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Råd fra Fagutvalg for Arkitekturstyring 
  
1: Handlingsplan Ønsker til initiativene i handlingsplanen: 

• mer fokus på studentene 
• prioritering av initiativene og resonnement for prioritering 
• en vurdering av initiativene i sammenheng med trender og drivere i 

sektorene, med hensikt å gjøre arkitekturgrep som sikrer 
tilstrekkelig fleksibilitet for framtidige teknologi og måter å arbeide 
på 

2: Arkitekturstyring Ønsker at prosessen for arkitekturstyring tar innover seg input fra 
rollebeskrivelse i punkt 2.  og diskusjonen fra punkt 3. i agendaen. 

3: IntArk Ber om at det prioriteres med tilstrekkelig finansiering for videreføring av 
integrasjonsarkitektur 

4: IAM Ønsker at Fagutvalg for arkitekturstyring gir råd til IAM prosjektet i form av 
forslag til krav. Fagutvalget ber sekretariatet om å utarbeide underlag som 
fagutvalget kan behandle. 

5: MDM Ønsker at Unit arbeider med å få på plass rammer, herunder mandat, 
prosjektplan og ressurser, for et prosjekt som skal arbeide med masterdata 
management i regi av Unit, med utgangspunkt i utkastet diskutert, men 
justert i henhold til diskusjon under agendapunkt 2. 

6: Bakgrunn Fagutvalget ønsker seg følgende bakgrunnsmateriale: 
• Rapporter om IAM 
• Informasjon om «Utredning av konsepter for fremtidig infrastruktur 

for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering» 
• Dokumenter om KDs arbeidsgruppe som jobber med harmonisering 

av begreper for utdanningsstatistikk 
• Direktoratet for eHelse sitt dokument om arkitekturstyring 
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Agenda- 
punkt 

Tema 

1 Informasjon om handlingsplanen, drøfting av den totale initiativporteføljen 
 Fagutvalget kommenterte at det er veldig mange initiativ.  Det er krevende å få oversikt 

og se sammenhengene mellom dem og relasjoner til målbildene. Men en del initiativer 
er heller ikke relevante i arkitektursammenheng.  
 
Fagutvalget ønsker å involveres når andre fagutvalg eller funksjoner i Unit identifiserer 
hindringer av arkitekturmessig art, slik at disse kan drøftes i en større sammenheng. 
Tilsvarende ønsker fagutvalget for arkitektur å gi innspill på arkitekturbaserte initiativ 
når de ser at et større arkitekturperspektiv må tas i forbindelse med andre initiativer. 
 
Fagutvalget påpekte at svært mange initiativer var ansett som optimaliserende, og få 
var transformerende. Det er behov for å se initiativene i sammenheng med trender og 
drivere i sektorene, og gjøre arkitekturgrep som sikrer tilstrekkelig fleksibilitet for 
framtidige teknologi og måter å arbeide på.  
 
Blant trender og drivere var diskusjonen innom følgende: 

• Forskning kommer til å få langt større behov for tilgang til data, blant annet 
drevet av maskinlæring og big data. 

• Offentlige og åpne data vil i hovedsak være tilgjengelig gjennom APIer som man 
må være i stand til å forholde seg til. 

• «Micro-degrees» forventes å øke i bruk og relevans – Utdanningsinstitusjoner 
tilbyr mindre kurs framfor hele grader 

• Økende bruk av virksomhetsinterne videreutdanningsopplegg 
• Smidige organisasjoner, hvor forretningsbehov, tjenesteutvikling og drift 

smelter sammen til en syklisk prosess vil øke endringsevnen til organisasjoner 
som klarer overgangen. 

 
Det er viktig å unngå grep som låser organisasjoner fast til en måte å arbeide på.  
Eksempelvis kan ufleksible datastrukturer legge føringer til hvordan sektorene 
forventes å være organisert. Sammenlignet med hvordan for eksempel 
musikkindustrien har vært gjennom en digital transformasjon, selger fortsatt 
utdanningssektoren hele album på fysisk format over disk. MOOC vil utfordre dette og 
stille krav til arkitekturen.  
 
Det ble stilt spørsmål ved om ikke studentenes behov burde vært prioritert siden det 
kanskje var det området det var lettest å gjøre forskjell på, og de er fremtidens forskere 
og forelesere. Det ble også generelt stilt spørsmål ved om den samlede 
initiativporteføljen var for stor og at det var behov for tydelige prioriteringer.  
Fagutvalget ønsker seg klarhet i mekanismer som bidrar til å utlede og prioritere de 
riktige tiltakene. 

2 Hovedinitiativene: Integrasjonsarkitektur, IAM og MDM  
 Integrasjonsarkitektur 

Lars Oftedal innledet, og presenterte UH:IntArk-prosjektet. Prosjektet skal blant annet 
levere en referansearkitektur for integrasjon i sektorene. Dette arbeidet er noe 
forsinket.  
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Felles integrasjonsarkitektur er et initiativ som ligger under IMD. I grenseoppgangen 
mot IMD ønsker fagutvalget for arkitektur en rolle som innebærer følgende: 

• Fagutvalget for arkitekturstyring er tungt involvert i utforming og 
videreutvikling av referansearkitekturen. IMD har fokus på det operative med 
tanke på valg av konkrete tekniske komponenter, utrulling og drift. 

• Fagutvalget for arkitekturstyring skal ha fokus på arkitekturføringer, som 
fleksibilitet, robusthet over tid osv., og kan bidra i forbindelse med definisjon av 
krav til den tekniske implementasjonen. 

• Fagutvalget diskuterte eierskap av referansearkitekturen, og ønsket å være 
tungt involvert i utforming og videreutvikling av den. Integrasjonsarkitekturen 
skal forvaltes av Unit.  

Fagutvalget påpeker at det kreves en viss stillingsressurs for en god utforming og 
forvaltning av referansearkitekturen, og ber om at det prioriteres med tilstrekkelig 
finansiering. 

 
IAM – Identity & Access Management 
Lars Oftedal innledet. Et prosjekt er etablert høsten 2018, med Unit som prosjekteier og 
Uninett som utførende. Prosjektet har så langt konkludert med at man ønsker å 
anskaffe en løsning i det kommersielle markedet for møte behovene. 
 
Initiativet IAM ligger under IMD-området. Fagutvalget mener noe av Felles IAM bør få 
større grad av påvirkning fra Fagutvalg for arkitektur. 

• For eksempel: Hvilke systemkomponenter skal være master for 
autorisasjonsdata? Er dette et studentsystem, et personalsystem eller noe 
annet? 

• Finne en hensiktsmessig balanse mellom standardisering og å ivareta 
frihetsgrader for videre utvikling. 

MDM – Masterdata management 
Heidi Bergh-Hoff innledet. 
 
Fagutvalget hadde ulike syn på hvordan man bør tilnærme seg masterdata, og at det er 
ulike hensyn å ivareta. Det bør finnes en balanse mellom raske gevinster gjennom 
potensielt kortsiktige løsninger, og fokus på mer langsiktige behov. 

• Det viktigste er å løse problemet, ikke hvordan det løses teknisk. 
• Det ble påpekt at formuleringer som “Felles autorative registre” kan antyde 

løsninger basert på sentrale databaser, uten at dette nødvendigvis er det som 
best ivaretar langsiktige behov for fleksibilitet. Et register kan også realiseres 
partisjonert og distribuert. Med en tilnærming basert på kravene, kan 
realiseringen tilpasses behovene. 

Fagutvalget ønsker at Unit arbeider med å få på plass rammer, herunder mandat, 
prosjektplan og ressurser, for et prosjekt som skal arbeide med masterdata 
management i regi av Unit. Fagutvalget kommenterte følgende i forbindelse ned 
utkastet til MDM-prosjekt presentert: 

• Ønsker mer fokus på krav enn løsning i prosektforslaget. 
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• Ønsker en kravtilnærming basert på bruksscenarier: “Jeg, som person med en 
spesifikk rolle, skal ha tilgang til ulike ressurser rundt om i UH-Norge" Hvilke 
prosesser og registrere trenger vi for å understøtte dette? 

• Ønsker fokus på innebygget personvern og GDPR. 
• Enig i «Minimum viable product»-tilnærmingen til prosjektutkastet. Hva er den 

enkleste løsningen man kan teste ut for å høste erfaringer og justere 
løsningsvalget underveis? 

• Ha en hypotese om at man enkelt kan peke på FS som autoritativt 
studentregister.  

• Ønsker at håndteringen av Masterdata kan på sikt håndtere koblinger til andre 
typer data, for eksempel aktivitetsdata, som også må forvaltes. Dette er 
relevant innen, for eks, læringsanalyse.  

3 Arkitekturstyring i praksis 
 Fagutvalget gav sin tilbakemelding på dokumentet som beskriver utkast til modell for 

arkitekturstyring under Units ansvarsområde. Følgende punker oppsummerer ønsker 
fra fagutvalget. 

• Ønsker innledningsvis en tydeligere beskrivelse av hva arkitektur som funksjon 
skal bidra med. 

• Ønsker en tydelig grenseoppgang mot andre fagutvalg, og en beskrivelse av 
hvordan fagutvalg for arkitektur skiller de fra andre fagutvalg og områder. 
Eksempelvis at man med utgangspunkt i arkitekturføringer vurderer om 
løsningsforslag fra andre fagområder ivaretar disse. 

• Det er behov for klargjøring av begrepet fellestjenester i forbindelse med 
prinsippene om standardisering av administrative prosesser. Det er ikke gitt at 
felles tjenester må være sentraliserte løsninger.  

 
Følgende tema ble diskutert uten at gruppen som helhet konkluderte eller kom med 
råd: 

• Prosjektmodellen bærer mye preg av store prosjekter, og tar i veldig liten 
høyde for smidige prosjekter. Beslutningspunkter funker dårlig i en slik modell. 
Verden rundt endrer måten å jobbe på, og det må UH-sektoren også ta inn over 
seg i form av smidigere organisasjoner, ikke bare utviklingsprosjekter. 

• Det ble kommentert at man ikke uten videre kun kan standardisere på 
administrative tjenester, da disse skal understøtte fleksibilitet i undervisning 
også.  

4 Eventuelt 
 Heidi Bergh-Hoff ba fagutvalget om bistand til vurdering av et utvalg av begreper  

under utarbeidelse av en arbeidsgruppe nedsatt av KD rettet mot harmonisering av 
begreper for bruk i utdanningsstatistikk. Utdraget er de begrepene sekretariatet tror er 
relevant for læringsprosessen. UHR gjennomfører nå en høring av den komplette 
listen.  Vi ønsker å sikre at begrepene for rapportering er også vurdert fra en 
læringssynsvinkel for å unngå fragmentering.  

 

 



Initiativbeskrivelser
11.01.2019



Hovedgrep/valg 
nasjonalt for å nå 

målene

Kilder: 
Digitaliseringsstrategien, 

delstrategier, andre 
utredninger, erfaringer, 

workshops

Handlingsplan for å realisere digitaliseringsstrategien

Skal lanseres i løpet av juni 2019 – første utkast til jul 2018
1. Innledning
2. Utdanning

a) Målbilde
b) Strategiske valg

3. Forskning
a) Målbilde
b) Strategiske valg

4. Administrasjon, ledelse, kontorstøtte 
a) Målbilde
b) Strategiske valg

5. Informasjonssikkerhet
a) Målbilde
b) Strategiske valg

6. Infrastruktur, mellomvare, data
a) Målbilde
b) Strategiske valg

7. Styring, finansiering, organisering
8. Initiativoversikt

Kilder/Referanser

Fra Digitaliserings-
strategien og 

andre styrende 
dokumenter

Målbilder Strategiske
valg Initativ
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Gjennomføringsplan arbeidet med handlingsplan

Ferdig Aktivitet

1.9.18 Digitaliseringsstyret godkjenner gjennomføringsplanen.

1.10.18 Etablert fagutvalg som samarbeidsarenaer for utarbeiding av handlingsplaner.

1.11.18 Gitt innspill om nye større satsinger innenfor digitalisering i UH/F til statsbudsjettet for 2020

28.1.19 Drøftet første overordnede utkast til handlingsplaner i fagutvalgene, Digitaliseringsstyret og andre 
relevante fora.

11.4.19 Handlingsplanen drøftet i fagutvalgene, behandlet i Digitaliseringsstyret og sendt til behandling i 
sektoren

1.4.19 Lansert Handlingsplanen på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning



Utdanning



Målbilde for utdanning
• møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale 

muligheter utnyttes
• opplever data og teknologi integrert i fagene slik at det utvikler den digitale 

dannelsen rundt begrensninger og implikasjoner ved teknologibruk
• har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for 

både individuelle læringsopplegg og samarbeidslæring samt gir fleksibilitet

• har god digital og pedagogisk kompetanse i en samarbeids- og delingskultur
• opplever et bredt tilbud av applikasjoner, digitale verktøy og tjenester som støtter 

gjennomføringen av utdanningen

• inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å nå institusjonens mål
• legger til rette for at fagmiljøene samles rundt å bruke digitalisering for å heve 

kvaliteten i utdanningen
• har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon og beslutningsstøtte

MU1

MU2

MU3

MU4

MU5

MU6

MU7

MU8



Initiativoversikt Utdanning

08.02.2019 Utkast 6

# Initiativ
Aktiviteter Gevinst-

type Ansvar Målbilde
(kode)2019 2020 2021 2022-2025

U1 Transformasjon av undervisning gjennom å forbedre og fornye 
læringsformer ved å utnytte digitale teknologier. Tilrettelegge 
infrastruktur for læringsfremmende undervisning.

Kartlegging, læringsformer. 
Oppstart infrastruktursamarbeid. 

LMS-modulanskaffelser.

Anskaffelse og pilotering av
teknologi for nye læringsformer.
Etablere satsing for å utarbeide 

digitalt læringsinnhold,
tilrettelegging.

Oppskalering av tiltak, 
oppfølging, 

videreutvikling.

T Inst, Unit MU1, -2, -5, 
-6, -7

U2 Forbedre og utvide dagens digitale vurderingsformer av læring 
med tilhørende løsninger samt ta i bruk flere vurderingsformer for 
bedre læring støttet av digitale verktøy.

Behovskartlegging og
Konseptavklaring for 
formativ vurdering.

Nye løsninger for 
formativ vurdering. 
Vurdere løsning for 

digital eksamen.

Introduksjon i større 
skala.

Oppfølging, 
videreutvikling.

O Inst, Unit MU1, MU5, 
MU6

U3 Læringsanalyse - Big data om undervisnings- og læringsprosessen 
gir virksomhetsinnsikt som grunnlag for kontinuerlig forbedring av 
undervisning på flere nivå og muliggjøre datadrevet 
utdanningsforskning.

Behovskartlegging, 
konseptavklaring 
juridisk avklaring.

Pilottjenester. Tjenester og full skala 
drift.

Full skala drift. T Unit MU1,
MU5, MU8

U5 Optimalisering av studieadministrative prosesser
og løsninger for studentstøtte og studieplanlegging

Konseptavklaringer Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring O Unit, inst. MU1, MU5, 
MU6, MU8

U6 Effektivisering og forbedring av opptaksprosesser og løsninger Modernisering
opptakssystem

(fagskole) og vitnemål

Modernisering opptak
ssystem (simulering).

Modernisering
opptakssystem

(masteropptak) API for 
SO og NVB

Oppstart 
masteropptak

O Unit MU3, MU6, 
MU8

U7 Neste generasjon nasjonal utdanningsplattform som et åpent 
økosystem for tjenester

Idé utvikling Konseptanalyse
Planlegging

Gjennomføring m 
gradvis innføring

T Unit MU3, MU5

U8 Øke arbeidet med å heve læreres digitale kompetanse knyttet til 
nye pedagogiske tilnærminger og vurderingsformer. Etablere 
felles utvikling av grunnleggende læringsmateriell.

Konsept, Innledende 
gjennomføring

Produksjon av 
læringsmateriell.
Gjennomføring

Gjennomføring O Inst, Unit MU4, M7



Initiativ U1 – Transformasjon av undervisning

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

Definert og planlagt transformasjonen
• Mer omfattende bruk av moderne undervisningsformer 

som omvendt undervisning, spillbasert undervisning, bruk 
av adaptiv læring, m.m. Utvikling av undervisningsformer 
som understøtter livslang læring og økt studentmobilitet.

• Innført strukturert arbeid med tiltak ut fra et omforent 
veikart for utviklingen av det digitale læringsmiljøet

Utviklet verktøykasse
• Videreutviklet et samarbeid om oppbygging av 

modulbasert verktøykasse i det digitale læringsmiljøet, 
basert på standardiserte integrasjoner for tilleggsmoduler 
til læringsplattformene.

• Anskaffet moduler som støtter tilrettelegging / 
universell utforming i lærings- og eksamensplattformene. 
Etablert løsninger for teksting av video. Se forøvrig U8.

• Etablert løsninger som støtter pedagogisk merittering og 
dokumentasjon av digital kompetanse, se forøvrig U8.

Etablert samarbeid om infrastruktur
• Etablert et sterkt samarbeid i sektoren om utbygging og 

forvaltning av digitale løsninger i undervisningsrom (AV)
Styrket digital innholdsproduksjon/deling
• Etablert tjeneste for deling av digitale læringsressurser.
• Etablert en satsing på løsninger for digital 

innholdsproduksjon, ses i sammenheng med U8.

MU1
MU2
MU5
MU6
MU7
MU8

Initiativ U1 -
Transformasjon av 
undervisning

• Undervisningsformene som preger sektoren i dag har 
utviklet seg lite, er lite studentaktive og utnytter ikke i 
tilstrekkelig grad muligheter som ligger i digital 
teknologi. Det er et ønske at studier skal bli mer fleksible 
for å gjøre det enklere å studere uavhengig av tid og sted 
for å understøtte livslang læring, samt undervisningsformer 
bidrar til økt studentmobilitet. 

• Det er liten eller ingen samordning av digitalisering av 
læringsarealer i sektoren (AV).

• Det er for lite kapasitet og kompetanse på digital 
innholdsproduksjon og det mangler mekanismer for deling 
av digitale delingsressurser.

• Læringsplattformene og digital innholdsproduksjon må 
oppfylle kravene for tilgjengelighet (Universell 
utforming).

• Sektoren mangler tekniske løsninger som understøtter 
arbeid med pedagogisk merittering og dokumentasjon av 
digital kompetanse. 

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B88AE4E37-ABA4-4481-B5A3-09A2243C9FC4%7D&file=U1%20Underst%C3%B8tte%20studentaktive%20l%C3%A6ringsformer.docx&action=default&mobileredirect=true


Initiativ U2 – Nye vurderingsformer

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

Summativ vurdering, eller vurdering av læring er 
nå implementert i form av eksamen, hvor hensikten 
primært er å dokumentere oppnådd læringsutbytte 
ved enden av et studieløp samt å kunne sette karakter 
som kan inngå i studentens vitnemål. 
Det er behov for å fornye dagens todelte løsning samt 
se på utvidet bruk av løsningene til nye former for
underveisvurdering.

Formativ vurdering brukes om læringsstøttende og 
motivasjonsfremmende vurderingsformer. Studentene 
ser på tilbakemelding som viktig (ref. NOKUTs
Studiebarometer). Dette er tilbakemelding fra lærer, 
men kan også være selv- eller medstudentvurdering.
Det er behov for å ta mer i bruk formativ vurdering og 
etablere støtte for dette rundt e-læringsplattformene.

• Forbedret Digital Eksamen, herunder etablert et 
veikart for dagens løsninger. Ivaretatt samspill og 
integrasjoner mellom e-læringssystemene, FS og 
3-partsapplikasjoner.

• Utredet utvidet bruk av verktøyene til flere former 
for underveisvurdering.

• Systemstøtte for tilbakemelding til studenter, 
inklusive automatisert tilbakemelding, i 
sammenheng med både summativ og formativ 
vurdering.

• Avklart «best practice» innen formativ vurdering 
for og som læring.

• Avklart behov for endringer i lovverket
• Tilrettelagt for mer bruk av formativ vurdering 

med egnet støtte i læringsstøtte- og evt 
også eksamensplattformer.

MU1 - aktiviserende og 
varierte lærings- og 
vurderingsformer, 
samt:
MU5
MU6

Initiativ U2 - Digitale 
vurderingsformer

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B77f8929a-e275-4436-86cb-c1e79965cfa3%7D&action=edit&wdPid=697adfa5


Initiativ U3 – Læringsanalyse

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Utdanningsinstitusjonene ønsker å forbedre 
studiekvaliteten, oppnå bedre 
studentgjennomstrømning og hindre frafall. De 
trenger virksomhetsinnsikt om 
undervisningsprosessen

• Utdanningsforskning har behov for data om 
læringsprosessen slik at denne blir mer 
datadrevet

• Det er behov for å utvikle digitale løsninger for 
innsamling av data om læring

• Forbedrede læringsprosesser gjennom løpende 
automatisert innhenting og analyse av data

• Felles tjeneste for læringsanalyse gir valide 
læringsdata om undervisnings- og 
læringsprosessen til nytte for

• lærere og studenter
• utdanningsforskere
• virksomhetene

• Avklart juridiske problemstillinger rundt 
innhenting og lagring av læringsdata.

• Felles LRS (Learning Record Store); et sted å lagre 
læringsdata

MU1
MU5
MU8

Initiativ U3 - Læringsanalyse

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3EA01732-6548-4F83-BF27-73A4C4374F20%7D&file=U3%20L%C3%A6ringsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true


Initiativ U5 – Optimalisering av studieadministrative prosesser 
og løsninger

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• For å transformere utdanningen, er standardiserte 
studieadministrative prosesser og fleksible 
løsninger et viktig grunnlag, ikke minst i 
et livslangt læringsperspektiv. 

• Studenter kan få en enklere og bedre tilpasset 
studiehverdag ved at vi tar i bruk ny teknologi for 
eksempel ved å bruke AI og automatiserer flere 
studieadministrative prosesser. 

• Vi trenger blant annet løsninger for 
timeplanlegging som ivaretar behov for 
undervisningsrom tilpasset nye læringsformer.   

• Det er et politisk mål at flere studenter reiser på 
utvekslingsopphold. Det er behov for en effektiv 
løsning for å understøtte prosessen rundt dette. 

• Det er behov for at data tilgjengeliggjøres, 
gjenbrukes og deles mellom systemer og 
organisasjoner.

• Strukturert arbeid med tiltak ut fra et omforent 
veikart for fremtidens studieadministrative 
systemer og plattformer.

• Plattformer tilrettelagt for flyt av data for å realisere 
løsninger og gi gode brukerreiser gjennom sømløse 
integrasjoner

• Realisert nye, digitaliserte studieadministrative 
prosesser og applikasjoner som for eksempel:
o Praksis og arbeidslivskontakt
o Studentmobilitet og virtuell mobilitet
o Digitaliserte vitnemål og samlet oversikt over 

kompetanse
o Emneevaluering, studieplan og kvalitetsarbeid
o Timeplanlegging og allokering av 

undervisningsrom
o Digital studentassistent som for eksempel 

Deakin Genie

MU5
MU1
MU6
MU8

Initiativ U5 - Optimalisering 
av studieadministrative 
prosesser og løsninger

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7BF6BBA-6CDC-490A-A6BF-EA274809F850%7D&file=U5%20Transformasjon%20av%20studieadministrative%20prosesser%20og%20plattformer.docx&action=default&mobileredirect=true


Initiativ U6 – Effektivisering og forbedring av opptaksprosesser-
og løsninger

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

For universitetene er viktig å få rekruttert kvalifiserte 
studenter på en mest mulig effektiv måte. Søkerne 
forventer rask tilbakemelding om hva de er kvalifiserte 
for eller hva de eventuelt mangler. Opptaksregler og 
gjennomføring av opptak er et strategetisk verktøy for 
utdanningsinstitusjonene og politikk

• Dagens utfordring er at opptakssystemet er 
gammelt, ikke håndterer skalering og er svært 
sårbart.

• Utdanningsinstitusjonene har behov for flere 
typer nasjonale opptak.

• Det er store gevinster å hente for institusjonene 
ved å tilrettelegge for flere typer nasjonale 
opptak. 

• Modernisert opptakssystem (SO) tilrettelagt for 
fagskoleopptak, felles nasjonalt masteropptak og 
andre fellesopptak

• Felles opptaksforskrift
• Opptakssystem tilrettelagt for livslang læring
• System for å kunne simulere opptak
• Tilrettelegge førstelinjetjeneste for chatbot løsning 

for å effektivisere og 
• System for håndtering av dokumenter 
• Modernisert system for håndtering av vitnemål fra 

videregående skole (NVB)
• API for SO og NVB
• Veiledning på nett for søkere med utenlandsk 

utdanningsbakgrunn
• Data om opptaksprosesser og inntakskvalitet som 

kunnskapsgrunnlag for rekruttering og læring

MU3
MU6
MU8

Initiativ U6 - Effektivisering 
og forbedring av 
opptaksprosesser og 
løsninger

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bc7768b43-2e0d-44fd-b9a9-e2c4132ddbcc%7D&action=edit&wdPid=656190ec


Initiativ U7 – Utdanningsplattform

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

I et perspektiv av 5 – 10 år er det forventet å se en 
mer enhetlig og integrert tilnærming til det som er 
realisert som læringsplattformer, eksamensløsninger 
og studieadministrative løsninger innenfor en felles 
åpen integrasjonsarkitektur hvor tredjepartsløsninger 
lett kan introduseres. Next Generation Digital Learning 
Environment (NGDLE) som ble lansert av EDUCAUSE 
har så langt ikke materialisert seg i stor grad.

Behov for å utdype konsept og mål i inneværende 
periode slik at løpende utvikling av dagens løsninger 
og plattformer passer inn i konseptet for neste 
generasjon.

• I inneværende periode
• Fulgt med på tilbudet på verdensmarkedet for å 

være klar til å utnytte mulighetene når de 
begynner å komme på plass

• Etablert et definert konsept og rammeverk som 
legger til rette for at f.eks. EdTech-industrien kan 
bidra til økt kraft i transformasjonen

• Videreført arbeidet med en åpen integrasjons-
løsning og avklart prinsipper for integrasjon og 
hvilke data som skal forvaltes av sektoren selv

• Gitt studenter tilgang til et moderne, personlig 
læringsmiljø som legger til rette for både 
individuelle læringsopplegg, samarbeidslæring og 
fleksibilitet. Generelt understøtte U1, U2 og U5.

• Lærere har fått et bredt tilbud av applikasjoner 
tjenester som støtter gjennomføringen av 
utdanningen

MU3, MU5 og MU8

Initiativ U7 -
Utdanningsplattform

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bf389fe10-8ed0-4663-9bae-c303cfb5ee2f%7D&action=edit&wdPid=7c718e5f


Initiativ U8 – Styrke læreres digitale kompetanse knyttet 
til nye pedagogiske tilnærminger og vurderingsformer.

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

Digitaliseringsstrategien: «Styrke lærernes digitale 
kompetanse til å gjennomføre omlegging og 
videreutvikling av læringsprosesser med utgangspunkt 
i de nye mulighetene digitalisering gir». Initiativet 
handler om å gi lærere utdanningsfaglig kompetanse 
for en digital tid og kompetanse om god bruk av 
digitale hjelpemidler i undervisningen.

• Dagens utfordring er at tiltakene i regi av den 
enkelte institusjon ikke skalerer, dvs. ikke når fram 
til det store antall lærere innen en akseptabel 
tidshorisont.

• Må adressere bredere gruppe enn de som skal ha 
formelle basiskurs i pedagogikk.

• Tiltak må i større grad ta i bruk digital teknologi i 
kombinasjon med lokale prosesser på instituttnivå 
eller studieprogramnivå.

• Tilrettelagt for erfaringsdeling på tvers, kartlagt status og 
foreslått et sett felles tiltak.

• Samlet læringsmateriell og erfaring med bruk av det, og 
tilgjengeliggjort dette for hele sektoren.

• Koblet digital kompetanseutvikling mot forskrift om 
ansettelser og opprykk.

• Avklart og eventuelt tilrettelagt for felles utvikling på tvers 
av institusjoner av:

• læringsmateriell om "hvordan bruke digitale 
verktøy for å fremme læring" Må utvikles 
spesialtilpassede versjoner for ulike fagretninger.

• felleskurs i Canvas, Inspera og andre løsninger som 
mange institusjoner bruker, som er 
målgruppetilpassede/ kontekstavhengige versjoner 
av standardkurs fra leverandører

• Funnet fellesløsninger for å dokumentere den digitale 
kompetansen til de ansatte.

MU4 - Lærere har god 
digital og pedagogisk 
kompetanse.

MU7 - Ledere legger til 
rette for at hele fagmiljøet 
bruker digitalisering for å 
heve kvaliteten

Initiativ U8 - Digital 
kompetanse

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B743A62D1-268E-42FC-B39F-6518CB784051%7D&file=U8%20Digital%20kompetanse.docx&action=default&mobileredirect=true


Forskning



Målbilder Forskning

• MF1: Forskeren har tilgang til vitenskapelige publikasjoner, tidligere forskningsdata og offentlige 
data som grunnlag for sitt arbeid

• MF2: Resultater fra forskningen (publikasjoner, data og annet) er gjort enkelt gjenfinnbare og i så 
stor grad som mulig gjort tilgjengelige for gjenbruk

• MF3: Det er etablert et oversiktlig og brukervennlig tjenestetilbud som støtter både faglige og 
administrative oppgaver innen forskning

• MF4: Forskeren har tilgang til tjenester som gjør det mulig å samhandle effektivt med andre 
forskere på tvers av fag og sektorer, nasjonalt og internasjonalt.

• MF5: Forskeren har tilgang til opplæring som gir kompetanse til å utnytte tjenestene optimalt

• MF6: Forskningsledere på alle nivåer har god tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag
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MF1

MF2

MF3

MF4

MF5

MF6



Initiativoversikt Forskning
# Initiativ

Aktiviteter Gevinst-
type Ansvar Målbilde

(kode)2019 2020 2021 2022-2025

F1 Profesjonalisert forskningsstøtte. Støttetjenester som 
forenkler alle trinn i forskningsprosessen og sikrer at 
registrert informasjon kan gjenbrukes.

Etablere nasjonal ID for 
prosjekt. Planlegge 

tjenestekjeden.

Starte etablering av 
nasjonalt vitenarkiv. 

Realisere gjenbruk av 
metadata.

Videreutvikle Avhenger av tidligere 
planer

O/T Hoved: Unit
Delprosjekter:
Unit, NSD, 
Sigma2, NFR

MF3

F2 Felles opplæringstilbud. Forskere og administratorer skal 
enkelt finne den hjelpen og veiledningen de trenger, når de 
trenger den.

Planlegging Etablere nasjonal 
plattform for e-læring

Videreutvikle O Institusjonene,
Tjenestelevera
ndører inkl Unit

MF5

F3 Tjenester for å støtte samarbeid. Forskere skal enkelt og 
sømløst kunne samarbeide med kolleger nasjonalt og 
internasjonalt og på tvers av fagområder

Etablere i regi av IMD.
Utrede om det 

trengs mer

Avhenger av resultat av 
utredning

Avhenger av 
resultat av utredning

T Unit,
Forsknings-
institusjonene

MF4

F4 Koordinering av tiltak for åpen forskning. Tiltak hos ulike 
aktører for å fremme Åpen forskning (Open Science) blir 
koordinert på en måte som bidrar til å øke den samlede 
effekten, og alle interessenter er godt informert.

Etablere 
koordineringsfunksjon 

og arbeidsgrupper. 
Fordele roller og ansvar.

Koordinering og 
informasjon

Koordinering og 
informasjon

Koordinering 
og informasjon

T Unit, BOTT,
UHR, NFR

Alle?

F5 Åpne publikasjoner. Alle norske vitenskapelige publikasjoner 
skal være åpent tilgjengelige innen 2024 (Open Access), og 
Norge skal bidra i det internasjonale arbeidet for å sikre at 
dette også skjer internasjonalt.

Forhandlinger. Vitenarki
v for de som ikke har. 

Statistikk. Vurdere 
insentivsystemer.

Forhandlinger. 
Videreutvikle statistikk. 
Finansieringsordning. 

Insentivsystemer?

Forhandlinger. Ellers 
avhengig av 
utviklingen.

Avhengig 
av utviklingen.

T Unit, BOTT, 
UHR, NFR

MF1, MF2

F6 Tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Forskningsdata fra 
norske prosjekter skal følge FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, 
tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare).

Planlegge. Beskrive 
rollen som datakurator.

Starte samordning av tj
enester for dataarkiv 

og datahåndteringsplan

Avhenger 
av resultat av 
planlegging

Avhenger av 
utviklingen

T Unit, NSD, 
Sigma2, BOTT, 
UHR, NFR

MF1, MF2

F7 Tilgang til offentlige data. Mer effektive rutiner for forskere 
som trenger tilgang til offentlige data som grunnlag for sin 
forskning.

Kartlegge eksisterende 
tjenester og behov. 

Single sign-on.

Avhenger av resultat av 
kartlegging

Avhenger av 
resultat av kartlegging

O DIFI, SSB, Dir. 
for eHelse

MF1

F8 Felles tjenester for lagring og beregninger. Sikre at alle 
forskere har tilgang til generiske tjenester for lagring og 
beregning.

Koordinere med 
parallelle prosesser, 

utrede og evt. planlegge
fremtidig initiativ

Avhenger av resultat av 
utredning

Avhenger av resultat 
av utredning

Produksjon + 
videreutvikling

O Uninett, 
Sigma2, BOTT, 
NFR

MF3

F9 Gode rapporter og beslutningsstøtte. Ledere skal ha tilgang 
til informasjon de trenger for å kunne ta gode beslutninger 
og strategiske valg.

Videreutvikling Videreutvikling Videreutvikling O Unit, NSD MF6
16Utkast08.02.2019



Initiativ F1 – Profesjonalisert forskningsstøtte

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Porteføljen av støttetjenester til forskere består i 
dag av en rekke tjenester som i liten grad 
samhandler, der noe funksjonalitet overlapper og 
noe funksjonalitet mangler.

• Det er behov for bedre og mer integrerte 
støttetjenester både for forskere og for 
administrativt personell.

• Det må legges til rette for økt gjenbruk av data 
gjennom de enkelte trinn i forskningsprosessen.

• Dette initiativet berører ikke gjennomføringen av 
selve forskningen.

• En omforent enighet om en langsiktig plan for 
videreutvikling av støttetjenester på området.

• Støttetjenester som sikrer gjenbruk av registrert 
informasjon og slik forenkler nødvendige 
administrative oppgaver i forskningsprosessen.

• Støttetjenester som sammen dekker nødvendige 
funksjonskrav uten å overlappe hverandre (jfr. 
også utredningen av et nasjonalt vitenarkiv).

• Et felles kodeverk og begrepsapparat i alle 
relevante tjenester.

• Bedre utnyttelse av tid avsatt til forskning.

MF3 – Forskeren har 
tilgang til et oversiktlig 
og brukervennlig 
tjenestetilbud som 
støtter både faglige og 
administrative 
oppgaver

Initiativ F1 –
Profesjonalisert 
forskningsstøtte og -
administrasjon

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/EYbRQGIbavZNjvMOCC_Qm_cB7rp3i2itTBM6OpYAzljC0g?e=8a8WIS


Initiativ F2 – Felles opplæringstilbud

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Gevinstrealisering av digitale løsninger krever at 
brukerne ønsker og evner å ta dem i bruk, og på 
riktig måte. Gode, pedagogiske innføringer gir 
bedre implementering og gevinstrealisering.

• I dag utvikles opplæring delvis av 
tjenesteleverandørene og delvis av institusjonene 
selv. Mange institusjoner jobber parallelt med 
opplæringsmateriell for de samme tjenestene.

• Det kan være tidkrevende for en bruker å skulle 
finne fram til god og relevant opplæring. 
Konsekvensen kan bli at de velger å ikke ta i bruk 
tilgjengelige tjenester eller bruker tjenestene feil.

• Oversikt over eksisterende opplæringsressurser 
hos institusjonene og nasjonale leverandører, 
samt over områder der det mangler 
opplæringsressurser

• Krav fra forskningssiden til initiativ 
for felles plattform for opplæringsressurser

• /Stille krav til initiativ for felles plattform for 
opplæringsressurser som ivaretar behovene til 
forskning

• Enighet om områder der det vil gi gevinst å lage 
nytt, felles opplæringsmateriell eller løfte lokale 
initiativ til nasjonalt nivå

• Samle og produsere opplæringsressurser til felles 
plattform

MF5 – Forskeren har 
tilgang til opplæring 
som gir kompetanse til 
å utnytte tjenestene 
optimalt

Initiativ F2 - Felles 
opplæringstilbud

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/Delte%20dokumenter/Omr%C3%A5de%20Forskning/Initiativer/F2%20Felles%20oppl%C3%A6ringstilbud.docx?d=w892ab502fe4b470a9f4a275c1046142a&csf=1&e=2zVjs2


Initiativ F3 – Tjenester for samarbeid og samhandling

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Forskere savner verktøy som legger til rette for 
samarbeid med deltakere i andre organisasjoner, 
både nasjonalt og internasjonalt og som 
forenkler tilgang til felles systemer når en forsker 
flytter fra en institusjon til en annen.

• Spesielle problemstillinger knyttet 
til samarbeid nasjonalt og internasjonalt 
om sensitive data.

• Det er behov for videre utvikling av 
autentiseringsløsninger som Feide, men også for 
at eksisterende tjenester tar i bruk nye muligheter 
som Feide tilbyr, for eksempel for tilkobling av 
brukere som i utgangspunktet ikke bruker Feide.

• Generelle løsninger for kontorstøtte vil dekke 
deler av behovet, men neppe alt.

• Tjenesteportefølje for samarbeid som bidrar til:
• Raskere gjennomføring av prosjekter pga mer 

effektivt samarbeid
• Flere samarbeidsprosjekter fordi det blir mer 

fristende å samarbeide
• Økt transparens i forskningsprosessen
• Bedre kvalitet på forskningsresultatet

• Generelle tjenester som legger 
til rette for samarbeid (Samarbeid med 
Fagutvalg for administrative tjenester og 
Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data), 
for eksempel felles autentisering og pålogging, 
videokonferansetjenester, tjenester for å dele data

• Beskrivelse av eventuelle andre behov for 
samarbeid i forskning i både UH, helse- og 
instituttsektoren

MF4 – Forskeren har 
tilgang til infrastruktur 
og verktøy som gjør det 
mulig å samhandle 
effektivt med andre 
forskere på tvers av fag 
og sektorer, nasjonalt 
og internasjonalt

Initiativ F3 - Tjenester for 
samarbeid

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/Delte%20dokumenter/Omr%C3%A5de%20Forskning/Initiativer/F3%20Tjenester%20for%20%C3%A5%20st%C3%B8tte%20samarbeid.docx?d=wf248c08c311f498bad4b19164ed8a80f&csf=1&e=lwsP02


Initiativ F4 – Koordinering av tiltak for åpen forskning

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Både EU, den norske regjeringen og 
Forskningsrådet har åpen forskning som mål. Unit 
har ansvar for å koordinere og være en pådriver i 
arbeidet på tvers av 

• Realisering av åpen forskning forutsetter 
samarbeid mellom alle involverte aktører. De 
viktigste er ulike myndigheter som stiller krav, 
finansieringsorganisasjoner, forlag/utgivere, 
forskningsutførende institusjoner, leverandører av 
forskningsinfrastruktur og forskerne selv.

• Ulike kilder (EU, Wikipedia) definerer åpen 
forskning som å omfatte blant annet åpne 
publikasjoner, åpne data, åpen kildekode, åpen 
metode, åpen evaluering, åpen policy, åpne 
verktøy, åpen innovasjon.

• Koordinering og samarbeid mellom 
interessentene, blant annet koordinering av tiltak i 
denne handlingsplanen, Forskningsrådets 
Strategi for Open Science og UHRs tiltaksplan 
for åpen forskning.

• Økt kvalitet på forskningen, raskere 
forskningsprosess, økt gjennomsiktighet 
i vurdering av forskning og forskere, 
økt tilgang til forskningsresultater, og å invitere 
flere personer inn i forskningsprosessen.

• Revitalisere openaccess.no og etablere 
openscience.no som felles nettsteder for 
informasjon fra både Unit, Forskningsrådet og UHR

• Identifisere, beskrive og skille ut flere oppgaver 
innen åpen forskning som egne initiativer 
ettersom de blir modne for det, (f.eks. 
Vurdering/evaluering av forskning)

Alle 6 målbildene

Initiativ F4 - Åpen forskning

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/Delte%20dokumenter/Omr%C3%A5de%20Forskning/Initiativer/F4%20%C3%85pen%20forskning.docx?d=w9cdf226a459744478e1400bd99cf4a9e&csf=1&e=C4gcIp


Initiativ F5 – Åpne publikasjoner

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• De fleste vitenskapelige artikler blir fortsatt 
publisert i tidsskrift med abonnementspriser som 
hindrer mange norske forskere i å få tilgang. Det er 
behov for å gi alle forskere, næringslivet og 
offentlig forvaltning tilgang til et best mulig 
kunnskapsgrunnlag.

• Den norske regjeringen vedtok i 2017 at alle 
norske vitenskapelige publikasjoner skal være 
åpent tilgjengelige fra 2024. EUs mål er at dette 
skal skje allerede fra 2020.

• I sommer vedtok EU, ERC og en rekke europeiske 
forskningsråd «Plan S», som krever åpen 
publisering i alle prosjekter som startes etter 
januar 2020.

• For å oppfylle kravene er det behov for betydelige 
endringer i både kultur, prosesser og 
støttetjenester.

• Tilgang for forskere, næringsliv, offentlig 
forvaltning og allmennheten til alle vitenskapelige 
publikasjoner.

• Rettighetene til publikasjoner gis ikke til forlagene.
• Nye typer avtaler med både gamle og nye forlag.
• Endrede pengestrømmer slik at midler 

til publisering er tilgjengelig der det trengs. 
Alle forskere har mulighet til å publisere.

• Tilgang til enkel lagring av publikasjoner i 
vitenarkiv for alle.

• Endrede rutiner for vurdering av forskere og 
forskningsmiljøer.

• Nasjonale tjenester som er samordnet med 
internasjonale strategier og tjenester.

• Bedre muligheter for å etterprøve forskning
• Mulighet til raskere å bygge på tidligere forskning.
• Forhåpentligvis lavere kostnader pr artikkel.

Initiativ F5- Åpne 
publikasjoner

MF1 - tilgang til 
forskningsdata
MF2 - data er 
tilrettelagt for gjenbruk

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/Delte%20dokumenter/Omr%C3%A5de%20Forskning/Initiativer/F5%20%C3%85pne%20publikasjoner.docx?d=w53f09bc1ea654f4681bad242b4cb5eec&csf=1&e=0ZNHXG


Initiativ F6 – Tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling 
av forskningsdata slår fast at forskningsdata skal 
håndteres og tilrettelegges slik at verdiene kan 
utnyttes best mulig.

• Langtidsmelding for forskning og høyere 
utdanning 2019-2028 og Digitaliseringsrundskrivet 
framhever at økt digitalisering og digitale 
verdikjeder genererer store mengder data og ber 
virksomheter ta stilling hvilke data som kan bli en 
nøkkelressurs for næringslivet. 

• Forskere, næringsliv, offentlig forvaltning og 
allmenheten skal kunne nyttiggjøre seg 
forskningsdata.

• Data bør gjøres tilgjengelige i maskinlesbare
formater.

• Forskningsdata fra norske prosjekter følger FAIR-
prinsippene (gjenfinnbare, 
tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare). I 
Norge skal forskningsdata være så åpne som mulig 
og så lukket som nødvendig

• Forskere, næringsliv, offentlig forvaltning og 
allmennheten får tilgang til forskningsdata og kan 
bygge videre på tidligere forskning.

• Det er en norsk node for Research Data Alliance 
(RDA) og norske tjenester er gjenfinnbare 
internasjonalt (EOSC, OpenAIRE)

MF1 - tilgang til 
forskningsdata
MF2 - data er 
tilrettelagt for gjenbruk

Initiativ F6 - Åpne data

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/EZFDHoEiTTFPsd9iEf8csUUBwNDS59tSHmqUcq76W_S-Vg?e=4Xkld3


Initiativ F7 – Tilgang til offentlige data

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Forskere har stort behov for å kunne bruke data 
fra ulike offentlige kilder i sin forskning.

• Forskere opplever dagens løsninger som 
tungvinte og dyre – i praktisk bruk.

• Forskere ønsker større tilgang til å kunne 
kombinere data fra ulike offentlige kilder, på en 
enklere måte. 

• Spesielt for sensitive data er det i dag krevende å 
få lov til å kombinere flere datasett.

• Mer effektive rutiner for å håndtere forespørsler 
fra forskere om tilgang til offentlige data.

• Enklere tilgang til å bruke nødvendige offentlige 
data som grunnlag for forskning, herunder også 
sensitive offentlige data.

• Rutinene for tilgang til offentlige data ivaretar 
hensynet til at forskeren kan trenge adgang til å 
kombinere de ønskede datasettene.

MF1 – Forskeren har 
tilgang til 
vitenskapelige 
publikasjoner, tidligere 
forskningsdata og 
offentlige data som 
grunnlag for sitt arbeid

Initiativ 7 – Tilgang til 
offentlige data

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/ESz2EDC1a3hJkg8GzcdUmWMBiW0txa7drXcF7tLWLumi6g?e=hv3PZN


Initiativ F9 – Gode rapporter og beslutningsstøtte

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Forskningsledere på alle nivåer har behov for godt 
datagrunnlag for å fatte beslutninger knyttet til 
ulike forskningsaktiviteter.

• Det fins i dag tjenester med rapporter og 
visualiseringer på grunnlag av Data i 
forskningsinformasjonssystemet Cristin (DUCT), 
Nasjonal infrastruktur for bibliometri (under 
etablering), bruksstatistikk fra 
konsortieadministrasjonssystemet Edvarda, 
statistikk fra Brage og analyser fra 
biblioteksystemet Alma analytics.

• Det er ønskelig å videreutvikle tjenestene over og 
få definert ytterligere behov

• Tilgang for ledere på alle nivåer til informasjon de 
trenger for å kunne ta gode beslutninger 
og strategiske valg.

• Kartlegging av hva sektorene opplever å få dekket 
og hvilke forbedringer som etterlyses.

• Videreutviklede tjenester på følgende områder:
• Rapporter for prosjekter i Cristin
• Rapporter for helseforskningsprosjekter
• Rapporter for oppfølging av åpen tilgang
• Rapporter over publisering
• Bruksstatistikk for konsortieavtaler
• Statistikk fra vitenarkiv 
• Statistikk/analyser fra biblioteksystem

• Tjenester der data fra forskning samkjøres med 
data fra andre områder og gjøres tilgjengelig i 
felles system for virksomhetsstøtte

• resultater og til ras

MF6 – Forskningsledere 
på alle nivåer har god 
tilgang på informasjon 
og beslutningsstøtte

Initiativ F9 - Gode 
rapporter og 
beslutningsgrunnlag

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/Delte%20dokumenter/Omr%C3%A5de%20Forskning/Initiativer/F9%20Rapporter%20og%20beslutningsst%C3%B8tte%20basert%20p%C3%A5%20gode%20data.docx?d=wf2357e52de934261bdd3b66fdaf5dd6a&csf=1&e=AZg98E


Administrasjon, ledelse og kontorstøtte



Målbilde Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

26

Utkast

08.02.2019

Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående 
administrative behov

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

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

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

Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte

MA1

MA1.1

MA1.2

MA1.3

MA2

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

MA3

• Sektoren vil samordne sin innsats i utvikling og forvaltning av løsninger for 
administrative behov, inkludert kontorstøtte

• Felles forvaltning for sektoren må etableres etter at man har fått på plass 
felles systemportefølje, dette er et viktig tiltak for gevinstrealiseringen

• Ledelsen trenger å se helheten på tvers av alle fagområdene: studie-, 
forsknings-, ledelses- og generisk administrasjon

• Det er et behov for fremtidsrettede verktøy for beslutningsstøtte

• Fokus på gjennomføring av tilstrekkelig god opplæring for ansatte i forbindelse 
med innføring av nye systemer

• Standardisering av arbeidsprosesser er et viktig ledd i gjennomføring av en 
felles systemportefølje for sektoren

• Brukerfokus og brukervennlige tjenester er viktig for sikre gevinstrealisering, 
og dette må ha tilstrekkelig fokus i alle tiltak som gjennomføres

• Ny teknologi gir store muligheter for å automatisere prosesser som i dag er 
manuelle

• Fremtidige tjenester skal legge til rette for digital samhandling, og være 
tilgjengelige på både PC, smarttelefon og nettbrett – uavhengig av 
om brukerne er på kontoret, på reise eller andre steder



Initiativoversikt Administrasjon, ledelse og kontorstøtte
# Initiativ

Aktiviteter Gevinst-
type Ansvar Målbilde

(kode)2019 2020 2021 2022-2025

A1 Felles tjeneste økonomi, lønn og regnskap gjennom 
DFØ. Løsningen skal understøtte forretningsprosesser innen 
økonomi, lønn, budsjett, bestilling til betaling, fordring til 
innbetaling og prosjektøkonomi.

Utvikling av tjenester Etablering av tjenester 
BOTT

Forberedelser øvrige

Etablering av 
tjenester BOTT. 

Forberedelser øvrige. 
Innføring 1. pulje 

BOTT

2022-2023: 
Innføring 2. pulje 

BOTT
Fra 2024: 

Innføring øvrige 
puljevis

O BOTT, Unit MA1

A2 Felles tjeneste for saksbehandling og arkivering.
Arkivering skal gjøres fra fagsystemer mot en arkivkjerne, som 
integrert del av saksbehandling.

Kravutarbeidelse, 
anbudsforespørsel, 

konkurranse, tildeling

Etablering av 
tjenesten

Første BOTT-
institusjoner tar 
tjenester i bruk

Siste BOTT-
institusjoner tar 
tjenesten i bruk, 
øvrige fases inn

O BOTT, Unit MA1

A3 Felles tjeneste for strategisk HR.
Løsningen skal omfatte bemanningsplanlegging, rekruttering, 
mottak og oppstart, medarbeideroppfølgning, lønnsforhandling, 
arbeidsmiljøutvikling og HR-analyse

Forprosjekt: plan for 
videre arbeid. Anbud.

Anskaffelse.
Etablering av 

tjenesten

Utrulling av tjenesten Tjenesten forvaltes O BOTT, Unit MA1

A4 Felles program for heving av generell digital kompetanse
hos ansatte, i samarbeid med andre fagområder

Under avklaring Under avklaring Under avklaring Under avklaring O Unit? MA3

A5 Felles tjeneste for beslutningsstøtte for ledere på alle nivåer, 
basert på samarbeid mellom forskning, utdanning og 
administrasjon

Under avklaring Under avklaring Under avklaring Under avklaring T Unit? NTNU? MA2

A6 Felles tjenester for kontorstøtte, prosjektledelse og klientdrift 
med effektive felles arbeidsmåter og høy 
felles brukerkompetanse, effektiv samhandling på tvers av 
fagområdene og stordriftsfordeler.

Mulighetsstudie: 
Avklaring av hva som 
skal gjøres felles og 

hvordan

Forprosjekt: plan for 
videre arbeid

Anskaffelse Utrulling og 
forvaltning av 

tjenester

O Unit, BOTT? MA1

A7 Felles tjeneste for strategisk innkjøp. Felles anskaffelses- og 
kompetansesenter

Forprosjekt/
Analyse

Prosjekt Innføring/ utrulling Gevinstrealisering O Unit MA1, MA3



Initiativ A1 – Felles tjeneste økonomi, lønn og regnskap 
gjennom DFØ

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• BOTT-institusjonene har inngått et forpliktende 
samarbeid for å etablere felles systemløsninger og 
standardiserte prosesser innen økonomi og lønn 
med DFØ som leverandør. 

• Løsningen skal understøtte forretningsprosesser 
innen økonomi, lønn, budsjett, bestilling til 
betaling, fordring til innbetaling og 
prosjektøkonomi.

• Det er stort potensiale for både kvalitative og 
kvantitative gevinster i sektoren. Målet er at 
de felles systemløsninger og standardiserte 
arbeidsprosesser som nå er planlagt innenfor 
BOTT-samarbeidet også skal innføres i øvrige 
institusjoner.

• Standardisering, forbedring og effektivisering av 
arbeidsprosesser, basert på utnyttelse av moderne 
teknologi

• Robusthet i forhold til å møte vekst i sektoren, 
både i forhold til antall studenter, antall forskere, 
økt samhandling, økte transaksjons- og 
informasjonsmengder

MA1- Det er etablert 
en felles 
systemportefølje som 
løser tverrgående 
administrative behov 

https://unitdir.sharepoint.com
/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/EdA
bQ0jHK5tKsMWdpjZkT0UBSdY
Zz6fCXaQuEMjlZnhsmQ?e=NE
v9sZ

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EdAbQ0jHK5tKsMWdpjZkT0UBSdYZz6fCXaQuEMjlZnhsmQ?e=NEv9sZ


Initiativ A2 – Felles tjeneste for saksbehandling og arkivering

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Saksbehandling og arkivering er i rask faglig 
utvikling. En fremtidig løsning 
for dokumentasjonsforvaltning har en arkivkjerne 
heller enn et arkivsystem

• Arkivering skjer direkte i fagsystemer, som 
integrert del av saksbehandling.

• Mer effektiv saksbehandling

• Mer nytte av arkivert materiale i arbeidsprosessene

• Bedre kvalitet på arkivering og 
dokumentasjonsforvaltning

• Bedre dokumentfangst

MA1- Det er etablert 
en felles 
systemportefølje som 
løser tverrgående 
administrative behov

https://unitdir.sharepoint.com
/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/ETJB
2qRYu_9PvOLhLyrLM5gBa0B_
NHYkuOKAYrMb5m8yTw?e=e
7gI2z

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/ETJB2qRYu_9PvOLhLyrLM5gBa0B_NHYkuOKAYrMb5m8yTw?e=e7gI2z


Initiativ A3 – Felles tjeneste for strategisk HR

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Virksomhetene har behov for bedre løsninger til å 
understøtte strategiske HR-prosesser. BOTT har 
etablert en egen HR gruppe som jobber med en 
konseptfase for strategisk HR.

• Følgende prosesser omfattes av 
analysen: Strategisk bemanningsplanlegging og 
ressursstyring, rekruttering, mottak og oppstart 
(onboarding), medarbeideroppfølgning, 
lønnsfastsetting og lønnsforhandling, 
arbeidsmiljøutvikling og HR-analyse

• Øvrige virksomheter må involveres i arbeidet, slik at 
man kan etablere en prosess for å realisere en 
fremtidig nasjonal fellestjeneste for alle 
virksomheter innen dette området.

• Standardisering, forbedring og effektivisering av 
arbeidsprosesser, basert på utnyttelse av moderne 
teknologi

• Robusthet til å møte vekst i sektoren, både vekst i 
antall studenter og ansatte, og økt samhandling og 
økt informasjonsmengde

• Modernisering av HR-funksjonen og økt fokus på 
analyse og støtte til fagområdene utdanning, 
forskning og administrasjon

MA1- Det er etablert 
en felles 
systemportefølje som 
løser tverrgående 
administrative behov 

https://unitdir.sharepoint.com/:
w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/EecYii
x-
qdNDleMBRtpmO9wBCX_PV8vy
3lGgWBBAQ0UfJw?e=23epZk

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EecYiix-qdNDleMBRtpmO9wBCX_PV8vy3lGgWBBAQ0UfJw?e=23epZk


Initiativ A4 – Felles program for heving av generell digital 
kompetanse

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Gevinstrealisering av digitale løsninger krever at 
brukerne ønsker og evner å ta dem i bruk, og 
bruker dem slik de er ment å brukes.

• Sektoren må fokusere mer på å gjennomføre 
opplæring for systemer.

• Digital kompetanse samt gode, pedagogiske 
innføringer i nye systemer senker terskelen og 
sikrer at systemene brukes optimalt.

• I dag er opplæring lagt til hver enkelt leverandør, 
eller institusjon. Format, innhold og tilgang 
til opplæringsmateriell varierer.

• Ved å få en felles tilnærming til opplæring blir det 
enklere og billigere å tilby opplæring til brukerne 
av god kvalitet

• Heving av digital kompetanse i sektorene i 
samarbeid med andre fagområdene

MA3- Administrative
Ansatte har nødvendig
digital kompetanse til å
utføre
sine oppgaver effektivt
MU? MF?

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/E
Z2Id6TK_6dNv-
rH2bslDlYBaJoR7hgRisntxoc
3_5DXyQ?e=YEebxn

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EZ2Id6TK_6dNv-rH2bslDlYBaJoR7hgRisntxoc3_5DXyQ?e=YEebxn


Initiativ A5 – Felles datalager (EDW) og fellestjeneste for 
beslutningsstøtte for nasjonale styringsindikatorer

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har i 
dag manglende systemstøtte med tilrettelagt 
informasjon for kontinuerlig oppfølging av 
virksomheten mot definerte styringsindikatorer 
(kvalitative og kvantitative)

• Virksomhetene ønsker å kunne utvikle egne 
rapporter og analyser på områder de har 
ytterligere behov for informasjon som grunnlag for 
beslutninger

• Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har 
behov for et fremtidsrettet system for 
beslutningsstøtte som støtter digitale prosesser og 
gir et tilrettelagt verktøy for å se helheten på tvers 
av sentrale forretningsområder (studie-, 
forsknings-, ledelses- og generell administrasjon)

• Felles datalager (Enterprise Data Warehouse – EDW) med 
felles datadefinisjoner for økonomidata fra DFØ (UBW), 
sammenstilt med sentrale datakilder i sektoren 
(innkjøp/faktura, studie, forskning og HR/personal).

• EDW på plass for UiO og UiB innen 01.01.2021 med fokus 
på økonomi-, innkjøps- og fakturadata, før utvidelse med 
flere virksomheter og datakilder

• EDW med datamarts for de ulike forretningsområdene 
tilbyr muligheter for at virksomhetene selv utvikler egne 
rapporter/analyser

• Fellestjeneste for beslutningsstøtte for nasjonale 
styringsindikatorer

• Systemet totalt sett gir informasjon slik at ledelsen på alle 
nivåer kan være pådriver og katalysator for å følge opp og 
gjennomføre strategiske og finansielle målsetninger for 
hele virksomheten

• Systemet totalt sett tilbyr nødvendig datagrunnlag for å 
analysere og bygge opp styringsinformasjon (kvalitativ og 
kvantitativ) som støtter planprosessene og strategivalgene 
satt av virksomhetens ledelse

MA2- Ledelsen har god 
tilgang på informasjon
og beslutningsstøtte

Initiativ 5 - Felles tjeneste 
for virksomhetsstyring

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/Delte%20dokumenter/Omr%C3%A5de%20Administrasjon%20Ledelse%20og%20Kontorst%C3%B8tte/Initiativ/Initiativbeskrivelse%20A05%20Felles%20tjeneste%20for%20virksomhetsstyring.docx?d=w117832d89b084cc584489c2c4b41a293&csf=1&e=h8UONa


Initiativ A6 – Felles tjenester for kontorstøtte og klientdrift

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Systemer for basis kontorstøtte og klientdrift 
brukes på ulike måter, er anskaffet hver for seg og 
forvaltes forskjellig
• Virksomhetene har ikke tilstrekkelige verktøy for 
prosjektledelse av alle typer prosjekter.
• Det utvikles forskjellige arbeidsmåter basert på 
forskjellige plattformer, noe som gir lite felles 
brukerkompetanse

• Det er behov for høy felles brukerkompetanse på 
felles verktøy for å ha effektivt samarbeid
• Det er behov for godt samspill mellom basis 
kontorstøtte, prosjekteledelse og samarbeidsverktøy
• Det kan oppnås vesentlige stordriftsfordeler på 
klientdrift og forvaltning av basisverktøy

• Felles systemportefølje for basis kontorstøtte inkl. 
faglig prosjektstyring og for klientdrift

• Effektive felles arbeidsmåter og høy felles 
brukerkompetanse

• God tilgang til delt informasjon

• Effektiv samhandling på tvers av fagområdene

• Stordriftsfordeler

MA1- Det er etablert 
en felles 
systemportefølje som 
løser tverrgående 
administrative behov

https://unitdir.sharepoint.c
om/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/E
Qe-
vx5SpAtNp5B13Kjjn3kB0Dn
lh2kFaRVdpiPWynNN-
w?e=ahtvaX

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/EQe-vx5SpAtNp5B13Kjjn3kB0Dnlh2kFaRVdpiPWynNN-w?e=ahtvaX


Initiativ A7 – Felles tjeneste for strategisk innkjøp

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Innkjøp følger ikke en felles beste praksis

• Det er svært varierende kompetanse på innkjøp i 
sektoren

• Det er et udekket behov for felles innkjøp

• God felles forståelse og praksis på innkjøp

• Optimal utnyttelse av verktøy og kompetanse

• God styring og rapportering

• Avklaring av hva som bør være felles innkjøp på 
sektornivå og statlig nivå

• Godt samarbeid innenfor statlig sektor

MA1- Det er etablert en 
felles systemportefølje som 
løser tverrgående 
administrative behov
MA3- Administrative
ansatte har nødvendig digit
al kompetanse til å utføre
sine oppgaver effektivt

https://unitdir.sharepoint.co
m/:w:/s/aktivitet-
Fagutvalgfordigitalisering/Ee4
iYVOU_3xFvZBuLibd1JcBcQu
M6J8ml7FzRJPDfEyr0w?e=85I
FE4

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/aktivitet-Fagutvalgfordigitalisering/Ee4iYVOU_3xFvZBuLibd1JcBcQuM6J8ml7FzRJPDfEyr0w?e=85IFE4


Infrastruktur, mellomvare og data



Målbilde infrastruktur, mellomvare og data

• Brukeren har enkel, trygg og riktig tilgang til nødvendige digitale 
ressurser.

• IKT-løsningene snakker sammen.

• Data samles, prosesseres, deles og arkiveres innenfor trygge rammer. 
God håndtering av data gjennom hele livssyklusen bidrar til 
forenkling, forbedring og innovasjon. 

• Infrastrukturen er fleksibel, tilgjengelig og trygg. Den legger til rette 
for mobilitet og utvikling, og har tilstrekkelig kapasitet.

36Utkast08.02.2019

MIMD1

MIMD2

MIMD4

MIMD3



Initiativoversikt infrastruktur, mellomvare og data

37Utkast08.02.2019

# Initiativ
Aktiviteter Gevinst-

type Ansvar Målbilde
(kode)

2019 2020 2021 2022-2025

IMD1 Etablere felles løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) Anskaffelse av IAM-
løsning

Realisering av første 
virksomhet (UiB)

Utrulling i BOTT Utrulling i resten av 
sektoren

O Uninett MIMD1
MIMD2
MIMD3

IMD2 Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for 
integrasjonstjenester (IntArk)

Forslag til 
referanseark.,

teknisk utprøving

Revisjon av 
referanseark., 

implementering
(noen få)

Implementering
(flere)

Vedlikehold av 
referanseark., 

implementering 
(mange)

O MIMD2
MIMD3

IMD3 Øke kvalitet og tilgjengelighet på masterdata 
for studie- og forskningsadministrasjon

Begrepsharmonisering, 
person-, organisasjon-, 

prosjekt- og 
emneregister

Bruksgjennomgang av 
eksisterende registre

Veikart for bruk av 
masterdata

Bruk av masterdata O Unit MIMD2
MIMD3

IMD4 Åpne sektorens utdanningsdata for økt innovasjon Avklaring og 
klargjøring

Organisasjonsregister Emner og 
studieprogram

Timeplan med mer O Uninett? MIMD1
MIMD2
MIMD3

IMD5 Anskaffe neste generasjon forskningsnett Kartlegging og design Kartlegging og design, 
anbud

Anbud, realisering Realisering O Uninett MIMD4

IMD6 Samordning av fremtidig campusinfrastruktur Kartlegging, 
analyser, organisering, 

utprøving, valg av 
retning

Planlegging, 
realisering av første 
generasjon tjenester

Videreutvikling og 
utvidelse av 

tjenesteportefølje, 
utrulling

Neste generasjon 
tjenester, utrulling

O Uninett MIMD1
MIMD2
MIMD4

IMD7
/F8

Tjenester for lagring og beregninger Koordinere med 
parallelle prosesser, 

utrede og evt. 
planlegge fremtidig 

initiativ

Avhenger av resultat 
av utredning

Avhenger av resultat 
av utredning

Produksjon + 
videreutvikling

O Uninett, 
Sigma2, BOTT, 

NFR

MIMD3
MIMD4

MF3



Initiativ IMD1 – Etablere felles løsning for identitets- og 
tilgangsstyring (IAM) 

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Eksisterende løsninger for identitetsforvaltning og 
tilgangsstyring i høyere utdanning og forsking er 
utviklet individuelt over tid og uten et helhetlig 
design som utgangspunkt. 

• Dagens situasjon bærer preg av mye manuelt 
arbeid, samtidig som prosesser og systemer er 
ulike på tvers av institusjoner. 

• Situasjonen medfører en rekke risikoer –
operasjonelle i form av lav produktivitet, 
sikkerhetsmessige i form av uautoriserte tilganger 
og juridiske i form av potensielle brudd med 
lovverk og retningslinjer. 

• Initiativet vil etablere og innføre en felles løsning 
for identitets- og tilgangsstyring, såkalt IAM 
(Identity and Access Management), i høyere 
utdanning og forskning. 

• Arbeidet må understøtte prosessarbeid som 
foregår i større prosjekter i sektoren. 

• En felles tilnærming på dette området vil gi store 
gevinster, og er en forutsetning for en rekke andre 
felles initiativer for økt digitalisering.

MIMD1 – Tilgang til 
digitale ressurser
MIMD2 – Løsninger 
snakker sammen
MIMD3 – Håndtering av 
data
MU3, MU5, MU8, MF1, MF2, 
MF4, MF6, MA1

Initiativ IMD1

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/EV2Jy966yj5LiZHM1VoP3wsBvKH-u52F_asYR1WBf8-7-g?e=FyNge7


Initiativ IMD2 – Etablere referansearkitektur og samkjøre 
løsninger for integrasjonstjenester (IntArk)

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Eksisterende IKT-løsninger i høyere utdanning og 
forskning har få muligheter til å hente ut og 
utveksle data på tvers. 

• Data lagres mange steder og systemer snakker ikke 
godt nok sammen. Det er vanskelig å lese og skrive 
data mellom systemer.

• Datauttrekk og integrasjoner er dårlig koordinert, 
har uklare ansvarsforhold, mangler felles beste 
praksis og tilstrekkelig støtteinfrastruktur. 

• Dagens situasjon vanskeliggjør samhandling på 
tvers av løsninger og institusjoner.

• Initiativet vil avklare hvordan informasjon bedre 
kan flyte mellom IKT-løsninger i høyere utdanning 
og forskning. 

• Etablering av en overordnet referansearkitektur og 
samkjøring av tekniske løsninger for 
integrasjonstjenester skal sikre godt samspill ved 
nyanskaffelser. 

• Felles beste praksis vil avklare ansvarsforhold og 
forutsetninger for datadeling.

• En felles tilnærming til utveksling og 
tilgjengeliggjøring av data vil redusere 
kompleksitet og kostnader i systemlandskapet, og 
er en forutsetning for vellykket digitalisering.

MIMD2 – Løsninger 
snakker sammen
MIMD3 – Håndtering 
av data
MU3, MU5, MU6, MU8, MF1, 
MF2, MF4, MA1

Initiativ IMD2

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/ETUO-HGt0T9OlzLtUf84lKABuXkPoBK_s4OAwZMr_IExAg?e=EYblFS


Initiativ IMD3 – Tilgjengeliggjøre studie- og 
forskningsadministrative data for analyse, rapportering og 
innovasjon

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• De samme dataene vedlikeholdes mange steder i dagens 
IKT-løsninger i høyere utdanning og forskning, heller enn å 
forvaltes i én kilde og gjenbrukes derfra. 

• Det er behov for samordning av felles registre for utvalgte 
grunnleggende informasjonselementer. Behovet for såkalte 
masterdata eller autoritative kilder er spesielt tydelig for 
informasjon om personer, roller, organisasjonsenheter,  
forskningsprosjekter og emner. Elementer av løsninger er 
på plass, men det finnes overlapp, inkonsistens og 
underdekning på kjerneinformasjon.

• Mye data i utdanningssektoren er offentlig informasjon 
som ikke er personopplysninger, følgelig ikke begrenset av 
tilgangsstyring og personvern. Det ligger et stort potensiale 
i å gjøre et utvalg av slike utdanningsdata åpent og lett 
tilgjengelig. Data om organisasjoner, studieprogram, emner 
og timeplan synes åpenbart relevante for 
tilgjengeliggjøring. 

• God kvalitet, kontroll og tilgjengelighet på data er en 
forutsetning for å lykkes med initiativer på dataanalyse, slik som 
læringsanalyse og analyse av ledelsesinformasjon.

• Initiativet skal legge til rette for å øke kvalitet og tilgjengelighet 
på sektorens studie- og forskningsadminstrative data. Mye av 
sektorens data kan gjøres åpent tilgjengelig og bidra til 
innovasjon. Andre data må adgangsbegrenses med god kontroll 
på tilgang og personvern.

• Initiativet skal tydeliggjøre ansvar for kilder til masterdata, med 
kun ett register per informasjonselement. Oppdaterte data som 
er korrekte og kun registrert en gang forbedrer opplevelsen for 
sluttbrukeren, bidrar til effektivitet og økt sikkerhet.

• Initiativet vil avklare hvordan utvalgte utdanningsdata gjøres 
åpent tilgjengelig og enkle å ta i bruk. Datakildene vil gjøres 
åpne og registreres i API-katalogen for offentlig sektor.

• Initiativet omfatter ikke forskningsdata, men må koordineres 
med arbeid med åpne data i forskning.

MIMD3 – Håndtering 
av data
MIMD2 – Løsninger 
snakker sammen
MU5, MU6, MU8, MF1, MF2, 
MF6, MA1, MA2

Initiativ IMD3

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/Ea3c1siAmTtDg3ZEOSF7xKIB5LLF_kegETG3N7cpJElxjw?e=YzsYhq


Initiativ IMD5 – Anskaffe neste generasjon forskningsnett

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Et solid og velfungerende forskningsnett er en 
forutsetning for vellykket digitalisering i høyere 
utdanning og forskning. Forskningsnettet kobler 
utdanning og forskning til internasjonal 
infrastruktur. 

• Nettverket videreutvikles kontinuerlig i en helhet 
og må i fortsettelsen tilpasses økt mobilitet, nye 
tjenester, en sterkt voksende datamengde, 
offentlig skyinfrastruktur og økt kritikalitet. 

• Et landsdekkende optisk fiberkabelnett ligger i 
bunn av forskningsnettet. I 2023 utgår 
eksisterende 20-årige hovedavtale på optisk 
kapasitet i dette nettet. 

• Initiativet vil kartlegge behov og marked, designe 
og anskaffe neste generasjon forskningsnett og 
migrere til ny fiberavtale.

• I tillegg til anskaffelser i markedet søkes også 
samarbeid med andre offentlige og private 
fiberaktører og med våre naboland der dette er 
fordelaktig.

MIMD4 – Fleksibel, 
tilgjengelig og trygg 
infrastruktur
MF4

Initiativ IMD5

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/EWuJtOW5QT9MplB6_q5Jg4cBNdxyDzUmgSz5vMy8nDsIBw?e=cdLHqz


Initiativ IMD6 – Samordning av fremtidig campusinfrastruktur

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• I dag forvaltes og leveres drift av 
campusinfrastruktur i stor grad lokalt. Dette til 
tross for at behovet for lokal tilpasning er lite og 
potensialet for kosteffektive fellestjenester er 
stort.

• Infrastruktur og tjenester som ikke er fagnære skal 
som hovedprinsipp søkes organisert som 
fellestjenester og benyttes av alle aktuelle 
institusjoner.

• Initiativet vil utrede behov og muligheter for 
samordning og realisering av nye fellestjenester 
knyttet til drift og utvikling av campusinfrastruktur. 
Avklaringene vil eventuelt etterfølges av nye 
aktiviteter som etablerer aktuelle fellestjenester.

• Smarte bygg, AV, utvikling og drift av lokalnett på 
campus samt konsolidering av datasentre er 
områder som vil inngå i kartleggings- og 
analysearbeidet.

• En felles tilnærming til drift av infrastruktur bidrar 
til å ruste sektoren for et mer mangfoldig landskap 
av infrastrukturtjenester, og tilrettelegger for økt 
kvalitet, endringskapasitet og sikkerhet.

MIMD4 – Fleksibel, 
tilgjengelig og trygg 
infrastruktur
MIMD1 – Tilgang til 
digitale ressurser
MIMD2 – Løsninger 
snakker sammen
MU5, MF4

Initiativ IMD6

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/EYAfaefF1wpAjxqw3CVo2ckBkRpWnUFyilGqsTcjEnMvFw?e=ZCmjZg


Initiativ IMD7/F8 – Tjenester for lagring og beregninger

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

MIMD4 – Fleksibel, 
tilgjengelig og trygg 
infrastruktur
MIMD3 – Håndtering av 
data
MF3 – Tjenestetilbud
som støtter forskning og 
utdanning

Initiativ F8 - Tjeneste for 
lagring og beregninger

• Forskning generer og benytter seg av 
økende datamengder. Stadig bedre måle- og 
sensorteknologi, kunstig intelligens, maskinlæring gir 
økt fokus på datadrevet forskning og bruk av 
avanserte dataanalyseverktøy.

• Dette medfører økende behov for regnekraft (inkl. 
tungregning), samt lagring og tilgjengeliggjøring av 
data.

• Begrepet lagring kan ha mange betydninger avhengig 
av hvor i forskningssyklusen de aktuelle dataene 
anvendes. Metadata er helt kritisk for å få verdi ut av 
de dataene som er lagret, uansett fase. Lagring kan 
ikke sees isolert fra tjenester som tilgjengeliggjør data.

• Det er etablert nasjonale e-infrastrukturer som 
forsøker å dekke generiske behov med felles tjenester 
for lagring og beregninger. Initiativet vil samordne og 
utvide tilbudet.

• Basert på resultat fra pågående utredninger skal 
det realiseres felles tjenester med bedre kvalitet 
for lagring og beregninger.
 Videreutvikle tjenester som skal støtte de 

største og mest krevende prosjektene. Dette 
krever først og fremst mer langsiktige 
bærekraftige finansieringsordninger.

 Videreutvikle tjenester for lagring og regnekraft 
for de resterende prosjektene og for bruk i 
undervisning, hvor det er enklere krav til lagring 
og beregning ("the long tail").

• Lagringsløsning og sikker arbeidsomgivelse for 
mildt sensitive data (ikke konsesjonsbelagt), for 
videodata, småprosjekter og studentoppgaver.

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/r/sites/prosjekt-plan-21/Delte%20dokumenter/Omr%C3%A5de%20Forskning/Initiativer/F8%20Felles%20tjenester%20for%20lagring%20og%20beregninger.docx?d=w2958953b207c40d2894ab58fb33716a3&csf=1&e=9bH2lU


Informasjonssikkerhet og personvern



Målbilde Informasjonssikkerhet og personvern

• Helhetlig styring av informasjonssikkerhet og personvern er et fundament for 
digitalisering og strategiske satsninger i sektoren

• Institusjonene har egeninteresse i å løfte kravene til informasjonssikkerhet og 
personvern høyere enn de nasjonale minstekravene

• Ledelsen ivaretar institusjonens informasjonsverdier, og følger nasjonale føringer gjennom et 
systematisk arbeid for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern

• Forskere ivaretar informasjonssikkerheten til data, herunder forskningsdata, og 
ivaretar forskningsdeltakernes personvern på en tilfredsstillende måte

• Studenter og ansatte er i stand til å håndtere data slik at hensynet til informasjonssikkerhet og 
personvern ivaretas

• All bruk av data og IKT i sektoren ivaretar hensynet til informasjonssikkerhet og personvern gjennom 
hele livsløpet (innebygd informasjonssikkerhet og personvern).
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MIS1

MIS2

MIS3

MIS4

MIS5

MIS6



Initiativoversikt informasjonssikkerhet og personvern
# Initiativ

Aktiviteter Gevinst-
type Ansvar Målbilde

(kode)
2019 2020 2021 2022-2025

IS1 Styrke styringen av informasjonssikkerhet i UH-sektoren Implementering O Unit
KD

MIS1

IS2 Koordinere arbeid med personvern i UH-sektoren Etablering O Unit MIS1
MIS3

IS3 Etablere helhetlig og felles deteksjons- og analysekapasitet O Uninett MIS1
MIS3
MIS6

IS4 Lede arbeidet med etterlevelse av NSMs rammeverk for 
hendelseshåndtering i UH-sektoren

O Uninett MIS2
MIS6

IS5 Rådgivningstjenester for informasjonssikkerhet og personvern O Uninett MIS1
MIS3

IS6 Etablere program for kompetanseheving på informasjonssikkerhet 
og personvern

O Uninett MIS3
MIS4
MIS5

48Utkast08.02.2019



Initiativ IS1 – Styrke styringen av informasjonssikkerhet i UH-
sektoren

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Informasjonssikkerhet og personvern er et 
fundament for vellykket digitalisering.

• KD skal styrke styringen av informasjonssikkerhet 
og personvern i UH-sektoren gjennom et tydelig 
rammeverk. Rammeverket bygger på 
ISO/IEC27014:2013.

• Initiativet vil styrke og forbedre KDs styring av 
informasjonssikkerhet og personvern i UH-
sektoren, og bidra til styrket måloppnåelse på 
området.

• Initiativet inkluderer gjennomføring av 
tilstandskartlegginger på informasjonssikkerhet og 
personvern på sektor- og institusjonsnivå.

Initiativ IS1

MIS1

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/ESDb91odkL1BhW9XRroP2owB9OiNb1JNI_9pktqQ51d0Lw?e=df0K11


Initiativ IS2 – Koordinere arbeid med personvern i UH-sektoren

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Den nye personvernlovgivingen stiller store krav til 
dokumentasjon og informasjonssikkerhet på alle 
behandlinger som inneholder personopplysninger.

• Den nye personvernlovgivingen stiller krav om at 
alle offentlige organisasjoner skal oppnevne et 
personvernombud.

• Sektoren har behov for at det blir tilrettelagt for 
forum og nettverk i sektoren som kan utveksle 
informasjon og erfaringer fra eget arbeide

• UH-sektoren behandler veldig mange 
personopplysninger, for eksempel i 
studentregistre og i store 
forskningsprosjekter hvor personregistre 
inngår.

• Initiativet vil etablere et forum for 
personvernombud i UH-sektoren, for utveksling av 
erfaringer og problemstillinger knyttet til rollen 
som personvernombud i en UH-institusjon. 

• Initiativet vil bidra til felles forståelse for 
rollen som personvernombud i UH-
sektoren, økt kompetanse og trygghet i 
rollen, samt lik håndtering av 
personvernrelaterte spørsmål.

• Initiativet vil sørge for at samarbeidsgruppen for 
GDPR i UH-sektoren etablerer seg som en arena 
for erfaringsutveksling og felles metodikk for å 
løse utfordringer knyttet til etterlevelse av den nye 
personvernlovgivingen.

• Internkontroll for personvern i UH-sektoren

MIS1
MIS3
MIS6



Initiativ IS3 – Etablere helhetlig og felles deteksjons- og 
analysekapasitet

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Informasjonssikkerhet er en forutsetning for 
digitalisering. Sikkerhetsbrudd kan potensielt 
representere store kostnader og konsekvenser for 
virksomheter samt ha svært negative følger for 
sluttbrukere.

• Initiativet vil etablere en helhetlig og felles 
deteksjons- og analysekapasitet for å forebygge, 
oppdage og håndtere sikkerhetshendelser i 
forskningsnettet. 

• Initiativet inkluderer forebyggende tekniske 
sikringstiltak og strukturering av en 
tjenesteportefølje. 

• Initiativet vil bidra til å sikre sektoren mot 
cybertrusler og cyberangrep og til å styrke 
bevisstheten rundt trusler og sårbarheter.

MIS1 
MIS3 
MIS6

Initiativ IS3

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/EWz5YnGLTrBAiFWspuRUlUMBuM6hQrO4nCrea4gXrqg8iw?e=z6b9TF


Initiativ IS4 – Lede arbeidet med etterlevelse av NSMs 
rammeverk for hendelseshåndtering i UH-sektoren

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Styrking av vår nasjonale evne til å avdekke og 
håndtere digitale angrep er et av hovedområdene 
som omtales i stortingsmeldingen om IKT-
sikkerhet fra 2017. Det å etablere et rammeverk 
for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser er et 
sentralt tiltak for å bidra til en slik styrking.

• KD har bedt sektoren om å etterleve NSMs 
rammeverk for hendelseshåndtering.

• Initiativet vil tilrettelegge og organisere sektoren 
til å være i tråd med rammeverk for håndtering av 
IKT-sikkerhetshendelser fra Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM). 

• Initiativet innebærer organisering av 
hendelsesresponsteam (sektor-CERT og 
institusjonsvise IRT).

• Initiativet vil styrke sektorens evne til å håndtere 
hendelser som rammer hele eller deler av 
sektoren.

MIS2 
MIS6

Initiativ IS4

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-38-20162017/id2555996/
https://nsm.stat.no/publikasjoner/rad-og-anbefalinger/rammeverk-hendelseshandtering/
https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/EfhurQhqbURFh1J_wpkcEWsBQriCm8iGePF8VQCm9Vj_hA?e=ddNZ7P


Initiativ IS5 – Rådgivningstjenester for informasjonssikkerhet og 
personvern

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-
sektoren leverte rådgivingstjenester i form av 
risiko- og sårbarhetsvurderinger, revisjoner og 
andre generelle rådgivingstjenester til 
institusjoner i sektoren. Tilbudet opphørte 
da sekretariatet ble flyttet til Unit og fikk nye 
styringsoppgaver på vegne av KD.

• Mnemonics rapport fra mars 2017 om 
sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-
sektoren og Uninett CERT, peker på at 
institusjonene fortsatt har behov for slike 
sektortilpassede rådgivingstjenester.

• Initiativet vil kartlegge og vurdere behovet for 
rådgivingstjenester og praktisk støtte for 
informasjonssikkerhet og personvern i UH-
sektoren, og på bakgrunn av kartleggingen velge 
en modell for slik rådgivning. Initiativet til tilby 
veiledning og praktisk prosesstøtte.

• Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet skal 
sikres integrert i virksomhetsstyringen på alle nivå 
hos institusjonene. Dette inkluderer å løfte digital 
beredskap, å videreføre en risikobasert tilnærming 
til arbeidet med informasjonssikkerhet, samt 
praktisk støtte til etterlevelse av lover, forskrifter 
og vedtatt praksis til personvern.

MIS1 
MIS3

Initiativ IS5

https://unitdir.sharepoint.com/:w:/s/prosjekt-plan-21/Ec6VZm6E5FZFj4HQJsR24uIBOeMUNylu8-XFHKrZ_X3VvQ?e=c4ciNp


Initiativ IS6 – Etablere program for kompetanseheving på 
informasjonssikkerhet og personvern

Bakgrunn og behov Mapping mot 
målbilde

Link

Hva skal oppnås med initiativet

• Fagutvalget for informasjonssikkerhet og 
personvern peker på kompetanse som en viktig 
innsatsfaktor for å styrke arbeidet med 
informasjonssikkerhet og personvern.

• Digitaliseringsstrategien sier at kompetanse for 
lederen, forskeren, studenten og ansatte er et 
viktig fundament for digitaliseringsprosessen.

• Det er behov for å etablere et program for 
kompetanseheving på informasjonssikkerhet og 
personvern.

• Initiativet vil etablere et program for 
kompetanseheving innenfor fagområdene 
informasjonssikkerhet og personvern, for lederen, 
forskeren, studenten og øvrige ansatte.

• Initiativet vil bidra til økt fokus på 
holdningsskapende arbeid og sikkerhetskultur, økt 
kompetanse på informasjonssikkerhet generelt, og 
veiledning på informasjonssikkerhet i 
digitaliseringsprosesser.

MIS3 
MIS4 
MIS5

Initiativ IS6
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Etablering av fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM)  
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar at det etableres en fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i 
høyere utdanning og forskning. Uninett gis det utførende ansvar for etableringen, i nært samarbeid 
med sektoren representert ved en pilotinstitusjon. 
 
Vurdering av saken 
Identitets- og tilgangsstyring (IAM) sørger for at studenter og ansatte gis riktig tilgang til tjenester og 
data til rett tid av de rette årsakene. Det blir stadig mer virksomhetskritisk å sikre riktige tilganger på 
tvers av heterogene teknologimiljøer og sektoren opplever økende krav til internkontroll, revisjon og 
dokumenterbar etterlevelse av lover, regler og forskrifter.  

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren ber om at det vurderes etablert et 
felles nasjonalt brukeradministrasjonssystem. Forprosjekt og mulighetsstudium utført av BOTT i 
perioden januar 2017 til juli 2018 peker også på at en felles tilnærming til identitets- og 
tilgangsstyring (IAM) i sektoren vil øke evnen til standardisering og etablering av felles tjenester. I 
tråd med dette ligger etablering av felles løsning for IAM i høyere utdanning og forskning som et 
sentralt initiativ i utkast til handlingsplan for digitaliseringsstrategien. Fagutvalget for infrastruktur, 
mellomvare og data støtter et arbeid med felles IAM, og har vært en pådriver for å fremme 
etablering av felles IAM som en vedtakssak for digitaliseringsstyret.  

Felles IAM var oppe som orienteringssak i digitaliseringsstyrets møte 2/2018, som sak 20/18 Felles 
prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM). Siden er det utarbeidet en gjennomføringsplan for 
etablering av felles IAM i høyere utdanning og forskning, med utgangspunkt i anbefalinger fra 
gjennomførte forprosjekter i BOTT samt en vurdering av sektorenes samlede behov. Det er i dette 
arbeidet også innhentet informasjon fra aktuelle tilbydere av IAM-løsninger samt konkrete erfaringer 
fra andre relevante IAM-prosjekter.  

   

  X 
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Etableringen av felles IAM vil gi gevinster i form av økt evne til å understøtte strategiske mål, økt 
sikkerhet, bedre etterlevelse av lovverk og retningslinjer samt økt produktivitet og brukeropplevelse. 
Spesielt viktig er gevinster knyttet til informasjonssikkerhet, aktualisert blant annet av kritikk i 
Riksrevisjonens dokument 1 vedrørende sikkerhet og tilgangsstyring i sektorens økonomi- og 
forskningssystemer. 

Felles tilnærming til IAM er en viktig forutsetning for en rekke andre felles initiativer i høyere 
utdanning og forskning, herunder pågående arbeid med å anskaffe og implementere felles systemer 
for økonomi og lønn (ØL) og sak og arkiv (SA). 

Etablering av IAM som fellestjeneste i høyere utdanning og forskning vil innebære å anskaffe en IAM-
løsning i markedet, å etablere felles forvaltning av løsningen samt en gradvis innføring ved 
institusjonene. Institusjonenes innføringsprosjekter må behandles som organisasjonsprosjekter, 
siden IAM er så tett knyttet til institusjonenes virksomhetsprosesser. Uninett gis det utførende 
ansvar for etableringen av felles IAM, i nært samarbeid med sektoren representert ved UiB som 
pilotinstitusjon. Sektoren vil involveres gjennom styringsgruppe, referansegruppe og arbeidsgruppe. 
 

Vedlegg 7A: Informasjon om etablering av felles identitets- og tilgangsstyring (IAM) 
 



Sak 7 Vedlegg A: Informasjon om etablering av felles identitets- og 
tilgangsstyring (IAM) 
 

Dagens situasjon 

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) er ressurskrevende forretnings- og sikkerhetskritiske funksjoner i 
enhver organisasjon. Høyere utdanning og forskning kjennetegnes av en svært mangfoldig 
brukergruppe med til dels stor utskifting og behov for et vidt spekter av digitale tjenester. Sektoren 
preges av fragmenterte og mangelfulle prosesser og verktøy for å ivareta hele livsløpet knyttet til 
tilgangskontroll. Dette medfører problemer av ulik karakter:  

• Sikkerhetsmessige:  
o Tilgang til systemer blir ikke gitt eller avsluttet på en systematisk og oversiktlig måte. 

Dette øker risikoen for ureglementert tilgang til tjenester og data, noe som 
muliggjør misbruk.  

o Mange personer har tilgang til systembrukere, og det kan være mangel på rutiner 
for passordskifte når personer slutter eller skifter rolle. 

o Sentrale føringer som tildelingsbrev fra KD, Riksrevisjonens Dokument 1, samt brev 
fra KD til UH-institusjonene i januar 2019 peker på behov for bedre sikkerhet og 
kontroll på tilgangsstyring i UH-sektoren.  

• Juridiske  
o Det mangler oversikt over hvem som har tilgang til hva, hvem som har gitt denne 

tilgangen og hvorfor tilgang er gitt.  
o Det er ikke mulig å tilfredsstille rapporteringskrav om hvem som har tilgang til hva.  

• Operasjonelle:  
o Nye personer har ikke brukerkonto med korrekte tilganger ved oppstart.  
o Personer uten norsk fødselsnummer er ikke operative like raskt som alle andre.  
o Personopplysninger registreres på ulike steder og ansvar for registrering kan være 

uklart plassert.  
o Svake eller manglende selvbetjeningsløsninger fører til utydelig eierskap til IAM-

prosessene. 

Gevinster ved innføring av IAM som fellestjeneste 
Felles IAM vil bidra til å realisere gevinster innenfor flere områder:  

• Understøtte strategiske mål 
o Et felles IAM vil øke sektorens evne til å håndtere ytterligere digitalisering fordi det 

tilrettelegger for felles tjenester, harmonisering av prosesser og standardisering. 
o Et felles IAM vil legge til rette for samhandling på tvers av institusjoner, 

studentmobilitet og livslang læring. 
• Økt sikkerhet 

o Redusert risiko for uautorisert utlevering av informasjon på grunn av bedre 
håndtering av tilgangsrettigheter. Det vil være lettere å tilbakekalle utdaterte 
tilgangsrettigheter for utvalgte grupper. 

o Redusert risiko for identitetsforfalskning som følge av deling av kontoer. Med en 
bedre løsning for identitetshåndtering og brukervennlige metoder for å få tilgang, er 
det mindre sannsynlig at passord og kontoer deles. 



• Etterlevelse av lovverk og retningslinjer 
o Forbedret revisjonsbevis på grunn av bedre innsikt inn i tilgangsrettigheter, 

ansvarsfordeling og livssyklus for brukerhåndtering.  
o Sikre oppfyllelse av lovkrav. 

• Økt operasjonell gevinst 
o Bedre utnyttelse av interne ressurser og reduksjon av feil gjennom automatisering 

og standardisering av prosesser. 
o Reduksjon av lisenskostnader ved å fjerne brukere som ikke lenger skal ha tilgang. 
o Økt produktivitet og brukeropplevelse for sluttbrukere gjennom innføring av 

ytterligere funksjonalitet og økt selvbetjening. 

Gjennomføringsplan 
Siden forrige møte i digitaliseringsstyret har Uninett i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og 
Unit gjennomført fase 1 av felles prosjekt for IAM. Det er i denne fasen gjennomført en 
markedsanalyse blant 13 leverandører samt innhentet erfaringer fra 5-10 IAM-prosjekter i norsk 
offentlig sektor og ved UH-institusjoner i Norden og USA. Markedsanalysen har vist at markedet for 
IAM-løsninger er rikt og modent og gir grunnlag for en god anskaffelsesprosess. 
Erfaringsinnhentingen har dannet grunnlag for plan for etablering av felles IAM.  

Prosjektet anbefaler at neste fase starter opp umiddelbart etter digitaliseringsstyrets beslutning 28. 
januar. I fase 2 gjennomføres en anskaffelse av IAM-løsning. Deretter innføres også i fase 2 løsningen 
hos UiB, som er utpekt som pilotinstitusjon av BOTT. Parallelt etableres en sentral 
tjenesteforvaltning for IAM, samt en plan for innføring for resten av UH-sektoren. Innføringen for 
resten av UH-sektoren vil utgjøre IAM-prosjektets fase 3. 

Rekkefølge og tempo i innføringen i fase 3 må avstemmes mot behov i andre fellesprosjekt, de ulike 
institusjonenes modenhet, samt leverandørens kapasitet. Plan for fase 3 må hensynta dette og 
utarbeides i tett samarbeid med institusjonene. 

Overordnet milepælsplan for fase 2 
Nr Beskrivelse av milepæl Innen 

dato 
Besluttes av 

1 Arbeidsgruppe og referansegruppe etablert Q1 2019 Prosjektet 
2 Anbudskonkurranse lyst ut Q2 2019 Styringsgruppen 
3 Mottaksprosjekt hos pilot (UiB) etablert Q2 2019 Prosjektet 
4 Kontrakt signert Q4 2019 Styringsgruppen 
5 Pilotering igangsatt (UiB) Q4 2019 Prosjektet 
6 Sentral forvaltningsorganisasjon etablert  Q4 2019 Styringsgruppen 
7 Pilotprosjekt overlevert til linjeorganisasjon ved UiB Q3 2020 Styringsgruppen 
8 Plan for videre innføring i UH-sektoren (fase 3) vedtatt.  Q3 2020 Styringsgruppen 



 
Organisering av fase 2 

 

Fase 2 organiseres som vist i skissen over, med Unit som prosjekteier, Uninett som prosjektleder og 
UiB som pilot. Fase 2 vil bestå av tre delprosjekt: anskaffelse, forvaltning og mottaksprosjekt hos UiB. 
UH-sektoren blir involvert på følgende måter i fase 2: 

• Deltakelse i styringsgruppen 
• Deltakelse i referansegruppen for prosjektet 
• Deltakelse i arbeidsgruppen for anskaffelsen 
• UiB som pilot 

Koordinering med andre fellesprosjekt  
Felles tilnærming til IAM er en viktig forutsetning for gode løsninger i en rekke andre fellesprosjekter 
i høyere utdanning og forskning, herunder pågående arbeid med systemer for økonomi og lønn (ØL) 
og sak og arkiv (SA). IAM-prosjektet har i fase 1 opprettet dialog med disse prosjektene. I fase 2 må 
det videre etableres en god koordinering på tvers av prosjektene. Skissen under viser tentativ 
overordnet plan for henholdsvis ØL, SA og IAM.  

 

Prosjektrisiko 
Gjennom erfaringsinnhenting gjort i fase 1 har vi erfart hvilke risikomomenter man må være 
oppmerksom på i IAM-prosjekter. Det skal drives en aktiv risikostyring i prosjektet, og nedenfor listes 
tiltak som vil redusere nevnte risikomomenter. 

Risikomoment Tiltak ved den enkelte UH-institusjon Tiltak ved den sentrale 
prosjektorganisasjonen 

Prosjektet behandles 
som et IT-prosjekt 

• Prosjektet må anerkjennes som et 
organisasjonsprosjekt. 

• Det må etableres en god og 
tydelig forankring, involvering og 

• Tett oppfølging av 
mottaksprosjektene hos UH-
institusjonene. 



kommunikasjon med alle berørte 
parter. 

• Det må i en innføringsperiode 
settes av ressurser til endring av 
arbeidsprosesser og rutiner.  

• Etablere beste praksis for 
innføring. 

Utilstrekkelig 
forankring i ledelsen 

• Det må etableres en god og 
tydelig forankring, involvering og 
kommunikasjon på alle 
ledernivåer. 

• God kommunikasjon med 
institusjonene rundt 
gevinstbildet. 

• Innføringsplan må hensynta 
modenhet hos institusjonene. 

Prosjektet blir for 
komplekst 

• Det må settes av nok tid til 
prosjektet og arbeidsmetoden 
bør være «inkrementell», det vil 
si med jevnlige og små leveranser.  

• Det må være rom for og evne til å 
håndtere endringer underveis. 

• Anskaffelse og pilotering av 
felles IAM-løsning bør være 
første steg. 

• Det må utarbeides en 
hensiktsmessig 
innføringsplan. 

Uhensiktsmessig 
prosjektorganisasjon 

• Et lite, men dedikert team bør 
jobbe fokusert med å innføre ny 
løsning og gradvis flytte 
prosesser/tjenester fra gammelt 
til nytt system.    

• Etablere beste praksis for 
innføring. 

Høy grad av ikke-
standard løsninger 

• Det må skapes aksept for å ta i 
bruk standardløsninger. 

• Det må etableres en sentral 
forvaltningsorganisasjon for å 
sikre standardisering og felles 
utvikling. 

• Forvaltningsorganisasjonen 
må sørge for hensiktsmessig 
involvering av sektoren. 

 
Kostnader 
Markedsanalysen viser at IAM-markedet er modent og med mange aktører. Uninetts erfaring fra en 
rekke systemanskaffelser for sektoren over flere år tilsier at det er mulig å få til en god 
priskonkurranse i en slik situasjon. Det er imidlertid viktig å påpeke at kostnadsbildet knyttet til IAM-
løsninger inneholder mer enn pris for selve løsningen, og er i stor grad knyttet til arbeidsprosesser. 
Dette er kostnader som institusjonene allerede har, men i en innføringsperiode må man påregne 
økte kostnader. 

Finansieringsmodell 
Som fellestjeneste skal IAM normalt finansieres av brukerinstitusjonene. Uninett AS vil i egenskap av 
å være organisert som aksjeselskap kunne forskuttere kostnader knyttet til anskaffelse og etablering 
av forvaltning, for siden å hente kostnadene inn gjennom tjenesteavgift. Hver enkelt virksomhet 
finansierer eget innføringsprosjekt og egne lisenskostnader. 



 

 

Mulig første steg med Master Data Management 
 

Master Data Management i høyere utdanning og forskning lider litt under det at elementer av det 

behandles ukoordinert i flere prosjekt.  

- IntArk jobber med forslag til forvaltningsroller og ansvar 

- IAM er avhengig av forvaltning av register for personer, organisasjonsenheter og prosjekt (vet 

ikke om de har begynt å gjøre arbeid relatert til dette) 

I tillegg har Nasjonalvitenarkiv lagt ned en del arbeid rundt dokumentasjon av deres behov for 

«autoritetsregistre (masterdatakilder) for person, prosjekt, organisasjonsenhet og søknad». 

Vi kunne med fordel samle arbeidet med disse masterdatakilder og levere samme resultater til IAM, 

IntArk og nasjonalvitenarkiv. 

Mulig startprosjekt rundt masterdata: 

Et første arkitekturfokusert prosjekt kunne bidra med følgende inn mot Master Data Management: 

1. En overordnet «kart» nåbilde og målbilde kart over sentrale datakilder og grovkornet 
beskrivelse av innhold. Bildene trenger ikke å være komplett for å være nyttige (vi kan starte 
med Person, org enhet, prosjekt, søknad). 

2. Tilgang til begrepene og informasjonsmodellene til data lagret i kildene (peke på det vi vet, 
foreslå harmoniserte begreper dersom det kan gjøres rimelig kjapt og identifisere de største 
behovene fremover) 

3. Krav til tilgjengeliggjøring av data i kildene inklusiv utforming av API 
4. Harmonisering av forvaltningsprosessene, inklusivt rollene som inngår 

 

Resultatmål for et første prosjekt kunne være noe i retning av: 

1. Nåbilde og målbilde av registrene 

- Oppsummere nåbilde for lagring av informasjon om person, organisasjonsenhet, 

prosjekt og søknad (kopiere mest mulig rått fra tidligere kartlegging og analyser) 

- Foreslå autoritativ kilde til person, organisasjons enhet, prosjekt og søknad og 

overordnet realiseringsbeskrivelse 

2. Begreper og informasjonsmodell 

- Samle definisjonene vi har tilgang til i dag for person, organisasjonsenhet, prosjekt og 

søknad og foreslå harmonisert definisjoner 

- Foreslå innhold i registrene for person, organisasjonsenhet, prosjekt og søknad (gjerne 

helt i tråd med eksisterende datamodeller) 

3. Spesifisere «krav til»/«retningslinjer for» tilgjengeliggjøring av data og API utforming 

4. Harmonisering av forvaltningsprosessene 

- Foreslå rolledefinisjoner relevant for forvaltningsprosessene 

o IntArk jobber med blant annet tjenesteeier, dataeier, prosesseier, utvikler, 

leverandør 



 

 

o UNIT jobber internt med blant annet tjenesteansvarlig, prosessansvarlig, 

dataforvalter, funksjonell løsningsarkitekt, produkteier 

o Det finnes sikker flere meninger her…  

- Foreslå harmonisert dataforvaltningsprosesser 

o Kvalitetsdefinisjon og kvalitetssikringsrutiner 
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Introduksjon 
Dette dokumentet beskriver bakgrunnen for og behovet for arkitekturstyring, aktuelle initiativer 
sektoren må lykkes med relatert til arkitektur og styringsmekanismer for arkitekturstyring i UH-
sektoren. Dokumentet følger følgende metodiske tilnærming til etablering av styringsmekanismer: 

 

 Bakgrunn og mandat for Unit 
Unit er etablert som et direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning i Norge 
(“UH-sektoren”). Unit skal både produsere fellestjenester, anskaffe fellestjenester og ha en 
styringsfunksjon i sektoren – direktoratrollen. 



   
 

   
 

Fra Units vedtekter, §1: 

• Virksomheten har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet 
forvaltningsansvar på IKT-området. Virksomheten har myndighet til å treffe 
beslutninger innenfor sine hovedområder, jf. § 4 

§4 omtaler blant annet konkret IKT-arkitektur: 

Virksomheten skal utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og 
standardisering av  

(1) prosesser 
(2) data og 
(3) tekniske grensesnitt  

i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med andre relevante aktører. 

Unit er med andre ord gitt et klart mandat til å drive arkitekturstyring fra 
Kunnskapsdepartementet.  

Figuren til høyre viser de aktuelle arkitektur-
domenene vi vanligvis samlet omtaler som 
virksomhetsarkitektur. Basert på vedtektenes §4 kan 
man tolke det til at særlig forretningsarkitektur 
(prosesser), informasjonsarkitektur (data) og 
Integrasjonsarkitektur (tekniske grensesnitt) er de 
viktigste. Unit har også et overordnet ansvar for 
informasjonssikkerhet i sektoren noe som også 
retter fokuset på sikkerhetsarkitektur.  

Applikasjonsarkitektur legges til grunn å være et 
ansvar hos de ansvarlige for de enkelte fellestjenestene i sektoren, men Units arkitekturstyring må 
bidra til at applikasjonsarkitekturvalg gjøres iht felles arkikteturmålbilde.  

Samlet sett legges det da til grunn at Units ansvar innen arkitekturstyring er å sikre at det utvikles 
en felles IKT-arkitektur som både generelt legger til rette for en hensiktsmessig standardisering av 
prosesser, data og tekniske grensesnitt men også spesielt legger til rette for at 
digitaliseringsstrategiens hovedmål og målbilder kan realiseres.  

Arkitekturstyring vs løsningsarkitektur 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/


   
 

   
 

 

Formålet med arkitekturstyring 
 

Digitaliseringsstrategien 
Digitaliseringsstrategien ble publisert av Kunnskapsdepartementet 19.september 2017 og gjelder for 
perioden 2017-2021. Digitaliseringsstrategien inneholder i tillegg til et sett hovedmål også målbilder 
for studenten, forskeren og underviseren.  

Hovedmålene (3.1) 
I beskrivelsene av hovedmålene kan vi blant annet lese følgende forventninger fra KD:  

• Nye utfordringer knyttet til datasikkerhet og riktig håndtering av data.  
• IKT-løsninger som legger til rette for smidig samarbeid med aktører utenfor institusjonene 

nasjonalt og internasjonalt 
• Livslang læring 
• Nye modeller for rene nettbaserte studier 
• Digitalisering utvider mulighetene for tilgang til utdanning og for samarbeid om utvikling av 

relevante tilbud 
• Nye og varierte undervisnings- og læringsformer tas i bruk  

Disse målene vil ha implikasjon for hvilke arkitekturvalg sektoren må ta.  

I Vedlegg 1: Målbildene (3.2) analyserer vi de samme områdene basert på målbildene i 
digitaliseringsstrategien. Det er identifisert sett med kapabiliteter som sektoren må bygge for å 
kunne realisere målbildene, og deretter støttende funksjonalitet som er nødvendig for å skape 
kapabiliteten. Til slutt er denne funksjonaliteten koblet til initiativ i handlingsplanen. 

Viktigste initiativ for en fremtidsrettet arkitektur 
Det er identifisert tre hovedinitiativ som er særskilt viktige for sektoren å prioritere først:  

1. Valg og forvaltning av autorative registre i sektoren (Masterdata) 
(Person, prosjekt, organisasjonsenhet, søknad, studieplaner, emner) 

2. Felles integrasjonsarkitektur 
3. Felles IAM (på tvers av institusjoner)  



   
 

   
 

Felles for disse er at de innebærer til dels vesentlig kompleksitet og tar tid å realisere, og det bør 
derfor legges et veikart på hvert hovedinitiativ.  

I figuren nedenfor er det vist et mulig veikart innenfor hhv IAM, masterdata og 
integrasjonsarkitektur: 

 

Arkitekturstyring som redskap for å realisere et samlet 
arkitekturmålbilde 
Som beskrevet i innledningen har Unit et mandat for å 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 levere på dette mandatet er Unit og sektoren avhengig av et hensiktsmessig sett 
styringsmekanismer tilpasset de ulike styringsbehovene.  

Som et grunnprinsipp foreslås 

• Dess nærmere administrative- og støtteprosesser så skal arkitekturen og løsningene være 
standardiserende fellestjenester. 

• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser så skal arkitekturen og løsningene være 
fleksible muliggjørende plattformer.  

Vi kan se for oss et sett av mekanismer med ulik grad av styring:  

Myk styring: 
• Definere referansearkitektur. 
• Definere arkitekturprinsipper. 
• Være høringsinstans for strategier og planer på 
sektornivå. 
• Bidragsyter i problemløsning i utvikling, forvaltning og 
drift av tjenester og systemer. 
• Gi råd om konseptvalg for nye tjenester. 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

• Konsensusbygging. 
 

Medium styring: 
• Saksbehandlende i saker på strategi- og plannivå. 
• Gi råd i forbindelse med etablering og revidering av 
strategier og planer for tjenester og systemløsninger. 
• Gi et tilbud om ressurser fra arkitekturstyring inn i 

utviklingsprosjekter for å gi råd om god praksis. 
• Uformell kontakt mellom departement og 

institusjoner/aktører. 
 
Hard styring: 

• Normering. 
• Tar selvstendige initiativ til fellesprosjekter (f.eks. 
Masterdata/aut. registre) . 
• Ingen fellesprosjekter i sektoren kan få finansiering via 
KD el Digitaliseringsstyret uten at det er gjennomført 
arkitekturvurdering på konseptvalg av Unit. 
• Kreve ressurser fra arkitekturstyring inn i 

utviklingsprosjekter for å gi råd om god praksis. 
• Godkjenning i beslutningspunkter i prosjekter. 
• UNITs aktiv deltagelse som prosjekteier eller deltager i 
styringsgruppen for prosjekter. 
• Definere hva som er masterdata og hvilke registre som 
er autorative i sektoren. 
• Styringssignaler via tildelingsbrev. 
 

Lov/forskrifts-styring 
• Forskriftsfesting (jfr e-Helse). 

 

Hvor hardt skal 
Unit styre på 

hvilke områder?  

 

Arkitekturstyring som prosess 
Arkitekturstyring vil foregå på ulike nivåer, fra det strategiske til det operasjonelle. På strategisk nivå 
kan arkitekturfunksjonen sin rolle oppsummeres som i figuren nedenfor:  



   
 

   
 

 

Arkitekturfunksjonen har med andre ord et særskilt ansvar for helheten i porteføljen av initiativ. 

Mer operativt så må arkitekturfunksjonen ha både en rådgivende rolle og en styrende rolle I 
utredningsprosjekter, utviklingsprosjekter og gjennom livssyklusen til fellestjenester I sektoren.  
Disse punktene for involvering er illustrert I figuren nedenfor:  

 

 

De grønne pilene her representerer råd gitt og læring gjort av Unit i prosjekter, mens de røde pilene 
er styringsmekanismer.  Unit vil tilstrebe at arkitekturstyring skjer gjennom gode faglige diskusjoner 
og veiledning - “mer grønt enn rødt”.  

Det kan tenkes situasjoner hvor Units deltakelse med arkitekturkompetanse i selve prosjektteamene 
kan gjøre det krevende å samtidig skulle gjøre evaluering av prosjektene. I slike tilfeller vil Unit sikre 
personmessig uavhengighet mellom ulike former for deltakelse i prosjektene.  

 



   
 

   
 

Arkitekturstyrings relasjon til andre styringsprosesser er illustrert nedenfor: 

 

Arkitekturstyring som organisasjon 
Det er mange i Unit som har en relevant rolle i forbindelse med arkitekturbeslutninger på ulike nivå, 
fra direktør til den enkelte spesialist. 

I Units organisasjon har følgende roller opplagt en relasjon til arkitekturstyringen 

Rolle Relasjon til arkitekturstyring 
Direktør Eier strategi og handlingsplan, strategisk ledelse 

av Unit, dialogen med KD 
Avdelingsdirektører Har ansvaret for dagens og fremtidens 

tjenesteportefølje for sitt område, herunder 
hensiktsmessig arkitektur 

Sektorarkitekter Arbeider med helheten i sektoren, valg og bruk 
av felleskomponenter, krav til arkitektur, 
synliggjør avhengigheter og konsekvenser av 
ulike initiativ/tiltak osv.  

Fagdirektører Strategirådgiver i avdelingene 
«Forretningsarkitekter» i tjenesteavdelingen Sørger for at brukerbehov er ivaretatt og at 

arkitekturkrav på forretningsnivå dekkes 
Arkitekter i systemutvikling Realiserer krav til arkitektur 
Ledergruppen i Unit Porteføljestyre, og er dermed beslutningstaker 

over helheten i porteføljen 
 

I arkitekturarbeidet er det naturlig å trekke på miljøer utenfor Unit, både for forankring, kompetanse 
og kapasitet: 

• Bruk av nettverk (i sektoren)  
• Arkitekter i sektoren 

o Domenespesialister 
o Tekniske spesialister 

• Internasjonale relasjoner 
• Leverandører 
• Spesialistmiljøer/konsulenter 



   
 

   
 

Dimensjonering av organisasjon (ikke avklart) 
 

Vedlegg 1: Målbildene (3.2) 
De første seks tabellene under tar utgangspunkt i målbildene fra digitaliseringsstrategien for 
student, lærer, forsker, ledelse, data & infrastruktur og administrative systemer (kolonne 1). For 
hvert av disse målbildene skisseres nødvendig kapabiliteter for å oppnå målbildet (kolonne 2) og 
deretter hvilke støttende funksjonalitet som er nødvendig for å realisere kapabiliteten (kolonne 3).  

Den siste tabellen samler støttende funksjonalitet for alle perspektivene (kolonne 1) og viser en 
kobling til tiltak og handlingsplan (kolonne 2) og videre til en skisse av nåsituasjon (kolonne 3). 

  



   
 

   
 

Studenten 

Målbilde – Studenten Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
Studenten møter et akademisk 
fellesskap av ansatte og studenter 
der digitale muligheter utnyttes i 
aktiviserende og varierte lærings- 
og vurderingsformer som skaper 
best mulig læringsutbytte, og gir 
de faglige og digitale 
kvalifikasjonene studentene skal 
tilegne seg i det enkelte 
studieprogrammet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten får ta del i 
forskningsprosjekter 
(forskningsbasert undervisning), 
og får opplæring i bruk av 
forskningsverktøy for å kunne 
delta i og bidra direkte til 
forskningen. 
 
Studenten har tilgang til et 
moderne, personlig læringsmiljø 
som legger til rette for 
individuelle læringsopplegg, 
effektivitet, samhandling og 
fleksibilitet i studiene.  
 
Studenten gis mulighet til å 
utvikle sin digitale kompetanse, 
får opplæring i bruk av teknologi 
som fremmer læring og generiske 
ferdigheter og bevisstgjøres 
etiske, juridiske og 
sikkerhetsmessige 
problemstillinger ved bruk av data 
og digital teknologi. 
 

Effektivitet internt i en institusjon 
 
Effektivitet av høyere utdanning 
og forskningssektorene som 
helhet 
 
Studentmobilitet deles i 
subområder:  

- Å kunne flytte fra en 
institusjon til en annen og ta 
med seg en signifikant andel 
av arbeidet som er gjort hos 
en institusjon til en annen. 

- Å kunne delta i emner som 
tilbys fra en annen 
institusjon og legge det inn 
som en del av studieplanen 
på hjemme-institusjonene 

- Noe over gjelder kanskje 
også internasjonalt (ut på 
høring nå) 
 

Livslang læring (ta med seg 
resultater fra tidligere livsfaser 
inn i nye utdanningsløp og 
jobbsøk) 
 
Forskningsbasert læring 
 
Effektivt samarbeid mellom 
forskere, også nasjonalt og 
internasjonalt 
 
Åpen tilgang til 
forskningsresultater 
 
Fleksibilitet i lærings- og 
forsknings-prosesser, samt 
underliggende system-portefølje 
 
Individuelt tilpasset læring 
(inklusivt formativ vurdering) 

 
 
 
 

Personsentrisk identitet blir 
nødvendig både for å sikre 
mobilitet og livslang læring for å 
gjøre personen uavhengig av 
institusjonen.  
 
Felles rolleforståelse i prosesser 
der personer fra flere 
institusjoner deltar er nødvendig 
for mobilitet og samhandling. 
 
Felles tilgangsstyring basert på 
felles rolleforståelse og identitet 
er nødvendig for mobilitet og 
samhandling. 
 
Felles emnebeskrivelser kreves 
for en delmengde av emner som 
forventes å kunne være “mobile”. 
 
Tjenestetilgang på tvers av 
institusjoner er nødvendig for å 
støtte studentmobilitet der 
emner inkluderes i studieplaner 
hos flere institusjoner. 
 
Standardiserte 
studieadministrative prosesser 
og roller er nødvendig for effektiv 
studentmobilitet der studenter 
fra flere institusjoner deltar i et 
emne.  
 
Personsentrisk lagring over lang 
tid blir nødvendig for å støtte 
livslang læring og mobilitet. 

Enkel tilgang til et rikt tilbud av 
læringsobjekter (Learning Object 
Repository - helst felles) er 
nødvendig for et effektivt 
læringsopplegg. 
 
Enkel tilgang til 
forskningsresultater samt 
potensielt datasett og 
forskningsverktøy er nødvendig 
for forskningsbasert læring. 
 
Felles semantisk vokabular for 
aktivitetsdata blir nødvendig for å 
kunne tilby individuelle 
læringsopplegg. 
 



   
 

   
 

Målbilde – Studenten Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
Lagring og analyse av 
aktivitetsdata, gjerne felles i 
nasjonal “learning record store” 
blir nødvendig for å kunne tilby 
individuelle læringsopplegg 
(inklusiv formativ vurdering) 
 
Tilgang til et Digitalt læringsmiljø 
som støtter læringsgrupper med 
samhandlingsaktiviteter og 
tilgang til fagstoff. 
 

 

Læreren 
Målbilde – Læreren Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
Læreren har et bredt tilbud av 
applikasjoner og digitale verktøy 
og tjenester som støtter 
gjennomføringen av utdanningen, 
fra planlegging via gjennomføring 
av undervisning og samspill med 
studenter og kolleger, internt og 
eksternt, til oppfølging og 
vurdering av studenter på individ- 
og gruppenivå. 
 
Læreren har muligheter for 
uttelling (i form av opprykk, 
kvalifisering, lønn), eller tid til å 
drive utvikling av 
utdanningsvirksomheten på 
grunnlag av dokumenterte 
resultater på utdanningsområdet. 
 
Læreren har god digital og 
pedagogisk kompetanse 
(kunnskap om hvordan bruke 
digitale verktøy for å fremme 
læring i sitt fag), insentiver til 
faglig/pedagogisk utvikling av 
egen undervisning og tilgang til 
kollegiale fellesskap og 
støttetjenester for utvikling av 
studieprogram og deling av 
digitale læringsressurser. 
 

Effektivitet internt i en institusjon 
 
Effektivitet av høyere utdanning 
og forskningssektorene som 
helhet 
 
Lærermobilitet deles i 
subområder:  

- Lærere underviser på andre 
institusjoner enn 
hjemmeinstitusjon 

-  Å kunne undervise 
studenter fra flere 
institusjoner i et emne fra 
hjemmeinstitusjonen 

- Noe over gjelder kanskje 
også internasjonalt (ut på 
høring nå) 

 
Fleksibilitet i lærings- og 
forsknings-prosesser, samt 
underliggende system-portefølje 

 

 
Individuelt tilpasset læring 
(inklusivt formativ vurdering) 
 
Forskningsbasert læring 
 
Effektivt samarbeid mellom 
forskere, også nasjonalt og 
internasjonalt 
 
Åpen tilgang til 
forskningsresultater 
 

Personsentrisk identitet blir 
nødvendig for å sikre både at 
læreren kan undervise i emner på 
andre institusjoner og at 
studenter fra andre institusjoner 
kan delta på emner på lærerens 
institusjon.   
 
Felles rolleforståelse i prosesser 
der personer fra flere 
institusjoner deltar i prosessen er 
nødvendig for mobilitet og 
samhandling. 
 
Felles tilgangsstyring basert på 
felles rolleforståelse og identitet 
er nødvendig for mobilitet og 
samhandling. 
 
Evnen til å analysere 
studentaktivitet og læringsutbytte 
gjennom felles semantisk 
vokabular er nødvendig for 
oppfølging, veiledning og 
vurdering av studenter på 
individnivå samt 
undervisningsanalyse for 
kontinuerlig forbedring av 
undervisningsopplegg. 
Automatisk generert 
tilbakemelding gjennom verktøy 
kan supplere eksisterende 
veiledningsmetoder. 
 
Evnen til å skalere 
tilbakemeldingsmekanismer. 
Dette kan være automatisert vha 
aktivitetsdata eller vha student 
“communities”. 



   
 

   
 

Målbilde – Læreren Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
 
Evnen til å benytte felles 
vokabular for å vurdere effekten 
av undervisningsmetoder er 
nødvendig for å videreutvikle 
undervisningsstøtte i verktøy og 
muliggjør merittering. 
 
Enkel tilgang til et rikt tilbud av 
læringsobjekter (Learning Object 
Repository - helst felles) er 
nødvendig for effektiv utvikling av 
undervisningstilbud.  LOR bør 
legge til rette for å måle 
produksjon og gjenbruk av 
undervisning som grunnlag for 
merittering. For eksempel på 
bakgrunn av 
innhold/læringsobjekter av god 
kvalitet som benyttes av mange. 
 
Evnen til å koble studenter mot 
relevante forskningsprosjekt er 
nødvendig for å fasilitere 
forskningsbasert læring. 
Prosjektet kan være utenfor egen 
institusjon. 
 
Felles emnebeskrivelser kreves 
for en delmengde av emner som 
forventes å kunne være “mobile”.  
 
Tjenestetilgang på tvers av 
institusjoner (gjerne basert på 
personsentrisk identitet, felles 
roller og felles tilgangsstyring) er 
nødvendig for å støtte 
lærermobilitet 
 
Standardiserte 
studieadministrative prosesser 
og roller er nødvendig for effektiv 
lærermobilitet. 
 
Et modulært, fleksibelt digitalt 
læringsmiljø som enkelt kan 
endres til å utnytte nye 
undervisnings- og læringsverktøy 
er nødvendig for effektiv 
videreutvikling av undervisning og 
som skaper god kontekst for 
læring. 

 



   
 

   
 

Forskeren 
Målbilde – Forskeren Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
Forskeren har tilgang til relevante 
vitenskapelige publikasjoner, god 
oversikt over relevante forskere 
og tilgjengelige forskningsdata for 
sitt felt.  
 
Forskeren har tilgang til et 
oversiktlig applikasjons- og 
tjenestetilbud, med tilstrekkelige 
ressurser for lagring, beregninger 
og avansert brukerstøtte.   
 
Forskeren møter brukervennlige 
IKT-støttefunksjoner som fyller 
behovene i sin hverdag knyttet 
både til faglige og administrative 
oppgaver.  
 
Forskeren har tilgang til 
infrastruktur og verktøy som gjør 
det mulig å samhandle effektivt 
med andre forskere på tvers av 
sektorer, nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Forskeren utnytter verktøy for 
digital samhandling til å arbeide 
effektivt i prosjekter og nettverk 
både internt og eksternt.   
 
Forskeren har digital kompetanse 
til å utnytte IKT optimalt i sin 
forskning - til å kunne utføre sine 
oppgaver effektivt, og utnytte 
mulighetene digitalisering gir til å 
utvikle fagfeltet og til å håndtere 
forskningsdata på en god og riktig 
måte.  
 
 

Effektivitet internt i en institusjon  
  
Effektivitet av høyere utdanning 
og forskningssektorene som 
helhet  
  
Forskermobilitet deles i 
subområder:  
- Å kunne delta i eller lede 

forskningsprosjekt med 
deltakere fra flere 
institusjoner, også 
internasjonalt 

- Å kunne ha tilgang til 
forskningsdata på tvers av 
organisasjonstilknytning 

- Å kunne dele data med 
andre forskere på tvers av 
organisasjonstilknytning 

- Tilgang til forskningsdata 
som forskeren skal ha tilgang 
til (avgrenset i tid og 
lokalitet) 

 
  
Effektivt samarbeid mellom 
forskere, også nasjonalt og 
internasjonalt  
  
Fleksibilitet i forsknings-
prosesser, samt 
underliggende system-portefølje  
 
Åpen tilgang til 
forskningsresultater  
  
Åpen fagfellevurdering som 
meritteringsmekanisme   
  
Omdømmebygging for forskere 
og institusjoner gjennom 
forskningspublisering og sitering   
  
 

Personsentrisk identitet er 
nødvendig for å sikre at forskeren 
kan delta i prosjekt med fagfeller, 
som er ansatt hos andre 
organisasjoner i Norge og 
internasjonalt.   
  
Felles rolleforståelse i prosesser 
der personer fra flere 
institusjoner deltar i prosessen er 
nødvendig for mobilitet og 
samhandling.  
  
Felles tilgangsstyring basert på 
felles rolleforståelse og identitet 
er nødvendig for mobilitet og 
samhandling.  
  
Felles vokabular innen 
forskningsadministrasjon må 
understøtte at 
forskningsprosessen blir opplevd 
på en felles måte på tvers av 
organisasjoner og nasjoner. 
  
Forankret, felles datamodell for 
forskningsrelatert grunndata, 
metadata og merittering er 
nødvendig for tjeneste og 
prosesseffektivisering. 
Semantikken i datamodellen må 
tilpasses internasjonale 
standarder. 
  
Felles, autoritative 
grunndataregister gjenbrukes for 
å oppnå sammenhengende, 
effektiv 
forskningsadministrasjon.  
  
Standardisert og 
sammenhengende 
prosesstøtte for 
forskningsadministrasjon i form 
av søknadsutforming, data 
management, rapportering, 
publisering og arkivering er 
nødvendig for effektiv forskning.   
  
Åpen tilgang til 
forskningsresultater og 
datasett øker effektiv forskning 
(FAIR).    
  



   
 

   
 

Målbilde – Forskeren Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
Tilgang til samhandlingsløsninger 
som integrerer tilgang til 
forskningsressurser lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt er 
nødvendig for god 
samhandlingsevne. 
Samhandlings-løsningene må 
kunne håndtere sensitive 
ressurser i hht tredje parts krav 
(helseplattform, SSB, CERN). 
  
Evnen til enkelt å gjenskape 
publiserte 
forskningsresultater ved hjelp av 
datasett og beregningsomgivelser 
øker transparens i forskning og 
hever kvalitet.   
  
Lisensiering som gir de riktige 
målgruppene tilgang 
tilforskningsresultater er en 
forutsetning for åpen forskning og 
gjenbruk (FAIR).  
  
Publisering i kanaler som gir 
forskere kredibilitet gjennom 
sitering fra andre forskere er en 
forutsetning for merittering og 
omdømme til forskerne og 
institusjonene.  
  
Merittering basert på 
fagfellevurdering er grunnlag for 
forskningsfinansiering. 

Ledelse på alle nivåer 
Målbilde – Ledelse Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
Ledelsen utnytter de mulighetene 
digitaliseringen gir til å nå 
institusjonens mål gjennom å 
inkludere digitalisering både i 
planleggingen og i konkrete tiltak 
og prosesser. 
 
Ledelsen er bevisst sitt 
lederansvar og har kompetanse til 
å lede, motivere og støtte 
nødvendige endringsprosesser 
som følge av digitaliseringen.  
 
Ledelsen utnytter de mulighetene 
digitaliseringen gir til å 
effektivisere administrative 
støttefunksjoner og sikre god 
forvaltning. 
 

Effektivitet internt i en institusjon 
 
Effektivitet av høyere utdanning 
og forskningssektorene som 
helhet 
 
Datadrevet beslutningsprosesser 
 
Transparens i 
beslutningsprosesser 
 
Strategisk styring 
 
Kontroll over og sikring av 
informasjonsverdier 

Evnen til å skape oversikt over 
ressursforbruk, 
utdanningsproduksjon og 
forskningsproduksjon i nær 
sanntid øker evnen til å følge opp 
konsekvenser av 
digitaliseringstiltak. 
 
Evne til å se og kommunisere 
konsekvenser av strategiske mål 
for prosesser og IKT-støtte. 

 
Evnen til å skape oversikt over 
innhold og sammensetning av 
prosesser, IKT-støttesystemer og 
data i disse for å muliggjøre 
kontroll over og sikring av 
informasjonsverdier. 



   
 

   
 

Målbilde – Ledelse Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 
Ledelsen ivaretar institusjonens 
verdier og interesser, og følger 
nasjonale føringer gjennom 
systematisk arbeid for styrket 
informasjonssikkerhet.  
 
Ledelsen sikrer formaliserte 
systemer for dokumentasjon av, 
og belønning for arbeid med 
utvikling av undervisning. 
 
Ledelsen setter ambisjonsnivå og 
legger til rette for at hele 
fagmiljøet, ikke bare ildsjeler, 
bruker de mulighetene 
digitalisering gir til å heve 
kvaliteten i utdanningen. 
 
Ledelsen sørger for at systemer 
som velges legger til rette for 
samhandling internt i UH-
sektoren og med aktører utenfor 
UH-sektoren. 
 
Ledelsen har god tilgang på 
informasjon og beslutningsstøtte. 

 
Merittering i henhold til 
harmoniserte begreper I 
forskning basert på 
fagfellevurdering og I utdanning 
basert på produksjon, utbredelse 
og tilbakemelding på 
utdanningsmateriell er nødvendig 
for samordnet ledelse av 
fagpersonale.  
 
Transparens i 
beslutningsprosesser sikres 
gjennom oppfølging av 
åpenhetsprinsippet.  

 

  



   
 

   
 

 

Data og infrastruktur 
Målbilde –  
Data og infrastuktur Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 

Data lagres én gang og 
tilgjengeliggjøres fra én kilde.  
 
Data er gjenfinnbare, tilgjengelige, 
interoperable og gjenbrukbare, 
iht. FAIR-prinsippet.   
 
Infrastrukturen er fleksibel og 
legger til rette for mobilitet og 
utvikling. 
 
Helhetlig styring og ledelse av 
informasjonssikkerhet er et 
fundament for digitalisering og 
strategiske satsinger, og bygger 
opp under sektorens 
målsetninger. 
 

God samhandlingsevne: 
- Juridisk 
- Organisatorisk 
- Semantisk 
- Teknisk 

 
Livslang læring (ta med seg 
resultater fra tidligere livsfaser inn 
i nye utdanningsløp og jobbsøk) 
 
Kontroll over og sikring av 
informasjonsverdier  
 

Felles rolleforståelse i prosesser 
der personer fra flere institusjoner 
deltar i prosessen er nødvendig 
for mobilitet og samhandling. 
 
Personsentrisk identitet og felles 
tilgangsstyring basert på felles 
rolleforståelse og identitet er 
nødvendig for mobilitet og 
samhandling. 
 
Felles, autoritative 
grunndataregister gjenbrukes for 
å oppnå effektiv prosesstøtte. 
 
Omforent forståelse av krav til 
datahåndtering er nødvendig for 
harmonisert dataforvaltning. 
Dette inkluderer semantikk, 
kvalitet, definisjon av autoritativ 
kilde, forvaltningsprosesser og 
behandlingsansvar. 
 
Forankret, felles 
informasjonsmodeller er 
nødvendig for lagring av 
dataobjekter “kun en gang”. 
 
Oversikt over innhold og 
sammensetning av prosesser, 
IKT-støttesystemer og data i disse 
er nødvendig for kontroll over og 
sikring av informasjonsverdier. 
 
Harmonisert 
systemintegrasjonspraksis i 
sektorene og mot norsk offentlig 
sektor basert på forståelse av 
standardisert 
samhandlingsmønstre (eMelding, 
eOppslag og eNotification) er 
nødvendig for effektiv 
prosesstøtte. 
 
Forankret beste praksis og 
føringer for utforming av API er 
nødvendig for effektiv deling av 
data. 
 
Personlig lagring over lang tid er 
nødvendig for livslang læring. 



   
 

   
 

Målbilde –  
Data og infrastuktur Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 

 
 

Adminstrative systemer 
Målbilde –  
Administrative systemer Nødvendige kapabiliteter Støttende funksjonalitet 

Alle tjenester, informasjon og 
kommunikasjon er så langt det er 
mulig digitalt tilgjengelige.  
 
Behov, brukervennlighet og 
brukeropplevelser er 
hovedkriteriene for realiseringen 
av nye løsninger. 
 
Administrative arbeidsprosesser 
og brukergrensesnitt er forbedret 
og effektivisert gjennom 
standardisering og digitalisering.  
 
Det er etablert en felles 
systemportefølje som løser 
tverrgående administrative behov 
(budsjett, regnskap, lønn, innkjøp 
osv.). 
 
Mulighetene for automatisering 
og selvbetjening er godt utnyttet 
slik at tjenestene framstår som 
enkle, effektive og 
brukervennlige. 

Effektivitet internt i en institusjon 
 
Effektivitet av høyere utdanning 
og forskningssektorene som 
helhet 
 
 

Standardiserte administrative 
prosesser er nødvendig for 
effektivitet og mobilitet til 
studenter og forelesere. 
Prosessene er automatiserte der 
mulig. 
 
Felles rolleforståelse i prosesser 
der personer fra flere 
institusjoner deltar i prosessen er 
nødvendig for mobilitet og 
samhandling. 
 
Personsentrisk identitet og felles 
tilgangsstyring basert på felles 
rolleforståelse og identitet er 
nødvendig for mobilitet og 
samhandling. 
 
Felles, autoritative 
grunndataregister gjenbrukes for 
å oppnå effektiv prosesstøtte. 
Dette inkluderer 
forvaltningspraksis. 
 
Evnen til å få oversikt over og 
reservere spesifiserte ressurser 
for utdanning og forskning på 
tvers av institusjoner 
 
 

 

Disse nødvendige kapabilitetene for å realisere målbildene stiller krav til arkitektur. I det videre vil vi 
systematisere de enkelte identifiserte, ønskede funksjoner, implikasjon for arkitektur, kobling til 
initiativer i handlingsplanen og nåsituasjon.  

Gap (ønsket evner og funksjonalitet -> nåsituasjon) 
I tabellen nedenfor kobler vi sammen hvilke evner/funksjonalitet vi må realisere for å skape ønsket 
verdi for sektoren med hvilke initiaitiver som ligger i Plan21 i dag, samt nåsituasjonen på de enkelte 
evner/funksjonaliteter.  

Følgende notasjon er brukt for vår vurdering av status: 

Grønn = Intensjonen i initiativene slik de står dekker funksjonen.  

Gul = Initiativene dekker deler av funksjonen  



   
 

   
 

Rød = Finner ikke noe som skaper denne funksjonen eller evnen i initiativene. 

Evner og funksjonalitet Relevant initiativ Nåsituasjon 
Felles, autoritative 
grunndataregister (master 
data management) 

Det må etableres et felles sett 
autorative grunndataregister 
for hele sektoren. 
Fremtredende eksempler er 
behov for “person”, 
“prosjekt”, 
“organisasjonsenhet” og 
“søknad” (finansiering, 
tillatelse, tilgang). 
Dette inkluderer semantikk og 
etablering av disse kilder som 
autoritativ kilde. 
==> Utredes videre, arkstyring 
==> IMD (IMD3, IMD4) 
==> Forskning (F1) 
==> Utdanning (U5) 
==> Admin (A1, A3) 

Vi har i dag en rekke registre 
som dekker samme funksjon. 
For eksempel studentregister, 
emneregister per institusjon, 
flere institusjonsregistre, 
ansattregister per institusjon 
(minst ett per org) og 
varierende praksis relatert til 
“løst tilknyttede personer” osv. 
Det er enighet om at Cristin 
bør være kilde til “prosjekt”.  

Personsentrisk identitet og 
felles tilgangsstyring 

Etablere felles IAM i sektorene 
med påfølgende 
standardisering og opprydning 
i grunndata/MDM. Forutsetter 
noen fellesroller og 
fellesprosesser. 
==> Utredes videre, arkstyring 
==> IMD (IMD1, IMD3) 

Ingen felles IAM, men det er i 
gang et felles prosjekt ledet av 
Uninett med UiB som 
vertsinstitusjon. Pågår RFI-
prosess nå. Men dette 
prosjektet fokuserer primært 
på IAM innenfor en institusjon 
og har for lite vekt på mobilitet 
mellom institusjoner og 
sektorene. Det må gjøres en 
juridisk vurdering av hvilke 
person-IDer som kan brukes til 
hva. 

Tjenestetilgang på tvers av 
institusjoner 

Definere de tjenestene som 
skal være tilgjengelig på tvers 
av institusjoner og sørge for at 
tilgang realiseres sømløst ved 
hjelp av felles IAM 
==> Utredes videre, arkstyring 
==> IMD (IMD1) 
==> Utdanning (U5) 
==> Forskning (F3)  
==> Admin (A1, A2, A3, A5, 
A6, A7) 

Brukere er definert på 
hjemmeinstitusjon og 
tjenestetilgang på tvers er 
tungvint. Institusjoner har 
egne instanser av mange 
tjenester. Tilgang til, for 
eksempel Sharepoint, på tvers 
av institusjoner krever aksess 
som gjest via lenke og 
invitasjon. 
Feide 2.0 gir tilgang til noen 
tjenester på tvers av 
institusjoner. 

Harmonisert 
systemintegrasjonspraksis i 
sektorene og mot norsk 
offentlig sektor 

Definere referansearkitektur 
basert på forståelse av 
standardisert 
samhandlingsmønstre 
(eMelding, eOppslag og 
eNotification) og etablere 

UiO har realisert egen IntArk 
basert på Rabbit MQ og 
Gravitee. 
NTNU bruker både “kjernen” 
og Tjenesteorientert 
integrasjonsarkitektur (TIA) 



   
 

   
 

Evner og funksjonalitet Relevant initiativ Nåsituasjon 
realisering og praksis basert på 
referansearkitekturen. 
==> Arkitekturstyring for 
referansearkitektur 
==> IMD for realisering og 
praksis (IMD2) 

Praksis i resten av BOTT og UH, 
forskningssektorene og 
helsesektoren varierer. 
UNINETT tilbyr Dataporten for 
autentisert brukertilgang og 
grovkornet system til system 
integrasjon. Difi planlegger 
Maskinporten for system-til-
system integrasjon. 
Brønnøysundregistrene har (?), 
… 
Initiativene for Master data 
management, IAM og IntArk 
ser på forvaltningspraksis av 
data inklusivt roller. 

Evne til å se og kommunisere 
konsekvenser av strategiske 
mål for prosesser og IKT-
støtte. 

Etablere praksis som støtter 
oversetting av politiske vedtak 
til et sett av IKT-tjenester og 
prosesser. Dette krever 
analysekompetanse, 
modelleringskompetanse og 
forståelse av organisatoriske 
rammebetingelser. 
==> Utredes videre, arkstyring 

UNIT seksjon for strategi og 
styring som omfatter 
sektorarkitektur, 
porteføljestyring og 
strategirådgivning er under 
oppbygging. 
Arkitekturfunksjonen i 
avdelingene er under 
definisjon. Fagdirektørene skal 
tilsettes i avdelingene. Vi er 
tidlig i oppbyggingsfasen. 

Evnen til å fordele funksjoner 
og masterdata mellom IT-
systemer i systemlandskapet 
og sikre at landskapet blir løst 
koblet og fleksibelt 

Definere overordnet 
løsningsarkitektur for høyere 
utdanningssektoren som 
legger til rette for 
samhandling med 
forskningssektoren, 
helsesektoren og felles 
tjenester i norsk offentlig 
sektor. Må være harmonisert 
med initiativ om 
grunndataregister øverst i 
tabellen. 
==> Utredes videre, arkstyring 
==> IMD3 
==> Utdanning (U7) 
==> Forskning (F1) 

Det finnes delområder med 
felles oppfatning av 
funksjonsfordeling og 
masterdata ansvar (FS, 
økonomisystem, LMS, 
samhandlingsløsninger og 
arkiv). Samtidig finnes flere 
økonomisystem og LMS, og 
prosesser som bruker disse 
systemene varierer i alle 
områder. Noen områder 
mangler felles tilnærming helt 
(hvor?). Vi trenger det 
overordnede målbildet og 
evnen til å skape den. 

Standardiserte administrative 
prosesser 

Inkluderer: 
  Felles begreper (fra 
overordnet ned til kodeverk 
og inkluderer begreper for 
merittering)  
  Felles administrative roller 
  Felles tjenesteportefølje som 
støtter prosessene 

Det finnes i dag varianter i de 
administrative prosessene, 
men arbeid pågår mot 
standardisering. Felles BOTT 
prosjekter kjøres for Økonomi 
og Lønn, samt Sak og Arkiv. FKS 
konsortiet har et 
samarbeidsprosjekt rundt 



   
 

   
 

Evner og funksjonalitet Relevant initiativ Nåsituasjon 
  Felles prosessutvikling 
 
Prosessene gjennomføres slik 
at de støtter god 
informasjonstilgang og 
beslutningstransparens. 
 ==> Admin (A1, A2, A3, A7) 

harmonisering av “rekruttering 
til alumni”. 

Standardisert 
studieadministrative prosesser 

Standardisert prosesser og 
støtte for planlegging og 
gjennomføring av 
studieprogram og emner samt 
studenters progresjon relatert 
til disse. 
==> Utdanning (U5, U6) 
Forutsetning for U1 

En del standardisering på 
studieadministrative prosesser 
men varianter finnes f. eks. 
innen definisjon av 
emnehierarkiet, 
undervisningsemner og 
aktiviteter, samt håndtering av 
praksisveiledere. I tillegg finnes 
varianter av 
grunndatadefinisjoner som 
student, praksisveiledere, m. fl.  

Standardisert forsknings-
administrasjon 

Standardisert og 
sammenhengende 
prosesstøtte for 
forskningsadministrasjon i 
form av søknadsutforming, 
data management, 
rapportering, publisering og 
arkivering er nødvendig for 
effektiv forskning.  
==> Forskning (F1, F4, F5) 

Initiativ for vitenarkiv finnes. 
++? 

Evnen til å skape oversikt over 
ressursforbruk, 
utdanningsproduksjon og 
forskningsproduksjon i nær 
sanntid som brukes blant 
annet i merittering. 
 
Forutsetter harmoniserte 
måleparametre. 

Realisere et felles nær sanntid 
datavarehus med gode BI-
løsninger på toppen. 
Andre realiseringsløsninger for 
funksjonen anses inkludert. 
 
==> Admin (A5) 
==> Utdanning (U1, U3, U5?) 
==> Forskning (F9) 

BOTT har i dag et/flere 
datavarehusløsninger, flere 
institusjoner mangler trolig 
denne type løsninger. 
Fragmentert systemportefølje 
på tvers av ERP/Cristin/FS m.v. 

Etablere et felles, fleksibelt 
digitalt læringsmiljø som 
støtter individualisert, 
studentaktiv læring 

Det felles miljøet inkluderer: 
  Felles LOR 
  Livslang lagring for personer 
  Nasjonal profil av standard 
for aktivitetsdata 
  Felles Learning record store 
  Modulære grensesnitt som 
muliggjør ny verktøystøtte f. 
eks. vurderingsformer (ref. LTI) 
  Automatisert eller 
studentbasert 
tilbakemeldingsmekanismer  

Canvas utbredt som 
fellesløsning og med godt 
samarbeid mellom 
institusjonene.  
Felles funksjonene LOR, 
livslang lagring, LRS mangler. 
Scope må avklares - f. Eks. mht 
livslang lagring for utlendinger 
som flytter ut. 



   
 

   
 

Evner og funksjonalitet Relevant initiativ Nåsituasjon 
==> Utdanning (U1, U2, U3, 
U5, U7, U8) 
==> Forskning (F5, F6, F7) 
==> IMD (savner “livslang 
lagring”) 

Sikre åpen og enkel tilgang til 
forskningsresultater, inklusivt 
datasett og kjøremiljø for 
validering. 

Åpen publisering av 
vitenskapelige artikler, 
masterprosjekt, PhD-
avhandlinger og 
Åpne (FAIR) forskningsdata. 
Må ivareta lisensiering for å 
sikre ønsket tilgang. 
Må muliggjøre sitering.  
Bør muliggjøre validering av 
resultater. 
==> Forskning (F1, F4, F5, F6, 
F7)  
==> Utdanning (U7) 

Initiativ for vitenarkiv finnes.  
Plan S er vedtatt og vil ha store 
konsekvenser for blant annet 
tilgang til forskningsresultater. 
++? 
 

Felles emnebeskrivelser for 
“mobile” emner. 

Etablere felles 
emnebeskrivelser for den 
delmengde av emner som 
forventes å kunne være 
“mobile”.  
==> Utdanning 

Eksisterer ikke i dag, men UiO 
har satt i gang et prosjekt 
sammen med 8 andre 
universiteter internasjonalt.  
Det er innført standard 
datadefinisjoner på emnenivå, 
som EQF, ECTS, Isced m.fl, 
disse definisjoner kategoriserer 
emnene på et grovt nivå. 
 

Omforent forståelse av krav til 
datahåndtering og 
informasjonsforvaltning. 

Definere harmonisert 
dataforvaltningskrav. Dette 
inkluderer kvalitet, 
forvaltningsprosesser, 
tilgjengeliggjøring av data og 
behandlingsansvar.  

==> Arkitekturstyring 
==> IMD (IMD3, IMD4) 
==> Utdanning (U?) 
==> Forskning (F1) 
==> Admin (A?)  

Vi har fragmentert 
forvaltningspraksis som har 
utviklet seg over tid. Vi 
mangler felles krav og roller 
med definert ansvar. 

Evnen til å skape oversikt over 
innhold og sammensetning av 
prosesser, IKT-støttesystemer 
og data i disse for å muliggjøre 
kontroll over og sikring av 
informasjonsverdier. 

Etablere overordnet, 
systematisk forståelse av 
hvilke informasjonsverdier 
finnes, hvor de finnes, og 
hvem har tilgang til disse. De 
data (særlig registerdata) som 
kan være åpne, bør være åpne 
og tilgjengelig gjennom API. 
 

Situasjonen varierer mellom 
både institusjoner og 
organisatoriske områder. 



   
 

   
 

Evner og funksjonalitet Relevant initiativ Nåsituasjon 
Program for styrket 
informasjonssikkerhet og 
sektorens analysesenter for 
cybersikkerhet 
==> IS (IS1, IS2, IS5) 
==> Utredes videre, arkstyring  

Forståelse av 
virksomhetsprosesser i høyere 
utdanning og forskning og 
hvordan IKT verktøy støtter 
disse 

Etablere felles forståelse for 
brukerreiser. Etablere 
brukerreiser for student, 
lærer, forsker og 
administrasjon (Se f. eks. 
Prosjekt100) 
 
Kartlegge felles 
virksomhetsprosesser 
==> Utredes videre, arkstyring 
==> Admin (A2, A3, A6, A7) 
==> Forskning (F1) 
==> Utdanning (U1, U2, U3, 
U5, U6) 

Enkelte institusjoner definerer 
både brukerreiser og 
kartlegger prosesser. De 
etterlyser et sted å samle 
disse. En del kartlegging har 
foregått både i Prosjekt 100 og 
Samhandlingsforum.  

Forankret beste praksis og 
føringer for utforming av API 

Definere anbefaling på 
hvordan API defineres, 
versjoneres og dokumenteres. 
En form for REST API er et mål. 
==> Arkitekturstyring 
==> IMD 

På verdensbasis finnes det 
flere beste praksis 
anbefalinger.  
Difi har noen anbefalinger på 
dokumentasjon. REST APIer er 
foretrukket og HATAEOS 
drevet REST APIer er under 
diskusjon. 

 

 

 

 



Kommentarer til arbeidsdokumentet for målbilde og kapabiliteter fra 
Ragnvald Sannes 
Overordnet kommentar 
Målbildet er hentet ut fra digitaliseringsstrategiens avsnitt 3.2.1 Jeg synes denne bommer i 
overgangen fra de intensjoner som beskrives innledningsvis i kapittel 1 og i avsnitt 3.1. I 
innledningsavsnittet står det bl.a. følgende: 
 
«Gjennom digitalisering vil det skapes muligheter for nye og endrede lærings- og 
undervisningsprosesser og nye organisasjons- og kommunikasjonsformer.» (s. 5) 
 
Smidighet og fleksibilitet er et kjennetegn ved fremtidens organisasjoner og dagens 
komplekse hierarkiske strukturer vil erstattes av mer åpne og nettverksorienterte strukturer 
med større grad av selvorganisering og autonomi.2 Ettersom premissen er at digitalisering 
også påvirker vår sektor er dette noe vi bør legge til grunn for arkitekturprinsipper. 
 
«I tråd med hovedprinsippene i regjeringens digitaliseringspolitikk er det brukerne og deres 
behov som skal være det sentrale utgangspunktet.» (s. 5) 
 
Her må vi spørre oss om hvem brukerne er og hvilke behov de har. Da må vi tenke utover de 
tradisjonelle behovene institusjonene forsøker å dekke i dag, jfr. avsnittet om mulighetene 
for (radikal) innovasjon. For eksempel er det rimelig at vi har en god oppfatning om hvilke 
behov en person (i rollen student) har gjennom et livslangt læringsløp i kombinasjon med 
arbeidslivets behov for dokumentasjon på kunnskap og ferdigheter. 
 
«For at norsk høyere utdanning og forskning skal ta i bruk potensialet som ligger i 
teknologien for å øke studentenes læring, gjøre studietilbudene tilgjengelige i stor skala og 
støtte fremragende forskning, er det en forutsetning at bruk av teknologi for læring og ny 
kunnskap løftes til strategisk nivå ved institusjonen og integreres i all faglig og administrativ 
virksomhet.» (s. 5) 
 
«digitalisering i utdanningsvirksomheten ved norske universiteter og høyskoler, senest i 
2014, som viser at den i stor grad har vært styrt av enkeltpersoner og ildsjeler og i mindre 
grad har vært forankret i ledelsen og helhetlige institusjonsstrategier.» (s. 6) 
 
De to siste sitatene tolker jeg som at vi har en nåsituasjon der institusjonene ikke har 
etablert en god strategisk tenkning på digitaliseringsområdet.  
 
Denne innledningen som sitatene er hentet fra leser jeg som en intensjonserklæring for 
digitaliseringsstrategien, og det er et godt utgangspunkt for å lage et målbilde for arbeidet i 
fagutvalget for arkitekturstyring. Det peker på noen overordnede momenter gjennom: 

                                                      
1 «Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021», Kunnskapsdepartementet. Se 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---
/id2571085/  
2 En relativt fersk kommentar om dette finner du i følgende 3-minutters video med professor Morten T. Hansen 
fra Berkeley: https://youtu.be/VaqBuFzmcdc  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/
https://youtu.be/VaqBuFzmcdc


a) Digitalisering skaper muligheter for (radikal) innovasjon i sektoren. 
b) Fokus skal være på brukerne og deres behov. 
c) Det peker på en sviktende forutsetning i nåsituasjonen; nemlig institusjonenes evne 

til strategisk tenkning på dette området.  
 
Jeg har en forhåpning om at vi kan holde fast ved disse selv om jeg synes man i strategien 
mister dette utgangspunktet når den konkretiseres, hvilket reflekteres i min kommentar om 
jeg som fagperson ikke kjenner meg igjen i målbildet for studenten, «læreren» eller 
forskeren. 
 

Kritiske spørsmål til de enkelte tabellene i dokumentet 
Spørsmålene under er kritiske med hensyn til kunnskapsgrunnlaget og målbildet, og ikke en 
kritikk av arbeidet bak arbeidsdokumentet. Forhåpentligvis er de konstruktive i forhold til 
vårt arbeid. Jeg erkjenner at vi må skille mellom prinsipper og pragmatiske valg for å kunne 
levere på noe, og det var interessant med Lars Oftedal sin kommentar om at vi må løse noe 
konkret og levere. Det er jeg helt enig i. 
 
Når det gjelder tabellens struktur oppfatter jeg at det er enighet om en struktur der vi har 
«målbilde» (som kan være nærmere intensjonen enn det som fremgår av avsnitt 3.2 i 
digitaliseringsstrategien)  kapabiliteter  egenskaper ved arkitekturen (f.eks. krav til 
funksjonalitet den må støtte). 
 
Jeg velger å dele det inn i målbilde og egenskaper da det er mange gjentakelse i den siste 
kolonnen 
 
Målbilde 
 
Studenten 
Det jeg leser ut av intensjonen i strategien som er implisitt i denne tabellen er at 
arkitekturen skal understøtte digitale tjenester som er: 

• Studentsentriske, dvs. at man har fokus på studentens behov i et livslangt 
læringsperspektiv. 

• Institusjonsuavhengige, dvs. at en student kan forholde seg til sine data og sine 
tjenester på tvers av institusjoner. 

• Individfokusert (eller personifisert) gjennom et personlig (tilpasset) læringsmiljø og 
læringsopplevelser. 

• Integrert slik at de støtter en helhetlig læringsopplevelse/prosess.3 
• Fleksible og samhandlingsorienterte, støtter aktivisering og variasjon i lærings- og 

vurderingsformer 
• Innovative og brukervennlige. 

 

                                                      
3 Dette er ganske begrenset og fragmentert i dag. 



«Læreren» 
Personlig misliker jeg «lærer» som begrep i denne sammenheng. På BI er det også slik at 
dette dekker flere roller, og det vil jeg tro skjer på andre institusjoner også etter alle 
fusjoner. Vi har rollen kursansvarlig og foreleser (ikke så mye bedre enn lærer). Det er også 
andre faglige roller som studentassistenter, veileder og intern og ekstern sensor knyttet til 
kurs. I fremtiden har vi kanskje også en rolle som innholdsleverandør om læringsobjekter 
skal brukes på tvers av institusjoner, spesielt om dette skal godtgjøres i noen form (direkte 
eller gjennom merittering. 
 
Når det gjelder hvilket målbilde vi skal beskrive er det ganske likt det vi har hos studenten, 
med noe variasjon. Arkitekturen skal understøtte digitale tjenester som er: 

• Individfokusert (eller personifisert) gjennom å tilby en variert digital verktøykasse for 
utvikling og gjennomføring av varierte læringsopplegg. 

• Integrert slik at de støtter en helhetlig gjennomføring av læringsopplegg. 
• Studentsentriske gjennom at det er enkelt å følge opp den enkelte student 
• Fleksible og samhandlingsorienterte, støtter aktivisering og variasjon i lærings- og 

vurderingsformer 
• Innovative og brukervennlige. 
• Institusjonsuavhengige, dvs. at en person kan ha faglige roller på flere institusjoner. 
• Aktivitetsorienterte gjennom at de omfatter relevant registrering av aktiviteter 

(utvikling, gjennomføring, gjenbruk, o.l.) som kan muliggjøre en aktivitetsorientert 
honorering/merittering 

 
Forskeren 
Her tenker jeg at både Lars og Barbara med sine omfattende erfaringer fra større 
forskningsprosjekter mer å bidra med enn meg. 
 
Ledelse på alle nivåer 
Dette beskriver i stor grad krav til ledelse ved en institusjon som har digitalisering som en 
strategisk prioritet. Det er ikke så mange krav til arkitekturen utover det som følger av behov 
for oversikt og kontroll. 
 
Data og infrastruktur 
Målbildet er utformet som ganske konkrete krav som også peker mot konkrete og 
tradisjonelle løsningsvalg. Det er f.eks. ikke et overordnet mål at data bare skal lagres en 
gang og tilgjengeliggjøres fra en kilde. Derimot er dette en omskriving av generiske krav til 
«data management» til en løsning som er basert på sentraliserte (felles eller på 
institusjonsnivå) autorative kilder. Et slikt målbilde kan tolkes til å utelukke en distribuert 
løsning i form av blokkjede/distribuerte journaler (DLT, Distributed Ledger Technology). Det 
finnes i dag prosjekter både i Norge og internasjonalt som ser på bruken av blokkjede for 
«learning records»/vitnemål i tillegg til vitnemålsportalen 
 
Administrative systemer 
Arkitekturen skal understøtte digitale tjenester som: 



• Understøtter mobilitet på tvers av institusjoner for personer (ulike roller) og objekter 
(f.eks. læringsobjekter, annet innhold og hele kurs) gjennom tilgjengeliggjøring av 
administrative data om personer og objekter 
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