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Saks-nr. Type Tid Sak Ansvarlig

40 V 10:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby
41 V Godkjenning av referat fra møte 26.05.2020 Ida Munkeby
42 O 10:05 Orienteringer fra direktør i Unit Roar Olsen
43 O 10:25 Orientering om ny Virksomhetsstrategi for Unit Roar Olsen
44 O 10:40 Status nasjonal digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson
45 O 10:55 Presentasjon av markedsundersøkelsen for studieadministrative systemer Terje Mørland/Gartner
46 V 11:15 Prosjektforslag forprosjekt for “Modernisering av studieadministrative 

fellessystemer”
Terje Mørland

47 V 11:50 Utvikling av FS- API for BOTT Saksbehandling og Arkiv Lars Fredrik Hatlehol/Per Hovde
12:00 Lunsj

48 V 12:30 Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles 
investeringsmidler

Ingrid Buhaug Brænden/Gunn Randi 
Hauan

49 D 12:45 Modell for kostnadsfordeling av fellestjenester Ingrid Buhaug Brænden/Lars 
Fuglevaag

50 D 13:00 Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret Roar Olsen/Sigurd Eriksson
51 O 13:25 Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – status og tematiske 

satsingsområder
Sigurd Eriksson/ Geir Nysetvold

14:00 Pause
52 O 14:15 Søknad om midler fra Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning 

til Datadelingsprosjektet
Sigurd Eriksson/Per Hovde

53 O 14:35 Units MVA-praksis for fellestjenester Ingrid Buhaug Brænden
54 O 15:05 Evaluering av møtet Ida Munkeby
55 15:10 Eventuelt



SAK 40/20 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN



Sak 40/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.



SAK 41/20 
GODKJENNING AV REFERAT 26.05.2020



Sak 41/20 Godkjenning av referat 26.05.2020

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Referatet fra møte 26.05.2020 godkjennes.



SAK 42/20 
ORIENTERINGER FRA DIREKTØR I UNIT



Orienteringspunkter

• Sourcingstrategi for Unit
• Arbeidslivsportalen - status
• Digitalisering av studentmobilitet – status
• Samordna opptak under korona
• Helhetlig prosjekt for modernisering av samordna opptak



Sourcingstrategi: hva en virksomhet skal utføre av oppgaver internt, og 
hvilke skal settes bort eksternt eller gjennomføres av innleide ressurser

• Dagens situasjon:
• Managment consulting: eneavtale med PwC, ny avtale med 2-5 selskaper ila høsten
• IT utvikling: megleravtale for innleie av ressurser gjennom Experis
• IT drift: all drift er satt ut til eksterne (USIT, AWS)
• Bruker i all hovedsak egne ressurser, men har kapasitetsutfordringer.

• Fremtid:
• Avklart når og hvordan vi skal bruke eksterne, og hva vi skal ha kapasitet og kompetanse til å gjøre 

selv
• Sikre kapasitet til å håndtere variasjon i oppdragsmengde – øke gjennomføringsevnen
• Etablere gode mekanismer for å ha strategisk kontroll selv om man setter ut oppgaver.



Arbeidslivsportalen - status
• Første utviklingsfase ble avsluttet 1. juni 

• Portalen er overlevert til Unit for produksjonssetting

• Dagens portal er en praksisportal
• Verktøy for håndtering av praksis for lærested, student og praksissted

• Unit jobber med å forberede utrulling
• avtaleverk (praksisavtaler og databehandleravtaler)
• registrere praksissteder i ett felles register
• utviklingsarbeid

• Utrullingen starter i oktober
• Høsten 2020: tre UH-institusjoner som pilot (for praksisplassering vår 2021)
• Våren 2021: øvrige UH-institusjoner (for praksisplassering høst 2021)

• Praksismodulen må ferdigstilles 
• Utviklingsoppgaver gjenstår før praksismodulen er ferdigstilt og alle praksissteder kan ta den i bruk
• Egen finansiering nødvendig for å fullføre praksismodulen 
• Unit har en dialog med andre aktører om sammenfallende behov og initiativ 

• NHO: ønsker samhandlingsløsninger mellom disiplinutdanninger og næringslivet
• KD/KMD (inkl. UHR, NOKUT og Unit): Prosjektet «Praksis i staten»
• Kompetanse Norge: Kompetanseplattform



Digitalisering av studentmobilitet - status

• Forprosjektets arbeidsgruppe har kommet fram til en omforent forståelse av hvilke behov som 
bør dekkes gjennom nye digitale tjenester for studentutveksling. Forprosjektet utreder to 
mulige tjenestekonsepter som enten kan velges separat, eller kombineres:

1. Videreutvikling av studieadministrative fellestjenester.
2. Anskaffelse i markedet og utvikling av integrasjoner med eksisterende og framtidige studieadministrative 

fellestjenester.

• Forprosjektet vil i slutten av august gå ut med en Request for Information i markedet for å få en 
oversikt over hvilke tjenester som finnes og kan være aktuelle å anskaffe.

• Da stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet er utsatt, og Unit ikke har fått 
tydelige signaler om at prosjektet vil prioriteres i statsbudsjettet, knytter det seg usikkerhet til 
finansiering.   

• Forprosjektet vil levere et prosjektforslag til fagutvalgets møte i oktober/november.



Samordna opptak under Korona

• Stor ekstrabelastning både for Unit og institusjonene
• Mye ekstraarbeid med risikovurderinger og tiltaksplaner for å sikre at opptaket kunne gjennomføres
• Senere skapte bl.a. forsinkelser i eksamensavviklingen utfordringer
• Stor økning i antall søkere og informasjonshenvendelser

• Selve opptaket ble gjennomført på en forsvarlig måte med få problemer (!)

• Etter studiestart kom "IB-saken"
• Organisasjonen International Baccalaureate (IBO) besluttet etter sterk kritikk å gjøre om 

på (forbedre) karakterene for sine avgangselever
• KD instruerte Unit og institusjonene om å tilby disse elevene ny vurdering som kan resultere i at de 

får studieplass i år eller reservert plass neste år

• Årets opptak har understreket sårbarheten i UHG-opptaket med økende arbeidsmengde, gamle 
systemer og teknisk gjeld, mange manuelle prosesser og komplisert regelverk



Helhetlig prosjekt for modernisering av Samordna opptak

• Tenke nytt (og gjerne radikalt) og helhetlig om opptaket
• Opptaksprosessen
• Regelverk
• IT-løsning
• Organisering

• Ønsker å etablere et helhetlig prosjekt for alle typer opptak, uavhengig av 
finansieringskilde

• Grunnutdanningene (UHG)
• Master
• Fagskole
• Ph.d. og andre lokale opptak



Sak 42/20 Orienteringer fra direktør i Unit

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x 



SAK 43/20 
ORIENTERING OM NY VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR UNIT



Digitaliseringsstrategi og Handlingsplan 
for høyere utdanning og forskning

Strategiske mål og initiativoversikt som 
grunnlag for prioritering

Tildelingsbrev
Mål og krav til direktoratet basert på 

Stortingets budsjettvedtak og 
forutsetninger for ett år

Virksomhetsplan

Units plan (mål, tiltak, budsjett, styringsparametere og 
risikovurdering) for å gjennomføre virksomhetsstrategi 

og ivareta vedtekter og tildelingsbrev

Flerårig

Årlig

Årlig

Sektor

Internkontroll
Prosedyrer, policy og kontroller 

for rapportering og etterlevelse av 
lover og regler

Vedtekter
Formål, organisering, hovedoppgaver, 

brukermedvirkning, økonomi, rettigheter og 
plikter

Virksomhetsstrategi
Virksomhetens strategiske mål og tiltak som 

ivaretar vedtekter og bidrar til gjennomføring av 
nasjonal strategi og handlingsplan

FlerårigFast

Flerårig

Unit

KD KD

Styringsdokumenter i Unit

Veikart
Veikart

Veikart tjenester

Treårig



Mer åpen 
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Sak 43/20 Orientering om ny Virksomhetsstrategi for Unit

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.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar virksomhetsstrategien til orientering. Innspill fra Digitaliseringsstyret tas med til 
vurdering i sluttføring av virksomhetsstrategien.

x



SAK 44/20
STATUS NASJONAL DIGITALISERINGSPORTEFØLJE



Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 
Budsjett 
2020 (MNOK)

Finansierings-
ramme (MNOK) Finansieres av Tidsramme

Beslutningsstøtte Unit
Adm og 
ledelse

Planlegging Grønn 1,5 1,5
Felles 
investeringsmidler

2019-2024

Masterdatakilder for forskning Unit Forskning Gjennomføring Grønn 2,9 2,9
Felles 
investeringsmidler

2020

Datadeling Unit IMD Planlegging Grønn 6 6
Felles 
investeringsmidler

2019-2020

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Avslutning Grønn 11,5 35
Felles 
investeringsmidler

2018-2020

Nasjonal samordning av masteropptak UiO Utdanning Planlegging Gul 7,3 25
Felles 
investeringsmidler

2019-2022

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring Grønn 16,2 24 Unit 2019-2020

Forprosjekt fremtidig infrastruktur for 
deling av data i kunnskapssektoren

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

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Avslutning Gul 10 11 Unit 2017-2020

Produksjon og deling av digitale 
læringsressurser

Unit Utdanning Planlegging Grønn 10 10 Unit 2020

Felles prosjekt for identitets- og 
tilgangsstyring (IAM)

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

2018-2023

Sikkerhetssatsning - Analysesenter og 
responsmiljø

Uninett
Informasjons
sikkerhet

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

Sikkerhetssatsning - Rådgivingstjenester og 
kompetanseheving

Uninett
Informasjons
sikkerhet

Planlegging Grønn 4 14,5 Unit 2019-2022

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

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-
helse

Forskning Gjennomføring Gul 260 360 HOD, FR 2017-2020
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Vurderinger - porteføljenivå

• Utfordringene for de fleste prosjektene ligger i lav tilgang på ressurser og 
usikkerhet rundt fremdrift som følge av dette – delvis forsterket av 
Covid19 situasjon

• Forsinkelser dersom tiltak for å styrke gjennomføringsevnen ikke 
planlegges og iverksettes

• Unit vil i neste møte fremme en sak til Digitaliseringsstyret med forslag til 
tiltak for å styrke gjennomføringsevnen i prosjektene

• Forpliktende ressursavtaler
• Økt bruk av eksterne ressurser
• Mulige omprioriteringer innenfor porteføljen
• Justering av rekkefølge/tidsplaner

• Utvidelse av porteføljen må ikke gå på bekostning av eksisterende 
prosjekters ressurstilgang



Sak 44/20 Status nasjonal digitaliseringsportefølje

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.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

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

x



SAK 45/20
PRESENTASJON AV MARKEDSUNDERSØKELSEN FOR 

STUDIEADMINISTRATIVE SYSTEMER



Sak 45/20 Presentasjon av markedsundersøkelsen for studieadministrative systemer

Før igangsettelse av et større moderniseringsprosjekt for FS har Gartner gjennomført en 
markedsundersøkelse for å undersøke om det finnes hyllevare innen studieadministrative systemer (SIS) 
som kan erstatte hele eller deler av FS.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar presentasjonen av markedsundersøkelsen til orientering.





© 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. This presentation, including all supporting materials, 
is proprietary to Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole internal use of the intended recipients. Because this presentation may contain information that is confidential, 
proprietary or otherwise legally protected, it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates.

Presentasjon av markedsanalysen i 
Digitaliseringsstyret

3. september 2020

Markedsanalyse av 
løsninger for 
studieadministrasjon
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Agenda

1. Presentasjon av sluttrapporten

 Kort introduksjon til prosjektet

 Nøkkelfunn fra markedsanalysen og nordiske erfaringer

 Anbefalt videre veivalg

2. Spørsmål og svar
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Målsetning med prosjektet «Markedsanalyse av løsninger for 
studieadministrasjon» 

Hva som finnes av studieadministrative 
løsninger (SIS) på markedet i dag? 
Og hvorvidt de kan dekke de samme 
behovene som FS sine brukere har?

Hvordan har Sverige, Danmark og Finland 
valgt å løse nevnte behov, og hvilke erfaringer 
har de?

Gjøre en analyse og 
anbefale videre veivalg

1. Markedsanalyse 2. Oppsummering fra Norden 3. Analyse og anbefaling
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Markedsoversikt for studieadministrative løsninger fra Gartners 
«Market Guide for Higher Education Student Information Systems»

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 eLite Student Information System Vendor Yes Yes

Aptron Collēgix Vendor Yes Yes

Campus Management CampusNexus Student Vendor Yes Yes

ComSpec International EMPOWER Vendor Yes Yes

Ellucian 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 Lifecycle Management (SLCM) Vendor Yes Yes

Serosoft Solutions Academia SIS Vendor Yes Yes

Tribal Tribal 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 Universitas XXI— Academico Consortium Yes Yes

1. Markedsanalyse
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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

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

1. Markedsanalyse
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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

1. Markedsanalyse
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Erfaringer fra de øvrige nordiske landene

SISU
 COTS leverandører ser ikke ut 

til å ha rett funksjonalitet og 
ikke et veldig positivt business 
case

PEPPI
 COTS leverandører ser ikke ut 

til å ha rett funksjonalitet, 
eksempelvis manglende støtte 
for lokale språkkrav, og 
myndighets- og 
finansieringsrelaterte krav 

LADOK
 COTS leverandører ser ikke ut 

til å ha rett funksjonalitet eller 
et veldig positivt business 
case 

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

Kopernikus
 Begrensede funn så langt siden RFP 

ikke er lansert, men relevant å nevne; 
o COTS leverandører har relevant 

funksjonelt fotavtrykk 

2. Oppsummering fra Norden 

For detaljer se seksjon «Del II. Erfaringer med SIS fra andre nordiske land» i sluttrapporten
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Seks scenario er utformet for Units mulige veivalg videre for 
studieadministrative løsninger 

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 

3. Analyse og anbefaling



37 © 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Kostnadsbetraktninger av utformet SIS scenario for Unit

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

3. Analyse og anbefaling
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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) 

3. Analyse og anbefaling
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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)

3. Analyse og anbefaling
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Oppsummering

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 



SAK 46/20 
PROSJEKTFORSLAG MODERNISERING AV STUDIEADMINISTRATIVE 

FELLESSYSTEMER



Sak 46/20 Prosjektforslag forprosjekt for “Modernisering av studieadministrative fellessystemer” 

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.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret bevilger Unit 4,3 mill. kroner til forprosjektet Modernisering av studieadministrative 
fellessystemer.





SAK 47/20
UTVIKLING AV FS- API FOR BOTT SAKSBEHANDLING OG ARKIV



Tildelingsbrevet fra
KD for 2020

Digitaliserings-
strategien

«Én digital offentlig
sektor»

Fellesprosjekter i
sektoren med store, 

akutte behov til deling
av data 

«Handlingsplan for 
digitalisering i 

høyere utdanning 
og forskning»

UH:IntArk-
prosjektet

Generelt ønske om mer 
brukernær, datadrevet 

innovasjon

Datadelings-
prosjektet



Vi prøver å løse flere kjente problemer som er en 
konsekvens av svakheter i datadelingen i sektoren

Hver institusjon har sin 
særegne måte å bygge 

systemintegrasjoner og APIer

Samme data må legges inn 
manuelt i flere systemer Det er vanskelig å samarbeide 

når vi jobber forskjellig

Det er unødvendig komplisert å 
integrere systemer på tvers av 

institusjoner

Det er vanskelig å finne data 
eller få oversikt over hva som 

finnes

«Ønsker for fremtiden inkl. bedre 
samspill og deling mellom institusjoner, 
mer selvbetjening og automatisering…» 

(Vurdering av FS – sluttrapport)

Det er tungvint å få tak i data

«De fleste ser for seg en fremtid der FS 
er en kjerne for nasjonal studentdata, 

en autoritativ kilde som muliggjør 
deling på tvers av institusjonsgrenser.» 

(Vurdering av FS – sluttrapport)

«En plattform som har standardiserte 
grensesnitt, mikrotjenester og APIer
som er sikre, robuste, skalerbare og 

enklere å konsumere…»
(Vurdering av FS – sluttrapport)



Datadelingsprosjektet skal levere et felles 
rammeverk for datadeling i sektoren

Teknisk 
datadelingsplattform

Publisering i Felles 
datakatalogReferansearkitekturPrinsipper og 

retningslinjer

Bruk av Felles datakatalog for 
datasett og harmoniserte begreper

Enklere tilgang til mer dataFelles infrastruktur for datadeling 
og mer gjenbruk av data

Understøtte regjeringens 
digitaliseringsstrategi, 

sektorstrategi og målbilder

Stimulere til innovasjon av 
nye brukernære tjenester

Lavere kostnader for datadeling 
og mer effektive arbeidsprosesser



Rammeverket for datadeling videreutvikles gjennom 
praktisk utprøving

Understøtte strategier og målbilder
Utprøve og etablere rutiner for publisering av datasett i «Felles 
datakatalog» samt rutiner for harmonisering av begreper, som 
bl.a. vil bidra til å operasjonalisere «Orden i eget hus». 

Stimulere til innovasjon
Gjennomføre utprøvende aktiviteter for å identifisere hvordan 
data fra sektoren enklere kan legges til rette for tredjeparter for 
å motivere og stimulere til utvikling av innovative tjenester til 
primært studenter, undervisere og forskere. 

Lavere kostnader for datadeling
Utprøving av rammeverket ifm. systemprosjekter med konkrete 
integrasjonsbehov, for å erfare hvordan det bidrar til å redusere 
integrasjonskostnader og hvordan rammeverket kan forbedres 
ytterligere mtp. å redusere integrasjonskostnader i sektoren. 



Rammeverket for datadeling videreutvikles gjennom 
praktisk utprøving – konkrete initiativer

BOTT:ØL – Tjeneste for økonomi og lønn
(DFØ er tjenesteleverandør)1 Økonomi-, lønns- og personaldata Implementering i 

BOTT

Beskrivelse av initiativet Type data som utveksles over grensesnittene Status

Tjeneste for pensumlister i Leganto2 Data om pensumlister Implementering

IAM-prosjektet – Tjeneste for identitets- og tilgangskontroll
(Identity Automation er tjenesteleverandør)3 Autorisasjonsdata for tilgang til 

applikasjoner og fysiske lokaler
Pilotimplementering 
i UIB

Hackaton for innovasjon – identifisere mulige tjenester som vi kan 
få fra delte data fra sektoren og skape motivasjon for datadeling4 Data fra NTNU om emner, forelesninger, 

undervisningsrom, studentbevis, o.l. Under planlegging

BOTT:SA – Tjeneste for sak og arkiv5 Saksbehandlingsdata Pågående 
anskaffelse

Nytt FS-API – omskriving av FS-API jf. Gartner-evalueringen6 Studieadministrative data Tidlig planlegging



Sak 47/20 Utvikling av FS- API for BOTT Saksbehandling og Arkiv

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.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

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.





SAK 48/20
POLICY FOR REGNSKAPSMESSIG HÅNDTERING OG FORVALTNING AV FELLES 

INVESTERINGSMIDLER



Policyen beskriver Units regnskapsmessige håndtering av 
felles investeringsmidler, på vegne av Digitaliseringsstyret

• Oppfølging av vedtak i møte i Digitaliseringsstyret 29. april 2020:
Håndbok for forvaltning og rapportering av felles investeringsmidler skal 
utarbeides og forelegges Digitaliseringsstyret for tilslutning

• Finansieringsutvalget i UHR-Administrasjon har gitt innspill til policyen



Policyen hovedelementer beskriver inn- og utbetalinger for felles 
investeringsmidler, og ansvar og roller i tilknytning til dette.

• Policyen bygger på porteføljestyringsprosessen som ivaretar fastsettelse av 
årlige rammer for felles investeringsmidler, og løpende prioritering av 
prosjekter som skal dekkes av felles investeringsmidler.

• Unit fakturerer årlig institusjonene for deres andel av rammen basert på 
fordeling etter bevilgning. (Bevilgning som fordeling er vedtatt av 
Digitaliseringsstyret.)

• Det inngås avtale mellom Unit og gjennomføringsansvarlig for prosjekter som 
Digitaliseringsstyret har godkjent, og Unit utbetaler til gjennomføringsansvarlig 
iht. vedtatt prosjektdokumentasjon.



Policyens hovedformål

• Ivaretar iverksettelse og forvaltning av ordningen med felles 
investeringsmidler for nye fellestjenester i UH/F

• Sikrer at bruk av felles investeringsmidler er i samsvar med EØS-
avtalens regelverk for offentlig støtte og i tråd med kravene som 
Unit og UH-sektoren underlagt



Sak 48/20 Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler
I Digitaliseringsstyrets møte 29.04.2020 ble det redegjort for arbeidet med modeller for håndtering av 
de felles 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.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tilrår at Unit implementerer Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av 
felles investeringsmidler.

x



SAK 49/20
MODELL FOR KOSTNADSFORDELING AV FELLESTJENESTER



Forslag til modell for kostnadsfordeling (enhetlige 
betalingsmodeller)

29.4.2020: Unit lager sammen med UHR-arbeidsgruppen 
et forslag til generiske modeller for prising av 
fellestjenester.

Arbeidsgruppen ønsker tilbakemelding før ferdigstilling



Forslaget inneholder forutsetninger for modellen, kriterier 
som må oppfylles og fordelingsparametere som skal 
anvendes. 

Forutsetninger

Kriterier

Fordelingsparametere



Utgangspunkt: Digitaliseringsstrategien, og at sektoren vil 
være tjent med felles utvikling og forvaltning av tjenester

• Vil gi de laveste totalkostnadene og best måloppnåelse for sektoren 
samlet

• Vil gi institusjonene forutsigbarhet og transparans knyttet til 
forventede kostnader med drift og forvaltning av fellestjenester

• Gir grunnlag for Digitaliseringsstyrets prioriteringer og beslutninger 
om nye fellestjenester for sektoren



Sak 49/20 Modell for kostnadsfordeling av fellestjenester

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.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til etterretning, og ber om at et endelig forslag, med Digitaliseringsstyrets 
innspill innarbeidet, legges fram for Digitaliseringsstyret til vedtak.

x 



SAK 50/20
FORSLAG TIL REVIDERT MANDAT FOR DIGITALISERINGSSTYRET



Sak 50/20 Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret

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. 

Sakstype Drøfting

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret tas til orientering, og innspill fra drøftingen tas med i 
ferdigstillelsen.

x 



SAK 51/20
NY DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR UH-SEKTOREN 

– STATUS OG TEMATISKE SATSINGSOMRÅDER



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 



Tema og 
innsatsområder

Muligheter
Eksisterende løsninger og nye muligheter

Forutsetninger
Kultur, struktur, organisering, finansiering

Utfordringer 
Hvorfor trengs denne strategien for digitalisering?

Administrasjon
Data og infrastruktur

Struktur for ny digitaliseringsstrategi 

Målbilder

Overordnede mål for UH

• Innhold og dimensjonering studietilbud
• Forskningsinnsats
• Arbeidsliv og samfunn

Grunnlag for digitalisering Utdanning Forskning Teknologi og data



Arbeidsgruppen har hittil fokusert på utforming av 
overordnede målsetninger 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 Bi

dr
ar

 ti
l

Kv
al

ifi
se

re
r



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



Prioriterte 
temaer

Muligheter
Eksisterende løsninger og nye muligheter

Forutsetninger
Kultur, struktur, organisering, finansiering

Utfordringer 
Hvorfor trengs denne strategien for digitalisering?

Administrasjon
Data og infrastruktur

Struktur for ny digitaliseringsstrategi 

Målbilder

Overordnede mål for UH

• Innhold og dimensjonering studietilbud
• Forskningsinnsats
• Arbeidsliv og samfunn

Alle kunnskapssøkende 
i sentrum

Pedagogisk 
innovasjon

Kulturendring og 
organisasjonsutvikling

Verdiskaping gjennom 
deling og gjenbruk av data

Forskning og 
innovasjon for fremtiden

Digital kompetanse 
i alle fag



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 omstillingsevne 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 omstillingsevne i 
arbeidsmarkedet

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

• Digital kompetanse integreres med, og ikke bare 
blir et uavhengig tillegg til 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 mellom 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

Dimensjo-
nering Tilgjen-

gelighet

Motivasjon 
og 
preferanser 
(?)

Algoritmisk 
tenkning

Lærings-
analyse

Metode-
kunnskap

Nye og 
fleksible 
undervisnin
gsformer

Moduler og 
fag utvikles 
på tvers
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PLAN FOR DET VIDERE ARBEIDET



Plan for arbeid med digitaliseringsstrategi 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

KD



Sak 51/20 Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – status og tematiske satsingsområder

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra sektoren har siden 11. mars jobbet med å utarbeide 
en ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren.

Arbeidsgruppen jobber nå med å avklare hvilke tematiske satsingsområder som skal gis ekstra prioritet i 
strategien, og hvordan de skal utformes.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i det videre arbeidet.
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SAK 52/20
SØKNAD OM MIDLER FRA DIGITALISERINGSDIREKTORATETS 
MEDFINANSIERINGSORDNING TIL DATADELINGSPROSJEKTET







• Datadelingsprosjektet er et infrastrukturprosjekt som det er vanskelig å 
forskuttere prissatte nyttevirkninger av

• Vi har i søknaden argumentert for dette og har kun beskrevet kvalitative (ikke-
prissatte) nyttevirkninger av prosjektet

• I gevinstrealiseringsplanen som skulle fylles ut i del 2 av søknadsprosessen, 
opprettholdt vi denne tilnærmingen, og har kun vist til kvalitative 
nyttevirkninger

• Mandag 31. august fikk Unit tilsagn om medfinansiering av prosjektet med 10 
MNOK som vi søkte om

• Dette betyr at prosjektet som følge av dette vil re-planlegges for å favne de 
utvidede mulighetene som denne ekstrafinansieringen gir

Om søknaden



Søknadsbeløp og periodisert budsjett



Ingen vil få budsjettkutt som følge av søknaden

«Retningslinjene for medfinansieringsordninga seier at eventuelle nettogevinstar 
i søkjarverksemd eller andre statlege verksemder (altså for dykk UH-
institusjonane) skal vere på grunnlag av fastsatt gevinstrealiseringsplan. 
Med fastsatt gevinstrealiseringsplan er det meint den planen de leverte i førre 
veke. Sidan det ikkje er ført inn prissette gevinstar verken hjå dykk eller UH-
institusjonane i denne planen skal det som følgje av den ikkje komme 
budsjettkutt.»

Sitat Digitaliseringsdirektoratet 1.9.20



Sak 52/20 Søknad om midler fra Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning til 
Datadelingsprosjektet

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.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
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SAK 53/20
UNITS MVA-PRAKSIS FOR FELLESTJENESTER



Units mva-praksis for fellestjenester

• Unit varslet i 2019 om at tjenester bl.a. innenfor FS ville bli fakturert med mva i 
2020. Etter tilbakemeldinger fra virksomhetene ble denne faktureringen utsatt 
til mva-spørsmålet ble endelig avklart.

• En ekstern vurdering konkluderer med at alle tjenestene som er varslet med 
mva må regnes som omsetning og at fakturering med mva blir korrekt 
avgiftsbehandling.

• Vurderingen anbefaler Unit å innhente en vurdering fra skattemyndighetene for 
de fellestjenestene som i dag er organisert som konsortier innenfor 
forskningsstøtte og bibliotektjenester er avgiftspliktige. 

• Unit vil informere sektoren i god tid om prosessen og konklusjonen på 
vurderingen.



Konsekvenser av omleggingen for fakturering 2020 

• Kostnadsøkning for sektor:
• For FS-kontingent er sum mva. 12,4. mill. kroner pr. år.
• For Datavarehus for UiO og UiB er sum mva. 0,5 mill. kroner pr. år. 

• En uformell kartlegging viser at virksomhetene ikke praktiserer eller har 
fradragsrett for mva. faktura fra Unit.

• Konsekvensene for virksomheter som ikke har fradrag for mva. blir en 
kostnadsøkning på 25 %. 



Sak 53/20 Units MVA-praksis for fellestjenester
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. 
Unit har i 2020 gjennomgått virksomhetens mva-praksis og etterlevelse av regelverket ved hjelp av 
ekstern bistand. 

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

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

2. 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. 

x



SAK 54/20
EVALUERING AV MØTET



Sak 54/20 Evaluering av møtet

Sakstype

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak



SAK 55/20
EVENTUELT



Sak 55/20 Eventuelt

USN 

Sakstype
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak
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