bestå av beregningsmodeller som ivaretar vedtatte kriterier 

og fordelingsparametere. 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at prosjekter som legges fram til prioritering og beslutning i 

Digitaliseringsstyret har valgt og begrunnet betalingsmodell for forvaltning av de fellestjenestene 

som kommer som resultat av prosjektet. Dette innebærer også at prosjektet dokumenterer 

omfanget av virksomheter som vil ta i bruk tjenesten. Betalingsmodellen skal ivareta variasjoner i 

antall virksomheter og brukere av tjenesten. Drifts‐ og forvaltningskostnader for fellestjenesten skal 

være dokumentert når prosjektet legges fram.  

Prinsippene i TDI‐modellen skal anvendes ved beregning av både utviklingskostnader og påfølgende 

felles drifts‐ og forvaltningskostnader for en tjeneste. TDI‐modellen er en totalkostnadsmodell som 

brukes av universitetene og høgskolene for å synliggjøre kostnader i forbindelse med bl.a. 

forskningsprosjekter og utdanningstilbud med ekstern finansiering. TDI står for tid, direkte og 

indirekte kostnader. 

 

1.3 Fellestjenester 

Fellestjenester består av tjenester som produseres av en sektorintern fellesaktør som definert i 

rammeverk for tjenestestyring, og innkjøpte tjenester fra leverandører utenfor sektorene1, som 

forvaltes av en sektorintern fellesaktør. Tjenestene prises til selvkost fra fellesaktøren med reelle 

eller anslåtte kostnader. Fortjenestemargin eller andre påslag er ikke del av kostnadene som går til 

fellesaktøren. Det er to hovedmåter kostnadene oppstår på: 

 
1 Kostnader som faktureres direkte fra ekstern leverandør til virksomhetene faller ikke inn under 
betalingsmodellene som omtales i notatet. 
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‐ Kostnad etter målbart eller beregnet forbruk (lagringsplass, antall lisenser, etc.). Her er det i 

utgangspunktet ikke behov for ytterligere fordeling, så denne kostnadstypen ses bort fra i 

det følgende. 

‐ En fast/tilnærmet fast årlig kostnad til forvaltning, drift og vedlikehold som skal fordeles 

etter anslått andel av bruk/nytte. 

Kalkulert framtidig drifts‐ og forvaltningskostnad for de enkelte fellestjenestene presenteres på 

overordnet nivå for tjenesteråd gjennom 3‐årige veikart med tilhørende budsjetter. Dette danner 

grunnlag for årlige kostnadsvarsel og vil sikre forutsigbarhet for institusjonene. Veikart vil inneholde 

kostnadsoverslag for drift og forvaltning og normal videreutvikling av tjenestene. Større 

utviklingsprosjekter på eksisterende tjenester vil bli tatt inn i den nasjonale utviklingsporteføljen. 

På sikt er det et mål at også eksisterende fellestjenester, som definert i rammeverk for 

tjenestestyring, tar i bruk de standardiserte betalingsmodellene, etter samråd med tjenesterådene. 

2 Kriterier for enhetlige betalingsmodeller  

Betalingsmodellene skal være: 

 Objektive – betalingsmodellene må fordele kostnad etter objektive og sammenlignbare 
kriterier. 

 Forståelige og ettersporbare – det må være enkelt å forstå kriteriene, hvorfor og hvordan de 
brukes, og det må kunne etterprøves at kriteriene følges. 

 Akseptable – modellene må oppleves å gi en noenlunde rettferdig fordeling av kostnadene 
forbundet med tjenesten, sett ut fra målsettingene for innføring av tjenesten. 

 Enkle å ta i bruk – modellene må ikke være for komplekse, men enkle å ta i bruk for ulike 
tjenester og fellesaktører. 

Betalingsmodellene bør også gi insentiver for riktig bruk og utbredelse av tjenestene. For sektoren 

overordnet vil det i de fleste tilfeller være ønskelig at alle institusjoner tar i bruk fellestjenestene. 

Dette vil gi ønskede effekter som: 

‐ Stordriftsfordeler i form av forhandlingsstyrke, kostnadseffektiv drift og deling av ekspertise 

og ressurser. 

‐ Økt mobilitet for studenter og ansatte 

‐ Enklere informasjonsutveksling og datadeling mellom institusjonene 

‐ Enklere tilgang til styringsdata på virksomhets‐ og sektornivå. 

For en tjeneste hvor det er viktig at alle institusjonene er med, kan en se for seg at det er en lav 

fastandel, slik at minimumskostnaden blir lav og terskelen for å ta den i bruk tilsvarende. For en 

tjeneste beregnet på studenter, der det er viktig at alle studentene tar den i bruk, vil det virke 

motiverende for de større institusjonene med en «kvantumsrabatt», slik at det relativt sett blir 

billigere å få med de store studentmassene. Det kan også finnes andre momenter ved bruk og 

utbredelse som det er ønskelig å stimulere ved insentiver gjennom betalingsmodellene, for eksempel 

effektivisering av arbeidsprosesser, økt produksjon og deling av digitale læringsressurser, etc. 
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3 Aktuelle fordelingsparametere  

Eksempler på fordelingsparametere som har vært vurdert eller er i bruk på eksisterende tjenester:  

‐ Fast andel ‐ fordeles likt mellom deltakende virksomheter. Dersom kostnaden skal fordeles 

likt mellom alle deltakende institusjoner, vektes denne 100 %. Dersom ønsket er at hele 

kostnaden skal fordeles etter variabel andel, vektes fast andel til 0 %. Jo mer lik nytten av 

tjenesten er for institusjonene, uavhengig av størrelse på institusjonen, jo høyere fastandel 

er det naturlig å bruke. 

‐ Antall studenter. Vil være egnet for tjenester som i stor grad er beregnet for bruk av 

studenter, som f.eks. læringsplattformer, studentapper, etc.  

‐ Antall produserte studiepoeng. Kan være aktuelt for studieadministrative tjenester. 

Korrelerer i stor grad med antall studenter. 

‐ Antall ansatte. Vil være egnet for tjenester som i stor grad er beregnet for bruk av ansatte, 

som f.eks. personaladministrative tjenester. 

‐ Antall ansatte innenfor FoU. Kan være aktuelt for tjenester innenfor forskningsstøtte eller 

forskningsadministrasjon.  

‐ Størrelse på bevilgninger. Vil være aktuelt for tjenester der nytten/bruken henger sammen 

med størrelse på virksomheten, som f.eks. økonomisystem. Korrelerer i stor grad med antall 

studenter. 

4 Anbefaling 

Anbefalingen fra arbeidsgruppen tar utgangspunkt i målene i digitaliseringsstrategien og at 

institusjonene i UH‐sektoren både enkeltvis og samlet vil være tjent med en mest mulig felles 

utvikling og forvaltning av digitale tjenester. Arbeidsgruppen mener dette over tid også vil gi de 

laveste totalkostnadene og best måloppnåelse for sektoren samlet. Arbeidsgruppen legger videre 

stor vekt på at de forventede kostnadene med drift‐ og forvaltning av fellestjenester og gevinster skal 

være mest mulig forutsigbare og transparente for UH‐institusjonene, og at forventet kostnadsbilde 

og betalingsmodell skal være en del av grunnlaget for Digitaliseringsstyrets prioriteringer og 

beslutninger om hvilke fellestjenester som skal utvikles.  

Arbeidsgruppen anbefaler at Digitaliseringsstyret vedtar et begrenset antall standard 

betalingsmodeller som skal brukes for alle tjenester, heller enn at den enkelte fellesaktør eller det 

enkelte tjenesteråd lager betalingsmodeller som er skreddersydd for den enkelte tjeneste. 

Arbeidsgruppen mener at slike enkelttjenester (inkl. tjenester som er sammensatt av flere moduler) 

bør samles og grupperes under tjenesteområder, og at det bør brukes samme betalingsmodell og 

fordelingsparametere for alle tjenestene som inngår i et tjenesteområde som retter seg mot samme 

formål, brukergrupper eller som har samme kostnadsdrivere. Dette innebærer at arbeidsgruppen 

prioriterer enkelhet, transparens og forutsigbarhet framfor mest mulig nøyaktig og rettferdig 

fordeling av kostnadene knyttet til den enkelte fellestjeneste. Arbeidsgruppen mener dette vil 

forenkle utviklingen av fellestjenester, gi færre feilkilder i forhold til datagrunnlaget og gjøre 

beslutningsprosessene enklere og raskere. Eksisterende fellestjenester bør over tid fases inn i samme 
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modell.  Arbeidsgruppen erkjenner samtidig at det for enkelte tjenester kan være behov for å gjøre 

unntak.  

Arbeidsgruppen anbefaler at modellen for nye fellestjenester etableres med et fast element og 

følgende fire fordelingsparametere: 

 Antall studenter 

 Antall ansatte 

 Antall FoU‐ansatte 

 Størrelse på bevilgning 

Datagrunnlaget for parameterne hentes fra en felles og objektiv kilde; DBH, NVI eller, om nødvendig, 

Brønnøysundregistrene. 

Arbeidsgruppen erkjenner samtidig at det for enkelte tjenester kan være behov for å gjøre unntak, 

som da må begrunnes særskilt i prosjektforslag. 
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Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret  

Bakgrunn 
Digitaliseringsstyret (DS) og fagutvalgene har nå virket i over to år, og samstyringsmodellen ble 
våren 2020 utvidet med tjenesteråd for styring av fellestjenestene og et råd for helhetlig 
prioritering på tvers av fagutvalgene. Det er derfor nødvendig med en oppdatering av 
Digitaliseringsstyrets mandat og sammensetning basert på erfaringene så langt, samt for å 
sikre en god helhet i samstyringsmodellen.  
 
Det ble gjennomført en evaluering av DS i 2019, denne ble presentert for DS i sak 23/2019. Det 
ble også diskutert mandat og representasjon for DS i sak 31/2020. 
 
Vurdering 
Endringer i Digitaliseringsstyrets sammensetning 
En overvekt av tilbakemeldingene fra evalueringen, diskusjonene i DS og tilbakemeldinger fra 
styret for UHR fremmer behov for å redusere representasjonen og lage et mindre og sterkere 
beslutningsforum. Medvirkning og forankring på saker ivaretas gjennom at det innhentes 
formelle innspill på sakene fra institusjonene forut for en behandling i DS. Disse innspillene 
forelegges styret ved saksfremleggelse og hensyntas i anbefalingene. Medlemmene har et 
sektoransvar i sin styringsrolle, og skal i mindre grad fremme egen institusjons interesse. Det 
er av mange fremhevet at de største bidragsyterne i finansiering av fellestiltak bør være 
representert, men at også de mindre må være representert. Det er fra faglig ledelse sin side 
fremmet et behov for å ha en representasjon i DS for å sikre en balansert sammensetting mht.  
vurderinger og beslutninger.  
 
Det er videre en erfaring at de aller fleste vedtakssaker behandlet i DS så langt omfatter 
universitetene og høyskolene. Få saker omfatter instituttsektoren og helse, samt Lånekassen 
og Forskningsrådet. Det vurderes derfor tilstrekkelig at institutt- og helsesektoren er 
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representert i fagutvalg for forskning, samt i nyetablerte tjenesteråd. Her vil de ha god 
innflytelse på strategiunderlag og prioritering. For etatene under Kunnskapsdepartementet 
som Lånekassen, Forskningsrådet, Diku, Nokut og Kompetanse Norge, vil Unit ta initiativ til et 
formalisert kontaktmøte for å koordinere prioriteringer og virkemiddelbruk på tvers av 
etatene. Dette vil kompensere for at Lånekassen og Forskningsrådet kan gå ut av DS fra 2021. 
Begge vil fortsatt ha stor nytte av å kunne delta som observatør under møtene.  
 
Det har kommet opp et spørsmål om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal delta i DS. 
Digitaliseringen endrer arbeidshverdagen til ansatte og påvirker organisering, således 
behandles saker i DS som favnes av medbestemmelsen mellom partene i arbeidslivet. Samtidig 
er innføringsansvaret og gevinstrealiseringen av nye fellesløsninger den enkelte institusjons 
ansvar, og er naturlig en del av den enkelte virksomhets medbestemmelsesapparat. Dette vil 
gjelde uavhengig av en eventuell representasjon i DS. En deltagelse i DS vil dog gi mulighet for 
medvirkning i en tidligere fase av endringsprosesser, som er en bedre måte å ivareta 
medbestemmelsen på. Studentene som interessentgruppe er allerede deltakende. Det vil være 
krevende å tilby representasjon fra alle fire hovedsammenslutningene grunnet ambisjonen om 
å ikke ha et for stort fora, men hvis disse gjennom et samarbeide kunne velge ut en 
representant til DS, så ville dette være en god løsning. Unit anbefaler derfor at 
Hovedsammenslutningene sentralt tilbys en plass i DS.  
 
Units direktør utpeker fortsatt medlemmer til DS, men benytter UHR-strukturen for å rådføre 
seg om kandidater. 
 
Følgende endringer er således foreslått i mandatet for DS: 

- Representasjonen låses ikke til et bestemt antall deltakere fra ulike kategorier, men 
sier at det skal være en representasjon som ivaretar følgende kriterier: 

o Det skal ikke være flere enn 12 medlemmer 
o Deltakerne skal representere universitetene og høyskolene, NSO og 

hovedsammenslutningene i arbeidslivet 
o Det skal være en overvekt av representasjon fra de som bidrar tyngst i 

finansiering 
o Det skal være representasjon fra mindre virksomheter 
o Det skal være representasjon fra både administrativ og faglig ledelse 
o Det skal være kjønnsbalanse. 

- Det utnevnes faste vararepresentanter som innkalles ved frafall. 
- Ansattrepresentant kommer inn i DS gjennom at hovedsammenslutningene 

samarbeider og utpeker én deltaker. 
- Alle andre virksomheter enn UH går ut av DS, kompenserende ordninger for 

medvirkning etableres 
- Unit går ut som medlem av DS, men deltar som saksfremlegger og sekretariat. Direktør 

har talerett på sakene. 
- Fullmakter gjennom ansvar og roller er tydeliggjort. 

Kunnskapsdepartementet, Diku, Forskningsrådet og UHR tilbys fortsatt plass som 
observatører. Møtet er for øvrig et åpent møte med mulighet for øvrige tilhørere. 
  
Videre prosess etter drøftingen av forslaget på DS-møtet 03.09, blir å forankre endringene i 
Kunnskapsdepartementet og UHR. DS orienteres om ny sammensetning og revidert mandat 
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for DS på møtet 19.11.2020. Effektuering revidert mandat og ny sammensetning fra 01.01. 
2021. Det er Unit som fortsatt vedtar mandat og sammensetning av DS.  
 
Endringer i Digitaliseringsstyrets mandat 
I revidert mandat er Digitaliseringsstyrets rolle og ansvar/myndighet knyttet til de ulike 
styringsprosessene forsøkt tydeliggjort. Eksempelvis er det for strategiprosessen presisert at 
Digitaliseringsstyret tilrår digitaliseringsstrategi og handlingsplan, og at 
Kunnskapsdepartementet vedtar Digitaliseringsstrategien og til slutt at Unit vedtar 
handlingsplanen.  
 
Fagutvalg og tjenesteråd 
For å sikre kontinuitet i digitaliseringsarbeidet legges det opp til å unngå utskiftning av både 
Digitaliseringsstyret og fagutvalg samtidig. Høsten 2020 skal fagutvalgenes sammensetning og 
funksjon evalueres, og basert på dette revideres fagutvalgenes mandat og sammensetning 
våren 2021. Det vil i samme prosess blir gjort en generell gjennomgang for hele 
samstyringsmodellen for å sikre konsistens og sammenheng i fora, sammensetning, oppgaver 
og ansvar. 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret tas til orientering, og innspill fra drøftingen 
tas med i ferdigstillelsen. 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 50A_Mandat Digitaliseringsstyret   
Vedlegg 50B_Mandat Digitaliseringsstyret med spor endring 
 



Mandat for Digitaliseringsstyret 
 
Bakgrunn 

Unit skal bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormål for forskning og høyere utdanning. 
Virksomheten har ansvar for nasjonal samordning og et overordnet forvaltningsansvar på IKT-
området. Dette er i vedtektene til Unit konkretisert i følgende oppgaver:   

• Iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og 
følge opp initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. 
instituttsektoren og helsesektoren.  

• Utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og 
fellestjenester.  

• Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, 
data og tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med 
andre relevante aktører.  

For å ivareta institusjonenes behov og interesser i styring og samordning av digitalisering er det 
etablert en styringsmodell med tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og 
forskning, som vist under. Styringsmodellen skal bidra til realisering av gjeldende 
digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse for gjeldende 
sektormål. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, 
regjeringen og departementer.  

 

 

https://www.unit.no/units-vedtekter


Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning og de underliggende fagutvalgene utøver 
strategisk styring, herunder prioritering og igangsetting av nye felles satsinger og prosjekter. Råd for 
helhetlig prioritering bidrar til å sikre prioritering på tvers av fagområder og styringsprosesser. 

Tjenesterådene har ansvar for løpende tjenestestyring, herunder forvaltning og videreutvikling av 
eksisterende fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

 

Formål 

Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og har 
en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin 
myndighetsrolle.  
 
Digitaliseringsstyret skal:   

• Bidra til at sektorene har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske digitaliseringsstrategier 
og mål.  

• Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring 
av nye fellestjenester, samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester.  

• Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.  
 

Oppgaver og ansvar  

Strategiprosess  

• Tilrå digitaliseringsstrategi og handlingsplan med tiltak for å realisere digitaliseringsstrategien.. 
Digitaliseringsstrategien vedtas av Kunnskapsdepartementet, mens handlingsplaner vedtas av 
Unit. 

• Tilrå samstyringsmodell for høyere utdanning og forskning. Samstyringsmodellen vedtas av Unit. 

Porteføljestyring 

• Vedta porteføljestyringsprosess for felles investeringsmidler utarbeidet og forvaltet av Unit.  
• Utøve porteføljestyring for prosjekter og utviklingstiltak som finansieres av felles 

investeringsmidler basert på anbefaling fra Unit og forutgående behandling i tjenesteråd, 
fagutvalg og råd for helhetlig prioritering. 

• Vedta årlige rammer for felles investeringsmidler til digitaliseringsarbeidet, samt fordeling av 
rammen på de ulike fagområdene.  

 
  



 

Arkitekturstyring 

• Tilrå standardisering eller endringer innen lov/forskrift, organisering, arbeidsprosesser, 
løsningsarkitektur, tekniske- og datarelaterte standarder der dette er nødvendig for realisering av 
strategier.   

 

Forvaltningsstyring av fellestjenester  

• Vedta 3-årige veikart og budsjettrammer for forvaltning og videreutvikling av de brukerfinansierte 
fellestjenester som leveres av Unit, med unntak av brukerfinansierte fellestjenester som er 
organisert i samarbeidskonsortier.  

• Tilrå 3-årige veikart og budsjettrammer for fellestjenester organisert i samarbeidskonsortier, 
bevilgningsfinansierte fellestjenester og fellestjenester levert av andre virksomheter enn Unit. 

Andre oppgaver 

• Behandle store satsningsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk.  
• Vedta sammensetning og mandat for råd for helhetlig prioritering, fagutvalg og tjenesteråd.  
• Bidra til å informere om relevante saker fra Digitaliseringsstyret. 

Sammensetning  

Digitaliseringsstyret skal bestå av inntil 12 medlemmer som representerer universitetene, høyskolene 
og NSO og en representant fra hovedsammenslutningene. Universiteter og høyskoler skal være 
representert med toppledere, det vil si deltagere i toppledergruppen. Digitaliseringsstyret skal ha 
overvekt av representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst mht. finansiering, samtidig som 
mindre virksomheter også skal være representert. Sammensetningen skal være både fra 
administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes. Medlemmene representerer 
sektoren, ikke egen institusjon. Digitaliseringsstyret, ikke medlemmene, skal ha faste 
vararepresentanter som innkalles ved frafall.   
 

Unit er sekretariat og legger fram saker. Direktør i Unit deltar og har talerett i Digitaliseringsstyrets 
møter. Andre aktører kan delta som observatører. 

Funksjonstid for medlemmer av Digitaliseringsstyret er i utgangspunktet to år, med mulighet for 
forlengelse.   



Mandat for Digitaliseringsstyret 

 
Bakgrunn 
Unit Kunnskapsdepartementet har lagt frem en digitaliseringsstrategi for universitets- og 
høyskolesektoren for 2017-2021. Styringsmodellen skal bidra til å realisererealisering av 
digitaliseringsstrategien samt måloppnåelse for de til enhver tid gjeldende sektormålsektormålene 
for forskning og høyere utdanning. Virksomheten har ansvar 
 
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har ansvaret for 
nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Dette er i vedtektene 
til Unit vedtektene til Unit konkretisert isom følgende oppgaver:   

• Iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og 
følge opp initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. 
instituttsektoren og helsesektoren.  

• Utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og 
fellestjenester.  

• Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, 
data og tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med 
andre relevante aktører.  

 
For å ivareta institusjonenes behov og interesser i styring, skal Unit etablere hensiktsmessig og 
samordning av digitalisering er det etablert en styringsmodell medforpliktende brukerinvolvering 
som innebærer tydelig medvirkning både fra institusjonene i høyere utdanning og forskning, som vist 
under. Styringsmodellen skal bidra til realisering og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen 
helsesektoren.   

Figuren nedenfor viser styringsmodellen som skal sikre en tydelig medvirkning i utarbeidelse av 
gjeldende digitaliseringsstrategipremisser for universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse 
for gjeldende sektormåldet nasjonale samarbeidet, strategiutvikling, tjenesteutvikling og 
forvaltningsmodeller. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra 
Stortinget, regjeringen og departementer. Oppgaver som er beskrevet i kapittel 3 nedenfor må 
utføres innen rammen av dette og de enkelte aktørenes fullmakter.  

https://www.unit.no/units-vedtekter
https://www.unit.no/units-vedtekter


 

 

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning og de underliggende fagutvalgene utøver 
strategisk styring, herunder prioritering og igangsetting av nye felles satsinger og prosjekter. Råd for 
helhetlig prioritering bidrar til å sikre prioritering på tvers av fagområder og styringsprosesser. 

Tjenesterådene har ansvar for løpende tjenestestyring, herunder forvaltning og videreutvikling av 
eksisterende fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

 

 
Formål  
Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og har 
en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin 
myndighetsrolle. Digitaliseringsstyret skal:   
 



Digitaliseringsstyret skal:   
• Bidra til at sektorenesektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske 

digitaliseringsstrategier og mål.  
• Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring 

av nye fellestjenester, samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester.  
  

• Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.  
 

Oppgaver og ansvar  
Strategiprosess:  

• Tilrå digitaliseringsstrategi og handlingsplan med tiltak for å realisere digitaliseringsstrategien.. 
Digitaliseringsstrategien vedtas av Kunnskapsdepartementet, mens handlingsplaner vedtas av 
Unit.handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring (styrings- og 
finansieringsmodeller, organisering).  

• Tilrå samstyringsmodell for høyere utdanning og forskning. Samstyringsmodellen vedtas av Unit. 
 

 
Porteføljestyring:  

• Vedta porteføljestyringsprosess for felles investeringsmidler utarbeidet og forvaltet av Unit.  
• Utøve porteføljestyring for prosjekter og utviklingstiltak som finansieres av felles 

investeringsmidler basert på anbefaling fra Unit og forutgående behandling i tjenesteråd, 
fagutvalg og råd for helhetlig prioritering. 

• Vedta årlige rammer for felles investeringsmidler til digitaliseringsarbeidet, samt fordeling av 
rammen på de ulike fagområdene.  

 
• Tilrå prioriteringer i nasjonal digitaliseringsportefølje, inkludert leveranseplan. 
• Beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. 
• Beslutte prioriteringskriterier for felles digitaliseringsportefølje.  

 
Arkitekturstyring:  

• Tilrå standardisering eller endringer innen lov/forskrift, organisering, arbeidsprosesser, 
løsningsarkitektur, tekniske- og datarelaterte standarder der dette er nødvendig for realisering av 
strategier.   

 
 
Forvaltningsstyring av fellestjenester:  

• Vedta 3-årige veikart og budsjettrammer for forvaltning og videreutvikling av de brukerfinansierte 
fellestjenester som leveres av Beslutte styringsmodell.  

• Utpeke styringsorganer for fellesløsninger. 
•  

Unit, med unntak av brukerfinansierte fellestjenester som er organisert i samarbeidskonsortier.  



• Tilrå 3-årige veikart og budsjettrammer for fellestjenester organisert i samarbeidskonsortier, 
bevilgningsfinansierte fellestjenester og fellestjenester levert av andre virksomheter enn Unit. 

Andre oppgaver:  
• Behandle store satsningsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk.  
• Vedta Digitaliseringsstyret vedtar mandat og sammensetning og mandat forav representanter og 

utpeker leder i fagutvalgene, råd for helhetlig prioritering, fagutvalg og tjenesteråd. 
tjenesterådene.  

• Bidra til åMedlemmene bør informere om relevante saker fra Digitaliseringsstyret hvor det er av 
interesse, men Unit har ansvar for den formelle forankringen av sakene i berørte institusjoner og 
sektorer. 

 
 Unit vedtar mandatet for Digitaliseringsstyret.  

Sammensetning  
Unit utpeker leder for Digitaliseringsstyret. Virksomhetene møter med 1 representant hver fra 
toppledelse (universitetsdirektør eller tilsvarende). Følgende er representert i Digitaliseringsstyret:  

• Universitet og høyskoler (11 representanter)  
• Forskningsinstitutter (2 representanter utnevnes av Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA)  
• Norges forskningsråd  
• De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning (1 representant utnevnes av Helse- og 

omsorgsdepartementet)  
• Statens lånekasse for utdanning  
• Norsk studentorganisasjon - NSO  

UnitDigitaliseringsstyret skal bestå av inntil 12 medlemmer som representerer universitetene, 
høyskolene og NSO og en representant fra hovedsammenslutningene. Universiteter og høyskoler skal 
være representert med toppledere, det vil si deltagere i toppledergruppen. Digitaliseringsstyret skal 
ha overvekt av representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst mht. finansiering, samtidig som 
mindre virksomheter også skal være representert. Sammensetningen skal være både fra 
administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes. Medlemmene representerer 
sektoren, ikke egen institusjon. Digitaliseringsstyret, ikke medlemmene, skal ha faste 
vararepresentanter som innkalles ved frafall.   
 

Unit er sekretariat og legger fram saker. Direktør i Unit deltar og har talerett i Digitaliseringsstyrets 
møter. Andre aktører kan delta som observatører. 

 Det er ikke anledning til å stille med stedfortredere i møtene til Digitaliseringsstyret.  

 
Sekretariat og møteplan  
Unit har sekretariatsfunksjonen for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene. Digitaliseringsstyret skal 
avholde 3 – 5 møter hvert år, og disse skal være koordinerte med møtene i fagutvalgene, råd for. 
Sekretariatet har ansvar for å utvikle et felles årshjul.  



 

Funksjonstid  
Funksjonstid for medlemmer avi Digitaliseringsstyret er i utgangspunktet to år, med mulighet for 
forlengelse. 2 år, men kan forlenges. Mandatet og sammensetningen bør evalueres jevnlig, og 
vurderes ved endringer i styringsmodeller eller ved større organisatoriske endringer i sektorene.  

Digitaliseringsstyret vil som en del av etableringen gjennomgå en evaluering som skal presenteres 
ved representantskapsmøtet UHR våren 2019.  
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Ny digitaliseringsstrategi for UH‐sektoren – status og tematiske 
satsingsområder 

Bakgrunn 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra sektoren har siden 11. mars jobbet med å 
utarbeide en ny digitaliseringsstrategi for UH‐sektoren. Det har frem til nå blitt gjennomført ni 
møter i arbeidsgruppen, der ulike tema har blitt diskutert. I en tidlig fase av arbeidet ble det 
også utarbeidet en struktur for strategien. Møtene har videre blitt brukt til å diskutere 
resultatene fra den første innspillsrunden, utfordringer og fremtidsbilder, samt hvilke 
muligheter og forutsetninger som vil påvirke den fremtidige måloppnåelsen innen forskning og 
høyere utdanning. Arbeidsgruppen jobber nå med å avklare hvilke tematiske satsingsområder 
som skal gis ekstra prioritet i strategien, og hvordan de skal utformes. 
 
Som ledd i å forankre strategiarbeidet i sektoren og samfunnet for øvrig, ble det gjennomført 
en første innspillsrunde med frist 11. mai. Vi mottok innspill fra en rekke aktører, fordelt på 
UH‐sektoren, ulike myndighetsorganer tilknyttet sektoren, samt andre organisasjoner og 
aktører fra norsk arbeids‐ og samfunnsliv. Invitasjon til andre innspillsrunde ble sendt ut før 
sommeren. Formålet med denne innspillsrunden er å kartlegge relevante erfaringer fra 
"korona‐perioden" i det videre arbeidet med å digitalisere og utvikle UH‐sektoren. 
Innspillsrunde to har frist 15. september.   
 
Formålet med denne orienteringen er tredelt: 

1. Informere om gjennomførte aktiviteter siden forrige møte i Digitaliseringsstyret (26.5) 

2. Utkast til prioriterte tema ‐ kort gjennomgang 

3. Informere om videre arbeid utover høsten  

Arbeidsgruppen ønsker innspill fra Digitaliseringsstyret, særlig når det gjelder planlagt prosess 
og tematiske satsingsområder. 
Vurdering  
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1. Aktiviteter og fremdrift siden forrige møte i Digitaliseringsstyret 
Med bakgrunn i oppdraget fra KD, innspillsrunden samt drøftinger i arbeidsgruppen, var målet 
før sommeren å etablere en tydeligere retning for det videre strategiarbeidet. Som del av 
dette har arbeidsgruppen blant annet jobbet med følgende oppgaver: 
 

1. Det store bildet ‐ hvilke samfunnsutfordringer/overordnede målsetninger skal 
strategien bidra til å løse?  

2. Ønsket fremtidig tilstand ‐ hvor bør UH‐sektoren være om 5‐10 år? 
3. Prioritering av tema ‐ hva bør være de sentrale kriteriene for prioritering av tema? 
4. Tematisk nedvalg ‐ hvilke tema kan være kandidater for å bli løftet frem i strategien? 

 
I siste arbeidsgruppemøte før sommeren ble første utkast til overordnede målsetninger og 
prioriterte tema gjennomgått og diskutert. Utover høsten skal arbeidsgruppen komme til 
enighet om hvilke strategiske temaer som skal gis ekstra prioritet i strategien, og hvordan de 
skal operasjonaliseres og beskrives. Det er disse temaene, og måten de formidles på, som i stor 
grad kommer til å representere fornyelsen sammenlignet med dagens strategi.  
 
Før sommeren ble også fagutvalgene gitt en ny mulighet til å komme med skriftlige innspill til 
arbeidet med ny digitaliseringsstrategi, og de resultatene som er lagt frem så langt. Vi mottok 
innspill fra tre av fagutvalgene frem mot fristen den 20. august, og disse vil bli tatt med i det 
videre arbeidet. I tillegg har enkelte fagutvalg gitt innspill tidligere. 
 
2. Utkast til prioriterte tema 
Basert på den prosessen som er beskrevet i forrige punkt, er følgende seks temaer per nå 
kandidater til å bli løftet særskilt frem i strategien (se vedlagte presentasjon for en utdyping av 
det enkelte punkt): 
 

1. Alle kunnskapssøkende i sentrum  

2. Digital kompetanse i alle fag 

3. Pedagogisk innovasjon  

4. Forskning og innovasjon for fremtiden                                                                                                                   

5. Verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data  

6. Kulturendring og organisasjonsutvikling 

En viktig premiss i denne sammenheng er at arbeidsgruppa ønsker en strategi som, gjennom 
de temaer og satsinger som løftes frem, medfører noen retningsvalg for sektoren. Dette er 
basert på en erkjennelse av at dyptgripende og transformerende endringer er nødvendig, 
dersom UH‐sektoren skal kunne ivareta sin samfunnsformende rolle, og levere den kunnskap 
og kompetanse som trengs for å løse de store samfunnsutfordringene.  
 
3. Videre prosess – planlagte aktiviteter og milepæler utover høsten  
Som i vår legges det opp til mye involvering og forankring utover høsten, noe følgende 
aktiviteter og milepæler illustrerer (for flere detaljer rundt høstens løp, se vedlagte 
presentasjon): 
 

 Oppfølging og analyse av innspillsrunde to (korona) (frist 15. september) 

 Arbeidslivsseminar med store offentlige aktører, med tittelen: «Ny 

digitaliseringsstrategi for universitetene og høyskolene – hvordan understøtte 
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offentlige virksomheters behov for kompetanse og ferdigheter?» (Planlagt 

gjennomført den 15.oktober) 

 Studentseminar 17. september 

 Første utkast til strategi vil bli lagt frem for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene i 

november. I etterkant av behandling i DS og fagutvalgene vil strategiutkastet bli åpent 

tilgjengelig på unit.no, for innspill og kommentarer  

 Det planlegges for en presentasjon av strategien i UHR Utdanning og UHR Forskning, 

samt – hvis mulig – på UHR sitt rektor‐ og direktørmøte den 24. november  

 Som i vår planlegges det for jevnlige oppdateringer om strategiarbeidet via Units 

hjemmesider og sosiale medier. 

 Siste utkast til behandling i Digitaliseringsstyret og fagutvalg (desember) 

 Forslag til strategi vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet 15. januar 2021, og den 

nye digitaliseringsstrategien har lanseringsdato 1. april 2021. 

 
Forslag til vedtak  
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i det videre 
arbeidet.    
 
Vedlegg:  
Sak_51_20_Vedlegg_51A_Ny digitaliseringsstrategi for UH‐sektoren – status og tematiske 
satsingsområder (presentasjon som gir en utdyping av de momenter som er fremhevet i 
saksunderlaget) 



Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Digitaliseringsstyret – 03.09.2020



Arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren har 
ledet frem til utforming av prioriterte tema

• Arbeidsgruppen har tidligere utarbeidet en innholdsstruktur for 
digitaliseringsstrategien hvor «Tema og innsatsområder» skal bidra til å angi 
prioriteringer og retningsvalg i strategien

• Basert på diskusjoner i arbeidsgruppen samt oppsummering av den første 
innspillsrunden har arbeidsgruppen identifisert kandidater til prioriterte tema 

• Formålet med denne orienteringen til Digitaliseringsstyret er tredelt:
1. Informere om gjennomførte aktiviteter siden forrige møte i Digitaliseringsstyret (26.5)

2. Kort gjennomgang av utkast til prioriterte tema

3. Informere om videre arbeid utover høsten 



Arbeidsgruppen har hittil fokusert på utforming av 
overordnede målsetnigner og tematiske innsatsområder

Prioriterte tema

Målsetninger

Struktur for ny digitaliseringsstrategi 



OPPSUMMERING AV PROSESSEN FOR 
PRIORITERING AV TEMA



Prosessen har ledet frem til 6 prioriterte tema for videre 
involvering og behandling

Involvering og behandlingPrioritering i arbeidsgruppen

Innspillsrunder

Prioriteringskriterier

Analyser

Overordnede målsetninger

Diskusjoner

22 temaer 

Prioriterte tema

Digitaliseringsstyret 
19. November

Fagutvalg

UH-Institusjoner

UHR Utdanning

UHR Forskning

UHR Rektor og 
direktørmøte

Struktur / retning fra arbeidsgruppen



Utvalg av prioriteringskriterier

Temaet nevnes av mange i innspillsrundenD

Temaet er viktig for sentrale institusjonerE

Temaet er prioritert av oppdragsgiver (KD)C

Temaet vil medføre ønsket endring/transformasjonA

Temaet medfører retningsvalg for sektorenB

Temaet er viktig i andre offentlige føringer og meldingerF

Temaet vil kunne gi større gevinster for sektorenG

Overordnede målsetninger 
– hva ønsker vi få til?

• Levere på UH-sektorens 
samfunnsoppdrag 

• Løse store samfunnsutfordringer 
• Styrke UH-sektorens 

konkurranseevne 
• M.m.

Valg av tema og 
innsatsområder B
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Analyse og vurdering av tema



Strategien skal styrke UH-sektorens evne til å løse store 
samfunnsoppgaver innen klima, bærekraft, verdiskaping og 
demokrati.

• UH-sektoren skal være en «kunnskapsaktør» for hele samfunnet, og 
levere utdanningstilbud som til enhver tid oppleves som relevante og 
attraktive – for bredden av studenter (ordinære studenter og EVU-studenter) 
og for arbeidslivet.

• UH-sektoren skal være i front nasjonalt og internasjonalt gjennom å sette 
studenten i sentrum, og ved å integrere de muligheter teknologien gir for 
pedagogisk nytenking, utvikling og «samskaping» av kunnskap.

• UH-sektoren skal gripe de mulighetene digitalisering gir for å styrke 
forskning og innovasjon, gjennom mer samarbeid nasjonalt og 
internasjonalt, deling av data og videreutvikling av forskningsmetoder og 
analyseverktøy. 

• Strategien skal sikre et fremtidsrettet og konkurransedyktig Norge, gjennom 
å øke digitaliseringsevnen i det norske samfunnet. 

Forming av overordnede målsetninger



BESKRIVELSE AV PRIORITERTE TEMA



Hvilke tema skal ha et hovedfokus i strategien?                               
Under arbeid

Alle kunnskapssøkende i sentrum
Utvikling av utdanning- og forskningstilbud vil kreve tett dialog med studenter, næringsliv og arbeidsliv for å kunne møte deres behov, og dermed være 
konkurransedyktig både for ordinære studenter og for arbeidslivets behov for etter- og videreutdanning (EVU) i et livslangt læringsperspektiv

Digital kompetanse i alle fag
Digitalisering innebærer at man i størst mulig grad integrerer teknologiens mulighetsrom i alle fag, og derigjennom styrker den enkeltes muligheter for 
aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Den digitale kompetansen er mangfoldig, og dekker både generell digital kompetanse, profesjonstilpasset 
kompetanse og spesialistkompetanse (eks: kunstig intelligens og informasjonssikkerhet)

Pedagogisk innovasjon 
Utnytte teknologiens muligheter til å skape fremtidens undervisning og utdanning gjennom pedagogisk og didaktisk innovasjon. Studentaktive lærings-
og vurderingsformer som viktig prinsipp i all utdanning, samt undervisning som kombinerer mange «læringsdimensjoner» og fremmer viktig 
fremtidskompetanse (problemløsning, samarbeid, kreativitet og digital kompetanse)

Forskning og innovasjon for fremtiden                                                                                         
Digitaliseringen gir nye muligheter for forskningen, både i faglig og administrativ forstand. Teknologien griper inn i forskning som en kjerneaktivitet, 
gjennom å utvikle og endre forskningsmetoder, analyseverktøy og samarbeidsformer. 

Verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data
Deling av data internt i sektoren, men også på tvers av sektoren og arbeidslivet, vil bidra til økt data- og forskningskvalitet. Økt deling og gjenbruk av data 
innenfor en muliggjørende infrastruktur vil styrke verdiskaping og innovasjon.

Kulturendring og organisasjonsutvikling
Vellykket digitalisering, som styrker kvaliteten på utdanningstilbud og forskning, krever tydelig forankring i organisasjonene og hos sektorens ledere. 
Endringen vil ta tid, og det er viktig å understøtte lokale initiativ og den brukernære innovasjonskraften. Det er viktig med positive rollemodeller, og å 
prøve ut nye insentiver for dem som ønsker å gå foran. 
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INDIVID – «fra å bruke til å forstå digital 
teknologi»

INSTITUSJON – «økt arbeidslivsrelevans i 
utdanningen»

SAMFUNN – «kompetanse for verdiskaping og 
innovasjon»

• En styrket «grunnkompetanse» i IKT gir økt 
fleksibilitet og omstil l ingsevne for den enkelte

• Styrket metodekunnskap (eks: programmering og 
algoritmisk forståelse) gir økt arbeidslivsrelevans i  
utdanningen

• Utforskende problemløsning – fag og digitale 
ferdigheter læres i  et samspill

• Et utdanningstilbud som svarer bedre på 
arbeidslivets behov for kompetanse

• Felles moduler for å realisere digital kompetanse i 
alle fag åpner opp for mer fleksible undervisnings-
former og økt tverrfaglighet

• Økt tilgang til  data og IKT-verktøy (eks: stordata-
analyse og bruk av KI) styrker metodeutviklingen og 
i  neste omgang utdanningskvaliteten

• Digital kompetanse i alle fag som nøkkel for å 
redusere kompetansegapet mellom 
arbeidskrafttilbud og den arbeidskraften samfunnet 
etterspør

• En styrking av folks generelle IKT-ferdigheter legger 
til  rette for økt jobbmobilitet og omstill ingsevne i 
arbeidsmarkedet

• At kurs og moduler i  digital ferdigheter blir 
tilgjengelige i alle fag

• Digital kompetanse integreres med, og ikke bare 
blir et uavhengig ti l legg ti l  fagene, for å styrke 
læringen blant studenter, undervisere, forskere og 
andre UH-ansatte

• Undervisningsformer må tilpasses en digital 
virkelighet – fleksibilitet og modulering i 
gjennomføring av digital kompetanse i alle fag

• Strukturer og insentiver som fremmer samarbeid 
på tvers om utvikling av tverrfaglige moduler i  IKT

• Kultur for nytenkning og innovasjon

• Digital kompetanse i alle fag» vedtas som et mål for 
UH-sektoren med en forpliktende plan rundt 
gjennomføringen

• God digital basiskompetanse er en viktig 
forutsetning for at alle skal kunne «lære hele livet»

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

DIGITAL KOMPETANSE I ALLE FAG

Bruke digital kompetanse i alle fag til å fremme faget i seg selv og styrke alles muligheter for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

• Utdanningen må gjøre studentene i stand til  å være relevante og konkurransedyktige i et 50 -årig yrkesliv – i  et arbeidsmarked som vil gjennomgå store endringer
• Manglende integrering av digital kompetanse i undervisningen gjør at de utforskende mulighetene som ligger i  samspillet mello m fag og digitale verktøy, ikke utnyttes
• Gode digitale ferdigheter må gjøre menneskene i stand til  å ta kontroll  over teknologien, og ikke bli  ukritisk styrt av den
• Det må sikres sammenheng mellom utvikling av digital kompetanse i grunnskolen og digital kompetanse i høyere utdanning

IKT i alle 

fag vedtas 

som politikk
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PLAN FOR DET VIDERE ARBEIDET



Plan for arbeid med digitaliseringstrategi H2 2020

2020 2021
AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR

Arbeidsgruppemøter

Fagutvalgsmøter

Digitaliseringsstyret

Kunnskapsdep.

Lansering

AKTIVITET I 
ARBEIDSGRUPPEN

ANALYSER OG 
INNSPILL

MØTER I SEKTOREN

KOMMUNIKASJON

UTFORMING 
STRATEGI

SEMINARER

ARBEIDSSTRØMMER

Temagrupper Temagrupper Redaksjonskomitéer

Avvente innspill 
korona Oppsummere innspill

Behov arbeidsliv

DS

Arbeidsliv

Studenter

Utdanningskonf

Fagutvalg

Førsteutkast

Andreutkast

Ferdigstille

Disposisjon og tekstutkast

DS

Fagutvalg
UH-Institusjoner UHR

DS



VEDLEGG:
ARBEIDSUTKAST PRIORITERTE TEMA



INDIVID – «studentenes behov i sentrum for 
utdanning og undervisning»

INSTITUSJON – «brukerorientering gir økt 
relevans i forskning og utdanning»

SAMFUNN – «brukerorientering for velferd og 
verdiskaping»

• Vel lykket digitalisering setter brukeren i  sentrum, og ser 
sammenhengene mellom tjenestene s tudentene har 
behov for  (i alle livs faser), og hvordan læringsprosessene 
er ti l rettelagt

• Digi talisering av undervisning basert på studentenes 
behov og preferanser, kan styrke studentaktiv læring og 
gi  s tudentene en mer aktiv rol le i egen læring 

• Et fleksibelt og tilgjengelig etter-og 
videreutdanningstilbud – basert på ulike brukergruppers 

behov 

• Kunnskap om ulike brukerbehov gi r utdanning som 
svarer bedre på arbeidslivets og samfunnets behov for 
kompetanse (positivt for samfunnsoppdraget til UH)

• Bedre resultater og effekter av digitalisering og 

innovasjon når endring tar utgangspunkt i  studentens, 
underviserens og forskerens hverdag og brukerreiser

• Utgangspunkt i  brukerreiser- og behov kan bidra ti l mer 
samarbeid og samhandling på tvers av fagmijløer og 
s i loer

• Når digitalisering tar utgangspunkt i konkrete 
brukerbehov, enten det er studenter, vi rksomheter eller 
offentlig sektor, øker samfunnsnytten av digitaliseringen

• Når vi  kjenner sluttbrukernes behov blir det enklere å 

fas tsette tydelige mål for digitaliseringen, og å  
identifisere gevinster i  etterkant

• Målet om l ivslang læring vi l bli enklere å  realisere og 
følge opp dersom alle utdanningstjenester (ordinær 
utdanning og EVU) tar utgangspunkt i  tydelig definerte 

brukerbehov.                             … 

• At a l l digitalisering tar utgangspunkt i  en tydelig 
forståelse av hvem sluttbrukerne er, og deres behov

• At s tudenter, undervisere, forskere og arbeidsliv gis reell 
mulighet til å delta/medvirke i  utformingen av 
undervisning/utdanning

• Det er s luttbrukernes opplevelse som avgjør om 
digi taliseringen er vellykket – kunnskap om brukerbehov 
må derfor l igge ti l grunn for all digitalisering

• Kultur for nytenkning og innovasjon – se eget tema nr 6
• Medvirkning og forankring

• Et s terkere fokus på kunnskapssøkende innen arbeidsliv 
og ti lgjengelighet på EVU

• Sterkere samspill med aktører utenfor UH-sektoren

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

ALLE KUNNSKAPSSØKENDE I SENTRUM

Ved å sette brukerne i sentrum skal digitaliseringen av UH-sektoren bidra til bedre og mer målrettede tjenester for studenter, arbeidslivet og 
samfunnet for øvrig

• Nye studentmålgrupper fra arbedisliv krever et bredere kunnskapsgrunnlag om brukernes behov
• Stadig høyere endringstakt i  arbeidslivet fordrer en aktiv kompetansepolitikk for alle l ivsfaser og ti lpasning av utdanningstilbud
• Digitaliseringen i  seg selv driver frem endringer i  studentatferd, studiemønstre og preferanser som UH-sektoren må møte (brukerne har et annet utgangspunkt i  dag enn for X 

år siden)

Tilgjen-

gelighet

Nye og 

f leksible 

undervisnin

gsformer
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INDIVID – «fra konsument av undervisning til 
samskapende læringsaktør»

INSTITUSJON – «fra leverandør av undervisning 
til samskapende læringsaktør»

SAMFUNN – «bred og anvendbar kompetanse 
for verdiskaping og innovasjon»

• Pedagogisk innovasjon i undervisning gjennom å utnytte 
mulighetene som ny teknologi gir, ti l en mer grunn-
leggende omlegging av læringsprosessene med mer 
studentaktive læringsformer og digital kompetanse i  alle 
fag

• Studenter og undervisere må sammen utnytte det 
«digi tale-pedagogiske mulighetsrommet» gjennom 
læringsprosesser med nye pedagogiske vinklinger, nye 
læringsarenaer samt ti l generelt å  fremme innovasjon

• Det bør ti l strebes at nye lærings- og vurderingsformer 
søker å favne de ulike studentgruppene i  et livslangt 
læringsløp

• Både s tudenter og ansatte trenger opplæring og utvikling 
av ferdigheter i de nye læringsformene

• Digi talisering med pedagogisk kvalitet vi l innebære 
å utnytte teknologiens muligheter ti l pedagogisk 
innovasjon og skape mer studentaktive lærings- og 
vurderingsformer

• Pedagogisk innovasjon i undervisningen bør ha  fokus på 
helhetlige læringsdesign og et utstrakt samarbeid rundt 
omleggingen både innad i  og på tvers av institusjoner→
bra  for kva liteten på emner samt ressursbruk

• Omleggingen kan derfor med fordel fokusere på 
del ingskultur og delingsarenaer

• Ansatte må få mulighet til å  tilegne seg kompetanse i  de 
nye læringsformene

• Digitaliseringen må ikke detaljstyres på en måte som 
hemmer faglig-pedagogisk innovasjon på et brukernært 
nivå

• Kultur- og organisasjonsutvikling – aksept for å tenke nytt 
og annerledes når det gjelder undervisning (eget tema)

• Pedagogisk innovativ utdanning, som gjør s tudentene 
mer aktive i eget utdanningsløp og utvikler bredden i  
deres ferdigheter, vi l være rettet mot arbeidslivets behov 
for evne ti l problemløsning, samarbeid, kreativitet og 
digi tal kompetanse («21st Century Skills»)

• En bred digitalisering for pedagogisk innovasjon, 
kval itetsutvikling og ti lgjengeliggjøring av utdanning vi l 
være viktig for å styrke konkurransekraft og 
innovasjonsevne.

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

PEDAGOGISK INNOVASJON
Utvikle alle sider av den utdanningsfaglige kompetansen for å kunne utnytte teknologiske løsninger til å fremme pedagogisk in novasjon og 
nytenkning i alle former for undervisning og læring.

• UH-sektoren har gjort ti l  dels store fremskritt i  grunnleggende digitalisering av undervisning, læring og vurdering, men det er fortsatt en vei å gå før digitalisering av 
undervisning forstås innenfor en helhetlig ramme – der pedagogikk, profesjonsfaglig og digital kompetanse spiller optimalt sammen.

• Det er et utviklingspotensial i  at flere undervisere får god nok digital kompetanse til  å se muligheter for å utvikle pedagogikken gjennom å utnytte nye teknologiske 
muligheter i  alle sider av undervisning og læring.

• For å sikre relevant arbeidskraft og fremtidig verdiskaping og innovasjon er det behov for pedagogisk innovativ utdanning, so m gjør studentene mer aktiv i  eget utdanningsløp 
og utvikler bredden i deres ferdigheter (problemløsning, samarbeid, kreativitet og digital kompetanse)
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INDIVID – «faglig utvikling og økt læring 
gjennom å integrere fag og teknologi»

INSTITUSJON – «forskning for verdiskaping og 
innovasjon»

SAMFUNN – «styrking av UH-sektorens rolle som 
en kunnskapsaktør for hele samfunnet»

• Forskeren: tilgang på data, metoder og analyseverktøy 

som gjør det mulig å  utforske nye forskningsspørsmål og 
bidra ti l faglig utvikling (kunstig intelligens, stordata, 
regnekraft og fagspesifikke analysemetoder)

• Digital teknologi og forskningsinfrastrukturer endrer 
arbeidsprosesser og potensialet for forskningssamarbeid 

og innovasjon – nasjonalt og internasjonalt. 
• Studenten: tettere samspill mellom forskning og 

utdanning gir økt kva litet og relevans i  utdanningen, 
gjennom tilgang på relevante data og åpne 
kunnskapsressurser

• En robust infrastruktur må være på plass: forskningsnett, 
analyseverktøy, datalagringskapasitet, regnekraft, 
ti lgangskontroll og mekanismer for deling av data og 

forskningsressurser.
• Digital kompetanseheving blant UH-ansatte og s tudenter, 

der samspillet mellom fag, teknologi, analysemetoder og 
undervisningsformer står i  sentrum

• Legge ti l rette for kontinuerlig metodeutvikling (data, 

metoder, a lgoritmer og fagspesifikke analysemetoder) 

• Enklere og mer effektiv ti lgang ti l forskningsdata og 

analyseverktøy i  en felles infrastruktur vi l styrke 
kval iteten på forskningen og understøtte «open science».

• Kompetanseutvikling og økt bruk av digital teknologi (eks: 

stordataanalyse og KI) styrker metodeutviklingen og det 
fagl ige nivået ved institusjonene

• Samspillet med både nasjonale og internasjonale aktører 
styrkes som følge av økt deling av data, metoder og andre 
forskningsressurser.

• Fortsatt satsing på forenkling og s tandardisering av 
forskningstjenester og fellesadministrasjon bidrar til å  

s tyrke kjerneaktivi teten.

• Anerkjenne at digitaliseringen er gjennomgripende for 
hele UH-institusjonenes samfunnsoppdrag og vi rksomhet

• En nasjonal forskningsinfrastruktur av høy kva l itet, som 

er kompatibel med EUs og andre lands systemer.
• Bygge en kultur for nytenkning og innovasjon, som ser 

hvi lke faglige utviklingsmuligheter som l igger i  å se digital 
teknologi og fag i  sammenheng

• Må finne bærekraftige finansieringsformer for å  sikre 

overgangen fra prosjekt ti l varige infrastrukturløsninger
• Administrasjon av forskning effektiviseres gjennom 

automatisert informasjon (metadata) om 
forskningsaktiviteter (som del av en infrastruktur)

• Åpen forskning og åpne kunnskapsressurser vi l styrke UH-

sektorens evne til å  spre kunnskap og bidra til dannelse 
og gode verdier i  samfunnet  

• Del ing av data og økt samarbeid på tvers av institusjoner 

og sektorer skal sikre et kunnskapsgrunnlag som fremmer 
en bærekraftig samfunnsutvikling

• Økt datadeling og en mer åpen forskning gjør at 
virksomheter i  offentlig og privat sektor kan utnytte åpne 
data  og kunnskapsressurser til verdiskaping

• Åpenhet rundt data, metoder, kildekoder og programvare 
vi l  s tyrke samfunnets tillit til forskningen

• Forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for å 
utvikle treffsikre tjenestetilbud, som imøtekommer 
befolkningens og samfunnets behov

• Forskning og kunnskap må være åpent tilgjengelig for at 
UH-sektoren skal fungere som en kunnskapsaktør for hele 
samfunnet

• Som i  andre sektorer må digitaliseringen av UH-sektoren 
skje på en ansvarlig måte, og formål og hensikt må 
kommuniseres tydelig

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

FORSKNING OG INNOVASJON FOR FREMTIDEN
UH-sektoren skal gripe de mulighetene digitaliseringen gir for å styrke forskning og innovasjon, gjennom datadeling, videreutvikling av 
forskningsmetoder og analyseverktøy og styrket samarbeid nasjonalt og internasjonalt

• Mange av de utfordringene samfunnet står overfor vil  kreve betydelige og til  dels transformative endringer – hvordan sikre forskning og innovasjon som gir svar på store 
samfunnsutfordringer innen klima, bærekraft og velferd?

• Hvordan utnytte digitaliseringen til  å endre arbeidsmetoder og faglig innhold på en måte som styrker kvaliteten på forskningen og forskningens bidrag til  verdiskaping?
• Hvordan bygge opp, finansiere og drifte generiske infrastrukturkomponenter (datatilgang, regnekraft, analysekapasitet og kuns tig intelligens) i  en helhetlig infrastruktur som 

styrker kjerneaktiviteten ved institusjonene – både i nasjonal og internasjonal sammenheng?
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INDIVID – «datadeling som nøkkel for å styrke 
samspillet mellom utdanning og forskning»

INSTITUSJON – «fra data til meningsfull innsikt» SAMFUNN – «god utnyttelse av data for å sikre 
en kunnskapsbasert samfunnsutvikling»

• Studenten: administrative opplysninger om 
gjennomførte aktiviteter etc. lagres i en mappe som er 
ti lgjengelig for s tudenten og institusjonene

• Enklere tilgang ti l relevante og oppdaterte data vil øke 

s tudiekvaliteten, og øke sjansen for at s tudentenes 
aktivitet også vi l påvirke forskningen

• Forskeren: økt deling og tilgang ti l data vi l gi nye 
forskningsmuligheter og bidra til utvikling av fagene

• Del ing og gjenbruk av data vil legge ti l rette for økt 
forskningssamarbeid – på tvers av institusjoner og 
landegrenser

• En fel les (nasjonal) infrastruktur som ivaretar behovet for 
effektiv tilgangsstyring og deling av s tore datamengder

• For å  øke gjenbruken av forskningsdata trenger forskere 
kompetanse, verktøy og brukerstøtte til å  håndtere data 
på en god og sikker måte

• Bevisstgjøring rundt hvilke faglige vekstmuligheter som 
l igger i  å integrere digital teknologi med fagenes 
kjerne/egenart

• Bedre datagrunnlag s tyrker institusjonenes muligheter ti l 
å levere fremragende forskning og bidra til vi tenskapelige 
og samfunnsmessige fremskritt 

• Økt del ing av data vi l styrke metodekompetansen og 

forskning innen maskinlæring, kunstig intelligens og 
læringsanalyse, noe som legger til rette for en sterkere 
rea lisering av digital teknologi i  alle fag.

• Når data forva ltes, deles og arkiveres innenfor felles 
rammer, vi l det muliggjøre enklere og mer effektiv deling 
av data

• Del ing av data er ikke et mål i seg selv; målet er å legge til 
rette for gjenbruk av data i tråd med FAIR-prinsippene (at 
data  er gjenfinnbare, ti lgjengelige, gjenbrukbare og kan 
håndteres maskinelt) 

• Del ing av data krever gode rutiner og 
datahåndteringsplaner, slik at hensynet til datasikkerhet 
og personvern ivaretas  

• Del ing, men ikke minst gjenbruk av data, krever 
bevissthet om behovet for standardisering og 
harmonisering 

• Arbeid med ti lrettelegging og ti lgjengeliggjøring av data 
må i  s tørre grad anerkjennes som en sentral del av 
ansattes vi tenskapelige aktivi tet (insentiver)

• Del ing og gjenbruk av data, på tvers av sektorer og 
myndighetsområder, er en nøkkel for å  kunne løse s tore 
samfunnsutfordringer innen klima, bærekraft og velferd

• Del ing av data på tvers av aktører og sektorer vi l legge til 

rette for innovasjon i næringslivet og smartere 
tjenesteutvikling i offentlig sektor 

• Større åpenhet rundt hele forskningsprosessen, inkludert 
de datakilder den bygger på, s tyrker omgivelsenes tillit til 
forskningen

• Del ing og gjenbruk av data er både bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsomt – for UH-institusjonene, 
næringslivet og samfunnet som helhet

• At forskningspublikasjoner er tilgjengelige for samfunnet
• At data er tilgjengelige, slik at vi rksomheter i offentlig og 

privat sektor kan utnytte dem ti l tjenesteutvikling og 
verdiskaping

• At det etableres nasjonale stordatasamlinger, siden KI og 
andre analyser krever stordata på tvers av institusjoner

• Avklaring rundt avhengigheter mot leverandører og 
internasjonale aktører (outsourcing av analyser og data)

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

VERDISKAPING GJENNOM DELING OG GJENBRUK AV DATA
Deling av data internt i sektoren, men også på tvers av sektorer og i arbeidslivet, skal bidra til å styrke utdanningskvalitet, forskningsinnsats, 
verdiskaping og konkurransekraft 

• Manglende deling og gjenbruk av data gjør at samfunnet ikke får utnyttet det kunnskapspotensialet som ligger i  dataene, noe som svekker muligheten til  å løse de store 
samfunnsutfordringene

• Et uoversiktlig «datalandskap», preget av mange dataeiere, overlapp i datakilder, mangel på felles metadata og uklarhet rundt ansvarsforhold og tilgangsstyring, skaper et 
ineffektivt system for håndtering og tilgjengeliggjøring av data til  forskning og utvikling

• Manglende utnyttelse av registerdata svekker samfunnets evne til  å levere gode og tilpassede tjenester ti l  befolkningen
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INDIVID – «studenten som medspiller i – og ikke 
mottaker av – undervisning»

INSTITUSJON – «institusjoner som legger til rette 
for nytenking og innovasjon»

SAMFUNN – «Samskape kunnskap med andre 
aktører samfunnet»

• Studenten deltar i  samarbeid om digitalisering av 
lærings-og vurderingsformer

• Lærer/underviser er aktivt søkende etter digitale 
virkemidler i egen undervisning og involverer studenter i  
å prøve og teste ut

• Kultur og arena for deling av erfaringer  mellom 
akademiske kolleger 

• Helhetlig kultur for deling og samarbeid i hele UH 
sektoren – for å  møte de s tore ambisjonene er vi  ikke 
gode nok alene

• Samarbeid- og delingskultur er en nøkkel; samle, 
systematisere og dele erfaringer og ressurser

• Utvikl ing av arenaer for deling og fokus på delingskultur i  
sektoren -> felles nasjonale løsninger

• Samarbeid mellom fagmiljøer innenfor institusjonene –
forskning og utdanning

• Det tota le kunnskapsutbyttet for samfunnet blir større 
med en kultur hvor aktører innenfor og utenfor UH 
sektoren samarbeider

• Inti tusjoner må i s tørre grad ta innover seg 
samfunnsrollen og samhandle mer akivt med aktører i  
samfunnet

• Påvirkning på samfunnsøkonomi – formidable ressurser 
brukes i dag på å  gjøre mye av det samme ulike steder

• Bidrag til samlet faglig utvikling og kvalitet på 
kunnskapsutvikling i  samfunnet

• Innovasjonsarbeid ved den enkelte institusjon tar 
utgangspunkt i brukeren / individets  behov 

• Akademiske ansatte / forskere insentiveres for deling og 
gjenbruk 

• Vurderingsformene må understøtte endringene i 
læringsprosessene man ønsker å oppnå

• Kultur- og organisasjonsutvikling en nøkkel/betingelse for 
å lykkes med digitaliseringsarbeidet og kan medføre 
behov for organisering rundt prosesser og verdi for 
brukeren

• Viktig at ledelsen i institusjonene får eierskap ti l 
prinsippet om "helhetlig digitalisering" --> omhandler 
teknologi, folk, organisasjon og kultur 

• Organisatorisk vi lje og evne ti l endring nødvendig – på 
ul ike nivåer

• Insentiver for deling, gjenbruk og innovasjon i samfunnet
• Endringen vi l ta tid, og det er viktig å  understøtte lokale 

ini tiativ og den brukernære innovasjonskraften. 
• Pos i tive rollemodeller må fremheves, og nye 

insentiver bør prøves  ut. 

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

KULTURENDRING OG ORGANISASJONSUTVIKLING
Vellykket digitalisering, som styrker kvaliteten på utdanningstilbud og forskning, krever tydelig forankring i organisasjonen e og hos sektorens 
ledere. 

• Digitalisering kan misforstås ti l  å utelukkende omhandle teknologi, og fokuset på kulturendring og organisasjonsutvikling und ervurderes som gir mindre vellykkede resultater
• UH-sektor må fylle samfunnsrollen se seg selv i  en større kunnskapskontekst -offentlig, privat, på tvers av institusjoner,  samt generelt - inkl samfunns- og næringsutvikling
• Ikke alle brukergrupper griper muligheten til  aktiv deltakelse – det må jobbes med kulturendring innen alle grupper

Kultur og 

insentiver
Innovasjon i 

næringslivet
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Til   Digitaliseringsstyret       
Dato  03.09.2020       
Saksnummer  52/20       
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    Styring av tjenesteutvikling       

         
Saksansvarlig  Sigurd Eriksson       
Saksbehandler  Per Hovde       

Søknad om midler fra Digitaliseringsdirektoratets 
medfinansieringsordning til Datadelingsprosjektet 

Bakgrunn 
Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor skal være et 
virkemiddel for å realisere regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019‐2025. 
Ordningen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet. For 2020 er satt av 188 MNOK til fordeling 
til digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Søknadsfristen for 2020 var 20. februar i år. 
Ordningens intensjon er å bidra til digital transformasjon og derigjennom å effektivisere 
offentlig sektor. 
 
Datadelingsprosjektet er et infrastrukturprosjekt for en hel sektor og Unit er av den oppfatning 
at det å forskuttere prissatte nyttevirkninger av et slikt prosjekt gjør ordningen lite attraktiv for 
denne typen prosjekt. Unit valgte derfor å levere en søknad på 10 MNOK til ordningen på 
vegne av prosjektet ved kun å vise til ikke‐prissatte (kvalitative) nyttevirkninger av prosjektet. I 
første omgang fikk vi avslag på søknaden uten noen nærmere begrunnelse utover at de 
tilgjengelige midlene var fordelt.  
 
I juni kontaktet allikevel Digitaliseringsdirektoratet oss på nytt og opplyste om at de hadde 
flere midler til fordeling og at søknaden fra Datadelingsprosjektet var den neste på listen. De 
ga beskjed om at søknaden kan opprettholdes med eventuell justering av tidsplanen i forhold 
til tiden som hadde gått siden søknaden ble levert. Unit leverte en revidert søknad 1. juli. 
Dagen etter mottok Unit et foreløpig tilsagnsbrev om 10 MNOK i støtte til prosjektet under 
forutsetning av at det ble utarbeide en gevinstrealiseringsplan med basis i nyttevirkninger 
beskrevet i søknaden. Gevinstrealiseringsplanen, som kun viser til ikke‐prissatte gevinster med 
begrunnelse i at dette er et infrastrukturprosjekt som muliggjør gevinster i andre 
prosjekter/utviklingstiltak, ble overlevert Digitaliseringsdirektoratet innen fristen 20. august. 
Det presiseres at kvantifisert nytte er satt til 0 i søknaden og i gevinstrealiseringsplanen, og at 
tilsagnet er gitt med denne forutsetningen lagt til grunn. 
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Vurdering 
Unit vurderer at en støtte fra medfinansieringsordningen på 10 MNOK i tillegg til allerede 
tildelte midler på 6 MNOK fra felles investeringsmidler gir prosjektet økte muligheter for å få 
på plass et rammeverk og en infrastruktur som dekker flere aspekter ved datadeling. I tillegg vil 
det i sterk grad understøtte regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019‐2025, 
samt underliggende strategier som gjelder mer spesifikt for vår sektor. 
 
Units vurdering er at tildeling til dette infrastrukturprosjektet ikke medfører budsjettkutt ut fra 
argumentasjonen om at dette er et infrastrukturprosjekt hvor en ikke kan forskuttere prissatte 
nyttevirkninger som følge av prosjektet. Det er derfor kun pekt på ikke‐prissatte 
nyttevirkninger i søknaden og gevinstrealiseringsplanen. 
 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 03.09.2020    
Saksnummer 53/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   x  
     

Saksansvarlig 
Ingrid Buhaug 
Brænden 

 
  

Saksbehandler Gunn Hauan     

Units mva-praksis for fellestjenester  

Bakgrunn 
Etter etableringen av Unit ble det høsten 2019 for første gang sendt ut et samlet 
forhåndsvarsel om den årlige tjenestebetalingen for alle Units tjenester.  Av dette forvarselet 
om fakturering for 2020 fremgikk det om tjenesten er merverdiavgiftspliktig.  Se vedlegg 1. 
Unit har i 2020 gjennomgått virksomhetens mva-praksis og etterlevelse av regelverket ved 
hjelp av ekstern bistand. Endringene i mva-praksis som fremkom i varselet for 2020, medførte 
henvendelser til Unit der virksomheter etterspør begrunnelse for omleggingen av mva-praksis, 
primært for fakturering av FS-drift (UiO), FS-konsortiet og DV-UiO/UiB. Fakturering for 2020 av 
disse ble derfor utsatt i påvente av den eksterne gjennomgangen.  
 
Vurdering av mva-praksis  
 
Den eksterne vurderingen (vedlegg 2) konkluderer med: 

• De forhåndsvarslede tjenestene som Unit fakturerer med tillegg av merverdiavgift, er 
behandlet i samsvar med merverdiavgiftsregelverket. I forvarselet om fakturering 2020 
fremgikk det at FS-drift og FS-kontingent ville faktureres med tillegg av merverdiavgift 
for alle brukere, dvs mva vil bli lagt til i oppgitte priser (eks. mva.) i prisvarselet utsendt 
31.10.2019. Tjenestene vil bli fakturert som varslet. 

• Det er unntakene fra fakturering med merverdiavgift som trenger ytterligere 
begrunnelse. En av disse er “DV-UiO/UiB” som feilaktig fikk prisvarslet uten 
merverdiavgift. Tjenesten ble fakturert med mva. for 2020. Det har vært henvendelser 
fra virksomhetene om denne praksisendringen. 
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• Den eksterne gjennomgangen konkluderer «under noe tvil» med at tjenestene Unit 
leverer til deltakerne av BIBSYS-konsortiet (og de øvrige konsortiene Unit er del av) er 
å anse som avgiftspliktig omsetning. Gjennomgangen anbefaler at Unit innhenter en 
avklaring fra skattemyndighetene om avgiftsbehandlingen for BIBSYS-konsortiet og 
øvrige konsortier Unit koordinerer, er godt nok begrunnet.  Dette gjelder tjenestene 
som i vedlegg 1 under overskriftene «Tjenester for forskningsstøtte» og 
«Bibliotektjenester» står som ikke merverdiavgiftspliktige. Unit vil innhente en slik 
avklaring fra skattemyndighetene før praksis eventuelt legges om. Alle brukere vil bli 
varslet når svar fra skattemyndighetene foreligger. En slik endring og eventuell 
virkningsdato vil bekjentgjøres når den foreligger.   

 
Konsekvenser for brukere  
Alle virksomhetene ble høsten 2019 varslet om at FS-konsortiet var planlagt fakturert med 
mva. for 2020. På grunn av brukerhenvendelser og pågående ekstern mva-vurdering, ble 
fakturering utsatt fra februar 2020 til september 2020 for en endelig konklusjon.    
 

 
   

 
 
FIGUR 1: OVERSIKT OVER KOSTNADEN VED TJENESTEN OG MVA. SAMLET OG FORDELT PR. KUNDE 
 
Frem til 2020 var det kun private aktører innen UH-sektoren som ble fakturert for FS-
kontingent med tillegg av merverdiavgift, for disse blir det ingen endring. Statlige aktører 
innen UH-sektoren ble fakturert uten tillegg av merverdiavgift i 2019. I varselet for 2020 ble 
dette endret fordi Unit i begge tilfeller fakturerer for tjenester og det grunnleggende vilkåret 
om at det foreligger omsetning er oppfylt.  

FS-kontingent

Beløp eks. mva 25 % mva
Faktureres 
med mva

Fakturert eks. 
mva

25 % mva  ville 
utgjort

Sum dersom 
fakturert med 
mva

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 360 000 90 000 450 000 332 000 83 000              415 000
Høgskolen i Molde 650 000 162 500 812 500 617 000 154 250           771 250
Høgskolen i Innlandet 2 820 000 705 000 3 525 000 2 618 000 654 500           3 272 500
Høgskolen i Østfold 1 550 000 387 500 1 937 500 1 340 000 335 000           1 675 000
Høgskulen i Volda 990 000 247 500 1 237 500 930 000 232 500           1 162 500
Kunsthøgskolen i Oslo 340 000 85 000 425 000 316 000 79 000              395 000
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 320 000 80 000 400 000 297 000 74 250              371 250
Norges Handelshøyskole 880 000 220 000 1 100 000 812 000 203 000           1 015 000
Norges Idrettshøgskole 450 000 112 500 562 500 431 000 107 750           538 750
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) 1 250 000 312 500 1 562 500 1 111 000 277 750           1 388 750
Norges musikkhøgskole 390 000 97 500 487 500 352 000 88 000              440 000
Nord universitet 2 340 000 585 000 2 925 000 2 188 000 547 000           2 735 000
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 7 920 000 1 980 000 9 900 000 7 095 000 1 773 750        8 868 750
OsloMet -Storbyuniversitetet 4 070 000 1 017 500 5 087 500 3 716 000 929 000           4 645 000
Politihøgskolen 830 000 207 500 1 037 500 764 000 191 000           955 000
Samisk Høgskole 280 000 70 000 350 000 264 000 66 000              330 000
Universitetet i Agder 2 660 000 665 000 3 325 000 2 420 000 605 000           3 025 000
Universitetet i Bergen 3 580 000 895 000 4 475 000 3 195 000 798 750           3 993 750
Universitetet i Oslo 5 400 000 1 350 000 6 750 000 5 029 000 1 257 250        6 286 250
Universitetet i Stavanger 2 390 000 597 500 2 987 500 2 173 000 543 250           2 716 250
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 3 280 000 820 000 4 100 000 2 983 000 745 750           3 728 750
Universitetet i Sørøst-Norge 3 530 000 882 500 4 412 500 3 242 000 810 500           4 052 500
Høgskulen på Vestlandet 3 260 000 815 000 4 075 000 2 983 000 745 750           3 728 750

49 540 000 12 385 000 61 925 000 45 208 000 11 302 000      56 510 000

2020 2019

Datavarehus Beløp eks. mva 25 % mva
Faktureres 
med mva

Fakturert eks. 
mva

25 % mva  ville 
utgjort

Sum dersom 
fakturert med 
mva

Universitetet i Oslo (UiO) 1 210 027        302 507        1 512 534    218 255         54 564              272 819                 
Universitetet i Bergen (UiB) 806 712            201 678        1 008 390    145 503         36 376              181 879                 

2 016 739        504 185        2 520 924    363 758         90 940              454 698                 

2020 2019
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Konsekvensene for virksomhetene ved at flere av Units tjenester blir fakturert med mva. er 
avhengig av om virksomheten som skal betale for tjenesten har omsetning og derved 
fradragsrett for inngående mva. En enkel kartlegging vi har foretatt, viser at mange 
virksomheter ikke vil ha slik fradragsrett.  Konsekvensen for den enkelte virksomhet vil være 
en årlig kostnadsøkning på inntil 25 %.  
 
En omlegging av mva-behandling av BIBSYS-konsortiet og andre konsortier i Unit vil med stor 
sannsynlighet medføre økte kostnader for felleskapet. Det er ikke foretatt en vurdering og 
beregning av konsekvensene for felleskapet og de enkelte medlemmene pr. dato.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Digitaliseringsstyret tar orienteringen om endringer i mva-praksis ved årets fakturering 
av fellestjenester til etterretning. 

 
2. Digitaliseringsstyret ber om å bli orientert om en eventuell endring i mva-praksis for 

deltagerne i BIBSYS-konsortiet og de andre konsortiene Unit administrerer.  

 
Vedlegg 
Vedlegg_53A_Brev_forhåndsvarsling av pris på tjenester levert av Unit 2020_Eksempel på 
likelydende brev 
(Varsel sendt høsten 2019 med oversikt over Units tjenester inkl. vurdering av mva. plikt. 
endringer i praksis viser til denne oversikten.) 
 
Vedlegg_53B_Ekstern vurdering av mva. praksis i Unit_PwC  
 
 
 



 

 

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 
Trondheim, 31. oktober 2019 

 

Forhåndsvarsling av pris på tjenester levert av Unit for 2020 

 

Bakgrunn 
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ble etablert i 2018 
gjennom en sammenslåing av tidligere Bibsys, Ceres og deler av Uninett. Unit vil fra 2020 levere et 
felles forhåndsvarsel for tjenester tidligere levert av de tre sammenslåtte virksomhetene. Vedlagt er 
en sammenstilling av de avgiftene som Unit vil fakturere deres virksomhet i 2020. 

Unit gjennomgår og harmoniserer avtaler knyttet til tjenestene fra tidligere Uninett. Det innebærer 
at virksomhetene vil bli bedt om å signere ny avtale med Unit innen utgangen av 2019. Egen 
informasjon blir sendt til virksomhetene dette gjelder. 

Forhåndsvarsel 
Forhåndsvarselet angir priser for alle tjenester der omfang og kostnader i stor grad er kjent på 
forhånd, og som derfor lar seg prissette. Tjenester som har en variabel prismodell (for eksempel pris 
etter forbruk), er kun beskrevet tekstlig da det for disse ikke er mulig å angi en spesifikk totalpris per 
virksomhet. Tilsvarende er løpende prosjekter (som anskaffelser, utviklingsprosjekter o.l.) heller ikke 
inkludert i forhåndsvarselet. Informasjon om slike prosjekter sendes ut i hvert enkelt tilfelle, og 
faktureres løpende til berørte virksomheter.  

Dette forhåndsvarselet er grunnlaget for våre fakturaer i 2020, og deres virksomhet kan bruke disse 
tallene i kommende budsjettprosesser for 2020. Vi minner for øvrig om at forhåndsvarslet, som 
tidligere år, ikke inkluderer eventuelle kostnader som faktureres direkte fra systemleverandører til 
virksomhetene.  

Vedlagte tabell viser hvilke tjenester som blir fakturert til deres virksomhet for 2020. Se 
www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020 for nærmere informasjon om den enkelte tjeneste. 
Faktura i henhold til forhåndsvarselet vil bli sent ut i løpet av januar 2020.  

Generelle spørsmål knyttet til forhåndsvarselet rettes til postmottak@unit.no. Spørsmål som gjelder 
den enkelte tjeneste rettes til tjenesteansvarlig som angitt under 
www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020 

 

Med vennlig hilsen  

Roar Olsen 
Direktør       Ingrid Buhaug Brænden 
        Avd.dir. Virksomhetsstøtte 



Vedlegg:  

Forvarsel fakturering 2020 fra Unit til Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift (mva.). Det er angitt for hver tjeneste om tjenesten er 
mva.-pliktig. For mva.-pliktige tjenester vil det legges til 25 % mva. ved fakturering. 

 
Tjenester for forskningsstøtte 

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

Vitenarkiv Brage Nei           
BIRD Nei           
Publiseringstjenesten OJS Ja           
DOI Nei           
DLR Nei       
    
 
Bibliotektjenester 

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

BIBSYS-konsortiet Nei           
Pensumliste Leganto Nei           
    
 
Studieadministrative- og undervisningstjenester 

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

Felles studentsystem (FS) – Drift Ja   610 000   580 000 
Felles studentsystem (FS) – Kontingent Ja 3 280 000 2 983 000 
Mediasite Ja   183 000   155 000 
Digital eksamen Ja   815 000   400 000 
Læringsplattformer (LMS) Ja   265 000   266 000 
Webmøter – Adobe Connect Ja    70 000    52 000 
Time-/romplanleggingsverktøy Ja           
Personlig lagring og deling av filer (BOX) Ja           
Filesender Ja    10 000     7 000 
Plagiatkontroll Ja    30 000    29 000 
    
Innkjøp og kontraktsforvalting  
Økonomi- og administrasjonstjenester  

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

Innkjøp og rammeavtaler Ja   146 000   133 000 
Bestillings og fakturasystem Ja           
Økonomitjenesten UBW (Agresso) Ja           
FS Konnektorer administrasjon Ja           
Konkurransegjennomføringsverktøy Ja           
Lønns- og personalsystem Ja           
Dokumentasjonsforvaltning Ja           
Rekrutteringsverktøy Ja    21 000    37 000 
Datavarehus UiO/UiB Nei       
    
Sum alle tjenester  5 430 000 4 642 000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Brattørkaia 17 B, Postboks 6365 Torgard, NO-7492 
Trondheim,  
T: 02316 (+47 952 60 000), advokatfirmaet.pwc@pwc.com, www.pwc.no, Org.no.: 988 371 084 MVA, 
Medlemmer av Advokatforeningen. 

 

 
 
 

 
 

Memo   

Til: Unit  

Att: Ingrid Brænden  

Fra: Advokatfirmaet PwC v/advokatene Ola Fredriksen og 
Agnetha Johansen Åsheim 

 

Saksansvarlig advokat:  Agnetha Johansen Åsheim  

Dato: 28. mai 2020  

 
 
Units omsetning - behandling av merverdiavgift 
 
1. Innledning 
Vi viser til møte hos Unit den 26. februar 2020 samt etterfølgende korrespondanse. I dette 
notatet vil vi som avtalt gi vår vurdering av avgiftsbehandlingen i Unit. 
 
Videre viser vi til videomøte som ble avholdt den 6. mai 2020 hvor vi gjennomgikk 
organiseringen og driften av BIBSYS-konsortiet. Avslutningsvis i dette notatet har vi som 
avtalt gitt en redegjørelse for vilkårene for at BIBSYS-konsortiet skal kunne anses unntatt fra 
avgiftsplikt. 
 
Innledningsvis vil vi i pkt. 2 gi et sammendrag av våre vurderinger og anbefalinger. I pkt. 3 vil 
vi gi en beskrivelse av de saksopplysningene som vi ble gitt i møtet og som vi ellers har 
mottatt fra Unit. Deretter vil vi i pkt. 4 gi en kort redegjørelse for relevante deler av 
merverdiavgiftsregelverket. Til sist i pkt. 5 følger en mer detaljert redegjørelse for vår 
vurdering av hvilke tjenesteleveranser Unit må fakturere med tillegg av merverdiavgift. 
 
2. Sammendrag 

● De forhåndsvarslede tjenestene som Unit fakturerer med tillegg av merverdiavgift er 
etter vår vurdering behandlet i samsvar med merverdiavgiftsregelverket. 

● Etter vår vurdering må Unit fakturere FS kontingent med tillegg av merverdiavgift. 
● Etter vår vurdering må Unit også fakturere “DV-UiO/UiB” med tillegg av 

merverdiavgift. 
● Vi har under noe tvil kommet til at tjenestene Unit leverer til deltakerne av BIBSYS-

konsortiet (og de øvrige konsortiene Unit er del av) er å anse som avgiftspliktig 
omsetning. 

● Vi anbefaler at Unit innhenter en avklaring fra skattemyndighetene om 
avgiftsbehandlingen for BIBSYS-konsortiet og øvrige konsortier Unit 
koordinerer/administrerer. 

 
3. Sakens bakgrunn 
Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning - ble opprettet  
1. januar 2018 etter sammenslåing av BIBSYS, Ceres og deler av Uninett AS. Unit er et 
forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. I henhold til direktoratets vedtekter § 1 
skal virksomheten i Unit “bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for 
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forskning og høyere utdanning. Virksomheten har ansvaret for nasjonal samordning og har et 
overordnet forvaltningsansvar på IKT-området.” 
 
Hovedoppgavene til Unit er nærmere beskrevet i Units vedtekter § 4. Unit har bl.a. som 
oppgave å: 
 

● iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet, 

● utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av 
prosesser, data og tekniske grensesnitt i UH-sektoren, 

● levere fellestjenester for å ivareta både administrasjon av og gjennomføring av 
utdanning og forskning, 

● levere bibliotekrelaterte fellestjenester for alle sektorer knyttet til høyere utdanning 
eller forskning, 

● levere felles administrative systemer og tjenester til UH-sektoren, og 
● sørge for database for rapportering av vitenskapelige publikasjoner. 

 
Units virksomhet finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet og brukerbetalinger fra 
aktører innen UH-sektoren. 
 
Ifølge nettsiden til Unit omsetter direktoratet for ca. 339 millioner kroner årlig, og forvalter 
avtaler for rundt 750 millioner. Unit betjener over 220 virksomheter innen UH-sektoren 
(forskning, utdanning og formidling), og leverer rundt 45 tjenester og systemer til disse. De 
ulike tjenestene og systemene er nærmere beskrevet på Units nettside, og vi baserer våre 
vurderinger på disse tjenestebeskrivelsene. 
 
I møte den 26. februar 2020 redegjorde Unit for direktoratets tjenesteleveranser. Vi oppfatter 
det slik at Units tjenesteleveranser grovt sett kan deles inn i tre ulike områder. Disse 
områdene er: 
 

● Utdanningstjenester - hvor Unit fakturerer med tillegg av merverdiavgift unntatt for FS 
kontingent (i samleoversikt for forhåndsvarsel for 2020 står det at FS kontingent 
faktureres med tillegg av merverdiavgift, men at deler av FS kontingent for 2019 ble 
fakturert uten tillegg av merverdiavgift). 
 

● Administrative tjenester - hvor Unit fakturerer med tillegg av merverdiavgift unntatt for 
DV-UiO/UiB (datavarehus UiO/UiB). 
 

● Forskningstjenester - hvor Unit hovedsaklig deltar i samarbeidskonsortier der 
deltageravgiften faktureres uten tillegg av merverdiavgift. I tillegg leverer Unit også 
enkelttjenester, som f.eks.publiseringstjenesten OJS, som faktureres med tillegg av 
merverdiavgift i henhold til forhåndsvarsel for 2020. 

 
I møtet ble det fortalt at FS kontingent faktureres med merverdiavgift til private aktører 
innenfor UH-sektoren, og uten merverdiavgift til offentlige aktører innenfor UH-sektoren. 
Denne avgiftsbehandlingen er basert på en vurdering inntatt i et notat fra advokatfirmaet 
Thommesen til UiO i 2005. 
 
I samleoversikt som viser forhåndsvarslede beløp for 2020 er forskningstjenestene etter det vi 
kan se benevnt som “tjenester for forskningsstøtte” og “bibliotektjenester”. Vi oppfatter det slik 
at enkelte av forskningstjenestene avgiftsberegnes, mens andre tjenester ikke 
avgiftsberegnes. Videre oppfatter vi det slik at de tjenestene som ikke avgiftsberegnes er 
knyttet til samarbeidskonsortiene: 
 

 BIBSYS 
 Brage 
 Bird 
 Datacite 
 DLR (læringsressurser) 
 Leganto 
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Units budsjettall for 2020 er på totalt MNOK 369, hvorav brukerfinansierte inntekter er 
budsjettert til MNOK 244 og bevilgningsfinansierte inntekter er budsjettert til MNOK 125.  
I tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet for 2020 fremgår det at Unit bevilges til 
sammen MNOK 204. Forskjellen mellom budsjetterte bevilgningsfinansierte inntekter og 
beløpet som fremgår av tildelingsbrevet er etter det vi forstår tilknyttet tilskudd som Unit 
utbetaler til Uninett og Norunett. 
 
Omsetningstallene i Units skattemelding for samtlige terminer i 2019 viser en total omsetning 
på ca. MNOK 413, hvorav MNOK 350 er avgiftspliktig omsetning og MNOK 63 er 
avgiftsunntatt omsetning. 
 
Vi oppfatter det slik at Units tjenesteleveranser er regulert av generelle tjeneste- og 
leveransebetingelser. Disse er omtalt på: 
 
https://www.unit.no/generelle-tjeneste-og-leveransebetingelser 
 
Videre oppfatter vi det slik at Unit har inngått særskilt avtaler for enkelttjenester med aktører 
innen UH-sektoren. I slike tilfeller gjelder de særskilte avtalene foran de generelle tjeneste- 
og leveransebetingelsene. Endelig oppfatter vi det slik at Unit i tillegg har inngått 
konsortieavtaler. Oppsummert oppfatter vi det altså slik at Units tjenesteleveranser er tredelt; 
generelle tjeneste- og leveransebetingelser, særskilte avtaler for enkelttjenester og 
konsortieavtaler. 
 
De som kan være avtalepart med Unit og således mottaker av de tjenester Unit tilbyr er: 
 

● Statlige universiteter og høyskoler, 
● Private høyskoler eller høyskoler under andre departementer, 
● Statlige og private fagskoler, 
● Statlige og private forskningsorganisasjoner med statlig bevilgning, 
● Øvrige offentlige forsknings- og formidlingsvirksomheter som institutter, museer og 

arkiv, 
● Helsesektoren, spesielt regionale og lokale helseforetak, og 
● Direktorater og andre virksomheter under Kunnskapsdepartementet. 

 
Unit sender forhåndsvarsel til aktører innen UH-sektoren for en rekke brukerfinansierte 
tjenester. Forhåndsvarselet gjelder tjenester for påfølgende år. I etterkant av forhåndsvarselet 
utsteder Unit forskuddsfaktura som gjelder tjenesteleveranser for det respektive år. Unit har 
sendt ut faktura til sine kunder for tjenesteleveranser i 2020, med unntak av kostnader knyttet 
til FS - felles studentsystem som vil faktureres på et senere tidspunkt. 
 
4. Kort om merverdiavgiftsregleverket 
Omsetning er etter merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a definert som levering av varer og 
tjenester mot vederlag. Lovens formulering “mot vederlag” krever at det er en sammenheng 
mellom vare-/tjenesteleveranse og det vederlag som kjøper yter. Det er altså gjensidige 
forpliktelser - levering av vare eller tjeneste mot betaling - som innebærer omsetning. Kun ett 
av elementene er ikke å anse som omsetning. Som eksempel på det siste kan nevnes 
tilskudd eller bevilgninger hvor det ytes vederlag, hvor det mangler eller ikke er tilstrekkelig 
sammenheng mellom vederlag og gjenytelse. For Units vedkommende er bevilgningene fra 
Kunnskapsdepartementet eksempel på det som ikke er å anse som omsetning. 
 
Hovedregelen etter merverdiavgiftsloven § 3-1 er at det skal beregnes merverdiavgift ved 
omsetning av varer og tjenester. Dette såfremt ikke noen av lovens unntak eller fritak er 
anvendelige. 
 
Blant de unntak som kan være aktuelle for Units virksomhet vil vi nevne merverdiavgiftsloven 
§§ 3-9, 3-10 og 3-28.  
 
Offentlig myndighetsutøvelse er etter merverdiavgiftsloven § 3-9 unntatt fra avgiftsplikt. 
 
Merverdiavgiftsloven § 3-10 slår fast at omsetning av tjenester fra en statlig enhet til en annen 
statlig enhet er unntatt fra loven dersom leverandøren ikke driver økonomisk virksomhet. 
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I merverdiavgiftsloven § 3-28 er det gitt en særbestemmelse for offentlig sektor. 
Lovbestemmelsen fastslår at uttak av varer og tjenester fra offentlige virksomheter som hver 
for seg eller i fellesskap driver virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne 
behov, er unntatt fra loven dersom merverdiavgiftspliktig omsetning av tilsvarende varer og 
tjenester over en periode på tolv måneder utgjør mindre enn 20 prosent av den totale 
produksjonen. 
 
Denne lovbestemmelsen er noe kronglete formulert, men den innebærer at det kun foreligger 
avgiftsplikt ved omsetning til andre dersom en eller flere offentlige virksomheter går sammen 
om å drive en virksomhet hvor det hovedsakelig produseres varer eller tjenester til eget bruk. 
 
5. Units omsetning - utgående merverdiavgift 
Vi vil i det følgende gi vår vurdering av Units avgiftsbehandling knyttet til de tre ulike 
tjenesteområdene vi har redegjort for ovenfor i pkt. 3. Vi har som nevnt delt Units 
tjenesteområder i tre, selv om det selvsagt finnes andre måter å gruppere Units 
tjenesteområder på. Etter det vi kan se er tjenesteområdene delt i seks på Units nettside, 
mens de er delt inn i fire områder i samleoversikten for forhåndsvarslede beløp for 2020. 
 
Vi vil for ordens skyld presisere at det sentrale i et avgiftsperspektiv ikke er hvordan 
tjenestene deles inn (verken av oss eller av Unit), men om de ulike tjenestene blir fakturert i 
samsvar med merverdiavgiftsregelverket.  
 
5.1 Utdanningstjenester - særlig om FS kontingent 
Vi har som nevnt i pkt. 3 oppfattet det slik at Unit foretok en todelt fakturering av FS 
kontingent i 2019. Private aktører innen UH-sektoren har slik vi forstår det blitt fakturert for FS 
kontingent med tillegg av merverdiavgift, mens statlige aktører innen UH-sektoren har blitt 
fakturert uten tillegg av merverdiavgift. Vi oppfatter det slik at i begge tilfeller fakturerer Unit 
for tjenester som leveres til aktører i UH-sektoren, altså at det grunnleggende vilkåret om at 
det må foreligge omsetning er oppfylt. 
 
Vi har fått tilsendt et notat fra advokatfirmaet Thommessen (Thommessen) som gjelder 
avgiftsbehandlingen av FS. Notatet er fra 2005 og inneholder en vurdering fra den tiden hvor 
FS var organisert inn under UiO. Slik vi forstår notatet tar Thommessen til orde for at FS 
kontingent som leveres til statlige aktører er unntatt fra avgiftsplikt på bakgrunn av hjemmelen 
som i dag er inntatt i merverdiavgiftsloven § 3-28. Begrunnelsen for Thommessens vurdering 
er at de statlige aktørene innenfor UH-sektoren er underlagt Kunnskapsdepartementet, og at 
samtlige statlige aktører derfor må anses som en og samme enhet i avgiftssammenheng. 
Thommessen synes å mene at det dermed ikke foreligger avgiftsplikt for tjenestene som 
leveres til statlige aktører. 
 
Etter vårt syn vil ikke levering av FS kontingent til statlig aktører innenfor UH-sektoren kunne 
behandles i samsvar med notatet fra Thommessen. Notatet er for det første 15 år gammelt. 
For det annet er organiseringen av FS annerledes nå enn den gang. For det tredje er det 
flere brukere av FS som er aksjeselskaper, stiftelser og lignende. Til sist er 
avgiftsmyndighetenes praksis endret siden 2005, slik at merverdiavgiftsloven § 3-28 ikke er 
anvendelig. 
 
Unit har omsetning til andre enn statlige aktører, og derfor er heller ikke unntaket i 
merverdiavgiftsloven § 3-10 anvendelig. 
 
Vi kan ikke se at andre unntak eller fritak i merverdiavgiftsloven er anvendelig. På den 
bakgrunn er det vår vurdering at Unit må fakturere FS kontingent med tillegg av 
merverdiavgift også ved levering til statlige aktører innen UH-sektoren. 
 
5.2 Administrative tjenester - særlig om datavarehus 
Vi oppfatter opplysninger og saksdokumenter (særlig samleoversikt over forhåndsvarslet 
beløp for 2020) vi har mottatt fra Unit slik at de administrative tjenestene som Unit utfører for 
aktører i UH-sektoren blir fakturert med tillegg av merverdiavgift. Etter en gjennomgang av 
disse tjenestene er det vår vurdering at Units avgiftsbehandling er korrekt. 
 
I møtet den 26. februar ble det fortalt at tjenesten DV-UiO/UiB ikke blir fakturert med tillegg av 
merverdiavgift. Dette fremgår også av samleoversikt for forhåndsvarslede beløp for 2020. I 
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møtet ble det fortalt at det denne tjenesten heller ikke har vært avgiftsberegnet tidligere, og vi 
oppfatter det slik at tjenesten ikke har blitt avgiftsberegnet i tiden forut for at Unit ble 
opprettet. 
 
Vi antar at tjenesten DV-UiO/UiB er den samme eller en lignende tjeneste som STAR 
datavarehus, og vi viser til omtalen av STAR på Units nettside. Vi oppfatter samleoversikten 
for forhåndsvarsel for 2020 slik at Unit fakturerer UiO og UiB for arbeid knyttet til 
datavarehus, og at det således foreligger levering av tjeneste fra Unit mot vederlag. 
 
Vi kjenner ikke til den tidligere bakgrunnen for hvorfor DV-UiO/UiB ikke har vært fakturert med 
tillegg av merverdiavgift, men vi antar at dette kanskje har vært begrunnet med unntaket som 
nå er å finne i merverdiavgiftsloven § 3-28. Etter vårt syn er ikke vilkårene for avgiftsunntaket 
i merverdiavgiftsloven § 3-28 oppfylt, og vi kan heller ikke se at andre unntak i 
merverdiavgiftsloven er anvendelige. 
 
Etter det vi kan se vil DV-UiO/UiB være en avgiftspliktig tjeneste som Unit må fakturere med 
tillegg av merverdiavgift. 
 
5.3 Forskningstjenester - særlig om konsortier 
 
5.3.1 Nærmere om BIBSYS-konsortiet 
Unit utfører en rekke tjenester som koordinator i ulike samarbeidskonsortier. Dette omfatter 
bl.a. BIBSYS-konsortiet, BIRD og Brage. I samleoversikt for forhåndsvarslede beløp for 2020 
fremgår det at Unit fakturerer for sin aktivitet som koordinator i ulike konsortier uten tillegg av 
merverdiavgift.  
 
I det følgende vil vi foreta en vurdering av Units avgiftsbehandling for konsortier med 
utgangspunkt i BIBSYS-konsortiet. 
 
BIBSYS-konsortiet består av ca. 80 ulike deltakere, har eget styre, en rådgivende gruppe og 
egne retningslinjer. Vi oppfatter det slik at BIBSYS-konsortiet ikke leverer tjenester til 
eksterne, altså at det ikke leveres tjenester til aktører som ikke er deltakere i konsortiet. 
Videre oppfatter vi det slik at Unit ikke kan anses som en deltaker i konsortiet. Etter vår 
forståelse er Units rolle å være en koordinator for BIBSYS-konsortiet. Dette innebærer at Unit 
drifter BIBSYS og leverer tjenester til deltakerne i konsortiet. 
 
Avgiftsbehandlingen av BIBSYS-konsortiet har vært vurdert tidligere. I notat fra PwC fra 12. 
juli 2010 fremgår det at skattemyndighetene i 2001 vurderte det slik at det ikke forelå 
omsetning mellom brukerne/deltakerne i BIBSYS. Vi oppfatter notatet slik at 
skattemyndighetenes vurdering ble uttrykt i et møte mellom skattemyndighetene og 
representanter for BIBSYS. Ved gjennomgang av våre arkiver har vi ikke lyktes med å finne 
en skriftlig uttalelse fra skattemyndighetene, møtereferat e.l. 
 
I notatet fra PwC er BIBSYS beskrevet som et nasjonalt forvaltningsorgan hvor tjenestene 
som BIBSYS utvikler er eid i sameie av de institusjonene som inngår i konsortiet, og at driften 
av BIBSYS hører inn under NTNU. Videre står det i notatet at BIBSYS er opprettet for at 
universiteter og høgskoler skal sikres gode og kostnadseffektive bibliotektjenester gjennom 
samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer. Denne beskrivelsen er etter det vi kan se i 
samsvar med beskrivelsen som fremgår av retningslinjene for BIBSYS som ble vedtatt i 
2014. Retningslinjene er lagt ut på Units nettside. 
 
Avslutningsvis i notatet gis det uttrykk for at det ikke skal beregnes merverdiavgift for 
tjenester som leveres mellom partene i BIBSYS-konsortiet. Samtidig gis det uttrykk for at 
BIBSYS bør vurdere å innhente en avklaring fra skattemyndighetene. Vurderingene fra 2010 
om at det ikke skal beregnes merverdiavgift for tjenesteleveranser mellom 
brukerne/deltakerne i BIBSYS-konsortiet synes dels å være basert på skattemyndighetenes 
uttalelser om forskningsprosjekter som er finansiert av Norges forskningsråd. Dette kommer 
vi tilbake til i pkt. 5.3.3 nedenfor. 
 
Vi har fått tilsendt avtalemal og retningslinjer for konsortier fra Unit. Vi oppfatter det slik at 
Units rolle som koordinator i de respektive konsortiene er basert på avtalemalen, og vi har fått 
opplyst at det er denne avtalemalen som brukes for samtlige konsortier.. 
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I møte hos Unit den 26. februar ble det fortalt at organiseringen av BIBSYS som virksomhet 
har endret seg fra 2010. PwCs notat fra 2010 og skattemyndighetenes vurdering fra 2001 
bygger etter det vi forstår på en faktagrunnlag som ikke er i samsvar med dagens 
organisering av BIBSYS. 
 
5.3.2 Vår vurdering av BIBSYS 
Units rolle som koordinator for BIBSYS-konsortiet innebærer at det først må vurderes om Unit 
leverer tjenester til deltakerne i konsortiet mot vederlag. I så fall foreligger det omsetning i 
merverdiavgiftslovens forstand. Deretter må det vurderes hvorvidt omsetningen er 
avgiftspliktig eller om noen av lovens unntak eller fritak er anvendelige. 
 
I notatet fra 12. juli 2010 er det vist til at skattemyndighetene i 2001 vurderte det slik at 
tjenesteleveranser mellom deltakerne i BIBSYS-konsortiet ikke er å anse som omsetning. Vi 
har som nevnt ikke funnet en skriftlig vurdering fra skattemyndighetene, og vi mener derfor 
det ved bedømmelsen av BIBSYS slik det fremstår i dag ikke kan legges for stor vekt på 
skattemyndighetenes vurdering fra 2001. I forlengelsen av dette er det vårt syn at 
skattemyndighetene ikke nødvendigvis vil bedømme BIBSYS på samme måte i dag som i 
2001. Vårt syn bygger på opplysningene vi fikk i møte hos Unit den 26. Februar 2020 hvor 
det ble fortalt at organiseringen av BIBSYS har blitt endret siden 2010. Videre bygger vårt syn 
på det forhold at antall deltakere og sammensetningen av deltakerne i BIBSYS-konsortiet 
synes å være annerledes nå enn det som var tilfelle i 2001 og i 2010. Vi legger også vekt på 
at driften av BIBSYS tidligere lå i NTNU som også var deltaker i konsortiet. Dette i motsetning 
til dagens situasjon hvor vi oppfatter det slik at Unit hovedsakelig drifter BIBSYS som 
koordinator for konsortiet. 
 
Basert på de opplysninger og saksdokumenter vi har mottatt oppfatter vi det slik at Units rolle 
som koordinator innebærer at Unit skal sikre at BIBSYS-konsortiet får gode og 
kostnadseffektive bibliotektjenester, noe som etter det vi forstår hovedsakelig leveres 
gjennom tjenestene Alma, Oria og andre biblioteksrelaterte tjenester. Videre oppfatter vi det 
slik at Unit fakturerer deltakerne i BIBSYS-konsortiet for kostnadene og arbeidet Unit utfører 
for å utvikle og administrere disse bibliotektjenestene. 
 
På denne bakgrunn er det vår vurdering at Unit leverer tjenester til deltakerne i BIBSYS-
konsortiet mot vederlag, og at det da foreligger omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. 
 
Hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 er at skal beregnes merverdiavgift ved omsetning 
av varer og tjenester. Det skal derimot ikke beregnes merverdiavgift dersom noen av lovens 
unntak eller fritak er anvendelig. 
 
Merverdiavgiftsloven har ingen unntak eller særregler for konsortier. Det at BIBSYS er 
organisert som et konsortium har etter vårt syn ingen betydning ved vurdering av om det 
foreligger avgiftsplikt. 
 
I vårt notat fra 2010 ble det vist til at skattemyndighetene har gitt uttalelser om 
avgiftsbehandlingen av forskningsprosjekter organisert som konsortium. Disse uttalelsene  
gjelder rent konkret for forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Saksforholdet 
for disse forskningsprosjektene er at to eller flere aktører går sammen om et 
forskningsprosjekt hvor en av aktørene på vegne av samtlige aktører søker om midler fra 
Norges forskningsråd, og vedkommende aktør er koordinator for forskningsprosjektet og 
kanaliserer midler til de øvrige partene. Slike forskningsprosjekter har visse likheter med 
organiseringen av BIBSYS-konsortiet, men er også såpass forskjellig fra det som gjelder for 
BIBSYS, og derfor mener vi at disse uttalelsene ikke har overføringsverdi til BIBSYS. 
 
Etter merverdiavgiftsloven § 3-9 er utøvelse av offentlig myndighet unntatt fra avgiftsplikt. De 
tjenestene som Unit utfører i BIBSYS-konsortiet kan etter vårt syn ikke anses som utføring av 
offentlig myndighet og derfor er ikke dette unntaket aktuelt. 
 
Merverdiavgiftsloven § 3-10 fastslår at omsetning fra en statlig enhet til en annen statlig enhet 
er unntatt fra avgiftsplikt forutsatt at leverandøren ikke driver økonomisk virksomhet. Unit har 
omsetning til andre enn statlige aktører, og driver således økonomisk virksomhet. Vilkårene i 
dette avgiftsunntaket er derfor ikke oppfylt. 
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Vi kan heller ikke se at andre unntak i merverdiavgiftsloven er anvendelige (dog vil vi 
nedenfor gi en kort omtale av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-28). 
 
Vår vurdering er som nevnt at Units tjenesteleveranser til deltakerne i BIBSYS-konsortiet er å 
anse som avgiftspliktig omsetning. Merverdiavgiftsreglene og skattemyndighetenes praksis 
om offentlige virksomheter er noe uklar og komplisert. Vi vil derfor presisere at vi er i tvil om 
vår vurdering av BIBSYS. Etter vårt syn er det flere forhold som samlet gjør at vi anbefaler 
Unit om å anmode skattemyndighetene om en avklaring. Den endrede organiseringen av 
BIBSYS og det forhold at det er nesten tyve år siden sist avgiftsbehandlingen av BIBSYS ble 
lagt frem for skattemyndighetene, taler for at Unit bør anmode skattemyndighetene om å 
vurdere avgiftsbehandlingen på nytt. Det samlede beløp Unit fakturerer for tjenester til 
deltakerne i BIBSYS-konsortiet trekker i samme retning. Avgiftsbehandlingen av BIBSYS-
konsortiet vil også påvirke Units fradragsrett for merverdiavgift på innkjøp av varer og 
tjenester. 
 
For fullstendighetens skyld vil vi presisere at vi ikke er kjent med forhold som tilsier at 
avgiftsbehandlingene av de øvrige konsortiene Unit koordinerer skal bedømmes på en 
annerledes måte enn BIBSYS-konsortiet. Vår vurdering av avgiftsbehandlingen for BIBSYS-
konsortiet er med andre den samme som vår vurdering av avgiftsbehandlingen for de øvrige 
konsortiene. 
 
5.3.3 Hvilke krav må oppfylles for at Unit skal kunne fakturere deltakerne i BIBSYS-
konsortiet uten tillegg av merverdiavgift? 
I møte den 6. mai 2020 ble det avtalt at PwC skal gi en redegjørelse for hvilke krav som stilles 
for at Units fakturering til deltakerne i BIBSYS ikke skal anses som avgiftspliktig omsetning. 
 
Etter vårt syn er det særlig to ulike grunnlag som kan tenkes for at Units fakturering til 
deltakerne i BIBSYS-konsortiet ikke skal kunne bli ansett som avgiftspliktig. Det ene 
grunnlaget er at tjenesteleveransene fra Unit til deltakerne i BIBSYS-konsortiet ikke kan være 
å anse som omsetning, mens det andre grunnlaget er at hvis det først foreligger omsetning er 
spørsmålet om unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-28 kommer til anvendelse. 
 
Som nevnt ovenfor har de sentrale skattemyndighetene tidligere vurdert om det foreligger 
avgiftsplikt for konsortier som samarbeider om felles forskningsprosjekter finansiert av 
Norges forskningsråd (NFR). 
 
For å kunne gi en bedre forståelse av når det ved samarbeidsavtaler kan unnlates å beregne 
merverdiavgift ved utbetalinger er det hensiktsmessig å gi en kort fremstilling av de sentrale 
uttalelsene om samarbeidsavtaler innenfor forksningssektoren.  
 
Som det er henvist til i notat fra PwC av 12. Juli 2010 foreligger det en uttalelse fra 
Finansdepartementet av 15. juni 2001 som gjelder forskningstjenester og 
omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsloven. Det fremgår her retningslinjer for 
fellesprosjekter/samarbeidsprosjekter der det under gitte forutsetninger ikke skal beregnes 
merverdiavgift på utbetaling mellom deltakerne i prosjektet. Det fremgår av denne uttalelsen 
og senere praksis at det sentrale vurderingstema vil være om det foreligger vederlag for en 
tjeneste (omsetning):  
 

Som et utgangspunkt anses det å foreligge omsetning når det er en direkte kobling 
mellom tilskuddet og motytelsen. Finansdepartementet vil på generelt grunnlag anføre at 
følgende omstendigheter kan tale for at et offentlig tilskudd anses for et vederlag for en 
tjeneste (det vil si at det foreligger omsetning): 
 

 oppdraget tilskuddet er knyttet til er spesifisert med hensyn til resultatene som 
skal oppnås 

 den offentlige oppdragsgiver har rett til å påvirke utformingen av tjenesten 
(resultatene) som tilskuddet skal dekke, slik at transaksjonen fremstår som 
gjensidig bebyrdende 

 den offentlige oppdragsgiver har rett til erstatning eller kompensasjon dersom 
tjenesten er mangelfullt utført 

 tjenesten (resultatene) skal primært anvendes av den offentlige oppdragsgiver til 
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eget internt formål. 
 Hvorvidt det foreligger omsetning vil bero på en totalvurdering av disse 

momentene. 
 
Det fremgår videre av uttalelsen at det ikke skal beregnes merverdiavgift når midler fra NFR 
utbetales ved at midlene mottas av en aktør på vegne av et fellesskap slik at midlene kun 
kanaliseres videre til de øvrige partene. I en slik case vil det ikke utføres tjenester mot 
vederlag og det skal ikke beregnes merverdiavgift.  
 
Det uttales om dette at:  
 

Statens tilskudd til forskningsaktivitet gjennom Norges forskningsråd basert på 
dagens standardavtaler anses derfor ikke som vederlag, og det foreligger ingen 
omsetning av en forskningstjeneste mellom den offentlige tilskuddsyter og 
Forskningsrådet. Det samme vil som et utgangspunkt gjelde de midler som 
Forskningsrådet tildeler til bedrifter/institusjoner som skal utføre forskningen. 
 

Det sentrale er altså at når et forskningsinstitutt mottar midler fra NFR og benytter seg av 
samarbeidspartnere som utfører deler av oppdraget, må det avgjøres konkret om 
samarbeidspartnerne er underleverandører eller om de er sidestilte samarbeidspartnere med 
felles ansvar for oppnådde resultater i prosjektet. 
 
Det fremgår videre av uttalelsen at:  
 

Så lenge det foreligger ytelse mot vederlag, vil det i forhold til omsetningsbegrepet 
ikke ha noen betydning om forskningen er utført som ledd i et samarbeid mellom flere 
bidragsytere. 

 
Det avgjørende er altså om det foreligger ytelse mot vederlag, og dette vil gjelde selv om 
partene inngår en samarbeidsavtale/konsortium. 
 
Skattedirektoratet har også uttalt seg om konsortieavtaler knyttet til Sentre for 
Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) (uttalelse 12.5.2011) samt at Skattedirektoratet har uttalt 
seg i brev av 20. mars 2009. Disse uttalelsene trekker også opp noen linjer som er sentral for 
vår sak.  
 
I brevet av 20. mars 2009 la Skattedirektoratet til grunn at det forelå omsetning i henhold til 
merverdiavgiftsloven (1969) § 3, og at det således skal beregnes merverdiavgift av ytelser 
mellom det enkelte SFI og bedriftspartnerne. 
 
Skattedirektoratet uttalte i 2011 at den konsortieavtalemalen og det faktum de var forelagt  
talte i retning av at SFI-ordningen må regnes for å være et selskapsforhold og således et eget 
rettssubjekt. Det ble konkludert med at det foreligger avgiftsplikt for ytelser de såkalte 
bedriftspartnere i et slikt samarbeid yter til forskningen. I tillegg kom Skattedirektoratet til at 
det enkelte SFI anses for å være et eget rettssubjekt (på bakgrunn av konsortiumavtalen). 
Mellom det enkelte SFI og bedriftspartnere skjer det levering av tjenester eller varer. Det 
foreligger en gjensidig bebyrdende transaksjon, og ytelser mellom SFI og de enkelte 
bedriftspartnere anses for å være omsetning.  
 
Dersom denne modellen skulle passet til de såkalte konsortier som Unit er deltaker i måtte 
modellen vært som følger:  
 

- Et fellesskap har søkt/fått tildelt offentlige midler i fellesskap 
- Det må være sidestilte samarbeidspartnere med felles ansvar for resultat i prosjektet 

(her er det viktig å merke seg at felles ansvar og risiko reise spørsmål om det er 
etablert et felles selskap)  

- Utbetalinger fra en part til en annen er ikke vederlag for tjenester men skal kun skje 
en kanalisering av offentlige midler som er tildelt i fellesskap 

- Ingen av partene i samarbeidet skal levere tjenester mot vederlag 
 
Slik vi kjenner saken er det vanskelig å se at retningslinjene som er trukket opp i praksis for 
samarbeid i forskningssektoren også skal gjelde for Units rolle som koordinator. Vi er således 
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av den oppfatning at Unit må anses for å levere tjenester til deltakerne i BIBSYS-konsortiet, 
og at det foreligger omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. 
 
Spørsmålet blir da hvorvidt omsetningen er avgiftspliktig eller om noen av lovens unntak er 
anvendelige.  
 
I merverdiavgiftsloven § 3-28 er det gitt et avgiftsunntak for uttak av varer og tjenester der to 
eller flere offentlige virksomheter i fellesskap driver virksomhet som hovedsakelig har til 
formål å tilgodese egne behov. Det er en forutsetning for avgiftsunntaket at detr foreligger 
reell felles drift. Skattemyndighetenes praksis viser at dette avgiftsunntaket bare har blitt 
praktisert overfor kommunale og fylkeskommunale samarbeid, og ikke for statlige/nasjonale 
fellesprosjekter.  
 
Merverdiavgiftsloven § 3-28 innebærer at f.eks. flere kommuner kan gå sammen om å 
opprette et felles kommunalt revisjonsselskap som reviderer kommunenes årsregnskaper 
uten at revisjonsselskapet må beregne merverdiavgift for sine tjenesteleveranser til 
eierkommunene. Det kommunale revisjonsselskapets levering av revisjonstjenester til andre 
enn eierkommunene vil være avgiftspliktig. Dersom omsetning av revisjonstjenester til andre 
enn eierkommunene utgjør mindre enn 20 % av total tjenesteproduksjon, vil levering av 
revisjonstjenester til eierkommunene være unntatt fra avgiftsplikt. Motstykket er at 
fradragsretten blir begrenset. 
 
Formålet med merverdiavgiftsloven § 3-28 er at offentlige virksomheter som hovedsakelig 
tilgodeser egne behov ikke skal måtte beregne og betale merverdiavgift for bruk av egne 
varer og tjenester. 
 
Etter vår vurdering kan det ikke uten videre trekkes en parallell mellom interkommunalt 
samarbeid i form av felles revisjonsvirksomhet og konsortiene som Unit administrerer, både 
fordi det ikke finnes praksis eller omtale av bestemmelsen opp mot statlige fellesprosjekter, 
og fordi det foreligger tvil om konsortiumene Unit deltar i kan anses som reell felles drift.  
 
 
Videre gjelder avgiftsunntaket bare dersom den avgiftspliktige omsetningen av tilsvarende 
tjenester til andre utgjør mindre enn 20 % av total tjenesteproduksjon. Det avgjørende blir da 
hva som skal anses som tilsvarende tjenester og hva som er å anse som omsetning til andre. 
Dette vilkåret har av skattemyndighetene blitt vurdert opp mot fellesskapets omsetning og det 
er derfor som utgangspunkt vanskelig å si sikkert hvordan vilkåret for konsortiene Unit 
administrerer og/eller deltar i. 
 
Med andre ord vil det avgjærende være om kun tjenestene Unit omsetter til de deltakerne i 
BIBSYS-konsortiet (og andre konsortier) som ikke er offentlige virksomheter, f.eks. private 
høgskoler som Handelshøgskolen BI, skal måles opp mot 20%-grensen, eller om alle Units 
avgiftspliktige tjenester skal måles opp mot 20%-grensen. Dette spørsmålet har etter det vi 
kan se ikke blitt vurdert av skattemyndighetene nettopp fordi det ikke foreligger praksis for 
statlige/nasjonale fellesprosjekter.   
 
 
6. Avslutning 
 
Som det fremgår av vår vurdering er statlige samarbeid lite omtalt i praksis og det er derfor 
vanskelig å finne veieldning i den forvaltningspraksis som foreligger.  
 
Vi har oppfattet opplysningene fra Unit slik at selve BIBSYS-konsortiet vil bli anslagsvis 15-
17% dyrere for deltakerne dersom Unit må fakturere sine tjenesteleveranser med tillegg av 
merverdiavgift. Dette, samt uklarhetene om Units tjenesteleveranser i BIBSYS-konsortiet er 
avgiftspliktig, taler etter vårt syn for at Unit bør be om en avklaring fra skattemyndighetene. 
 
For det tilfelle at Unit ønsker å fortsette å behandle konsortium uten avgiftsberegning 
anbefaler vi at spørsmålet om avgiftsplikt for konsortium avklares med skattemyndighetene. 
Dette kan eventuelt gjøres i en henvendelse til skattemyndighetene der  Unit også tar opp 
spørsmålet om fradragsrettens omfang, ref. tidligere dialog.   
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Dersom en endring av praksis på utgående merverdiavgift vil innebære at store deler av 
omsetningen i Unit vil være avgiftspliktig, vil en del av de problemstillinger knyttet til 
forholdsmessig fradragsrett for felleskostnader som vi tidligere har diskutert ikke lengre være 
relevant.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 
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