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Orientering mulige nye prosjekter i porteføljen   

Bakgrunn 
Som beskrevet i sak 29/19 «Status arbeid med handlingsplan» har fagutvalgene prioritert fem 
prosjekter som går inn i konseptfasen for å avklare behov og mulig løsning (konsept). 
Eventuelle prosjektforslag som følge av resultatene fra konseptfasen vil legges fram for 
beslutning i Digitaliseringsstyret i et senere møte. 
 

Vurdering 
Unit har utarbeidet prosjektmandater for å avklare behov og foreslå konsept for tiltak knyttet 
til Beslutningsstøtte, Studentmobilitet, Masteropptak og Datadeling. Videre har Unit gitt 
Uninett i oppdrag å gjennomføre en konseptfase for felles klientdrift. Alle tiltak er forankret i 
handlingsplanen og behandlet og anbefalt av fagutvalgene for hhv. Administrasjon, ledelse og 
kontorstøtte, Utdanning, Forskning, og IMD.  
 
Beslutningsstøtte 
I handlingsplanens kapittel 5 «Administrasjon, ledelse og kontorstøtte» står dette under 
område 2:  
Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte (Initiativ A5): 
Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har behov for en fremtidsrettet tjeneste for 
beslutningsstøtte som på en enklest mulig måte gjenbruker de data vi har.  
 
Område 2 støtter målbildet MA2 - Ledelsen har god tilgang på informasjon og 
beslutningsstøtte, og er prioritert i første planperiode, men er ikke besluttet igangsatt. En slik 
beslutning vil være en del av felles porteføljestyring, ref kap 8 i handlingsplanen. 
 
Fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte anbefaler at det igangsettes en prosess 
for realisering av område 2. I henhold til prosjektveiviseren framlegges et mandat for å 
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igangsette en konseptfase. for avklaring av behov og identifisere gevinster. Dette mandatet 
beskriver hva som må avklares før konsept velges.  

Studentmobilitet 
Fagutvalget for utdanning anbefaler at det igangsettes en konseptfase som skal vurdere behov 
og ulike konsepter for å standardisere og digitalisere arbeidsprosesser for studentutveksling; 
både interne arbeidsprosesser og prosesser som omfatter utenlandske partneruniversiteter. 
Før en kan arbeide med konkrete digitale løsninger bør det gjennomføres et forprosjekt for å 
kartlegge arbeidsprosesser og se på mulighetene for å standardisere disse.  

Masteropptak 
Opptak til masterprogrammer foregår i dag på hvert enkelt lærested. Ressursbruken er 
uforholdsmessig stor sett i forhold til antall studenter man ender opp med å tilby plass, og det 
er grunn til å tro at det gjøres mye dobbeltarbeid på lærestedene ved at de samme søkerne 
behandles flere steder.   
 
En arbeidsgruppe, nedsatt av UHR utdanning, leverte i 2015 et forslag til modell for et 
samordnet masteropptak. Dette gjorde de på bakgrunn av høringsrunder i sektoren. 
Prosjektforslaget bygger på utredningen og forslaget til modell fra UHR.   

Prosjektet svarer til den strategiske satsingen «Fundament for mobilitet og deling» 
i Handlingsplan for digitalisering 19-21: «Modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for 
samordnet masteropptak, opptak til videreutdanning og andre fellesopptak (U6)».  

Datadeling 
Arbeid med datadeling er sentralt for å realisere en rekke av handlingsplanens initiativer 
innenfor utdanning, forskning, administrasjon og IMD. Derfor foreslås igangsetting av en 
konseptfase for videre arbeid med datadeling. 

Det vil i konseptfasen gjøres en kartlegging og konkretisering av behov for datadeling innenfor 
de ulike fagområdene. Parallelt med behovskartlegging og konseptutredning vil arbeidet 
koordinere noen allerede igangsatte eller prioriterte aktiviteter knyttet til datadeling, med 
konkret og praktisk arbeid inn mot ulike fagområder og prosjekter.  

Arbeidet med integrasjonsarkitektur i regi av BOTT-prosjektene for Økonomi/Lønn og 
Sak/Arkiv, og arbeidet med autoritetsregistre for forskning et to slike hovedaktiviteter innenfor 
områdene masterdata og integrasjon. 
 
Klientdrift 
Klientdrift legger beslag på betydelige ressurser hos institusjonene, og flere av institusjonene 
er i gang med eller har under planlegging omstillingsprosjekter hvor kapabilitetene på IT-
området skal omstilles fra drift til utvikling. Klientdrift, inklusiv IT-brukerstøtte, utgjør en 
vesentlig del av institusjonenes budsjetter på basis infrastruktur.  
 
Klientdrift inngår i handlingsplanens satsinger under begge fagområdene IMD og 
administrasjon. Samtidig har UH-IT oppfordret Unit til å vurdere mulige felles løsninger for 
klientdrift i sektoren. 
 
Unit har i sommer gitt Uninett i oppdrag å gjennomføre en konseptfase som skal lede frem til 
et prosjektforslag, prosjektbegrunnelse og faseplan for fremtidens klientdrift i UH-sektoren. 
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Arbeidet skal gjennomføres i samspill med sektoren, og konseptvurderinger med 
prosjektforslag vil legges frem for behandling i neste møte i Digitaliseringsstyret. Arbeidet med 
klientdrift vil i fortsettelsen sortere under IMD-området. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar mandatene til orientering og innspill fra Digitaliseringsstyret tas med i 
arbeidet med konseptfasen. 
 
 
Vedlegg 
Sak 38 - Vedlegg 38A - Beslutningsstøtte 
Sak 38 - Vedlegg 38B - Studentmobilitet 
Sak 38 - Vedlegg 38C - Masteropptak 
Sak 38 - Vedlegg 38D - Datadeling 
Sak 38 - Vedlegg 38E - Klientdrift 
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