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Råd fra Fagutvalg for Arkitekturstyring 
  
1 Fagutvalget anbefaler at tilnærming til harmonisering av begreper, roller og 

prosesser skal være basert på domenekompetanse. Domeneekspertene skal 
rådføres og lyttes til. 

2 Fagutvalget ønsker å bidra til både klargjøring av tiltak på tvers av 
fagområdene i handlingsplanen og samtidig til å identifisere og følge opp de 
konkrete leveransene vi kan bidra med i IAM/Masterdata/IntArk.  
 
Diskuterte tiltak på tvers som mangler diskusjon og synlighet var: 

• Utforming og gjenbruk av masterdata 
• Fundament for mobilitet og deling 
• Brukerbehov fremfor tekniske løsninger 
• Tjenester med individet som målgruppe 
• Utforming av API 
• Koblinger mellom IAM/Masterdata/IntArk og initiativene i utdanning, 

forskning, administrasjon og sikkerhet 
 
Ønsket oppfølging av IAM og Masterdata er spesifisert i rådene under. 

3 Fagutvalg ber om avklaring rundt følgende aspekter av IAM: 
• Klargjøring av datakilder og datamodeller som brukes for 

autentisering og tilgang, inklusivt eventuelle eksterne IDer, som 
BankID, IdPorten o.l. 

• Avklare håndtering av forskjellige sikkerhetsnivå i hele målgruppen 
(inklusivt forskningsinstitusjonene og sykehus) og rollebasert kontekst 
for tilgangsstyring 

• Avklare hvilke autentiseringsmekanismer skal være tilgjengelig 
• Avklare mekanisme for beslutning rundt nødvendig sikkerhetsnivå for 

ulike løsninger og datatilgang 
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• Synliggjør behov for prosessharmonisering allerede i IAM fase 2 (f. 
eks. onboarding, utmelding og endring) 

• Avklare føringer for integrasjonstilnærming 
• Arkitekturen må ikke låse inn dagens roller 
• Føringer for realisering av IGA instanser – skal det være en felles 

instans eller flere instanser? 
4 Fagutvalget ønsker følgende justeringer til utkast til prosjektforslag for 

Masterdata 
• Ønsker reformulering av overordnet prosjektmål til å heve fokus på 

det felles begrepsapparatet til fordel for realiseringen i IT-systemer. 
• Ny gevinst som adresserer at klare grensesnitt mot masterdatakildene 

øker evnen til å håndtere økt kompleksitet, for eksempel med flere 
lettvekts-IT løsninger 

• Ønsker mer fokus på datakvalitet i planen 
5 Fagutvalget ønsker at etablering av et første veikart for masterdata (den 

andre leveransen i planutkastet) prioriteres og startes så snart som mulig da 
BOTT trenger leveransen i sommer. 

 

 

Agenda- 
punkt 

Tema 

1 Hovedtrekk i handlingsplanen og forslag til strategiske satsninger 
 Handlingsplanen, slik den foreligger, ble presentert for alle fagutvalgene i en felles 

sesjon 10 – 1130. Fagutvalget uttrykker at de har i varierende grad fått satt seg inn i det 
utsendte underlaget, da dette kom sent på ettermiddagen 05.03.19.  

Noen synes det er vanskelig å se hvor arkitekturarbeidet har satt sitt merke på 
handlingsplanen, og at det til dels mangler «røde tråder» fra ambisjon til valg er tiltak. 
Andre er skeptiske til at prosessen går så fort fram at man ender opp med et 
hastverksarbeid som skaper merarbeid på sikt. Blant annet ble det påpekt at 
dokumentet i liten grad bærer preg av prinsipielle tilnærminger, men at man raskt har 
fokusert på løsninger i form av IT-systemer. Digitalisering bør ikke være et mål i seg 
selv, men et verktøy. Framfor å fokusere på IT-løsninger for innlevering, vurdering og 
tilbakemelding, burde det vært fokusert på å understøtte bedre læring for studentene. 

Andre i fagutvalget mener samtidig at “bedre læring” er lite konkret som et prosjekt. 
Det er viktig at konkrete, små leveranser synliggjøres, når man skal bruke så store 
investeringsmidler. De tverrgående initiativene, som er muliggjørende for andre 
initiativer er for lite synlige i handlingsplanen.  

I forbindelse med læringsanalyse påpekes en fare for at data som samles inn blir for 
aggregert og høynivå, slik at de kun kan brukes institusjonsnivå, men ikke som et 
verktøy undervisere kan benytte for bedre undervisning og læring. Det er viktig å kunne 
gi tilbakemeldinger til studenter underveis i læringsprosessen, og IT-tjenester som 
muliggjør dette er viktig. Noen mente at individperspektivet manglet i handlingsplanen, 
med unntak av forskning. 

I relasjon til et innlegg i den innledende fellessesjonen, trekkes også behovet for å 
kunne understøtte både tung- og lettvekts-IT. Dette er et prinsipp som må avklares i en 
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referansearkitektur. Tilnærmingen bør sikte på å muliggjøre nye bruksområder. For 
eksempel, bør designet legge til rette for å kunne fange og gjenbruke data fra en 
pulsklokke. 

En mulig rød tråd gjennom handlingsplanen kan være masterdata. Data brukes overalt 
og modellering på tvers kan lette bruk på tvers.  

Sekretariatet trekker fram verdien av balanse mellom konkrete løsninger og prinsipper. 
En utfordring med å bruke mer tid på handlingsplanen, er også at man utsetter 
finansiering av initiativer som enklere kan realiseres.  

2 Presentasjon av IAM-prosjektet ved Hildegunn Vada, prosjektleder  
 Uninett har fått i oppdrag fra Unit å gjennomføre et prosjekt som skal anskaffe felles 

løsning for IAM (identitets- og tilgangsstyring). Prosjektleder Hildegunn Vada orienterte 
om prosjektets bakgrunn, erfaringer fra markedsundersøkelser, status og videre planer.   
 
Fagutvalget stilte spørsmål om blant annet masterdata for identitet, gjestebrukere, 
standardisering av prosesser og roller på tvers av institusjoner i sektoren, 
integrasjonsstandarder og prosjektets relasjon til BOTTs prosjekt for økonomi og lønn.  
 
Det ble påpekt at eksisterende prosjekttilnærming synliggjør i liten grad utfordringer 
knyttet til prosesser som varierer mellom institusjonene før fase 3. Prosesser som, for 
eksempel, onboarding bør standardiseres. 

3 Første utgave av Master Data Management prosjektmandat  
 Unit presenterte et første utkast til mandat for et prosjekt som skal etablere rutiner og 

første versjon av masterdata for Units sektorer. Det anses viktig å få startet dette 
arbeidet raskt, blant annet for å sikre være aktuell i ved prioritering og finansiering av 
prosjekter, samt at BOTTs prosjekter for økonomi- og lønnssystem og sak- og 
arkivsystem vil kunne legge viktige premisser for masterdata i UH-sektoren. Dette er et 
initiativ i regi av IMD, og fagutvalget ble bedt om å gi innspill til mandatet, og hva som 
skal til for å realisere prosjektet. 
 
Fagutvalget diskuterte mandatet og kom med ulike innspill. Noen mente at utover at 
prosjektet skal peke på hva som skal være autorative registre, her en løsning som har 
data, må man også ha fokus på ontologi og semantikk, og at dette bør inngå i formålet 
med prosjektet. Prinsipielt bør man skille begreper, data og løsning.  
 
Fra et annet hold ble viktigheten av å tidlig gjøre de tilstrekkelige avklaringene for å 
kunne holde følge med BOTTs prosjekter. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvem som har myndighet til å avklare hvordan sentrale 
begreper og strukturer, som for eksempel organisasjon, skal defineres.  
 
Utover entitetene som mandatet peker på, person, organisasjon, prosjekt og søknad, 
bekreftet fagutvalget at det behov for å definere rolle på samme måte. Dersom det 
finnes eksisterende ontologier eller innholdsstandarder, bør disse benyttes. Det ble 
også trukket fram at mandatet bør vektlegge datakvalitet i arbeidet som skal gjøres. 
 
Det ble ment at forholdet mellom tung og lett IT bør tas hensyn til i forbindelse med 
masterdata. Som et eksempel ble bruk av lenkede data trukket fram, framfor å etablere 
sentrale registrere. Det ble også stilt spørsmål ved hvor langt det er riktig at et 
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masterdata-prosjekt skal gå når det kommer til tekniske løsninger for tilgjengeliggjøring 
av data gjennom APIer. 

 

 

 



Felles IAM
Fagutvalg arkitektur 6.mars 2019

Hildegunn Vada, prosjektleder Felles IAM / avd.leder



Innhold

Bakgrunn

Hva har vi lært fra Request for Information (RFI) prosessen

Status på prosjektet nå, herunder kravspesifikasjon

Planene videre

Åpen diskusjon



KPMG: Nåsituasjonen preget av mye 
manuelt arbeid og liten oversikt 

Lav grad av automatisering og selvbetjening

Lite bruk av rollebasert tilgangsstyring

Liten oversikt over hvem som har tilgang til hva

Revisjon av logger er tidkrevende, omfattende og manuell 

Ingen sentral eller automatisert rapporteringskapabilitet 

Manglende funksjonalitet for eksterne og gjestebrukere 

Tekniske løsninger (egenutviklet) mangler helhetlig design 



Utfordringer
•Tilgang til systemer blir ikke gitt eller avsluttet på en systematisk og 

oversiktlig måte. 
•Mange personer har tilgang til systembrukere, og det kan være mangel på 

rutiner for passordskifte når personer slutter eller skifter rolle.
Sikkerhetsmessige

•Det mangler oversikt over hvem som har tilgang til hva, hvem som har gitt 
denne tilgangen og hvorfor tilgang er gitt.

•Det er ikke mulig å tilfredsstille rapporteringskrav om hvem som har tilgang 
til hva.

Juridiske

•Nye personer har ikke brukerkonto med korrekte tilganger ved oppstart. Enda 
verre for personer uten norsk fødselsnummer.

•Personopplysninger registreres på ulike steder og ansvar for registrering kan 
være uklart plassert.

•Svake eller manglende selvbetjeningsløsninger fører til utydelig eierskap 
til IAM-prosessene.

Operasjonelle



Forventede gevinster

Understøtte strategiske mål

• Økt evne til å håndtere 
ytterligere digitalisering fordi 
det tilrettelegger for felles 
tjenester, harmonisering av 
prosesser og standardisering.

• Legger til rette for samhandling 
på tvers av institusjoner, 
studentmobilitet og livslang 
læring.

Økt sikkerhet

• 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.

• 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

• Forbedret revisjonsbevis på 
grunn av bedre innsikt inn i 
tilgangsrettigheter, 
ansvarsfordeling og livssyklus 
for brukerhåndtering.

• Sikre oppfyllelse av lovkrav.

Økt operasjonell gevinst

• Bedre utnyttelse av interne 
ressurser og reduksjon av feil 
gjennom automatisering og 
standardisering av prosesser.

• Reduksjon av lisenskostnader 
ved å fjerne brukere som ikke 
lenger skal ha tilgang.

• Økt produktivitet og 
brukeropplevelse for 
sluttbrukere gjennom innføring 
av ytterligere funksjonalitet og 
økt selvbetjening.



Felles IAM

I starten: Nytt IGA + Feide. I fremtiden er det mange type produkter innen 
dette landskapet man kan utvide til (eks PAM, IoT). 



Hva er IGA

Identitetslivssyklus

Håndtering av tilgangsrettigheter

Forespørsler og godkjenning av tilgang

Arbeidsflyt knyttet til tilgangsrettigheter

Modellering av organisatoriske roller og knytningen til tilgangsrettigheter i applikasjoner 

Sertifisering og revisjon av tilgangsrettigheter – risikoanalyse

Provisjonering av brukere og rettigheter til tjenester

Rapportering og analyse 



Markedsundersøkelse

Det er et svært modent marked for IGA-produkter. 

Mange leverandører, flere i US. Samarbeid med partnere for deployment. 

IGA-produkter er mer plattformer enn fiks ferdige applikasjoner. Noen 
trender: 

• Økende funksjonalitet. Spesielt rundt oversikt, analyse og tilgangssertifisering. 

• Økende fokus på gode sluttbrukeropplevelser 

• Mange leverandører bygger opp nye løsninger som er «cloud architected» 



Felles IAM fase 2

Felles IAM fase 2

Anskaffelse Pilot UiB Felles forvaltning



Status pr 06.03.18

Anskaffelse:

• Arbeidsgruppe jobber med kravspesifikasjon.

• Publisering av RFP i løpet av H1 2019.

Pilot UiB

• Kartlegging av prosesser koblet til tilgangsstyring.

Felles forvaltning

• Dialog ØK (DFØ) etablert.

IGA
ØK

Tjeneste
ØK

Datakilde

Brukerkonto + 
grunnlagsdata

Regelsett

Kildedata 
ansatte (bruker 

+ rolle)



Videre planer
Anskaffelse

• Mål om å inngå kontrakt med IAM-leverandør i 
løpet av 2019.

Pilot UiB

• Forberedende aktiviteter (kartlegging, 
forankring, brukerinvolvering)

• Pilotering når kontrakt er inngått.

Felles forvaltning

• Etablere forvaltningsorganisasjon.

• Økonomi/lønn - IAM

IGA produkt

UiB spesifikk
tilpasning

UiB spesifikk
tilpasning

Felles IAM
Tilpasning prosess

Integrasjoner

Kildesystemer
Provisjonering 

til tjenester

Felles IAM

Feide
Access Management



Diskusjon

Input til videre forvaltning av felles IAM

IAM har behov for masterdata

IGA
Kildedata fra ulike 
datakilder:
• Bruker
• Roller

Regelsett (mates inn 
manuelt av 
tjenesteeier)

IGA autoritativ for:
• Digitale 

identiteter + 
credentials

• Utledede roller 
og rettigheter

Beregner 
entitlements:
• Regelsett
• Manuell 

arbeidsflyt
• Algoritmer
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PROSJEKTINFORMASJON 
ID <Skriv her> 

Prosjektnavn Etablering av felles Master Data Management  

Ansvarlig virksomhet Unit 

Prosjekteier Unit 

Prosjektleder <Skriv her> 

 

Formål/overordnet mål for prosjektet 

Forma l for prosjektet er forbedring av grunndatakvalitet, eliminering av dobbeltarbeid og 

redundante data samt økning av endringsevne i IT-tjenesteporteføljen i høyere utdanning og 

forskning. Overordnet ma l er definisjon av sentrale, felles begreper brukt i sektorene, og 

tilgjengeliggjøring av metadata om disse begrepene. Prosjektet omfatter etablering av 

informasjonsmodell og registre for et minimum sett med felles, autoritative grunndata. Settet 

av grunndata er definert av databehov i felles tjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM), 

veikart for forskningstjenester (inkludert NVA) og felles administrative tjenester (med fokus pa  

BOTT ØK og BOTT SA). 

 

Antatt totalkostnad for prosjektet <99 mill.> 

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning <99 mill.> 

Eventuelle kommentarer 

Vi forutsetter at 1 – 2 personer jobber fulltid pa  prosjektet i hele perioden, og at flere personer 

bidrar til utforming og forankring av leveransene.  Vi forutsetter ogsa  at arbeid pa  de første to 

leveransene startes umiddelbart. Utkastet inneholder na  leveranser pa  flere niva  for a  danne 

kontekst til diskusjon i fagutvalg for arkitekturstyring 6. mars. Leveranserader som særskilt 

berører arkitektur er farget grønn. Dato som ligger i leveranseplanen under er IKKE 

kvalitetsikret, ment som kontekst for diskusjonen, og vil kunne endres. Forskning ønsker a  

starte en pilot umiddelbart for forskningsprosjekter og for subsett av personer involvert i 

forskning. 

 

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden Planlagt 

levert 

Avklaring av hvilke begreper og data om disse som trengs (basert pa  

sammenstilling av brukstilfeller fra tjenestene i forma l). Evaluering av 

overordnede prosesser fra nasjonalt vitenarkiv har pekt pa  behov for registre 

04.2019 
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for person (subsett av personer involvert i forskning), prosjekt, 

finansiering/tilskudd og formelle godkjenninger og organisasjonsenhet. 

Første versjon av veikart for masterdata, med overordnet kildekart over 
begreper og dataene definert i leveransen over. Leveransen skal ha fokus pa  
avklaring rundt autoritative kilder og informasjonsmodell, slik at BOTT ØK og 
BOTT SA fa r noen tidlige “signaler”. 

04.2019 

I samra d med IAM, Veikart for forskningstjenester (inkludert NVA), BOTT ØK og 

BOTT SA – plan for hvordan bruk av fellesregistrene innføres i disse prosjektene 

05.2019 

 

Fullstendig veikart for de aktuelle begreper og grunndataregistre, herunder a  

identifisere autoritative kilder. 

05.2019 

Definert og forankret (hos hvem, hvordan?) felles begreper og 

informasjonsmodeller for innhold i registrene 

08.2018 for de 

første 

registrene 

 

Definert, forankret og iverksatt felles forvaltningsprosesser, inkludert roller, 

kvalitetskrav og rutiner 

 

Definert og 

forankret til 

09.2019 

Innført: ? 

Retningslinjer for tilgjengeliggjøring av data i registrene og spesifikasjon av 

hvilke roller som kan lage, endre, lese og fjerne dataelementer. 

09.2019 

 

API, som gir tilgang til data i registrene, er definert og realisert etter forankret 

føringer og innført i henhold til veikartet. 

<mm.a a > 

 

Nødvendige endringer til eksisterende registre, herunder skjemaendringer, 

konfigurasjonstilpasninger, og eventuelle funksjonelle tilpasninger. 

<mm.a a > 

 

Driftsetting av det første steget i veikartet (transisjonsarkitektur) i henhold til 

leveransene over, herunder nødvendig datavask  

<mm.a a > 

 

 
Styres prosjektet iht. Prosjektveiviseren fra Difi  Ja 

Har prosjektet leveranser som er i ulike faser  Ja 

Hvilken fase er prosjektet i per dato? Planlagt 

fullført fase 

Ide/Konsept <mm.a a > 
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Hva er prosjektets sluttdato (hvis fastsatt)? <mm.a a > 

Styres prosjektet iht. budsjettplaner som revideres årlig? <Ja/Nei> 

Eventuelle kommentarer 

<Skriv her> 

FINANSIERING 
Finansieringskilder 2019 2020 2021 

<virksomhet> <99 mill.> <99 mill.> <99 mill.> 

<virksomhet> <99 mill.> <99 mill.> <99 mill.> 

<virksomhet> <99 mill.> <99 mill.> <99 mill.> 

Sum finansering <99 mill.> <99 mill.> <99 mill.> 

Eventuelle kommentarer 

<Skriv her> 

 

STRATEGISK FORANKRING 
I hvilken grad understøtter prosjektet de ulike målbildene i gjeldende handlingsplan for 

digitalisering innen høyere utdanning og forskning? 

MU8, MF1, MF2, MF3, MF4, MF6, MA1.1, MA1.2, MA2, MIMD2, 

IMD3, IMD4, MIS1, MIS5, MIS6 

Høy 

MU2, MU3, MU5, MIMD1, MIS4 Middels 

MF5 Lav 

Hvilket målbilde har prosjektet sterkest tilknytning til? 

Velg ett av de strategiske ma lbildene i listen over: MIMD3 

Eventuell annen strategisk tilknytning og evt. kommentarer 

Difi har et rammeverk for informasjonsforvaltning som sikter mot at “gjenbruk av data og 

tjenester er hovedregelen i forvaltningen.” Rammeverket bygger pa  grunntanken om at 

autoritative masterdatakilder for informasjon gjenbrukes der det er behov for informasjon i 

kilden. Bruk av masterdata er ogsa  en sentral forutsetning for “Informasjon til forvaltningen 

skal leveres kun en gang” (ref. Digital agenda for Norge og EU: “Once only”).  

 
GEVINSTER 
Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er) <virksomhet(er)/Ikke identifisert> 

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/informasjonsforvaltning
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/informasjonsforvaltning
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe3e34b866034b82b9c623c5cec39823/no/pdfs/stm201520160027000dddpdfs.pdf
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Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet? 

Finnes det en prosjektbegrunnelse? <Ja/Nei/Vet ikke> 

Er gevinster identifisert? <Ja/Nei/Vet ikke> 

Finnes det en gevinstplan? <Ja/Nei/Vet ikke> 

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? <Ja/Nei/Vet ikke> 

Spesifiser gevinster 

Antatt gevinst (velg ett alternativ) 

  

leveranser til andre prosjekter 

Antatt levetid for løsningen/leveransen <antall a r>/<a rstall>/<annet> 

Beskriv antatte gevinster 

• Brukere av data i ulike systemer som konsumerer data vil oftere fa  oppdaterte 

dataverdier. Dette igjen reduserer feil og kompleksitet i prosessene som bruker dataene.  

• Økt endringsevne i systemporteføljen pa  grunn av gjenbrukbare komponenter med 

klare, modulære grensesnitt som enklere kan videreutvikles eller byttes. 

• Forutsetning for realisering av mobilitet, ved a  tilby enhetlig grunnlag for tilgang til data 

og tjenester, og ved a  tilby likt grunnlag for autentisering og tilgangsstyring  

• Redusere dobbeltarbeid for ansatte gjennom gjenbruk av masterdata 

• Redusere uønsket kompleksitet i IT-systemporteføljen til høyere utdanning og forskning 

pa  grunn av gjenbruk av felleskomponenter. Unødvendige datakilder kan fjernes 

gjennom konsolidering. Det fjerner igjen behovet for a  holde disse ulike datakilder 

konsistente, og fjerner feilkilder na r inkonsistens har oppsta tt.  

• Tilrettelegge for økt innovasjonstakt gjennom etablering av ulike lettvekt-IT 

klientløsninger mot felles datakilder. 

• Økt sikkerhet gjennom bedre oversikt over og kontroll pa  data og dataflyt  

• Økt semantisk samhandlingsevne gjennom felles begreper og datamodeller 

• Økt teknisk samhandlingsevne gjennom felles API-utforming 

• Økt organisatorisk samhandlingsevne gjennom felles forvaltningsrutiner og roller 

• Vesentlig reduksjon i kostnad pa  grunn av forenklet systemlandskap og forvaltning 

 

PROSJEKTSTATUS 
Overordnet status for prosjektet <Grønn/Gul/Rød> 

Årsak til gul eller rød status 

<Skriv her> 
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USIKKERHET 
Overordnet usikkerhet i prosjektet <Grønn/Gul/Rød> 

Angi de viktigste mulighetsområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak 

<Skriv her> 

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak 

<Skriv her> 

 

FORUTSETNINGER 
Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for? 

Utdanningsinstitusjonene, forskningsinstitusjonene, Unit, Forskningsra det, … (er fristet til a  si 

«alle») 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for å 

kunne realisere gevinster fra prosjektet? 

Hvilken kritikalitet har 

forutsetningen? 

Når må den 

være oppfylt? 

Begrepene som innga r i datamodellen i registrene 

ma  brukes av organisasjonene. 

Høy 

 

<a rstall> 

 

Organisasjonene som forvalter og bruker 

registrene ma  følge definert praksis for a  ivareta 

sikkerheten og oppna  effektiviserings- og 

samhandlingsgevinstene. 

Høy 

 

<a rstall> 

 

Eksisterende systemportefølje ma  oppdateres slik 

at de nye fellesregistrene brukes. De gamle 

datakildene som blir erstattet, ma  fjernes før 

kompleksitet og kostnad blir redusert. 

Høy 

 

<a rstall> 

 

Innhold i registrene ma  leses mest mulig direkte, 

det vil si at data i minst mulig grad bør kopieres. 

Middels 

 

<a rstall> 

 

All oppdatering av dataelementer i registrene ma  

skje i disse autoritative registrene for a  unnga  

konflikter. 

Høy 

 

<a rstall> 

 

IAM er avhengig av data om personer, roller, 

gruppemedlemskap og rettigheter for a  utføre 

ønsket tilgangsstyring. Forskningstjenester er 

avhengig av at IAM fungerer pa  tvers av 

UH/forskningsinstitutt/sykehus 

Høy  
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Tilgang til felles registre for person, 

organisasjonsenhet, finansiering, godkjenninger 

og forskningsprosjekt vil være nødvendig for a  

realisere planlagte gevinster av en lang rekke av 

prosjektene innen forskningstjenester. Dette 

gjelder pa  tvers av alle sektorer involvert i 

forskning 

Høy  

Tilsvarende formuleringer for BOTT ØK.. Høy  

Tilsvarende formuleringer for BOTT SA.. Høy  

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og evt. kommentarer 

<Skriv her> 
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MULIGGJØRING I ANDRE PROSJEKT 
Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status 

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er 

avhengig av hva pa  følgende form: 

«Prosjektet/programmet er avhengig av  

<leveranse> fra <prosjekt/linje> for a  < … >» 

NB! Forutsetninger som ma  oppfylles for a  

kunne realisere gevinstene skal være beskrevet 

pa  forrige side og ikke angis som 

avhengigheter.  

1. Tjenester og 

applikasjoner  

2. Personvern og 

informasjons-sikkerhet  

3. Standarder, kodeverk og 

terminologi 

4. Infrastruktur og 

felleskomponenter 

5. Regelverksendringer 

Høy: Prosjektet kommer ikke 

videre 

Middels: Kan ha ndteres av 

prosjektet med ekstra 

kostnad  

Lav: Ha ndteres av prosjektet  

Na r ma  

avhengighet 

være oppfylt? 

Grønn: Oppfyllelse avtalt og 

under kontroll 

Gul: Avtale om oppfyllelse 

ikke pa  plass eller usikker 

Rød: Uklart hvem som skal 

oppfylle avhengighet eller na r 

det kan skje 

 <1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.a a > <Grønn/Gul/Rød> 

 <1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.a a > <Grønn/Gul/Rød> 

 <1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.a a > <Grønn/Gul/Rød> 

 <1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.a a > <Grønn/Gul/Rød> 

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter 

Divergens i datamodeller brukt av for eksempel BOTT ØK og BOTT SA fra resten av systemporteføljen i høyere utdanning og forskning vil være til hinder 

for effektivisering og digitalisering. Divergerende datamodeller er vanskelig og dyrt a  rydde i.  
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