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Oppsummering
Alle 11 Sprinter med kode er levert og installert i Testmiljøet på «On-premise» anlegget hos UiB. Testing av dette pågår 
Etablering av en Produksjonsrelease av softwaren til Produksjonsanlegget hos UiB er pågående. Det er fortsatt mange feil 
som ikke er rettet og/eller retestet. UiB har besluttet å utsette produksjonssettingen av IAM til over sommeren (se slide 
4). Arbeidet med å ferdigstille til produksjon fortsetter som normalt.

Forprosjektene for Høyskolen i Molde (HiM) og OsloMet er godt i gang, og den modifiserte prosesstilnærmingen som vi 
kjører virker å være bedre enn den metodikken som leverandøren brukte i piloten.

Det vurderes å være kontroll på prosjektrisikoen selv om at det er en viss økning i sannsynligheten til noen av dem.
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Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter
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Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode
• Alle utviklings 

Sprintene er mottatt, 
og testing pågår. Så 
langt er rundt 60% av 
Sprintene 
gjennomtestet med 
Passed resultat. 
Feilrettingsreleaser blir 
levert løpende.

• Produksjonsmiljøet for 
IAM er etablert hos 
UiB, og det lages nå 
produksjonsreleaser
som leveres både til 
Test og Produksjon.

• Vi er inne i leveranse-
fasen, og vi har 
mottatt all kode. Det 
er fortsatt ikke funnet 
feil i kjernesystemet 
(RI). 

• For å sikre 
Leverandørens 
oppmerksomhet rundt 
leveransen opprett-
holdes hyppigheten av 
Executive møtene med 
leverandørens ledelse.

• Produksjonsmiljøet er 
etablert.

• Alle parametre det måles på har 
uønsket trend. 

• Leveransene som har kommet 
nå på slutten, har ikke hatt den 
samme kvaliteten som de 
første.

• Det vil bli krevende å 
opprettholde det samme 
trykket fremover når release
datoen blir flyttet. 

• Det er viktig at det jobbes med 
datakvaliteten og API’ene til 
kildesystemene straks det 
oppdages evt. avvik.

• Penetrasjons- og ytelsestest 
stod på programmet for 
inneværende periode, men vi 
kom ikke dit, og nå flyttes dette 
etter UAT testen.

• Fortsette testingen!
• Starte lasting av 

produksjonsdata til 
Produksjonsmiljøet slik at 
formell User Acceptance
Test (UAT) kan starte. 

• Starte den formelle 
UAT’en når leveransen av 
kode er oppe på et 
akseptabelt kvalitetsnivå.

• Penetrasjonstesting vil bli 
gjennomført i samarbeid 
med UiBs aktiviteter på 
dette området. 
Ytelsestesting vil bli gjort 
av prosjektet ved å 
simulere påtrykk av 
aktivitet.



“Felles IAM´s” avhengigheter til andre: 

UiB piloten
• UiBs miljø er rammen for 

1. generasjon av ”Felles 
IAM”. Dette betyr at alle 
systemer og miljøer hos 
UiB er av stor betydning 
for både hva som 
realiseres og hvordan det 
blir realisert.

• BOTT, IntArk, MDM

UNIT
• Felles IAM er avhengig av 

at UNIT bidrar til at det 
kommer en forskrifts-
/lovendringer som tillater 
lagring av UH-ID´er etter 
at studenter er ferdige 
med sine studie for å 
kunne understøtte ønsket 
om å understøtte 
«Livslanglæring»

Det virker ikke å komme 
en forskrifts-/ lovendring 
som understøtter 
Livslanglæring ila. våren 
´21 

Sektoren generelt
• Fellesløsninger i sektoren: 

DFØ med SAP ØL, UNIT 
med FS, NTNU med 
ORGREG*, Uninett med 
Humio,  …

• Flere av løsningene som 
er bredt anvendt i 
sektoren anvendes ikke 
100% likt: SAP, FS, PAGA

*)  OrgReg har tilkommet
som et ekstra kildedata-
system pga. av
manglende 
organisasjonsstruktur i
SAP ØL
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De øvrige risikoene har lavere risikoverdier
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Forklaring:
Økt/Red – En risiko som er endret siden forrige rapportering
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Konsekvens

Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig
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Dette er de 11 risikoene med høyest score nå
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52 53



Notat fra UiB vedr. utsettelse av IAM produksjonssetting
Oppstart av Felles tilgangsstyring på UiB utsettes til etter sommerferien 2021

Universitetet i Bergen har det siste drøye året gjort en betydelig jobb for UH-sektoren med realisering av to nye fellesløsninger. UiB var 
første institusjon som tok i bruk DFØs nye sektorløsning for Økonomi-lønn, og sammen med Uninett og systemleverandøren realiserer UiB 
ny felles løsning for tilgangsstyring, tidligere kjent som Felles IAM. UiB tok i bruk DFØ Økonomi-lønn 1.januar. Som kjent har det vært 
betydelige utfordringer med noen av løsningene fra DFØ. Belastningen på UiBs organisasjon det siste halve året har vært formidabel, og 
DFØ er fortsatt ikke i mål med å rette feil. Dette kommer på toppen av UiBs håndtering av Korona. 

I samarbeid med systemleverandøren er Uninett og UiB nå i innspurten på realisering av Felles tilgangsstyring, samt forberede
produksjonsstart. Planen har vært at UiB skulle ta systemet i bruk i andre halvdel av juni. 

UiB har nå i månedsskiftet april-mai gjort en grundig risikovurdering av oppstart av Felles tilgangsstyring, både teknisk og organisatorisk. 
Analysen har beskrevet risikoer, og definert tiltak for å redusere risiko og å kunne håndtere konsekvenser av uønskede hendelser. Som alltid 
er det risiko for barnesykdommer og problemer i forbindelse med oppstart av nye systemer, så også i dette tilfellet. 

Resultatet av en slik risikoanalyse må som alltid vurderes i lys av hva som er akseptabel risiko. Akseptabel risiko er situasjons- og 
tidsbestemt. Sett i lys av innføring av DFØ Økonomi-lønn og det siste halvårs belastningen på hele UiBs organisasjon, er nivået for 
akseptabel risiko redusert vesentlig. 

Etter et såpass krevende semester må UiBs ansatte på alle nivå kunne reise på sommerferie uten bekymring for å bli kalt hjem for å 
håndtere oppstartsproblemer eller systemtekniske barnesykdommer. UiB har derfor besluttet å utsette oppstart av Felles tilgangsstyring til 
etter sommerferien 2021. 

Med tanke på den innsatsen UiB har gjort for sektoren det siste året, og med de utfordringer som har vært, støtter Uninett UiBs beslutning. 
Dette vil ikke påvirke videre innføring av Felles IAM i nevneverdig grad. Den ekstra kvalitetssikringen vi nå får mulighet til sammen med vår 
systemleverandør, vil redusere risikoen og komme de neste institusjonene til gode. 


