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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret 
Dato  21.08.2019 
Saksnummer 28/19 
Saksarkivnr. 19/00414 
Sakstype O-sak 
Saksansvarlig Sigurd Eriksson 
Saksbehandler Kristin Selvaag 

Justeringer Digitaliseringsstyret og fagutvalgene 

Bakgrunn 
Det har skjedd endringer mht. deltakere i Digitaliseringsstyret og fagutvalgene, hovedsakelig 
fordi medlemmer bytter jobb. Antall fagutvalg er også redusert ved at fagutvalget for 
infrastruktur, mellomvare og data (IMD) ivaretar oppgavene til fagutvalget for arkitekturstyring 
inntil videre. Endringene er gjort i samråd med leder for Digitaliseringsstyret. 

 
Vurdering  
Anders Hanneborg i Forskningsrådet og Dag Husebø fra UiS har varslet at de går over i nye 
stillinger og derfor trer ut av Digitaliseringsstyret. Forskningsrådet og UiS har kommet med 
forslag til erstattere. Unit følger opp forslagene og inviterer nye deltakere inn i 
Digitaliseringsstyret. 
 
Representant Christoffer Vikebø Nesse som var utpekt av NSO har gått ut av NSO og Frans 
Joakim Titulaer er nå NSO sin representant i Digitaliseringsstyret. 
 
Fagutvalget for arkitekturstyring har pekt på tre hovedområder som fagutvalget mener skal 
prioriteres i planperioden. Det gjelder identitets- og tilgangsstyring (IAM), masterdata og 
integrasjoner. Disse tre områdene ivaretas av initiativene som fagutvalget for IMD har 
prioritert i handlingsplanen. Unit har i samråd med lederne for fagutvalgene og leder for 
Digitaliseringsstyret kommet til at fagutvalget for IMD ivaretar både IMD og arkitekturstyring 
for å sikre effektiv oppfølging og ressursprioritering på disse områdene. Leder for fagutvalget 
for arkitekturstyring samt en av de andre medlemmene går inn i fagutvalget for IMD for å sikre 
kontinuitet. 
 

Forslag til vedtak: 
Digitaliseringsstyret tar endringene til orientering.  
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 28.08.2019    
Saksnummer 29/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Sigurd Eriksson    

Status arbeid med handlingsplan og porteføljestyring 

Bakgrunn 
I møtet 11.04.2019 tilrådde Digitaliseringsstyret at handlingsplanen legges til grunn for videre 
arbeid med digitalisering. Med bakgrunn i Digitaliseringsstyrets innspill til utkastet til 
handlingsplan som ble behandlet i møtet, ferdigstilte Unit og en redaksjonskomite bestående 
av fagutvalgsledere handlingsplanen. Handlingsplanen (versjon 1.0) ble oversendt 
Kunnskapsdepartementet 20.5.2019, og ble offisielt lansert av statssekretæren på 
Digitaliseringskonferansen 4.6.2019. 
 
Godkjent handlingsplan markerer en viktig milepæl i digitaliseringsarbeidet, og utgjør et skifte 
fra planlegging til gjennomføring på overordnet nivå. I handlingsplanens kontekst innebærer 
dette å konkretisere initiativer som bidrar til realisering av handlingsplanens målbilder 
innenfor vedtatte prioriterte satsningsområder.  
 
Digitaliseringsstyret utøver porteføljestyring og beslutter hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres og hvilke fellestjenester som etableres. Hovedfokus i digitaliseringsarbeidet 
siden forrige møte har derfor vært på å konkretisere tiltak/prosjekter for å realisere de 
strategiske satsningene i handlingsplanen, og samtidig etablere en hensiktsmessig og effektiv 
porteføljestyringsprosess. Dette har vært gjort i nært samarbeid med institusjonene og 
aktørene som inngår i styringsmodellen som sikrer at Digitaliseringsstyret får forelagt godt 
forankrede og tilstrekkelig utrede prosjektforslag for prioritering og beslutning.  
 
Vurdering 
Til dette møtet i Digitaliseringsstyret fremmes det ett prosjekt for inntak i nasjonal 
prosjektportefølje med tilhørende forslag til felles finansiering (Arbeidslivsportalen, egen 
vedtakssak). Videre vil det bli orientert om fem prosjekter som er fremmet og anbefalt 
igangsatt av fagutvalgene (egen orienteringssak). Disse prosjektene er i tidligfaser (konsept- 
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eller planfase), og fullstendig grunnlagsdokumentasjon for prioritering og beslutning mht. bruk 
av felles finanseringsmidler foreligger derfor ikke i denne omgang.  
 
De aktuelle prosjektene har blitt identifisert og konkretisert etter en bred, men samtidig rask 
prosess som involverer fagutvalgene, UH-IT, BOTT og de enkelte institusjonene. Det er forsøkt 
å sikre en god balanse mellom handlingsplanens ulike områder i prosessen.  
 
Kostnadsestimater for de aktuelle prosjektene foreligger ikke, men første overordnede 
kostnadsoverslag tilsier at summen av mulige nye fellestiltak overstiger den avsatte rammen 
for felles finansieringsmidler i 2020. Foreliggende fremdriftsplaner for prosjektene tilsier at 
Digitaliseringsstyret i neste møte (november 2019) må gjøre en prioritering av fellestiltak på 
tvers av handlingsplanens satsingsområder.  
 
En viktig premiss som er lagt til grunn i arbeidet med å etablere porteføljestyringsprosessen er 
at Digitaliseringsstyret skal kunne behandle forslag til nye prosjekter/tiltak i 
digitaliseringsporteføljen kontinuerlig gjennom året, i utgangspunktet i de 4-5 årlige møtene. 
Dette for å sikre en rask, fleksibel og porteføljestyringsprosess mer tilpasset smidig 
utviklingsmetodikk enn tradisjonelle årlige porteføljestyringsprosesser.    
 
I arbeidet med å etablere en effektiv og forutsigbar porteføljestyringsprosess foreslås det at 
porteføljebeslutningene tas med utgangspunkt i en helhetlig og enhetlig vurdering av i hvilken 
grad prosjektene oppfyller følgende kriterier: 
  

• Bidrar til forbedret sluttbrukeropplevelse  
• Pålagte oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet (må-tiltak) 
• Bidrar til måloppnåelse for digitaliseringsstrategien og andre førende dokumenter, 

herunder politiske føringer. Understøtter realisering av strategiske satsinger i 
handlingsplanen for planperioden 

• Skaper gevinster for sektoren i form av delte investeringskostnader, stordriftsfordeler, 
gjenbruk/sambruk, bedre forhandlingsposisjon, kompetansedeling mv. 

• Sikrer en balansert portefølje  
• mellom handlingsplanens satsningsområder 
• gjennomføringskapasitet 

 
I møtet vil det bli gitt en kort presentasjon av hvordan arbeidet med å komme frem til mulige 
nye prosjekter i digitaliseringsporteføljen har blitt gjennomført, sett i lys av vedtatt 
styringsmodell og styringsprosesser. Med bakgrunn i denne orienteringen er det ønskelig med 
Digitaliseringsstyrets innspill til videre arbeid med å etablere porteføljestyringsprosessen, 
herunder arbeid med prioriteringskriterier for porteføljestyringen. Porteføljestyringsmodellen 
med beskrivelser av prosessene og kriteriene vil bli presentert og behandlet i neste møte 
(november) i Digitaliseringsstyret. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar status i arbeidet med handlingsplan og porteføljestyringen til 
orientering.  
 
Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet med å utarbeide 
prioriteringskriterier for porteføljestyringen. 
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Vedlegg: 
Sak 29 - Vedlegg 29A - Porteføljestyring status til DS 
 



Arbeid med handlingsplanen –
konkretisering av prosjekter og 

porteføljestyring
28. august 2019

Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit



Digitaliseringsporteføljen – nasjonale fellestjenester

Prosjektnavn
Ansvarlig 
virksomhet Fagområde Fase Status 

Finansierings-
ramme (MNOK) Finansieres av

Målbilder i 
handlingsplanen Tidsramme

BOTT: HR BOTT Adm og ledelse Planlegging Grønn Under avklaring BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT Adm og ledelse Gjennomføring Grønn 134 NOK BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT Adm og ledelse Gjennomføring Grønn 152 MNOK BOTT MA1 2018-2022

Helsedataprogrammet
Direktoratet 
for e-helse

Forskning Gjennomføring Grønn 108 MNOK HOD MF1 2017-2020

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) Unit Forskning Gjennomføring Grønn 3 MNOK (årlig) Unit MF3, MF6 2017-2020

Produktutvikling: Cristin Unit Forskning Gjennomføring Grønn 15 MNOK Unit MF2, MF3, MF6 2017-2021

Felles prosjekt for identitets- og 
tilgangsstyring (IAM)

Uninett IMD Planlegging Grønn 6 MNOK
BOTT, Unit, 
Uninett

MIMD1, MIMD2, 
MIMD3

2018-2023

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Gul 35 MNOK OsloMet, Difi
MU1, MU5, MU6, 
MU8

2018-2020

Produktutvikling: Felles studentsystem (FS) Unit Utdanning Gjennomføring Grønn
1 MNOK (årlig, 
API)

Unit
MU1, MU3, MU5, 
MU7, MU8

2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Gul 11 MNOK Unit MU3, MU6, MU8 2017-2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjons-
sikkerhet

Gjennomføring Grønn 17,5 årlig Unit
MIS1, MIS3, MIS4, 
MIS5, MIS6

2019 - 2022



Regnearkmodell som vi bruker for analyser og utvalg av prosjekter (basert på e-helse sitt opplegg)

https://unitdir.sharepoint.com/:x:/s/seksjon-Strategiogstyring/EZhOrtPGKAFOp2xUcC3JEggBO6Lxmod7du4Vb1j8TfRFFg?e=0a7y8h


Behandling i Digitaliseringsstyret jan 2019 (fra referat)

• Porteføljen er påbegynt, og inneholder i dag 15 prosjekter. Kriterier for at noe tas inn i 
porteføljen er at det støtter opp under målbilder i handlingsplanen og andre styrende 
dokumenter.  

• Porteføljen skal tas som sak i hvert møte i Digitaliseringsstyret fremover. Hva som skal inn og 
hva som skal ut, samt risiko og avhengighetsstyring skal løftes frem for Digitaliseringsstyret. 

• Finansieringsmodellen blir et virkemiddel for å realisere porteføljen. 
• Data om ulike prosjekter analyseres og gir grunnlag for beslutninger og prioriteringer. 

Nødvendige data har vært utfordrende å få tak i. Det er nødvendig med bedre 
prosjektdokumentasjon generelt, slik at porteføljekontoret i Unit kan få nødvendige data for 
analyse og for å kunne gi gode analyser og anbefalinger.

• Digitaliseringsstyret synes at dette er en fin start. Sektoren ser behov for porteføljestyring og 
mener at dette blir viktig fremover. 



Porteføljestyring – en av Units hovedoppgaver



Fra strategi til handling – finansieringsmodellen for investeringer 
dekker både prosjekter og årlige rammer til den kontinuerlige 
produktutviklingen

Kontinuerlig produktutvikling

Administrasjon, 
ledelse kontorstøtte

Infrastruktur,
mellomvare og data

Informasjonssikkerhet og personvern

Utdanning Forskning

Målene i Digitaliseringsstrategien og andre strategiske dokumenter
Sektormålene

Prosjekter og Veikart for produktutviklingen

Strategi

Handlingsplan 
Målbilder og 

strategiske satsinger 

Porteføljestyring

Tjenestestyring



• Mulige prosjekter og tiltak vurderes med hensyn til i hvilken grad 
prosjektet/tiltaket bidrar til 

• å oppfylle målbilder i Digitaliseringsstrategien
• å realisere initiativer i Handlingsplanen
• å gi felles gevinster for virksomheter i sektoren

Strategiske valg
Prioriterte initiativ

VURDERING AV FELLES PROSJEKTER



FRA LOKALT INITIATIV TIL FELLESTJENESTE



Prosjektmodellen



SAMSTYRINGSMODELL



OVERORDNET OPPGAVE- OG ROLLEDELING

Strategi og handlingsplan
Porteføljestyring, arkitekturstyring
Tjenesteoversikt – sikre lik forvaltning

Prosjektansvar for å etablere nye 
fellestjenester og plattformer 

Forvalte etablerte fellestjenester

Unit
• Fasiliterer prosess mot fagutvalg, digitaliseringsstyret og 

institusjoner

Fellesaktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS
• Ved omfattende brukerinvolvering skal gjennomføringsansvaret 

utøves i samarbeide med en UH-pilotinstitusjon

UiO, NTNU, UiB, UiT, andre sektoraktører
• Avhengig av egne strategier

Fellesaktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS
NTNU, UiO, UiB, UiT (BOTT), OsloMet, andre sektoraktører
• Ved behov for omfattende brukerinvolvering.



Metodisk utgangspunkt – vi finner ikke opp noe nytt!

Inspirasjon og gjenbruk fra en rekke andre virksomheter:
eHelse, Skatt, NAV, DFØ, Husbanken, OsloMet…

Må tilpasses bruk i sektoren og vår styringsmodell
– ikke internt virksomhetsfokus



Digitaliseringsstrategien

Handlingsplan

Porteføljekriterier Prioriteringskriterier

Digitaliseringsstyret

Direktør/Ledermøtet

Fagutvalgene

UHR

Tjenestestyrene

FFA/RHF

Fagutvalgsekretariat

Institusjonene

Uninett/NSD

KD

Prioriterer Planlegge Koordinere Realisere

Prosjektforslag Prosjektplan Porteføljeplan Gevinstrealiseringsplan

Prosjektrapport Porteføljerapport Årshjul Prinsipper/rammer

Program-/
prosjektmetodikk

Budsjettering og 
økonomistyring 

Virksomhetsstyring

Portefølje-
modell

Tilgrensende 
områder

*

Strategi

Definisjoner

Aktører

Relatert

Aktiviteter

Maler og 
veiledere

Porteføljekontoret

UH-IT

Porteføljestyringsmodell

Utviklingsmetodikk



Porteføljekriterier (under arbeid)

• Prosjektet/veikartet (videreutvikling) oppfyller kriteriene for et nasjonalt 
prosjekt hvis:

• Prosjektet er et nasjonalt oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet.
• Prosjektet har nasjonalt omfang, mål og leveranser.
• Prosjektet gir gevinster for mer enn én virksomhet i sektoren.
• Prosjektet finansieres av mer enn én virksomhet i sektoren.
• Prosjektet finansieres helt eller delvis av felles midler for digitalisering i sektoren.
• Prosjektet utvikler fellestjenester og/eller felles infrastruktur i sektoren.
• Prosjektet utvikler felles arkitektur eller felles arkitekturprinsipper for sektoren.



Kriterier for prioritering på tvers av fagområdene
(under arbeid)

• Fokus på forbedret sluttbrukeropplevelse (jf. etatsstyringsmøte)
• Pålagte oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet
• Bidrar til måloppnåelse for digitaliseringsstrategien og andre førende 

dokumenter, herunder politiske føringer. Understøtter realisering av strategiske 
satsinger i handlingsplanen for planperioden

• Skaper gevinster for sektoren i form av delte investeringskostnader, 
stordriftsfordeler, gjenbruk/sambruk, bedre forhandlingsposisjon, 
kompetansedeling mv.

• Sikrer balansert portefølje 
• mellom satsningsområdene
• gjennomføringskapabilitet
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 28.08.2019    
Saksnummer 30/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Ingrid Brænden    
Saksbehandler Ingrid Melve    

 

Status for arbeidet med felles finansieringsmodell for 
investeringer 

Bakgrunn 
Digitaliseringsstyret har vedtatt investeringsmodellen med finansiering for digitalisering. 
 

 
 
Dette notatet drøfter: 

• Status for avklaringer knyttet til innbetaling for 2020 av finansiering for digitalisering 
(anskaffelse eller utvikling av nye tjenester, større videreutvikling av eksisterende 
tjenester og felles avklaringer (utredninger, planlegging, arkitektur)) 

• Finansiering av investeringer relatert til infrastruktur, mellomvare og data (IMD).  
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Det arbeides videre med løpende tjenestebetaling knyttet til tjenestestyring, se orientering i 
egen sak (34/19).  
 
Det er sendt brev til alle statlige universiteter og høyskoler under Kunnskapsdepartementet 
med orientering om innbetaling for 2020 (se vedlegg 1). Arbeid pågår med avklaringer rundt 
mva og avtaleverk knyttet til innbetaling av felles investeringsmidler.  Avklaringen omfatter 
alle steg i modellen: 

1. Engangsinnbetaling av investeringsmidler fordelt over 2020 og 2021, kun for statlige 
UH-institusjoner under KD. Betaling skjer fra institusjonene inn til Unit.  

2. Utbetaling til gjennomføringsansvarlig går via Unit som forvalter fellesmidlene.  
3. Tilkoblingsavgift når en institusjon tar i bruk en ny tjeneste, går inn i felles 

investeringsmidler. Tjenester er normalt åpne for alle i målgruppen.  
4. Tjenestebetaling for ny tjeneste er en løpende betaling der avklaringer rundt 

betalingsmodeller utarbeides i forbindelse med tjenestestyring (sak 34/19) 
 
Vedtaket om investeringsmodellen viser til en rekke tiltak som skal gjennomføres, og status for 
disse er vist i vedlegg 2.  
 
For investeringer relatert til infrastruktur, mellomvare og data (IMD) vil vi utnytte 
infrastrukturselskapenes mulighet til å benytte egenkapital eller låneopptak. Dette vil gjelde 
Uninett AS og NSD AS. Egenkapitalen eller lånemuligheten bør både kunne brukes til 
investeringer i forbindelse med nyutvikling, og til å «kjøpe ut» lokale løsninger som viser seg å 
være egnet som nasjonale løsninger. Det siste for å sikre at lokale initiativ ikke hindres som 
følge av en sentral finansieringsmodell. Slike «utkjøp» må besluttes på lik linje med og etter 
samme prosesser som nyinvesteringer. Investeringene skal besluttes gjennom den nasjonale 
porteføljestyringen i Digitaliseringsstyret. 
 
Institusjonene tilbakebetaler til selskapets egenkapital (eventuelt nedbetaler selskapets lån) 
over løsningenes levetid. Med andre ord samfinansieres utviklingskostnaden i disse tilfellene 
etterskuddsvis gjennom årlige investeringsavdrag innebakt i tjenesteprisen. 
 
Vurdering 
Innbetaling fra institusjonene bør knyttes til dokumentasjon rundt sameierskap til felles 
digitaliseringsresultater. Investeringsmodellen for samfinansiering er en innovativ løsning, og 
krever derfor noe mer dokumentasjon rundt forutsetninger og praktiske forhold (feks føring i 
regnskap ved hver deltagende institusjon) enn mer velkjente løsninger.  
 
Investeringsmidlene bør sees i sammenheng med tjenestebetaling og hele verdikjeden for 
utvikling av nye tjenester, slik at vi får felles avklaringer rundt gjennomføringsansvar, eierskap 
til resultater, mulighet for momskompensasjon og dokumentasjon av når det er tjenestekjøp. 
Bruk av infrastrukturselskapene for investeringer knyttet til infrastruktur, mellomvare og data 
støtter dette.  
 
Unit arbeider med å få sammenhengen mellom investeringsforvaltning og porteføljestyringen 
slik at vi forenkler det administrative arbeidet så mye som mulig. For rapportering både hos 
Unit, for gjennomføringsansvarlig for enkelttiltak og ved hver deltagende institusjon er det 
viktig at prioriteringskriterier, risikohåndtering, dokumentasjonskrav og regnskapsføring blir 
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konsistente på tvers.  
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar orienteringen om finansiering av tiltak knyttet til infrastruktur, 
mellomvare og data til etterretning.  
 
Digitaliseringsstyret tar orienteringen om gjennomføring av innbetaling 2020 til informasjon.  
 
 
Vedlegg 
Sak 30 – Vedlegg 30A - Innbetalingsoversikt 2020, brev sendt til institusjonene  
Sak 30 – Vedlegg 30B - Føringer fra UHR med status for hvert punkt  



Vår dato Vår referanse
05.07.2019 19/00054-36

Vår saksbehandler: Ingrid Melve Deres referanse
Til universiteter og høyskoler i UH-sektoren 19/00054

Finansieringsmodell –Felles investeringer i digitaliseringstiltak

Vi viser til handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning og ber universiteter
og høyskoler budsjettere 2020 i samsvar med vedtak i Digitaliseringsstyret.

Fordeling av kostnader er i henhold til vedtak I Digitaliseringsstyrets møte 11. 4. 2019 og
kommer frem i tabellen under:

Institusjon Innbetaling (i kroner)

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 7 045 000

Universitetet i Oslo 6 184 250

Universitetet i Bergen 3 914 750

UiT -Norges arktiske universitet 3 498 000

OsloMet –Storbyuniversitetet 2 525 000

Høgskulen på Vestlandet 2 115 250

Universitetet i Sørøst-Norge 2 002 250

Universitetet i Stavanger 1 632 500

Nord universitet 1 511 000

Universitetet i Agder 1 465 750

Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) 1 340 250

Høgskolen i Innlandet 1 185 250

Høgskolen i Østfold 690 000

Norges Handelshøyskole 491 250

Høgskulen i Volda 393 750

Kunsthøgskolen i Oslo 386 500

Norges Musikkhøgskole 295 250

Norges Idrettshøgskole 294 500

Høgskolen i Molde 238 000

Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo 193 250

Samisk Høgskole 98 250
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Bakgrunn:

Digitaliseringsstyret vedtok i møte 11.04.2019 følgende:
Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført, under forutsetning av at
innspillene fra UHR implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020
fordeles på statlige UH-institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra
KD. Engangsinnbetalingen i 2021 vurderes av Digitaliseringsstyret våren 2020 med
bakgrunn i behov og oppnådde resultater, men med minimum på 37,5 millioner
kroner.

Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en vurdering av om lokale
behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller enn å
gjennomføres lokalt.

Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal
styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen
skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk.

Unit vil på møte 28. og 29.08.2019 i Digitaliseringsstyret legge frem en sak om
finansieringsmodellen for felles investeringer. Saksfremlegget vil vise hvordan innspillene fra
UHR følges opp i arbeidet med å konkretisere finansieringsmodellen.

Institusjonene vil motta mer informasjon om innbetalingen i løpet av 2019.

Vedlegg:
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning
https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering

Med vennlig hilsen

Roar Olsen
Direktør
Unit –Direktoratet for IKT og fellestjenester for forskning og høyere utdanning

Ingrid Melve
Fagdirektør
Unit -Direktoratet for IKT og fellestjenester for forskning og høyere utdanning

https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering
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Vedlegg 2 

Vedtak 18/19:  
Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført, under forutsetning av at innspillene 
fra UHR implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 fordeles på statlige 
UH-institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Engangsinnbetalingen i 
2021 vurderes av Digitaliseringsstyret våren 2020 med bakgrunn i behov og oppnådde 
resultater, men med minimum på 37,5 millioner kroner. Digitaliseringsstyret legger til grunn at 
institusjonene gjør en vurdering av om lokale behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt 
prosjekt eller tjeneste, heller enn å gjennomføres lokalt. Digitaliseringsstyret vedtar at 
prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og 
en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over 
fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk. 
 
Innspillene fra UHR med oversikt over tiltak: 

Innspill  Tiltak 
Digitaliseringsstyret fastsetter endelig investeringsramme, 
godkjenner og tildeler midler til enkeltprosjekter, og 
beslutter modell for tilkoblingsavgift og tilbakebetaling. til 
institusjoner som påtar seg utviklings- eller pilotoppgaver på 
vegne av sektoren 

 

ü 

Felles porteføljestyring 
etableres 
Følges opp 
regelmessig i 
Digitaliseringsstyret 

Tilslutning til prinsippene i modellen slik de er beskrevet i 
notatet. ü 

Vedtak 18/19 

Tilrår fordelingsnøkkel etter omsetning (modell A). ü Vedtak 18/19 

Prosjektene som skal finansieres av fellesinvesteringene er 
forventet å gi gode effekter for universitetene og 
høyskolene når det gjelder bedre sikkerhet og økt kvalitet og 
effektivitet. 

ü 
Følges opp i 
porteføljestyring 

Betydelig risiko knyttet til modellen gjør at modellen 
anbefales for en tidsavgrenset periode fram til 2025, med 
evaluering i god tid før utløp.  

ü 
Evaluering starter 
2023 

For at Unit skal kunne starte opp sitt arbeid, anbefales det 
likevel at innbetaling for 2020 gjennomføres, ut fra forslaget 
som fremkommer i Units rapport.   

ü 
Brev sendt til 
institusjonene, se 
vedlegg 1 

Avklaringer rundt mva og om engangsinnbetaling vil 
tilbakebetales på et senere tidspunkt må være på plass før 
innbetaling. 

ý 
Arbeid pågår med 
avklaringer 

Det er ikke tatt standpunkt til størrelsen på 
investeringsbehovet, anslagene bør dokumenteres bedre før 
innbetaling i 2021.  

ü 
Arbeid starter 2020Q1 

Modell for insentiver til enkeltinstitusjoner som påtar seg 
utviklings- eller pilotoppgaver på vegne av sektoren bør 
utredes før innbetaling i 2021. 

ü Arbeid starter 2020Q1 
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Rammeverk for kvalitetssikring av fellesprosjekter som skal inn i 
porteføljen 

Bakgrunn 
Med bakgrunn i vedtak for sak 18/19 Finansieringsmodell for fellestjenester i 
Digitaliseringsstyret 11. april 2019, er det utarbeidet et rammeverk for kvalitetssikring av 
fellesprosjekter. I vedtaket står det at Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha 
støtte fra fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern 
kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, 
leveransekvalitet og ressurser. 
 
Målet for kvalitetssikring og rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter i UH-sektoren er 
knyttet opp til behovet for koordinering og oppfølging av prosjekter slik at det etableres 
trygghet med hensyn til risiko, gevinstvurdering og framdrift i prosjektene. 
 

Vurdering 
Kvalitetssikringsrammeverket er en del av den samlede styring og kontroll over fellesprosjekter 
i sektoren. Styringen av hele porteføljen gjøres gjennom Units porteføljestyring og 
digitaliseringsstyrets prioriteringer for porteføljen som helhet og beslutninger for det enkelte 
prosjekt. En annen viktig styringsmekanisme er arbeidet i styringsgruppene hvor også Unit 
normalt skal være representert. I tillegg vil det i aktuelle tilfeller blir gjort arkitekturvurderinger 
av Unit for å verifisere at nye tjenester etterlever sektorens arkitekturprinsipper og baserer seg 
på felleskomponenter.  
  
Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter skal være et verktøy for Unit som er sekretariat 
for Digitaliseringsstyret. I rollen som sekretariat for digitaliseringsstyret trenger Unit et 
rammeverk som gjør dem i stand til å gjennomgå og kontrollere de ulike prosjektene ved ulike 
beslutningspunkter. Dette for å sikre at Digitaliseringsstyret ivaretar nasjonal styring og 
samordning, og har en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling. Dette innebærer blant 
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annet at kvalitetssikringen og rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter skal sikre at 
Digitaliseringsstyrets porteføljestyring blir forutsigbar og transparent i sine tilrådinger og 
prioritering av prosjekter, herunder beslutte eventuell videreføring, omfang og finansiering av 
prosjektene. 
 
Det har i perioden mai-august 2019 vært arbeidet med dette dokumentet med spesialiststøtte 
fra PwC innen kvalitetssikringsmetodikk og ledelse av utviklingsprosjekter. Rammeverket har 
vært forelagt fagutvalgene og UH-IT, samt oversendt Direktoratet for e-helse for innspill. 
Innspillene er innarbeidet i dokumentet. Erfaringer fra gjennomgangen av 
Arbeidslivsportalprosjektet har også bidratt til rammeverket. Det anbefales at rammeverket 
revideres etter 1 år for å tilpasse det til de erfaringer som blir gjort med praktisk bruk. 
 
Kategorisering av prosjekter 
Rammeverket kan benyttes for både store og små prosjekter, kategorisert etter 
utviklingskostnaden i det enkelte prosjekt. Rammeverket har kategoriene A, B og C: 
 

A. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på over 10 MNOK. Ved disse 

prosjektene skal kvalitetssikring gjennomføres av ekstern kvalitetssikrer. 

B. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på mellom 2 og 10 MNOK. Ved 

disse prosjektene skal kvalitetssikring gjennomføres av internt kvalitetssikringsmiljø i 

Units porteføljekontor.  

C. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på under 2 MNOK. Ved disse 

prosjektene legges det til grunn en forenklet kvalitetssikring av internt 

kvalitetssikringsmiljø i Units porteføljekontor.  

Ekstern kvalitetssikring, kategori A, gir en merkostnad som må tas inn i beregningene av 
kostnadsrammer for disse prosjektene. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar Rammeverk for kvalitetssikring av prosjekter som realiserer 
digitaliseringsstrategien.   
 
Vedlegg 
Sak 31 - Vedlegg 31A - Rammeverk for kvalitetssikring av prosjekter som realiserer 
digitaliseringsstrategien 
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1. Om rammeverket 

Målet for kvalitetssikring og rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter i UH-sektoren er knyttet opp til 
behovet for koordinering og oppfølging av prosjekter slik at det etableres trygghet med hensyn til risiko, 
gevinstvurdering og framdrift i prosjektene, jfr. Digitaliseringsstyrets vedtak i møte 11.april 2019. 
 
Kvalitetssikringsrammeverket er en del av den samlede styring og kontroll over fellesprosjekter i sektoren. 
Styringen av hele porteføljen gjøres gjennom Units porteføljestyring og digitaliseringsstyrets prioriteringer 
for porteføljen som helhet og beslutninger for det enkelte prosjekt. En annen viktig styringsmekanisme er 
arbeidet i styringsgruppene hvor også Unit normalt skal være representert. I tillegg vil det i aktuelle tilfeller 
blir gjort arkitekturvurderinger av Unit for å verifisere at nye tjenester etterlever sektorens 
arkitekturprinsipper og baserer seg på felleskomponenter.  
 
Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter skal være et verktøy for Unit som er sekretariat for 
Digitaliseringsstyret. I rollen som sekretariat for digitaliseringsstyret trenger Unit et rammeverk som gjør 
dem i stand til å gjennomgå og kontrollere de ulike prosjektene ved ulike beslutningspunkter. Dette for å 
sikre at Digitaliseringsstyret ivaretar nasjonal styring og samordning, og har en styrende rolle knyttet til felles 
tjenesteutvikling. Dette innebærer blant annet at kvalitetssikringen og rammeverket for kvalitetssikring av 
prosjekter skal sikre at Digitaliseringsstyrets porteføljestyring blir forutsigbar og transparent i sine tilrådinger 
og prioritering av prosjekter, herunder beslutte eventuell videreføring, omfang og finansiering av 
prosjektene. 
 
Alle statlige tiltak som har virkninger utover egen virksomhet, er omfattet av kravene som er fastsatt i 
utredningsinstruksen. Formålet med utredningsinstruksen er å sikre gode beslutningsgrunnlag før du 
iverksetter statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer1  
 
Det er seks spørsmål som en utredning alltid skal svare på. Hvor grundig disse spørsmålene skal besvares, 
avhenger blant annet av hvor store tiltak som vurderes og hvor vesentlige virkninger de forventes å medføre. 
 
Vi deler utredninger inn i tre kategorier, etter hvor grundige de er: 

 Minimumsanalyser som kan gjennomføres for tiltak med små virkninger.  

 Forenklede analyser som kan gjennomføres for tiltak med mellomstore virkninger.  

 Samfunnsøkonomiske analyser som skal gjennomføres for tiltak med vesentlige virkninger. 

Jo større virkninger du forventer at tiltakene kan få, desto grundigere skal utredningen være. Når du utreder 
tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige 
virkninger for staten, skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. Er det for eksempel mange 
aktører som påvirkes av tiltaket vil det være naturlig at det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. 
Graden av usikkerhet, kompleksitet og irreversibilitet har også betydning for hvor grundig utredningen skal 
gjennomføres.  

                                              
1
 Kilde: https://dfo.no/fagomrader/utredningsinstruksen  
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Mer informasjon finnes på DFØs nettsider, se fotnote 1 
 
Rammeverket er utviklet med utgangspunkt i DIFIs prosjektveiviser, hvor prosjektet deles inn i fem fas er. 
Figuren under gir en samlet oversikt.  
 
FIGUR 1: DIFIS PROSJEKTMODELL  

 
Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter omfatter stegene BP1, BP2 og BP3. Ved BP1 skal det gis 
tilsagn til prosjektmandat. Dette kan gjøres av sekretariatet ved mindre komplekse prosjekter og/eller av 
digitaliseringsstyret ved komplekse prosjekter.  
 
Ved BP2 er det viktig å få avdekket om valg av konsept er det rette og i henhold til de behov og mål som 
man ønsker å oppnå. Hvis man gjør forhastede valg og feilvurderinger ved BP2 vil dette følge videre inn i 
planleggingsfasen, og ved beslutning om gjennomføring av prosjektet (BP3), vil man kunne risikere å vedta 
feil tiltak til prosjektet. 
 
Ved BP3 er det viktig å få avdekket om prosjektet i gjennomføringsfasen vil være tilfredsstillende organisert 
med hensyn til kompetanse og kapasitet, om gjennomføringsplanen er realistisk og om 
gevinstrealiseringsplanen er realistisk og i henhold til de mål som man ønsker å oppnå.  
 

Felles for BP2 og BP3 er at alle prosjekter må dokumentere hvilke behov som skal ivaretas, og innenfor 
hvilke tids-, kvalitets- og kostnadsrammer prosjektet skal gjennomføres. Omfanget av dokumentasjonen vil 
variere etter investeringens størrelse, kompleksitet og risiko, men tilnærmingen og metoden for 
kvalitetssikringen skal være den samme for store og små investeringsprosjekter. Behov for involvering av 
brukere, oppdragsgivere og deltakere i prosjektet øker med prosjektets kompleksitet. Dette gjelder særlig 
for prosjekter hvor ny teknologi tas i bruk som er under utvikling, eller hvor det på andre måter er en 
nyskaping og et nytt behov som skal møtes. Det er altså ingen fast regel for hvor mye involvering det bør 
være, dette vil variere mellom prosjektene. 
 
I tiltak der endringene består i å etablere digitale tjenester og utvikle organisasjoner er man avhengig av å 
kunne drive dynamisk nyttestyring og smidig utvikling med en læringssløyfe som gjør at man bruker ny 
kunnskap til å informere veivalg og prioriteringer løpende.  
 

Prosjekter som benytter mer fleksible, ikke-sekvensielle tilnærminger vil ikke være innrettet i henhold til 
DIFIs prosjektveiviser eller statens prosjektmodell med ekstern kvalitetssikring  
(KS1 - KS2). Finansdepartementet har igangsatt et utviklingsprosjekt KS-digital for å utvikle egne 
tilnærminger for kvalitetssikring av slike prosjekter. Dette arbeidet er i oppstarten og i forbindelse med 
utvikling av dette rammeverket for kvalitetssikring, er det sett til dette arbeidet. 
 

Dette innebærer at kvalitetssikringen av slike prosjekter må i større grad ha fokus på at prosjektet har 
tilstrekkelig forankring og involvering fra forretningssiden (behovseier og behovshaver) og 
styringsmekanismer som sikrer at kontinuerlige beslutninger blir fattet på riktig grunnlag og med riktig 
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forankring. Dette innebærer at man kvalitetssikrer prosjektets styringsmekanismer, herunder i hvilken grad 
prosjektet selv er tilstrekkelig modent for å identifisere og iverksette tiltak som sikrer ivaretakelse av risiko, 
gevinstrealisering og framdrift i prosjektene.  
 

Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter tar så langt det er mulig hensyn til prosjekter som benytter 
mer fleksible, ikke-sekvensielle tilnærminger. Dette gjøres ved at det angis egne områder og punkter som 
inngår i kvalitetssikring av fleksible, ikke-sekvensielle prosjekter i rammeverket betegnet som Smidige 
prosjek ter.  
 

Eksempler på leveranser som må kvalitetssikres og som ikke nødvendigvis følger prosjek tveiviseren sine 
beslutningspunkter: 

● Strategi og gjennomføring av designprosessen i oppstart av leveransesykluser 
● Etablering av produktkø (sikring opp mot behov og mandat ved første etablering, og basert på 

prosjektets leveranseplaner ved naturlige og jevnlige tidspunkt. Eksempelvis etter delleveranser 
eller etablering av MVP) 

● Gjennomføring av Test- og kvalitetsprosessen  
● Første akseptanseperiode (og potensielt ytterligere oppfølging ved senere overleveringer)   

 

2. Kategorisering av prosjekter 

Rammeverket kan benyttes for både store og små prosjekter, kategorisert etter utviklingskostnaden i det 
enkelte prosjekt. I vurderingen av størrelse på utviklingskostnad skal man inkludere alle relevante kostnader 
for å finne totalkostnad fra oppstart (BP1) til avslutning av prosjektet (BP6). Dette inkluderer alle deltagende 
ressurser og alle direkte og indirekte kostnader, uavhengig av finansiering.  

 
Kategoriseringen av prosjektet  

 
A. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på over 10 MNOK. Ved disse prosjektene 

skal kvalitetssikring gjennomføres av ekstern kvalitetssikrer. For disse prosjektene legger 

kvalitetsikringen til grunn at prosjektet har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse. Jfr 

utredningsinstruksen. Dersom prosjektet ikke omfatter andre virksomheter er det ikke pålagt om å 

følge utredningsinstruksens krav 

B. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på mellom 2 og 10 MNOK. Ved disse 

prosjektene skal kvalitetssikring gjennomføres av internt kvalitetssikringsmiljø i Units 

porteføljekontor. Ved særskilte eller risikofylte prosjekter kan ekstern kvalitetssikring være aktuelt 

for enkelte prosjekter i denne kategorien. For prosjekter i denne kategorien legger 

kvalitetssikringen til grunn at det gjennomføres forenklede analyser i henhold til 

utredningsinstruksen. Dersom prosjektet påvirker mange aktører eller graden av usikkerhet, 

kompleksitet og irreversibilitet er relativt stor bør gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse 

vurderes. Dersom prosjektet ikke omfatter andre virksomheter er det ikke pålagt om å følge 

utredningsinstruksens krav 

C. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på under 2 MNOK. Ved disse prosjektene 

legges det til grunn en forenklet kvalitetssikring av internt kvalitetssikringsmiljø i Units 

porteføljekontor. For prosjekter i denne kategorien legger kvalitetssikringen til grunn at det 

gjennomføres minimums analyser i henhold til utredningsinstruksen. Dersom prosjektet ikke 

omfatter andre virksomheter er det ikke pålagt om å følge utredningsinstruksens krav 

 
Ressursbehovet vil variere mellom prosjektenes omfang og kompleksitet: 
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A. Kvalitetssikringen vil kreve en grundig gjennomgang av prosjektet ved BP2 og BP3. For enkelte 
prosjekter vil det være behov for at kvalitetssikrer gjør egne analyser, for eksempel egne kalkyler, 
risikovurderinger og nyttevurderinger. 

● Forventet ressursbehov: 100 -150 timer ved BP2 og 80 -120 timer ved BP3 

B. Kvalitetssikringen vil kreve som minimum en gjennomgang av foreliggende dokumenter ved BP3. 
Ved mer teknisk komplekse prosjekter for eksempel ved bruk av nye tekniske løsninger eller at 
prosjektet har grenseflater til andre prosjekter bør gjennomgang av foreliggende dokumenter ved 
BP2 vurderes. I forbindelse med oppstart av kvalitetssikringen velges fokusområder for 
kvalitetssikringen. Det legges ikke opp til egne vurderinger og analyser  

● Forventet ressursbehov: 40-60 timer ved eventuell BP2 og 30-50 timer ved BP3 

C. Kvalitetssikringen vil i all hovedsak kreve en bekreftelse på at foreliggende dokumenter ved BP3 er 
i henhold til forventninger. Undersøkelsen skal bekrefte at dokumentasjonen foreligger og at den er 
på nivå med prosjektets omfang og kompleksitet 

● Forventet ressursbehov: 10-20 timer ved BP2 og 10-20 timer ved BP3 
 

En god kvalitetssikringsprosess krever et godt og tett samarbeid mellom ekstern kvalitetssikrer og de som 
har utarbeidet underlaget. I forbindelse med oppstartmøte av kvalitetssikringen, og til et hvert 
beslutningspunkt i prosjektet, må bestiller av kvalitetssikring gjøre vurderinger knyttet til behovet for 
kvalitetssikring iht rammeverket. Utover den estimerte utviklingskostnaden må også kompleksiteten og 
den forretningsmessige påvirkningen av prosjektet vurderes, jfr graden av ny teknologibruk og 
grenseflater mot andre prosjekter. Ved høy kompleksitet og/eller stor forretningsmessig påvirkning fra 
prosjektet skal høyere nivå kvalitetssikring gjennomføres.  

Kvalitetssikringen skal gjøres uavhengig av prosjektorganisasjonen, og for A-prosjekter også uavhengig av 
Unit og Digitaliseringsstyret. Kvalitetssikringen som er beskrevet i dette rammeverket skal på ingen måte 
erstatte annen kvalitetssikring (for eksempel prosjektinterne kvalitetssikringer) i gjennomføringen av 
prosjektene. 

 
Helheten må ivaretas, men for repeterende investeringer som har utarbeidet standardiserte sektormål og 
effektmål, er det ikke behov for å kvalitetssikre disse ved hver nye investering. Det vil kun være behov for å 
avdekke om de standardiserte sektormål og effektmål er ivaretatt. Tilsvarende der det er utviklet standard 
kravspesifikasjoner eller estimeringsmodeller. Også her er det kun behov for å avdekke om de 
standardiserte kravspesifikasjonene eller estimeringsmodellene er benyttet.  
 

3. Tilgjengelig dokumentasjon for kvalitetssikring 

Alle nødvendige dokumenter for å belyse prosjektet skal være på plass når kvalitetssikring starter. Dette 
inkluderer alle beslutningsunderlag og analyser som er benyttet til å utforme dokumentasjonen. 

 
For prosjekter under prosjektveiviseren vil nødvendige områder være belyst dokumenter som beskrevet i 
tabellen under 
: 
TABELL 1: DOKUMENTER SOM SKAL KVALITETSSIKRES VED BP1, BP2 OG BP3 

BP1 ● Mandat for konseptfasen 

BP2 ● Mandatet 
● Prosjektforslag 
● Prosjektbegrunnelse (Business Case) 
● Faseplan for planlegging 
● Erfarings- og endringslogg 
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BP3 ● Prosjektforslag 
● Prosjektbegrunnelse (oppdatert) 
● Erfarings og endringslogg (oppdatert) 
● Styringsdokument 
● Gevinstrealiseringsplan 
● Faseplan for gjennomføring 

 
For andre styringsformer må de tilsvarende nødvendige områdene belyses i dokumentasjon forelagt for 
kvalitetssikring. En omforent liste over nødvendig dokumentasjon vil besluttes i oppstartsmøte. For å 
forberede dette må prosjektet sette seg inn i rammeverket for kvalitetssikring.  

 
I smidige utviklingsprosjekter vil det være nødvendig å detaljere ut utviklingsmetodikk, 
beslutningsmyndighet, strategi og prosess for test og akseptanse samt arkitekturdokument 
 

 
 

4. Aktiviteter i kvalitetssikringen 

Rammeverket legger opp til kvalitetssikring knyttet til beslutningspunkter i prosjektveiviseren. Rammeverket 
legger føringer for de aktiviteter og vurderinger som skal gjøres for ulike kategorier av prosjekter, for hvert 
beslutningspunkt. Aktivitetene forutsetter at man har nødvendig dokumentasjon for arbeidet.  Visse 
aktiviteter forventer å innhente ytterligere informasjon og dokumentasjon gjennom samarbeid med 
prosjektets ressurser i form av dokumentinnhenting, intervju og felles arbeidsmøter. 
 
I rammeverket er det lagt opp til at kvalitetssikringen gjennomføres i fire steg. Omfanget i hvert av stegene 
varierer. Figuren under gir en oversikt over innholdet i de fire stegene.  
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Mobiliseringsfasen er kritisk, og særlig vil oppstartsmøte være avgjørende for å gjøre riktige prioriteringer i 
kvalitetssikringsarbeidet. Oppstartsmøtet må inkludere ressurser med kompetanse til å gjøre nødvendige 
vurderinger av prosjektets art, kompleksitet og rammefaktorer for å sikre at kvalitetssikringen dekker de 
behovene digitaliseringsstyret (og eventuelt andre kravstillere) har.  
 
Oppstartsmøtet må også ta stilling til om det er aktiviteter som ikke er definert som nødvendige for 
kvalitetssikring av alle prosjekter, som i hvert enkelt prosjekts tilfelle er å anbefale. Dette kan inkludere 
områder som teknologiske valg, arkitekturvalg, gjennomgang eller bestilling av analyser av nødvendige 
områder og faktorer mm.  

  
For hvert beslutningspunkt gis det nedenfor en beskrivelse av aktivitetene som bør gjennomføres i 
kvalitetssikringen. Aktivitetenes innhold er beskrevet i avsnittet om rutiner for gjennomføring av aktiviteter.  
 

Beslutningspunkt 1 (BP1) 

Formål 
Kvalitetssikringen i beslutningspunkt 1 skal avdekke om det beskrevne behovet er riktig  definert 
og om det er et behov som skal løses innenfor sektorens digitaliseringsstrategi. 
 
Hovedspørsmål: 
Hvor viktig er det det å løse dette behovet/problemet? 
Er behovet/problemet riktig definert og kontekstualisert? 
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Kategori Beskrivelse 

Kategori A Aktiviteter 
● (Vurdering av) Behovsanalyse  
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 
 
Sjekkliste 

● Er det en tydelig definert problemstilling? 
● Er tiltaket i henhold til sektorstrategier som blant annet 

digitaliseringsstrategien? 
● Er det tatt høyde for en realistisk finansieringsmodell? 

 

Kategori B Aktiviteter 

● Vurdering av behovsanalyse 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 

Sjekkliste 
● Er det en tydelig definert problemstilling? 
● Er tiltaket i henhold til sektorstrategier som blant annet 

digitaliseringsstrategien? 
 

Kategori C Aktiviteter 

● Vurdering av behovsanalyse 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
Sjekkliste 
● Er tiltaket i henhold til sektorstrategier som blant annet 

digitaliseringsstrategien? 
 

 

Beslutningspunkt 2 (BP2) 

 

Formål:  
En uavhengig gjennomgang av konseptvalgene. Hensikten er å sikre indre konsistens, at 
utredningen oppfyller krav til innhold og sikre kvalitet i beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikrer skal 
gi en vurdering av hvorvidt effekten av tiltaket vil være relevant i forhold til sektorens behov. I 
etterkant av kvalitetssikringen besluttes det av digitaliseringsstyret hvorvidt det anbefalte 
konseptet skal:  

● Godkjennes: Videreutvikles og detaljeres i planleggingsfasen 
● Bearbeides: Ytterligere bearbeides med bakgrunn i kommentarer fra kvalitetssikringen  

 
Hovedaktiviteten i dette arbeidet er å gjøre en vurdering av i hvilken grad det foreligger troverdige 
planer for styring med hensyn overføring av prosjektet til forprosjektfasen, særlig styring av 
prosjektomfang og fremdrift. I tillegg vurderes grad av avhengigheter til andre prosjekter, herunder 
vurdering av statens samlede risiko. Prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver med tilråding 
om hvordan disse skal bearbeides i forprosjektet vurderes. En viktig del av denne tilrådingen er å 
beskrive hvordan risikoer kan reduseres og hvordan oppsidepotensialet kan realiseres.  
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Hovedspørsmål: 
Skal prosjektet inn i den nasjonale porteføljen for å realisere digitaliseringsstrategien?  
Er konseptet riktig for behovet? (vurdering av alternativer) 
 

Kategori Beskrivelse 

Kategori A Aktiviteter 
● Vurdering av behovsanalyse 
● Vurdering av mål 
● For smidig utviklingsprosjekt: Sikre at prosjektet har tilstrekkelig 

involvering av brukere/forretning 
● Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 

Sjekkliste 
● Er behovene for tiltakene tilfredsstillende underbygget? 
● Er det en god sammenheng mellom det man planlegger å oppnå med 

tiltaket (mål) og de identifiserte behovene? 
● Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for 

å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, 
inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger 
av kost/nytte for hvert alternativ? 

● Er anbefalingen konsistent med behov, mål og vurderingene av 
alternativene? 

● Er det sammenheng og konsistens mellom behov, mål og alternativene 
som har vært vurdert eller analysert? 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er de identifiserte nytte/gevinster transparente og tilstrekkelig robuste og 

konsistente med behovene og målene? 
● Legger prosjektet opp til gjenbruk av sektorens felleskomponenter og 

infrastruktur? 
● Utredningsinstruksen… [….HELGE…] 

Kategori B Aktiviteter 
● Vurdering av mål 
● For smidig utviklingsprosjekt: Sikre at prosjektet har tilstrekkelig 

involvering av brukere/forretning 
● Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
 
 

Sjekkliste 

● Er behovene for tiltakene tilfredsstillende underbygget? 
● Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for 

å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med? 
● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er de identifiserte nytte/gevinster transparente og tilstrekkelig robuste og 

konsistente med behovene og målene? 
● Legger prosjektet opp til gjenbruk av sektorens felleskomponenter og 

infrastruktur? 
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Kategori C Aktiviteter 
● Vurdering av mål 
● Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 

Sjekkliste 
● Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for 

å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med? 
● Er behovene for tiltakene tilfredsstillende underbygget? 
● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 

 

Beslutningspunkt 3 (BP3) 

 

Formål: 
Kvalitetssikrer skal vurdere kvaliteten i prosjektets arbeid og gi en vurdering av anbefalt 
kostnadsramme. Dette inkluderer en vurdering av usikkerhetsavsetning, og en vurdering av 
foreslått organisering og styring i gjennomføringsfasen. Med grunnlag i kvalitetssikringen besluttes 
det hvorvidt styringsdokumentet anses å ha tilstrekkelig kvalitet til at det kan anbefales.  
 

Hovedspørsmål: 
Skal prosjektet gjennomføres? 
Vil prosjektet dekke behovet og gi fordelaktige gevinster?  
Vurdere om elementene i det sentrale styringsdokumentet gir et tilstrekkelig grunnlag for styring 
av prosjektet, samt estimering og usikkerhetsvurdering.  
 

Kategori Beskrivelse 

Kategori A Aktiviteter 
● Vurdering av kostnadsestimater 
● Vurdering av usikkerhetsanalyse 
● Vurdere prosjektets foreslåtte styrings- og organiseringsformer for å sikre 

kontroll med omfang, kostnader og fremdrift 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk 

ivaretar både bestiller og prosjektets behov 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at prosjektet har 

styringsmekanismer for oppfølging og beslutninger av produktkø, 
prioriteringer og akseptanse/”Done” 

● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 
 
Sjekkliste 

● Er anbefalingen fra konseptfasen ivaretatt, og ved avvik, er disse 
tilstrekkelig dokumentert og begrunnet i endrings og erfaringslogg? 

● Er tiltaket tilstrekkelig detaljert beskrevet, herunder 
prosjektnedbrytingsstruktur/produktkø (smidig) 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er gevinstrealiseringsplanen realistisk og tilfredsstillende forankret med 

gevinsteiere? 
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● Er anskaffelsesstrategien tilstrekkelig tilpasset prosjektets omfang og 
kompleksitet? 

● Er beskrivelsen av prosjektorganiseringene i henhold til prosjektets omfang 
og kompleksitet, herunder forankring hos forretningssiden? Er tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse allokert? 

Kategori B Aktiviteter 

● Vurdering av kostnadsestimater 
● Vurdering av usikkerhetsanalyse 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk 

ivaretar både bestiller og prosjektets behov 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
 
Sjekkliste 

● Er anbefalingen fra konseptfasen ivaretatt, og ved avvik, er disse 
tilstrekkelig dokumentert og begrunnet i endrings og erfaringslogg? 

● Er tiltaket tilstrekkelig detaljert beskrevet, herunder 
prosjektnedbrytingsstruktur/produktkø (smidig) 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er gevinstrealiseringsplanen realistisk og tilfredsstillende forankret med 

gevinsteiere? 
● Er beskrivelsen av prosjektorganiseringene i henhold til prosjektets omfang 

og kompleksitet, herunder forankring hos forretningssiden? Er  tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse allokert? 

Kategori C Aktiviteter 

● Vurdering av usikkerhetsanalyse 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk 

ivaretar både bestiller og prosjektets behov 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
Sjekkliste 

● Er anbefalingen fra konseptfasen ivaretatt, og ved avvik, er disse 
tilstrekkelig dokumentert og begrunnet i endrings og erfaringslogg? 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er gevinstrealiseringsplanen realistisk og tilfredsstillende forankret med 

gevinsteiere? 
● Er beskrivelsen av prosjektorganiseringene i henhold til prosjektets omfang 

og kompleksitet, herunder forankring hos forretningssiden? Er tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse allokert? 
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5. Rutiner for gjennomføring av aktiviteter 

 

Mobilisering 
Kvalitetssikringen starter med et oppstartsmøte der prosjektet presenteres og hvilke relevante 
dokumenter som skal gjennomgås avtales. Vurderinger knyttet til størrelse, kompleksitet og 
forretningsmessig betydning av prosjektet gjøres.  

● Avklare overordnede rammebetingelser og ambisjonsnivå for kvalitetssikringsprosessen 
● Avklare hvilke produkter (dokumenter) som skal gjennomgås 
● Avklare hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i KS-prosessen, jfr beskrivelsen under 
● Etablere team for gjennomføring av KS-prosessen 
● Oppstartsmøte med prosjektressurser 

 
Mål: Felles forståelse av rammebetingelser for kvalitetssikring og sikre effektiv tilgang til 
dokumenter og nøkkelpersoner (evt dokumentere med et notat) 
  
Innhold i oppstartsmøte: 

● Plan for KS prosessen inklusive prosjektets involvering, aktiviteter og fremdrift  
● Forutsetninger for kvalitetssikringen 
● Hva skal kvalitetssikres og hvilke avgrensninger gjøres for arbeidet 
● Avklaring om hvilke krav som stilles til KS-rapporten 

o Må inkludere vurderinger av prosjektets forutsetninger som krav, behov, viktige 
rammefaktorer, avhengigheter eller kritiske områder. Dette kan inkludere områder 
som teknologiske valg, arkitekturvalg eller analyser. 

● Prosjektets ressurser gir en overordnet presentasjon om prosjektet 
  

Ressurser som videre skal gjøre kvalitetssikringen begynner å sette seg inn i bakgrunnen for 
prosjektet. De skal være kjent med de politiske føringene og rammene som gjelder. Videre skal 
de ha kompetanse innenfor aktuelle områder og de skal sette seg inn i de konseptuelle muligheter 
som er aktuelle for det konkrete prosjektet. De gjennomfører intervjuer eller møter med de som 
har utarbeidet underlaget ved behov.  
  
Informasjonsinnhenting 
En kvalitetssikring av prosjekter krever en strukturert gjennomgang av foreliggende dokumenter 
ved beslutningspunktene. Gjennomgangen skal ha fokus på fullstendighet, konsistens og 
sporbarhet, slik at det avdekkes om vurderingene og anbefalingene som gis er tilstrekkelig 
transparente og robuste. Strukturert gjennomgang innebærer en systematisk dokumentasjon av 
observasjoner og funn som krever oppklaring eller supplerende informasjon fra prosjektgruppen. 
  
Med basis i observasjoner og funn gjennomføres egne arbeidsmøter med de sentrale 
interessentene. I arbeidsmøte med prosjektet vil det være hensiktsmessig å be prosjektet utdype 
nærmere om hvordan prosjektets kostnadsestimater, risiko, gevinster, framdrift er vurdert 
  
  
Ved smidige prosjekter vil det være særskilt viktig i å kunne avdekke prosjektets evne til å levere 
etter bestillers og prosjektets behov. For denne type prosjekter er dette spesielt viktig, siden 
prosjekteier har gitt tillit til at prosjektet kan utvikle prosjektet løpende.. 
  

Vurdering av behovsanalysen 
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Oppsummert vil man ettergå at det foreligger en god forståelse av det reelle behovet; ikke 
symptomene, men de bakenforliggende rot-årsakene. Av dette vurderes det angitte 
prosjektutløsende behov og behovets relevans til de normative behov og konsistens med 
etterspørselsbaserte og interessebaserte behov. Eventuelle behovskonflikter og 
interessentkonflikter vurderes kritisk. Behovsanalysen og vurderingene som er gjort om utvikling 
på området bør også henge sammen med hvordan nullalternativet er definert og beskrevet i 
alternativanalysen.  
 

Noen av de sentrale spørsmålene man vil adressere i vurdering av behovsanalysen er:  
● Hvorfor gjøre dette prosjektet nå? Hva er det eller de prosjektutløsende behovene? 
● Hva er hovedproblemet som skal løses, og hva er omfanget og alvorlighetsgraden på 

problemet? 
● Hvilke grupper berøres av tiltak på området og hvem er interessentene? 
● Når oppstår problemet, er det akutt eller oppstår det lengre ut i tid og hvordan er utviklingen 

på området beskrevet eller fremskrevet? 
● Hvordan står prosjektet til pågående og planlagte portefølje av (andre) prosjekter og 

prosesser?  
● Virker prosessen med utarbeidelsen av konseptet godt forankret og med nødvendig 

involvering og dokumentasjon? 
  
Vurdering av mål 
Det er en rekke forhold som vil ettergås i vurderingen av de strategiske målene, spesielt at målene 
er avledet av problembeskrivelsen og de prosjektutløsende behovene. Videre skal målene være 
internt konsistente, der effektmål avledes av sektormål. Effektmålene skal angi en ambisjon for 
prosjektet på vegne av brukerne.  
 

Effektmålene skal så langt som mulig tilfredsstille SMARTE kriterier og må være formulert slik at 
de direkte eller indirekte gjennom målindikatorer lar seg måle. Gjennom et strukturert målhierarki 
blir det mulig å ettergå graden av innbyrdes konsistens og eventuelle prioriteringer mellom ulike 
mål. Det vurderes videre om eventuelle målkonflikter er identifisert og behandlet, og i hvilken grad 
måloppnåelse kan verifiseres.  
 

Vurdering av kostnadsestimater og usikkerhetsanalyse  
I gjennomgang av alternativanalysen i utredningen med tilhørende underlag har man fokus på 
hvordan kostnadene er estimert og hvordan usikkerhet er behandlet. Særlig viktige forhold for 
kvalitetssikrer vil være å forstå og ettergå premissene, inngangsdata, metodevalg og 
forutsetningene som kostnadsestimatene har lagt til grunn. Det er videre viktig å ettergå at 
grunnkalkylen for konseptene er komplett og bygger på realistiske forutsetninger. I konseptfasen 
vil det være større usikkerhet omkring både løsninger, forutsetninger og omgivelser, og det er 
viktig å legge vurderingen av usikkerheten på et tilstrekkelig overordnet nivå. 
 

Ved store prosjekter kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en kvantitativ 
usikkerhetsanalyse i henhold til Finansdepartementets retningslinjer for ekstern kvalitetssikring 
Dette innebærer å synliggjøre usikkerheten om kostnadsanslaget ved å oppgi anslag både for 
P50 og P85. Se avsnitt under 
 

Gjennomføre/vurdere usikkerhetsanalyse 
Usikkerhet i investeringskostnader analyseres typisk gjennom en kvantitativ usikkerhetsanalyse. 
Imidlertid er det også viktig å på en tydelig måte beskrive usikkerhet i prissatte - og ikke-prissatte 
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virkninger. Arbeidet må fokusere på at det gjøres en god analyse av usikkerheten, spesielt viktig 
er det å beskrive usikkerheten på en måte som gjør at beslutningstakere kan ta stilling til den.  
 

Gjennomgå prosjektets usikkerhetsbilde, med hovedfokus på kostnadene. Herunder:  
● Estimatusikkerhet. Usikkerhet i kostnader for enkeltelementer i estimatet og estimatet som 

helhet. 
● Hendelsesusikkerheter. Eksterne hendelser som enten inntreffer eller ikke inntreffer.  
● Reduksjon av risiko. Vurdere hvilken mulighet prosjektet har til å påvirke usikkerheten, 

samt gevinster og kostnader ved risikoreduserende tiltak. 
● Potensialet for kostnadsreduserende forenklinger og reduksjoner i omfang vurderes 

særskilt (”kuttliste”). 
 
Gjennomgang av nyttevirkninger og gevinstrealisering.  
Prosjektets nyttevirkninger inngår som et viktig element i vurderingene av de ulike konseptene i 
konseptfasen og begrunnelsen for valg av konsept til planleggingsfasen. Prosjektenes 
nyttevirkninger vil i de fleste prosjekter både være prissatte og ikke-prissatte virkninger. For 
prissatte virkninger er det Særlig viktige forhold for kvalitetssikrer vil være å forstå og ettergå 
premissene, inngangsdata, metodevalg og forutsetningene som verdsettingen av de prissatte 
virkningene har lagt til grunn. 
 

For ikke-prissatte virkninger er mer fokus på om de identifiserte virkningene er gjensidig uavhengig 
av hverandre. Om det er overlapp mellom virkningene, vil man få dobbelttelling av virkningene. 
Dette vil svekke analysens robusthet. Deretter vil kvalitetssikringen ha fokus på om at virkningene 
er relevante, at kausaliteten mellom tiltak og effekt er tilstrekkelig beskrevet.  
 

Om nødvendig vil det kunne være hensiktsmessig at det gjennomføres en egen analyse av 
virkningene.  
 

Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg  
Rammebetingelsene som legges til grunn for et konseptvalg skal definere hvilke forhold som må 
tilfredsstilles under og etter gjennomføringen av tiltaket. Rammebetingelsene kan være avledet 
av sektor- og effektmål og for slike rammebetingelser vil konsistens mellom mål og 
rammebetingelser undersøkes. Rammebetingelser som kommer utenfra prosjektet eller som 
knytter seg til prinsipielle spørsmål gjennomgås særskilt. Hensikten er å avdekke hvor 
rammebetingelsene kommer fra og hvor generelt gjeldende disse rammebetingelsene er. 
Generelt søkes å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i rammebetingelsene slik at det ikke legges for store 
begrensninger på mulighetsrommet enn hva som er strengt nødvendig. De tiltaksspesifikke 
rammebetingelsene skal videre være tydelig formulert og egnede til senere siling av mulige 
konsepter.  
 

Vurdering av styring og gjennomføringsevne.  
Grundig vurdere og tilråde gjennomføringsstrategi, kontraktstrategi samt å vurdere prosjektets 
gjennomføringsevne. Oppgaven må utføres av ressurs(er) som har spisskompetanse 
(eksempelvis arkitektur) og/eller har lang erfaring med å styre store prosjekter.  
 

Smidige utviklingsprosjekt 
 

Utviklingsmetodikk i smidige utviklingsprosjekt 
Prosjektets utviklingsmetodikk gjennomgås for å sikre at den er omforent på bestiller - og 
leverandørsiden. Metodikken må være helhetlig og gi prosjektteamet autonomi til å ta 
kontinuerlige avgjørelser for å løse prosjektets behov og mål.  
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Prosjektet må ha tilstrekkelig involvering og forankring av brukere og forretningssiden. Prosjektet 
må ha en gjennomarbeidet strategi for test og akseptanse. Utviklingsmetodikken må følge og være 
i linje med styringen av prosjektet.  
 

Styring i smidige utviklingsprosjekt  
Smidig/agil styring av prosjekter forutsetter en strategi for gjennomføring som muliggjør stegvis 
realisering og tilpasning av planer og målbilde ved endrede forutsetninger. En tr innvis tilnærming 
gir viktig læring mellom leveranser som gjør det mulig å tilpasse planer og utnytte nye muligheter 
som oppstår. Dette stiller nye krav til kostnadsestimeringen og kvalitetssikringen av estimatene.  
I digitale prosjekter ser vi at en dynamisk nedbrytningsstruktur muliggjør en smidig arbeidsform 
med hyppige leveranser, læring og kontinuerlig verdiskaping.  
 

Smidige gjennomføringsmetodikk innebærer at prosjektet, gjennom strukturert arbeid i 
planrevisjoner, vurderer hvilke tiltak som prioriteres i neste planperiode ut fra nytte/kost-
vurderinger. Detaljeringsgraden på kostnadsoverslag, produktnedbrytning og 
gjennomføringsplaner er til enhver tid tilpasset beslutningen som skal fattes. Siden løsningen 
realiseres stegvis og det ikke fattes én samlet investeringsbeslutning, innebærer dette at 
definisjonsgraden vil være lavere lenger frem i tid. For å tilrettelegge for fleksibilitet må 
kvalitetssikringen derfor ta høyde for at kostnadsoverslag, budsjett og planer ikke vil ha samme 
detaljeringsnivå som ved en tradisjonell kvalitetssikring av infrastrukturinvesteringer o.l.  
 

Et viktig moment knyttet til digitale løsninger, fortrinnsvis skyløsninger, er den forholdsvis lave 
investeringskostnaden og relativt høye driftskostnadene. Dette stiller krav til kvalitetssikringen om 
å legge større vekt på levetidskostandene til et digitaliseringsprosjekt.  
 

Aktiviteten må vurdere og sikre at prosjektet har styringsmekanismer for oppfølging og 
beslutninger av for eksempel produktkø, prioriteringer og akseptansetester. 
 

Rutiner for rapportering 
I forbindelse med oppstart og mobilisering avtales rapporteringsbehov underveis og sluttrapport. 
Rammeverket legger til grunn at rapporteringsbehovet er størst i forbindelse med prosjekter med 
stort omfang (Kategori A). I tillegg til sluttrapport kan det være hensiktsmessig at ekstern 
kvalitetssikrer rapporterer status underveis, for eksempel i forbindelse etter at dokumentene er 
gjennomgått. I tillegg presenteres rapportens utkast i forkant av endelig leveranse, slik at for 
eksempel prosjektet kan gi innspill før endelig ferdigstillelse av sluttrapport.  
  
For ekstern kvalitetssikring i kategori B og C legger rammeverket til grunn at det kun rapporteres 
ved avslutning av kvalitetssikringen. Dette innebærer at rapportens utkast  presenteres i forkant 
av endelig leveranse, slik at for eksempel prosjektet kan gi innspill før endelig ferdigstillelse av 
sluttrapport.  
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Arbeidslivsportalen, finansiering og innlemmelse i porteføljen 

Bakgrunn for saken 
I møtet i Digitaliseringsstyret 11. april 2019, ble det lagt fram sak om Finansieringsmodell for 
fellestjenester samt Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt herunder forslag til 
samfinansieringsmodell. Saken om Arbeidslivsportalen ble ikke realitetsbehandlet da styret 
ønsket at det ble gjennomført en ekstern evaluering av prosjektet først. I saken om 
Finansieringsmodell, ble det fremmet forslag om å se på alternativ finansiering for prosjektet 
Arbeidslivsportalen, utenfor fellesmidlene.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
«18/19 Finansieringsmodell for fellestjenester D-sak  
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:  

• Alle prosjekter av en viss størrelse bør ha en styringsgruppe.  
• Det bør gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjekter for å skape trygghet 

mht. risiko, gevinstvurdering, og framdrift.   • BOTT ønsker at rammen for 
finansiering vedtas for ett år om gangen.  

• Det ble kommentert at det kan være aktuelt med godkjenning av innbetaling, i de 
respektive institusjonenes styrer.  

Digitaliseringsstyret foreslo alternativt forslag til vedtak på bakgrunn av innspill i møtet: • 
Engangsinnbetaling halveres til 37,5 millioner kroner i 2020. • Ny vurdering av innbetaling vår 
2020 i henhold til oppnådde resultater, men med minimumsbeløp på 37,5 millioner kroner også 
for 2021. • Institusjonene skal vurdere om noe skal løses som en fellestjeneste, før de 
igangsetter lokale initiativer. • Alle større prosjekter skal ha en dedikert styringsgruppe og 
ekstern kvalitetssikring  
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Det ble utrykt bekymring for om fellespotten vil ha nok midler i 2020 til å finansiere 
Arbeidslivsportalen. Det ble fremmet forslag om å se på alternativ finansiering utenfor 
fellesmidlene. Dette spørsmålet ble utsatt til sak 20/19 (Se vedtak, sak 20/19).  
 
Nytt forslag til vedtak ble vedtatt.  
Vedtak:  

• Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført, under forutsetning av at 
innspillene fra UHR implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 
fordeles på statlige UH-institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra 
KD. Engangsinnbetalingen i 2021 vurderes av Digitaliseringsstyret våren 2020 med 
bakgrunn i behov og oppnådde resultater, men med minimum på 37,5 millioner kroner.   

• Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en vurdering av om lokale 
behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller enn å 
gjennomføres lokalt.  

• Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres 
med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi 
Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk.» 

 
«20/19 Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt  
Kommentar fra Digitaliseringsstyret: Digitaliseringsstyret ønsker at Arbeidslivsportalen-
prosjektet brukes som et eksempel på beste praksis for fellesprosjekter. Styret ber om at 
prosjektstyringen innrettes iht. kravene som ble stilt i nytt vedtak for finansieringsmodell, med 
tanke på dedikert styre og ekstern kvalitetssikring. Digitaliseringsstyret ber om at saken 
utsettes til møtet i mai, og vedtaksteksten blir derfor endret i tråd med dette.   
Vedtak:  

• Digitaliseringsstyret stiller seg positiv til prosjektet og ønsker at prosjektet 
gjennomføres. Før endelig vedtak i Digitaliseringsstyret gjøres en ekstern 
kvalitetssikring av prosjektet, inklusive en vurdering av styringsmodellen.  

• Saken legges fram for Digitaliseringsstyret på nytt så snart ekstern kvalitetssikring av 
prosjektet er gjennomført. Det skal samtidig foreslås en samfinansieringsmodell 
utenfor de felles investeringsmidlene.» 

 
 
Om prosjektet 
Prosjektet Arbeidslivsportalen skal levere og implementere en digital portal for sikker 
samhandling mellom brukergruppene for alle faser av praksis. Dette innebærer standardisering 
2 av eksisterende manuelle prosesser, innføringen av disse, samt ivaretakelse av datasikkerhet 
og personvern.  Det langsiktige målet og hensikten med prosjektet er å utarbeide en nasjonal 
portal og standard som skal være den viktigste kontaktflaten mellom praksisrettet utdanning 
og arbeidsliv i Norge.  I første omgang er målet å utvikle en digital løsning og prosesser for 
håndtering av praksisplasser. Forbedring av fordelingsprosessen knyttet til praksis har til 
hensikt å gi verdi til alle brukergrupper; både studenter, praksissteder og 
studieadministrasjonen.  Inntil nå har de administrative oppgavene til studiepraksis vært 
preget av mye manuelt og tidkrevende arbeid. Det har manglet standardiserte løsninger for 
arbeidsprosesser, rutiner og kommunikasjon. På tross av at ulike studier har felles utfordringer 
og behov knyttet til praksis har det vært vanlig å etablere egne arbeidsprosesser og rutiner for 
hver studieretning. Det har heller ikke eksistert en felles norm for å utarbeide og formidle 
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informasjon på til studenter og praksissteder. Dette innebærer at tilbudet varierer mellom 
studier.  3 Det overordnede virksomhetsmålet for prosjektet er å skape én markedsplass for 
praksis.  Prosjektets fem effektmål er å:  

• Øke kvaliteten på nyutdannede kandidater  
• Sikre relevante og oppdaterte praksisplasser til studentene  
• Økt faglig utbytte for praksisstedene  
• Effektivisere og øke kvaliteten i administrative prosesser knyttet til praksis  
• Forenkle og profesjonalisere samhandlingen mellom involverte aktører 

 
Prosjektets leveranse for Fase 1 avsluttes etter planen 20. juni 2020, og overføres da til Unit 
som får i oppgave å drifte og forvalte Arbeidslivsportalen videre.  
 
Kort om status i prosjektet 
Leveranse 1 er planlagt i oktober. Denne omfatter en praksiskalender med oversikt over behov 
for praksisplasser samlet på ett sted i arbeidslivsportalen  
 
Videre leveranser fram mot sommeren 2020: 

• Leveranse 2: Innmelding og oversikt over kapasitet fra praksisstedene. Manuell 
fordeling av studenter og formidling av resultat.  

• Leveranse 3: Studenter kan lese om praksissteder og sette opp ønskeliste. 
Fordelingsalgoritme og endringer etter formidlet resultat. Manuelt og autogenerert 
informasjon.  

• Leveranse 4: Profil for veiledere og undervisere 

 
 
Plan for drift og videre utvikling etter at Unit overtar portalen sommeren 2020 
I fase 1 av prosjektet som pågår fram til sommeren 2020, er det prioritert å utvikle løsninger 
for de rammeplanstyrte, praksistunge utdanningene som lærer -og sykepleierutdanning. Langt 
de fleste utdanningene vil imidlertid også kunne bruke portalen fra og med høsten 2020. 
Praksisfeltet ønsker dessuten en standardisert løsning for hvordan de skal samhandle med 
universiteter og høyskoler, noe som er et viktig moment i den videre utviklingen, og at 
portalen faktisk tas i bruk av alle.  
 
Behovene som portalen er ment å løse,  er grundig kartlagt gjennom prosjektet, og det 
foreligger foreløpige planer for videre prioriteringer av utviklingsområder. Av dette kan 
evaluering av studenter i praksis -og evaluering av praksisperioden nevnes. I tillegg er trainee-
program fremmet som et ønske. Se vedlegg 4.  
 
Unit skal ta over forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen etter prosjektets slutt i juni 2020. I 
den forbindelse vil det i løpet av høsten 2019 utarbeides en forvaltningsplan for den videre 
driften og utviklingen av tjenesten. Dette planlegges lagt fram for Digitaliseringsstyret i januar 
2020. Planen vil blant annet inneholde detaljer om hvilken driftsmodell Unit går inn for og 
hvilke saker som skal prioriteres for videreutvikling. Valg av driftsmodell er noe som må 
avklares. F.eks. om Unit skal drifte selv, outsource driften eller en kombinasjon. Inntil dette er 
avklart, er det ikke mulig å gi noen konkrete tall for hva driftskostnadene kommer til utgjøre. 
 
Uansett vil Unit bli nødt til å opparbeide mer kompetanse på drift og utvikling av skytjenester, 
da applikasjonene i dag driftes etter en annen modell (av USIT). Skal en likevel forsøke å gi et 
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anslag av kostnadene, finnes det modeller (f.eks. Gartner) som anslår at så mye som 30 % av 
investeringskostnadene vil gå med til videre drift. Med investeringskostnader på 35 millioner 
kroner, betyr det driftskostnader på rundt 10,5 millioner. Dette er nok i høyeste laget, og t 
langt mer realistisk estimat ligger mellom 10 og 15 % av investeringen, dvs 3,5 - 5 millioner 
kroner.  
 
 
Ekstern kvalitetssikring 
Som en oppfølging av Digitaliseringsstyrets vedtak om ekstern kvalitetssikring av prosjektet, 
har PwC gjennomført dette, jf vedlegg 1; Ekstern kvalitetssikring av prosjektet 
Arbeidslivsportalen.  
Kvalitetssikringen har omhandlet: 

1. En vurdering av hvorvidt organiseringen av prosjektet er hensiktsmessig for å nå 
prosjektets mål 

2. Om smidig metodikk er egnet for fremtidige, tilsvarende prosjekter 
3. Organisering og håndtering av risiko 
4. Hvordan prosjektet følger opp kostnadene og nyttevirkningene som er estimert og 

verdsatt i planleggingsfasen 

Kvalitetssikringen er avgrenset til prosjektets leveranse for fase 1, 20. juni 2020. 
 
PwC konkluderer med følgende: 
«1. Organisering: Vår overordnede vurdering er at organiseringen av prosjektet 
Arbeidslivsportalen er hensiktsmessig for å nå prosjektets mål. Det vurderes også at 
organiseringen er egnet for lignende, fremtidige prosjekter.   
2. Smidig metodikk: En smidig tilnærming setter store krav til kontinuitet i prosjektarbeidet. 
Prosjektdeltakerne må gis mulighet til å prioritere prosjektet og ikke hentes ut til andre 
oppgaver. I tillegg krever smidige prosjekter gjensidig tillit mellom de ulike fagmiljøene og 
nivåene i prosjektet, og at man utvikler en kultur der man jobber sammen som et team og 
anerkjenner hverandres fag og roller. Vår vurdering er at dette har fungert godt i prosjektet 
Arbeidslivsportalen.   
3. Risiko: Rammeverket for håndtering av risiko i prosjektet følger god praksis. Vurderingene av 
risiko er konsistente og transparente. Risikobildet viser at flere av flere av risikoene er vurdert 
til å ha alvorlige konsekvenser, men liten sannsynlighet. Kvalitetssikringen har ikke gått inn i de 
konkrete risikoelementene og vurdert dem enkeltvis. Slik sett har vi ikke grunnlag for å hevde at 
det er moderat eller høyere sjanse for disse risikoene inntreffer.  Ettersom prosjektet har 
vurdert at konsekvensen av risikoene er så alvorlige, er det viktig at prosjektet og prosjektstyret 
fremover har et aktivt forhold til vurderingen av sannsynlighet over prosjektets forløp.  Ellers 
viser eksempelet med håndtering av risikoen “kompetansemangel” at prosjektet evner å sette i 
gang tiltak raskt slik at risikoer unngås å inntreffe, med alvorlige konsekvenser. Prosjektstyret 
er tett påkoblet prosjektorganisasjonen for å diskutere, planlegge og gjennomføre tiltak for å 
redusere risikoer i prosjektet. Prosjektet har ikke noen risikoavsetning. Sett i en sammenheng 
med en porteføljestyring anbefales det digitaliseringsstyret å ta høyde for risikoavsetninger i 
finansieringen av prosjektet, for å sikre at inntrufne risikoer kan håndteres av prosjektstyret. 
4. Kostnader og nyttevirkning (gevinster): Prosjektet har estimerte utviklingskostnader som 
tilsvarer planlagt ressursforbruk til juni 2020. Fremstillingen av forutsetningene er oversiktlig 
og sporbare i den konteksten i er fremstilt i. Arbeidet med kalkylene og underlaget til 
finansiering fremstår som robust. Kvalitetssikringen har ikke kunnet finne indikasjoner på at 
denne estimeringen ikke står seg. I de fleste prosjekter ville det vært naturlig å se en 
risikoavsetning i budsjettet.  Det anbefales digitaliseringsrådet å ta høyde for risikoavsetninger 



 

 5  

i prosjektsøknader, og delegere myndighet til prosjektstyre for å kunne benytte 
risikoavsetninger når visse forhold inntreffer. I utgangspunktet burde en slik avsetning kun 
brukes når forholdet mellom ytterlige gevinster og fremdrift tilsier det.  
Vår gjennomgang av gevinstrealiseringsplanen viser at den er utarbeidet i henhold god praksis. 
Vi opplever den som oversiktlig og den samsvarer godt med de identifiserte gevinstene. 
Gevinstrealiseringsplanen er utarbeidet for OsloMet. Når løsningen skal bli nasjonal bør andre 
deltakende institusjoner utarbeide tilsvarende gevinstrealiseringsplaner, slik at den samlede 
samfunnsøkonomiske gevinsten realiseres.   
Merk at kostnader for innføringsprosjekt på andre universiteter og høgskoler, inkludert 
endrings- og omstillingskostnader, ikke er prioritert i kvalitetssikringen. Dette er utenfor selve 
prosjektets økonomiske rammer og bæres av de enkelte virksomhetene. Tilsvarende er det ikke 
gjort noen vurdering av de budsjetterte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det påpekes likevel at 
disse er lave (ca 400 tNOK) sett i sammenheng med estimert utviklingskostnad (1,4%), mens 
det empirisk sett typisk legges til grunn 10-20% av utviklingskostnad i årlig drifts- og 
vedlikehldskostnader. Vi anbefaler derfor at prosjektet gjennomgår drifts-og 
vedlikeholdskostnadene på nytt i forbindelse med kommende fase av prosjektet.» 
 
Kommentarer til funn i den eksterne kvalitetssikringen 
Den eksterne kvalitetssikringen viser at prosjektet er hensiktsmessig organisert, og har god 
styring og kontroll i prosjektets framdrift og leveranser.  
PwC peker imidlertid på at Digitaliseringsstyret bør innarbeide praksis for å ta høyde for 
risikoavsetninger i prosjektsøknader. Unit støtter at dette bør innarbeides som praksis.  
PwC peker videre på at når løsningen skal bli nasjonal bør andre deltakende institusjoner 
utarbeide tilsvarende gevinstrealiseringsplaner, slik at den samlede samfunnsøkonomiske 
gevinsten realiseres. Unit støtter også dette.  
 
 
Forslag til samfinansieringsmodell 
I saken som ble fremmet i april 2019, var det utarbeidet et eksempel på fordeling av kostnader 
for påkoblingsavgift som tok utgangspunkt i antall studenter innen lærer- og 
sykepleierutdanningene. En kan imidlertid diskutere om dette er en hensiktsmessig 
fordelingsmodell, siden mange av utdanningene i Norge har praksiselementer i seg og kan 
høste gevinster ved å bruke portalen. Et annen moment er signaler i retning av at 
utdanningene på generell basis bør styrke samhandlingen med arbeidslivet gjennom blant 
annet praksisopphold. En kan derfor diskutere om ikke den generelle modellen som brukes for 
å fordele kostnader for blant annet FS er like hensiktsmessig. Denne modellen baserer seg på 
det totale antallet registrerte studenter ved hver institusjon.  
I saken legges det fram eksempler på hvilken kostnadsfordeling disse to beregningsmodellene 
vil gi (jf vedlegg 2 og 3).  
Unit heller dit hen at sistnevnte modell bør legges til grunn, da portalen vil være en felles 
løsning for sektoren som alle institusjoner forutsettes ta i bruk. Et annet moment som taler for 
dette er at forslagene til videre utvikling av portalen viser at mulighetsrommet er stort, og at 
dette derfor er den mest framtidsrettede modellen. 
 
 
Behandling i Fagutvalget for utdanning 
Forslaget ble behandlet i møte i Fagutvalg for utdanning 19. august 2019. Det er en positiv 
oppslutning om Arbeidslivsportalen som felles løsning for sektoren. Fagutvalget etterspurte 
om løsningene som utvikles i Fase 1 også kan tas i bruk for øvrige praksisstudier, noe det ble 
svart bekreftende på. Videre ble det etterspurt informasjon om plan for videre utvikling samt 
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hvordan dette bør styres videre. I etterkant av møtet er det derfor satt inn et nytt avsnitt i 
saksnotatet som heter «Plan for drift og videre utvikling etter at Unit overtar portalen 
sommeren 2020», der dette er søkt redegjort for. På bakgrunn av den eksterne 
kvalitetssikringen ga Fagutvalget ros til prosjektet for god styring og kontroll. Når det gjelder 
samfinansieringsmodell, så ga Fagutvalget støtte til at modell 2 legges til grunn, med 
begrunnelse i at portalen vil ha løsninger for alle institusjonene, og at dette er den mest 
framtidsrettede finansieringsmodellen.  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Arbeidslivsportalen etableres som et nasjonalt prosjekt som i fase 1 skal etablere en 
fellestjeneste for håndtering av praksisadministrasjon. OsloMet viderefører det 
utførende ansvar for etableringen i samarbeid med Unit.   

2. Styret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning og gir honnør til prosjektet for 
god styring og kontroll. 

3. OsloMet legger ut for prosjektkostnadene frem til overlevering til Unit for drift fra juni 
2020. Institusjonene innbetaler en sum hver til inndekning av kostnadene per juni 
2020, etter den ordinære fordelingsmodellen, jf Samfinansieringsmodell 2, vedlegg 3.  

4. Det stilles en forventning om at alle aktuelle institusjoner med praksis har tatt 
tjenesten i bruk innen ett år etter at den er ferdig, dvs. innen juni 2021. I dette må 
hver institusjon utarbeide gevinstrealiseringsplaner. 

 
 
 
Vedlegg: 

• Sak 32 - Vedlegg 32A - Ekstern kvalitetssikring - prosjekt Arbeidslivsportalen 
• Sak 32 - Vedlegg 32B - Samfinansieringsmodell 1 
• Sak 32 - Vedlegg 32C - Samfinansieringsmodell 2 
• Sak 32 - Vedlegg 32D - ALP leveranser 
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Denne rapport er utarbeidet for Units interne bruk i forbindelse med [se veiledning] i samsvar med engasjementsbrevet datert 15.05.2019. 

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Units og OsloMets ansatte og i dokumentasjon som Unit og 
OsloMet  har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har 
fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av 
Units virksomhet. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for Unit og PwC.  

Unit har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt 
engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig 
samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Unit eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er 
distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet.  

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som 
er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.  

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.  
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Konklusjoner og anbefalinger 

 

PwC har blitt bedt om å evaluere prosjektet Arbeidslivsportalen.  

Våre konklusjoner og anbefalinger er kort beskrevet i dette kapittelet. Konklusjonene knytter 
seg til hvorvidt organiseringen av prosjektet Arbeidslivsportalen er hensiktsmessig for å nå 
prosjektets mål, og om samme organisering er egnet for fremtidige, tilsvarende prosjekter. Våre 
anbefalinger for videre arbeid er også oppsummert. 

Det langsiktige målet og hensikten med prosjektet er å utarbeide en nasjonal portal og standard 
som skal være den viktigste kontaktflaten mellom utdanning og arbeidslivet. Første del av å nå 
dette målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på fordeling og oppfølging av praksisplasser. 
Denne kvalitetssikringen gjelder kun for Fase 1 av dette arbeidet, der målet er  utvikle en digital 
løsning og prosesser for håndtering av praksisplasser.  1

PwC anser å ha fått et fullstendig grunnlag å kvalitetssikre. Detaljeringen i dokumentene 
varierer, noe som gjør at enkelte deler vurderes som mer fullstendig enn andre. Vi har imidlertid 
fått utfyllende informasjon fra prosjektledelse/prosjektdeltakere på områder der det var uklarhet.  

Vår overordnede vurdering er at organiseringen av prosjektet Arbeidslivsportalen er 
hensiktsmessig for å nå prosjektets mål. Det vurderes også at organiseringen er egnet 
for lignende, fremtidige prosjekter.  

Prosjektet benytter smidig utviklingsmetodikk som strategi for gjennomføring. En organisering 
av den typen innebærer en fleksibilitet som kan øke formålseffektiviteten gjennom å sikre at 
prosjektet møter brukernes reelle behov. Metodikken kjennetegnes av at man tar tak i 
utfordringer og utvikler løsninger fortløpende, og dermed kan jobbe mer effektivt enn om man 
forholder seg til fastlagte planer. Imidlertid setter smidig metodikk store krav til oppfølging og 
styring av prosjektet, spesielt for prosjekteier og prosjektstyre. Styringsnivået må fortløpende, 
og ikke bare ved milepæler eller beslutningspunkt, følge opp omfang, tidsbruk, kostnader og 
nytte/gevinster. Dette gjelder særlig hvis prosjektet endrer seg i henhold til innsikt man får 
underveis. På grunnlag av materialet som ligger som grunn for kvalitetssikringen vurderes det 
at styringen har vært god i prosjektet Arbeidslivsportalen.  

En smidig tilnærming setter videre store krav til kontinuitet i prosjektarbeidet. Prosjektdeltakerne 
må gis mulighet til å prioritere prosjektet og ikke hentes ut til andre oppgaver. I tillegg krever 
smidige prosjekter gjensidig tillit mellom de ulike fagmiljøene og nivåene i prosjektet, og at man 
utvikler en kultur der man jobber sammen som et team og anerkjenner hverandres fag og roller. 
Vår vurdering er at dette har fungert godt i prosjektet Arbeidslivsportalen.  

Hovedleveransen til prosjektet Arbeidslivsportalen skal være en nasjonal plattform som skal 
overleveres Unit 20. juni 2020. Det er noe usikkerhet knyttet til hvor rask framdriften i prosjektet 
vil være, og til omfanget av den endelige leveransen. Det er imidlertid ingen indikasjon på at 

1 Det endelige målbildet inkluderer å  etablere en nasjonal plattform for all samhandling mellom praksisrettet 
utdanning og arbeidslivet.  
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prosjektet ikke vil klare å levere en minimumsløsning innen denne fristen. Det er budsjett som 
er den førende faktoren for hva som vil leveres ved utgangen av Fase 1 av prosjektet. 
Prosjektledelsen har et sterkt fokus på å styre etter kostnader.  Dette innebærer at man 
løpende tydelig prioriterer oppgaver (jf. smidig tilnærming). Dersom budsjettet ikke strekker til 
for å løse alle ønskede oppgaver er det i styringen av prosjektet lagt opp til at man reduserer 
omfanget i leveransene heller enn å øke kostnadene.  

For dette prosjektet og også på generelt grunnlag for kommende prosjekter er det viktig å være 
bevisst på at smidige prosjekter kan ha to utfall. I verste fall kan man med denne typen 
metodikk se for seg at budsjettet blir brukt opp, med kun minimumsløsninger som er forankret 
med prosjektstyre. I beste fall kan arbeidet derimot gå raskere enn planlagt, og man kan 
begynne på neste utviklingsfase med ytterligere gevinster.  

Prosjektdeltakere oppgir at prosjektet Arbeidsportalen per 21. juni 2019 er à jour i henhold til 
tidsplan. Det vises videre til at prosjektteamet jobber godt sammen, og har et sterkt, felles driv 
for å levere et så godt produkt som mulig innen gitte rammer. 

Prosjektet har hatt god oppfølging av økonomi og budsjett, og et proaktivt forhold til å styre etter 
kostnader. Prosjektet har estimerte utviklingskostnader som tilsvarer planlagt ressursforbruk til 
juni 2020. Fremstillingen av forutsetningene er oversiktlig og sporbare i den konteksten i er 
fremstilt i. Arbeidet med kalkylene og underlaget til finansiering fremstår som robust. 
Kvalitetssikringen har derfor ikke kunnet finne indikasjoner på at denne estimeringen ikke står 
seg.  

Prosjektet har ikke noen risikoavsetning. Sett i en sammenheng med en porteføljestyring 
anbefales det digitaliseringsstyret å ta høyde for risikoavsetninger i finansieringen av 
prosjektet, for å sikre at inntrufne risikoer kan håndteres av prosjektstyret. 

Merk at kostnader for innføringsprosjekt på andre universiteter og høgskoler, inkludert endrings- 
og omstillingskostnader, er ikke prioritert i kvalitetssikringen. Dette er utenfor selve prosjektets 
økonomiske rammer og bæres av de enkelte virksomhetene. Tilsvarende er det ikke gjort noen 
vurdering av de budsjetterte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det påpekes likevel at disse er 
lave (ca 400 tNOK) sett i sammenheng med estimert utviklingskostnad (1,4%), mens det 
empirisk sett typisk legges til grunn 10-20% av utviklingskostnad i årlig drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Vi anbefaler derfor at prosjektet gjennomgår drifts-og 
vedlikeholdskostnadene på nytt i forbindelse med kommende fase av prosjektet. 

Kvalitetssikringen viser at arbeidet med gevinster oppleves som transparent og konsistent, og 
følger god praksis. Gevinstene er identifisert og verdsatt for OsloMet. Verdsettingen av de 
prissatte virkningene  fremkommer i eget excel-dokument. Fremstillingen av forutsetningene er 
oversiktlig og sporbare i den konteksten i er fremstilt i. Kvalitetssikringen har dermed ikke 
avdekket forhold som peker på at verdsettingen er under- eller overvurdert.  

Siden målsettingen er å gjøre løsningen fra fase 1 nasjonal, anbefales det at prosjektet 
gjennomfører en samfunnsøkonomisk beregning av de samlete gevinstene. Dette innebærer å 
inkludere gevinster for de institusjoner som vil ta i bruk løsningen.  

Vår gjennomgang av gevinstrealiseringsplanen viser at den er utarbeidet i henhold god praksis. 
Det anbefales at andre deltakende institusjoner utarbeider tilsvarende gevinstrealiseringsplaner 
når løsningen blir nasjonal, slik at den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten realiseres.  
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Innledning 

Om oppdraget 

Digitaliseringsstyret ved sekretariatet har bedt PwC om en ekstern kvalitetssikring av prosjektet 
Arbeidslivsportalen. Kvalitetssikringen skal vurdere hvorvidt organiseringen av prosjektet er 
hensiktsmessig for å nå prosjektets mål, og om smidig metodikk er egnet  for fremtidige, 
tilsvarende prosjekter. For å svare på dette har vi gått gjennom dokumenter gjort tilgjengelige 
fra prosjektet og gjennomført intervjuer. Vi har lagt vekt på organisering og håndtering av risiko 
og hvordan prosjektet følger opp kostnadene og nyttevirkningene som er estimert og verdsatt i 
planleggingsfasen. Kvalitetssikringen er avgrenset til prosjektets leveranse for fase 1, 20. juni 
2020.  

Bakgrunn - hva er Arbeidslivsportalen? 

Prosjektet Arbeidslivsportalen skal levere og implementere en digital portal for sikker 
samhandling mellom brukergruppene for alle faser av praksis.  Dette innebærer standardisering 2

av eksisterende manuelle prosesser, innføringen av disse, samt ivaretakelse av datasikkerhet 
og personvern.  

Det langsiktige målet og hensikten med prosjektet er å utarbeide en nasjonal portal og standard 
som skal være den viktigste kontaktflaten mellom praksisrettet utdanning og arbeidsliv i Norge.  

I første omgang er målet å utvikle en digital løsning og prosesser for håndtering av 
praksisplasser. Forbedring av fordelingsprosessen knyttet til praksis har til hensikt å gi verdi til 
alle brukergrupper; både studenter, praksissteder og studieadministrasjonen.  

Inntil nå har de administrative oppgavene til studiepraksis vært preget av mye manuelt og 
tidkrevende arbeid. Det har manglet standardiserte løsninger for arbeidsprosesser, rutiner og 
kommunikasjon. På tross av at ulike studier har felles utfordringer og behov knyttet til praksis 
har det vært vanlig å etablere egne arbeidsprosesser og rutiner for hver studieretning. Det har 
heller ikke eksistert en felles norm for å utarbeide og formidle informasjon på til studenter og 
praksissteder. Dette innebærer at tilbudet varierer mellom studier.  3

Det overordnede virksomhetsmålet for prosjektet er å skape én markedsplass for praksis.  

Prosjektets fem effektmål er å: 

● Øke kvaliteten på nyutdannede kandidater 
● Sikre relevante og oppdaterte praksisplasser til studentene 
● Økt faglig utbytte for praksisstedene 
● Effektivisere og øke kvaliteten i administrative prosesser knyttet til praksis 
● Forenkle og profesjonalisere samhandlingen mellom involverte aktører 

2 Kilde: Styringsdokument 2.2. Arbeidslivsportalen 
3 Prosjektets styringsdokument viser til at en vellykket gjennomføring av praksis blir  ifølge NOKUTs formidling av 
studenters historier beskrevet som et “lotteri”.  I Studiebarometeret for 2016, der 2000 studenter beskriver sin 
opplevelse av praksis, kommer det frem at praksisplasser tildeles tilfeldig og at en positiv opplevelse av 
praksisperioden forutsetter en god veileder.  
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Løsningen skal øke både kvaliteten og effektiviteten på fordeling og oppfølging av 
praksisplasser gjennom å forbedre og forenkle samhandlingen mellom aktørene som er 
involvert i studentpraksis. Studenter og praksissteder skal få større påvirkningsmuligheter. 
Ambisjonen er å utvikle en løsning som kan brukes av alle landets utdanningsinstitusjoner, selv 
om de ikke er med i et forpliktende samarbeid fra starten av. Løsningen skal således ha 
potensial for betydelig oppskalering i utdanningssektoren. Den skal også kunne tilpasses for 
videregående skoler med yrkesfaglige studieprogram. I tillegg blir det påpekt i prosjektets 
styringsdokument at løsningen på sikt kan utvides til å dekke behov utover organisering av 
praksisplasser.  

I 2017 gjennomførte OsloMet - Storbyuniversitetet et forprosjekt for å avdekke brukerbehov for 
praksis blant egne ansatte, studenter og ansatte ved praksisstedene. Det ble gjennomført en 
prosesskartlegging av dagens prosess, en oversikt over ulike smertepunkt og utarbeidet forslag 
til videre arbeid. Arbeidet med og funn fra forprosjektet  resulterte i tildeling av midler fra Difi og 
et samarbeid mellom Unit, OsloMet, flere aktører i utdanningssektoren og representanter for 
praksisplassene.  

Hovedprosjektet ble startet opp i august 2018. Det ble startet som et internt prosjekt i OsloMet 
med én person, og økte til tre årsverk fra september 2018. I november 2018 ble teamet utvidet 
med fire ressurser fra Unit som har jobbet mot å utvikle grunnlaget for prototyper for fordeling 
av praksisplasser som ble designet ut i konkrete konseptvisualiseringer.  4

Grunnlaget for vår kvalitetssikring 

Den primære datakilden for kvalitetssikringen er dokumenter gjort tilgjengelig for PwC fra 
prosjektet Arbeidslivsportalen. Dokumentene som er gjennomgått inkluderer :  

● Styringsdokument 2.2. Arbeidslivsportalen 
● Risikovurdering per 15. mai 2019, Arbeidslivsportalen 
● Årsrapport til Difi 2018, Medfinansieringsordningen for prosjektet Digital 

arbeidslivsportal 
● Vedlegg 1 til årsrapporten, Sentrale forutsetninger i kost-nytte vurderingene, vår 2019 
● Vedlegg 2 til årsrapporten, Rapportering, vår 2019 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 1, 22. august 2018 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 2, 10. oktober 2018 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 3, 23. november 2018 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 4, 16. januar 2019 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 5, 1. mars 2019  
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 6, 10. april 2019 
● Presentasjon + referat fra  prosjektstyremøte 7, 23. mai 2019 
● Statusrapport for Arbeidslivsportalen 21. desember 2018 
● Statusrapport for Arbeidslivsportalen per 4. april 2019 
● Statusrapport for Arbeidslivsportalen 15. mai 2019 
● MVP-plan, udatert 
● Gevinstrealiseringsplan, revidert 6. desember 2018  

4 Kilde: Statusrapport 21. desember 2018 
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I tillegg er det gjennomført intervjuer/samtaler per telefon eller ansikt til ansikt med 
nøkkelaktører i prosjektet for å få en dypere kontekstuell forståelse. Respondentene har i 
intervjuene gjort rede for hvordan utviklingsarbeidet basert på smidig utviklingsmetodikk har 
fungert i praksis. I gjennomgangen av prosjektets organisering kombinerer vi innsikt fra 
dokumentstudier og intervjuer. Vi har også gjennomført et oppstartsmøte med 
representanter for prosjektet for å avklare mandat og sikre en god oppdragsforståelse.  
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Gjennomgang av prosjektets 

organisering og oppfølging av 

risiko, kostnad og nytte 

 

I dette kapittelet gjør vi rede for våre observasjoner og vurderinger fra kvalitetssikringen. 

Det er utarbeidet et styringsdokument,  som følger Difis mal. Styringsdokumentet inneholder 5

kapitler om bakgrunn og begrunnelse for prosjektets mål, beskrivelse av prosjektproduktet, 
prosjektplan, interessenter, rammebetingelser, organisering, roller og ansvar, strategi for 
gjennomføring, økonomi og risiko.  

Innledningsvis er vår vurdering at styringsdokumentet er konsistent med de grunnleggende 
føringene for prosjektet. Gjennomgangen av punktene i malen framstår som systematisk. Det er 
på noen områder vanskelig å se hvilke vurderinger som ligger til grunn for estimater. 
Sporbarheten i materialet vurderes likevel som akseptabel på overordnet nivå.  

 

Prosjektets organisering  

Observasjoner 

Prosjektets utviklingsarbeid er planlagt gjennomført etter smidig utviklingsmetodikk, og har 
tilgang på ressurser som fyller de definerte rollene fra planleggingsfasen. I tillegg har man 
benyttet tjenestedesign som del av gjennomføringsstrategien med mål om å sikre at man “løser 
de riktige problemene på riktig måte”.  Gjennomføringen av prosjektet har utviklingsaktiviteter 6

som er inndelt i sprinter som varer i 2 uker. Arbeidet er delt inn i leveranser som gir "minste 
brukbare produkt" (MVP) for hovedmål, i prioritert rekkefølge.  

Respondenter fra prosjektet oppgir at de har hatt fokus på å gjøre ting i riktig rekkefølge, starte i 
riktig ende og prioritere det viktigste først, i stedet for å løse flere oppgaver på en gang (jf. 
smidig metodikk). Første prioritet er å knytte studenter til konkrete praksisplasser, som er 
kjernen i hva som prosjektet skal levere 20. juni 2020.  

Det foreligger en leveranseplan i styringsdokumentet som respondenter fra prosjektet oppgir at 
er i rute med. Det jobbes med å utvikle en fleksibel plattform. Prosjektet styrer mot en pilot som 
skal gå høsten 2019, som er en viktig, varslet milepæl. Innholdet i MVP-ene diskuteres i 
prosjektet opp mot kan/bør/må punkter.  

5 Styringsdokument 2.2 Arbeidslivsportalen 
6 Se statusrapport 21. desember 2019 
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Prosjektet har en referansegruppe som består av 40 personer fra ulike institusjoner i Norge, 
bredt sammensatt fra både sykepleier og lærerfeltet. Referansegruppen hadde sitt første møte 
17. desember 2018, og har ellers blitt kontaktet ved behov.  

Det har vært fokus på å skalere synligheten til prosjektet også utover UH-sektoren. For å 
oppdatere interessenter om utviklingen i prosjektet er det opprettet en egen blogg om 
Arbeidslivsportalen. Per desember 2018 hadde bloggen nær 200 abonnenter.   7

Prosjekteier og prosjektleder deltar aktivt i utviklingsarbeidet i gjennomføringsfasen. 
Prosjektdeltakerne sitter sammen og har tett kontakt, og prosjektet har regelmessige møter. 
Dersom noen har spørsmål luftes de imidlertid umiddelbart, man venter ikke til møter. I samtaler 
med prosjektdeltakere fremkommer det at det er skapt en god kultur, med stolthet og eierskap 
til prosjektet. Det pekes på at det har vært en fordel å jobbe tverrfaglig fra starten.  

Det har vært brukt mye tid i planleggingsfasen på å skaffe innsikt, før beslutninger om hva som 
skal utvikles har vært tatt. Omfanget av prosjektet var i utgangspunktet åpent, med lite fokus på 
hva det konkret skulle inneholde. Det har i denne fasen blitt tegnet brukerreiser i samarbeid 
med blant annet NTNU, UiA, NOKUT, studenter og praksissteder.  

I november og desember 2018 ble fokus flyttet fra å skaffe innsikt til å ta beslutninger om hva 
prosjektet faktisk skulle lage. Basert på innsiktsarbeid hadde prosjektet gruppert fire 
hovedutfordringer for praksis; fordeling, informasjon og forberedelser, vurdering og oppfølging 
og evaluering og trivsel.  Fordeling ble ansett som det viktigste å prioritere.  8

Det ble skissert to prototyper som man kunne ta med til brukerne. Brukerne ga tilbakemeldinger 
om hva som fungerte og ikke, og deretter kunne man foreslå nye løsninger. 

Denne prosessen avdekket hvilke data man trengte å hente fra Felles studentsystem (FS). Det 
viste seg å være mer komplekst å få ut data fra FS enn forventet. Mangel på kompetanse ble 
flagget som en risiko. Dette resulterte i at prosjektet fikk en egen ressurs med nødvendig 
domenekunnskap om FS inn i prosjektet.  

Organiseringen kan, ifølge en respondent, på generelt grunnlag, medføre visse utfordringer, 
som man må være bevisst på for å lykkes. Det er viktig at ressursene som er øremerket til 
prosjektet ikke blir hentet ut til andre oppgaver, at det etableres lojalitet til prosjektet og et 
tydelig fellesskap mellom deltakerne. Dette har imidlertid fungert godt i prosjektet 
Arbeidsportalen.  

Vurderinger  

En smidig organisering av gjennomføringsfasen fordrer en organisering av prosjektet som 
overfører ansvar (inkludert beslutningsmyndighet innenfor tildelte rammer) til de utførende 
ressursene. Valgt utviklingsmetodikk er iverksatt i gjennomføringsfasen etter etablerte 
prinsipper for smidig utvikling. Kvalitetssikringsprosessen har kunnet undersøke om prosjektet 
klarer å etterleve metodikken som er valgt, og det er ingen indikasjoner på at 
gjennomføringsplanen og utviklingsmetodikken ikke er egnet til å levere etter bestiller i sine 
behov. 

7 Kilde: Statusrapport Arbeidslivsportalen 21. desember 2019 
8 Se statusrapport 21. desember 2018 
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Etter første leveranse, forventet i oktober 2019, vil prosjektet være i en posisjon hvor det må 
prioriteres mellom utvikling av ny funksjonalitet og videreutvikling/fiksing av utviklet 
funksjonalitet.  

Behovet for prioritering vil forsterkes ved hvert leveransepunkt fordi, slik 
kvalitetssikringen har avdekket, brukere (og bestiller) ofte har høye krav og økende liste 
av behov og ønsker til produktet. Det vil være viktig å ha styringsmekanismer for å sikre 
styrt prioritering mellom videreutvikling og ny utvikling. 

Et særskilt område som er undersøkt i denne kvalitetssikringen er involveringen av 
forretningssiden/bestiller. Gjennomføringen har sterk tilstedeværelse av produkteier. Dette 
forsterker synet om at prosjektet ser ut til å være godt rustet for å gjennomføre etter plan og 
rammefaktorer. 

Ettersom prosjektet anvender smidig metodikk foreligger det per i dag ikke detaljerte planer for 
hvordan man skal komme i mål med leveransen. Samtidig gir smidig utvikling en fleksibilitet 
som sikrer formålseffektivitet i prosjektutviklingen, herunder løpende prioritering og utvikling 
innenfor prosjektets rammer. Dette styrker muligheten for å imøtekomme brukernes reelle 
behov.  

Smidig utvikling innebærer en myndiggjøring av prosjektorganisasjonen ved at den gis tillit fra 
prosjekteier og prosjektstyre. Det vil likevel være behov for at prosjekteier og prosjektstyre er 
aktivt involvert og følger opp risikoer, ressursbruk og gevinstrealiseringsplanen.  

 

Risiko 

Observasjoner 

Prosjektet har identifisert langsiktige og kortsiktige risikoer både ved arbeidet med prosjektet og 
sluttleveransen. Siste vurdering er oppsummert i styringsdokumentet med status per 1. juni 
2019. I henhold til styringsdokumentet skal risikoene følges opp hver sjette uke sammen med 
prosjekteier og prosjektstyret.  

Til sammen er 18 mulige risikoer identifisert. I prosjektets innledende fase var det en rekke 
risikoer som ble ansett å både ha høy sannsynlighet og alvorlige konsekvenser.  Per 1. juni 
2019 er det kun finansiering som vurderes å ha høy risiko.  

I samtaler med prosjektdeltakere og i styringsdokumentene kommer det fram at det arbeides 
aktivt med å vurdere og håndtere risiko i prosjektet. Prosjektledelsen fremhever at de er 
bevisste på å ta tak i utfordringer så snart de oppstår. Det blir gjort rede for at risikodokumentet 
brukes aktivt opp mot prosjektstyret, både for å informere om ting de bør være oppmerksomme 
på og for å ansvarliggjøre dem. 

Et eksempel på hvordan risiko håndteres i prosjektet, er risikoen “kompetansemangel”. I 
risikovurderingsrapport datert 15. mai 2019 ble denne risikoen vurdert som høy. Manglende 
kompetanse omfattet arbeidet med kobling til Felles Studentsystem (FS), som viste seg å være 
mer krevende enn forventet. Dette skapte utfordringer for prosjektets fremdrift. Forslag til 
risikoreduserende tiltak for kompetansemangel var å få en person med domenekunnskap om 
FS inn i prosjektet. Status per 1. juni 2019 var at prosjektstyret hadde vedtatt forslag fra Unit om 
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å tilføre kompetansen med utvikler fra Unit, med oppstart i prosjektet samme måned. Risiko 
knyttet til kompetansemangel er derfor av prosjektet nedjustert fra høy til moderat risiko.  

 

Vurderinger 

Rammeverket for håndtering av risiko i prosjektet følger god praksis. Vurderingene av risiko er 
konsistente og transparente. Risikobildet viser at flere av flere av risikoene er vurdert til å ha 
alvorlige konsekvenser, men liten sannsynlighet. Kvalitetssikringen har ikke gått inn i de 
konkrete risikoelementene og vurdert dem enkeltvis. Slik sett har vi ikke grunnlag for å hevde at 
det er moderat eller høyere sjanse for disse risikoene inntreffer.  

Ettersom prosjektet har vurdert at konsekvensen av risikoene er så alvorlige, er det 
viktig at prosjektet og prosjektstyret fremover har et aktivt forhold til vurderingen av 
sannsynlighet over prosjektets forløp.  

Ellers viser eksempelet med håndtering av risikoen “kompetansemangel” at prosjektet evner å 
sette i gang tiltak raskt slik at risikoer unngås å inntreffe, med alvorlige konsekvenser. 
Prosjektstyret er tett påkoblet prosjektorganisasjonen for å diskutere, planlegge og gjennomføre 
tiltak for å redusere risikoer i prosjektet. 

 

Kostnader  

Observasjoner 

Prosjektets kostnader er beskrevet i eget kapittel om økonomi i styringsdokumentet. Det blir 
påpekt at enkelte ressurser og kostnadsposter er universelle, for eksempel prosjektleder, 
bistand fra kommunikasjon og frikjøp av referansepersoner. Det gjøres rede for timepriser for 
ulike ressurser i prosjektet. Videre er prosjektets budsjett, prognose og forbrukt gjort rede for.  

Det vises til at endringer i prosjektet har medført en justering av prognosen, herunder: 

● Økte utviklingskostnader 
● Reduserte interne kostnader gjennom kutt av prosesseiere 
● Økte konsulentkostnader  
● Reduserte anskaffelseskostnader 

Det slås fast at realiserte inntekter, per mai 2019, er på 9,3 millioner kroner (1,7 millioner fra 
OsloMet og 7,5 millioner fra Difi), men at rammen er satt til 15 millioner kroner. Realiserte 
kostnader ligger på 9,4 millioner i samme periode.  

I forbindelse med nytte-kostnadsberegningene i planleggingsfasen er det gjennomført en 
kalkyle av investeringskostnadene. I forbindelse med disse beregningene er det innhentet 
kostnadsestimat for utvikling og implementering av ny løsning gjennom samtaler med 
leverandører. Kalkylene er brutt opp på timer/årsverk på planlegging, implementering og 
opplæring. Samlet investeringskostnad er rundt 34 millioner kroner fordelt på 2018, 2019 og 
2020. I tillegg er det estimert en årlig driftskostnad på rundt 0,4 millioner kroner. For 
analyseperioden frem til 2030 utgjør dette til sammen rundt 4,4 millioner kroner. Det er ikke 
gjort noen risikoavsetning i prosjektet. 
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I tillegg er det estimert rundt 0,6 millioner kroner til endrings- og omstillingskostnader for 
OsloMet. Dette er ikke en prosjektspesifikk kostnad, men en kostnad OsloMet må bruke for å 
implementere den nye løsningen.  

 

Vurderinger 

I de fleste prosjekter ville det vært naturlig å se en risikoavsetning i budsjettet.  

Det anbefales digitaliseringsrådet å ta høyde for risikoavsetninger i prosjektsøknader, og 
delegere myndighet til prosjektstyre for å kunne benytte risikoavsetninger når visse 
forhold inntreffer. I utgangspunktet burde en slik avsetning kun brukes når forholdet 
mellom ytterlige gevinster og fremdrift tilsier det. 

Kvalitetssikringen har vurdert estimatene og arbeidet på økonomiområdet innenfor prosjektets 
levetid. Kostnader for innføringsprosjekt på andre universiteter og høgskoler, inkludert endrings- 
og omstillingskostnader, er ikke prioritert i kvalitetssikringen. Dette er utenfor selve prosjektets 
økonomiske rammer og bæres av de enkelte virksomhetene. Tilsvarende er det ikke gjort noen 
vurdering av de budsjetterte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det påpekes likevel at disse er 
lave (ca 400KNOK) sett i sammenheng med estimert utviklingskostnad (1,4%). 

Prosjektet har estimerte utviklingskostnader som tilsvarer planlagt ressursforbruk til juni 2020. 
Dette er basert på et estimat fra Greenbird, som har foreslått et team og en tidsperiode for å 
løse oppgaven. Kalkylene fremkommer i eget excel-dokument. Fremstillingen av 
forutsetningene er oversiktlig og sporbare i den konteksten i er fremstilt i. Arbeidet med 
kalkylene og underlaget til finansiering fremstår som robust. Kvalitetssikringen har ikke kunnet 
finne indikasjoner på at denne estimeringen ikke står seg.  

Når et satt budsjett legges til grunn, tilsvarer det en styringsform på prosjektet som setter 
kostnad som den førende styringsmekanismen. I ikke-sekvensielle prosjekter, slik som smidig 
utvikling, vil man styre etter av hva man oppnår innenfor det gitte budsjettet. Prosjektstyret og 
digitaliseringsstyret bør være informert om prioriteringene som ligger til grunn for utvikling, og 
oppdateres ved delleveranser tidspunkt på fremdrift. Prosjektstyret virker å ha riktig tilnærming 
til styring av prosjektets prioriteringer.  

Prosjektstyret og bestiller må være bevisst sin rolle i et smidig utviklingsløp, hvor 
rammefaktorene er gitt i både tid, omfang og kostnad. Med nåværende fremdrift er det kostnad 
(og tid) det styres etter, og omfang vil defineres ut fra hva prosjektet klarer å levere etter en 
prioritert liste. Prosjektstyret bør forberede seg på minst to scenarioer: 

- Man klarer ikke å levere helheten av prioriterte oppgaver, og må nedprioritere for å levere på 
kostnad og tid. 

- Prosjektet leverer alle prioriterte oppgaver innenfor Fase 1 med penger til gode. Et utvalg av 
alternativer kan være å avslutte arbeidet og høste gevinster, prioritere gevinster fra Fase 2 til 
man er tom for ressurser eller videreutvikle og forbedre innenfor leveranser fra Fase 1. 

 

 

12  



 
 

Gevinster  

Observasjoner 

Prosjektets gevinster er beskrevet i flere dokumenter. I mai 2018 ble det laget en 
gevinstrealiseringsplan, som ble oppdatert 6. desember 2018. I den oppdaterte versjonen av 
gevinstrealiseringsplanen blir endringene som er gjort i prosjektet beskrevet i endringsloggen. 
Det gjøres rede for at prosjektet har endret produkter, oppdatert de ikke-prissatte 
nyttevirkningene med mer relevante gevinster og effekter, lagt til tiltak for å realisere gevinster 
og endret risikoprofil  samt endret målinger på oppfølging av ikke-prissatte nyttevirkninger.  En 9 10

ny versjon  av gevinstrealiseringsplanen er ventet over sommeren 2019. 

Våren 2019 ble det rapportert til Difi på gevinstrealiseringsplanen. Gevinstene beskrives i 
vedlegg til årsrapport 2018 for Digital arbeidslivsportal.   11

Under beskrivelse av interne virkninger i virksomheten vises det til at den største, prissatte 
forventede nyttevirkningen av ny ordning i  er knyttet til tidsbesparelse i administrasjonen til 
OsloMet, med en nåverdi på nærmere 39 millioner kroner.  

Det slås fast at gevinstene hovedsakelig vil realiseres i prosessen før praksisperioder 
gjennomføres. Det er i denne perioden arbeidsmengden og behovet for kommunikasjon er 
størst, og informasjonsflyten er mest kritisk. Også underveis og etter praksis påpekes det at 
portalen vil kunne tilrettelegge for bedre kommunikasjon mellom partene, samt ivareta sentral 
dokumentasjon. Konkret vises det til at besparelsene oppstår gjennom: 

● Raskere tilgang på oppdatert og relevant informasjon 
● Bedre oversikt over helheten for involverte aktører 
● Raskere og bedre informasjonsflyt mellom de ulike nivåene/rollene i 

praksiskoordineringen 
● Redusert tidsbruk på å innhente og oppdatere informasjon om praksisstedene 

Prosjektet har anslått at effektene beskrevet over til sammen bidrar til å redusere 
praksisadministrasjonen med rundt 6 årsverk. Det vil si ned fra dagens 22 årsverk på 
praksisadministrasjon til 16 årsverk.  

Anslaget bygger på kartleggingen av arbeidsprosessene som ble gjennomført av OsloMet i 
2017. Denne kartleggingen viser en årlig innsparing på 45 minutter per student ved innføring av 
ny løsning. Det anslås at effekten trolig vil inntre fra 2021. Å hente ut denne gevinsten krever 
omstilling og tid, gjennom blant annet. naturlige avganger.  

Det anslås ingen reduksjon i drift- og vedlikeholdskostnader eller økte inntekter som følge av ny 
løsning. Det er heller ikke anslått økte inntekter som følge av ny løsning.  

Gevinstrealiseringsplanen har også verdsatt prissatte nyttevirkninger for øvrige aktører som 
følge av tiltaket på OsloMet. Disse utgjør i nåverdi NOK:  

● Tidsbesparelse for praksisadministratorer og veiledere ved offentlige praksissteder (f.eks. 
sykehus, skoler, barnehage eller sykehjem) med en nåverdi på rundt 16,6 millioner kroner  

9 Gevinstrealiseringsplan, 4.1 Tiltak for å realisere gevinster (nyttevirkninger) og risikoprofil 
10 Gevinstrealiseringsplan 4.2  
11 Vedlegg 1 - Sentrale forutsetninger i kost-nytte vurderingene  

13  



 
 

● Tidsbesparelse for praksisadministratorer og veiledere ved private praksissteder på rundt 
1,9 millioner kroner 

● Tidsbesparelse for studentene på nær 64 millioner kroner  

Verdsettingen av de prissatte virkningene  fremkommer i eget excel-dokument. Fremstillingen 
av forutsetningene er oversiktlig og sporbare i den konteksten i er fremstilt i. Kvalitetssikringen 
har derfor ikke avdekket forhold som peker på at verdsettingen er under- eller overvurdert.  

  

Prosjektet har i den reviderte rapporten kommet fram til ni ikke-prissatte effekter, internt for 
OsloMet og for øvrige aktører. Disse er beskrevet i tabellen nedenfor.  

Tabell 1 Ikke-prissatte (kvalitative)virkninger av ny ordning  12

Virkning Omfang  Betydning Konsekvens 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for studentene 

Stort Stor ++++ 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for administratorer ved 
utdanningsinstitusjonene  

Stort Stor ++++ 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for faglærere ved 
utdanningsinstitusjonene  

Middels Middels ++ 

Bedre ivaretakelse av 
studentenes personvern 

Middels Stor +++ 

Bedre omdømme for 
utdanningsinstitusjonene 

Middels, positivt Stor +++ 

Økt kvalitet i praksisstudier for 
administratorer på 
praksisstedene 

Stort Stor +++ 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for veiledere på 
praksisstedene 

Middels Middels ++ 

Økt faglig utbytte av å ha 
studenter i praksis og 
samarbeid med 
utdanningssinstitusjonene 

Middels Middels ++ 

Bedre omdømme Middels  Middels  ++ 

12 Gul markering viser til interne virkninger i OsloMet. Grønn markering viser til virkninger for andre 
aktører.  
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Hver av de kvalitative virkningene er dokumentert i henhold til DFØs veileder knyttet til pluss- 
minus metoden. 

En viktig del av prosjektstyrets mandat og arbeidsoppgaver er at de er ansvarlige for at det 
identifiseres relevante gevinster, styre prosjektet slik at gevinster er oppnåelig og følge opp 
gevinstrealisering etter at prosjektet er lukket. Dette er presisert i flere av presentasjonene som 
benyttes under prosjektstyremøtene. En gjennomgang av referater fra prosjektstyremøtene 
viser  imidlertid at det i liten grad har vært diskusjoner direkte knyttet til gevinster. I 
presentasjonen til prosjektstyremøte 6 er det en slide der det spørres om hva prosjektstyret 
tenker om flere punkter hvorav kost/nytte er en av dem. Det framgår imidlertid ikke i referatet 
hvilke tanker prosjektstyret hadde om gevinster. Tilsvarende gjennomgang av statusrapporter 
viser også at gevinster i liten grad er omtalt.  

En gjennomgang av gevinstrealiseringsplanen viser at man har fulgt Difis mal. Planen gir en 
oversikt over netto virkninger for OsloMet og øvrige aktører og interessenter, samt de 
ikke-prissatte virkningene. For de ikke-prissatte virkningene er virkningene operasjonalisert ved 
å angi KPIer. Eksempel på dette er for virkningen “Økt kvalitet i praksisstudiene for studentene”, 
der det er angitt at studentenes opplevelse av praksis målt i Studiebarometeret skal vise en 
score på over 3,5.  

For hver virkning er det beskrevet tiltak for å realisere nyttevirkningene, samt hvem som er 
ansvarlig for gjennomføring av gevinstrealiseringen (gevinstansvarlig). I tillegg er det for hver 
gevinst angitt en risikoprofil. For flere av virkningene er risikoprofilen vurdert som høy. Et 
eksempel på det er tidsbesparelse i virksomheten og økt kvalitet i praksisstudiene for 
studentene. Det er ikke angitt tiltak for å redusere risiko.  

                    Vurderinger 

Arbeidet med gevinster oppleves som transparent og konsistent. Gevinstrealiseringsplanen skal 
som et minimum oppdateres i forbindelse med hver faseovergang, og dette er gjennomført i 
prosjektet. Endringer underveis i prosjektet er beskrevet i endringsloggen som ble oppdatert 
06.12. 2018. Dette er i henhold til god praksis.  

Det kan imidlertid se ut til at gevinster ikke har vært et mye omtalt tema i prosjektstyret, 
ettersom dette i liten grad er henvist til i verken presentasjoner eller referater.  

Det er verdt å merke seg at de de interne virkningene i virksomheten er beregnet med 
utgangspunkt i situasjonen ved OsloMet, og ikke nødvendigvis er direkte overførbare til andre 
utdanningsinstitusjoner i forbindelse med at løsningen blir nasjonal. Gitt at løsningen på en 
enkel måte kan implementeres til andre virksomheter vil den samlede gevinsten for samfunnet 
bli svært høy. Vår vurdering er at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk beregning av gevinstene ved å løfte prosjektet fra OsloMet til en nasjonal 
løsning.  

En god avsjekk på om de prissatte og ikke-prissatte virkningene har relevans er å 
avdekke i hvilken grad de samsvarer med prosjektets fastsatte effektmål. Vår 
gjennomgang grad av samsvar mellom effektmål og virkningene viser at det er godt 
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samsvar mellom flere av dem. Dette legger et godt grunnlag for arbeidet med 
gevinstrealisering.  

Eksempler på godt samsvar gjelder blant annet for de ikke prissatte virkningene for OsloMet 
med størst samfunnsøkonomisk konsekvens; økt kvalitet i praksisstudiene for studentene og for 
administratorer ved utdanningsinstitusjonene.  Disse henger direkte sammen med prosjektets 
effektmål. Særlig gjelder dette effektmålene “sikre relevante og oppdaterte praksisplasser” og 
“effektivisere og øke kvaliteten i administrative prosesser knyttet til praksis”. Med ny ordning vil 
det bli færre administrative årsverk, men de som jobber med praksis vil bruke mer tid på 
kvalitetsarbeid for praksisopplæringen framfor administrative, manuelle og tidkrevende 
prosesser.  

Det vurderes også som sannsynlig at effektmålet “øke kvaliteten på nyutdannede kandidater” 
kan nås indirekte som følge av økt kvalitet i praksisstudiene for studenter, ved at praksisen i 
større grad blir preget av faglig relevans og individuell tilpasning.  

Vår gjennomgang av gevinstrealiseringsplanen viser at den er utarbeidet i henhold god 
praksis. Vi opplever den som oversiktlig og den samsvarer godt med de identifiserte 
gevinstene. Gevinstrealiseringsplanen er utarbeidet for OsloMet. Når løsningen skal bli 
nasjonal bør andre deltakende institusjoner utarbeide tilsvarende 
gevinstrealiseringsplaner, slik at den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten 
realiseres.  

Gevinstrealiseringen har identifisert at flere av gevinstene har høy risikoprofil. Det bør vurderes 
om gevinstrealiseringsplanen skal suppleres med tiltak for å redusere risiko. Dette vil bidra til å 
forenkle arbeidet med gevinstrealisering for de gevinstansvarlige.  
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Vedlegg 32B 
 

 1 

Notat 

Arbeidslivsportalen -forslag til fordelingsnøkkel for finansiering 
av investeringskostnad – Modell 1 

Denne skissen tar utgangspunkt i studenttallet på den enkelte institusjon innenfor de to 
fagområdene som er mest aktuell i oppstarten av ALP. Alle disse institusjonene er potensielle 
brukere av tjenesten, og har rammeplanstyrte praksisstudier. I teorien kan da samtlige av disse 
benytte ALP når tjenesten lanseres i 2020.  
 
Beregningen av studenttall kommer fra innrapporterte tall til DBH for høstsemesteret 2018, og 
er gjort med følgende utplukk: 
 
5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn, 5-årig masterprogram i 
grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn, Allmennlærerutdanning, Barnehagelærerutdanning, 
Faglærerutdanning, Førskolelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn, 
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn, Praktisk-pedagogisk utdanning, Sykepleierutdanning. 
  
Det må nevnes at de fleste av disse institusjonene også har andre studier som vil egne seg for 
bruk av ALP, som barnevern, medisin, journalist og fysioterapi, for å nevne noen. At vi til første 
leveranse har fokus på spesielt lærer- og sykepleierutdanninger, skyldes omfanget av denne 
praksisen, men vil ikke ekskludere de andre utdanningene fra å bruke tjenesten.  
 
Difi sin medfinansieringsordning finansierer 7,5 mnok, derav 27,5 mnok til restfordeling av en 
totalkostnad på 35 mill. kroner inkl. mva. 
 

Virksomhet 
Lærer-
studenter 

Sykepleier-
studenter 

Sum 
studenter Beløp 

Nord universitet 3215 1405 4620 214 5000 

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet 170 0 170 82 500 

NTNU 3300 1780 5080 2 365 000 

OsloMet 6830 2090 8920 4 152 500 

Universitetet i Agder 3015 920 3935 1 842 500 

Universitetet i Bergen 440 0 440 192 499 

Universitetet i Oslo 850 0 850 384 999 

Universitetet i Stavanger 3085 830 3915 1 815 000 

Universitetet i Sørøst-Norge 2905 1460 4365 2 035 000 

UiT 2000 1150 3150 1 457 500 

Norges idrettshøgskole 310 0 310 137 500 

Nores musikkhøgskole 100 0 100 55 000 

Høgskolen i Innlandet 2870 785 3655 1 705 000 

Høgskolen i Østfold 2310 610 2920 1 375 000 

Høgskulen i Volda 1430 0 1430 660 000 

Høgskulen på Vestlandet 7325 1735 9060 4 235 000 
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Samisk høgskole 170 0 170 82 500 

Kunsthøgskolen i Oslo 40 0 40 27 500 

Høgskolen i Molde 0 355 355 165 000 

VID 0 1460 1460 687 500 

Lovisenberg DH 0 705 705 330 000 

MF 15 0 15 27 500 

Dronning Mauds Minne 2030 0 2030 935 000 

NLA Høgskolen 1250 0 1250 577 500 

TOTALT 43660 15285 58945 27 472 498 

 



Vedlegg 32C 

Notat 

Arbeidslivsportalen -forslag til fordelingsnøkkel for finansiering av 
investeringskostnad – Modell 2 

Denne skissen tar utgangspunkt i studenttallet på den enkelte institusjon, og er fordelt etter «FS-

modellen».  

Difi sin medfinansieringsordning finansierer 7,5 mnok, derav 27,5 mnok til restfordeling av en 

totalkostnad på 35 mill. kroner inkl. mva. 

 

 

Fordeling etter totalt antall registrerte studenter (FS-modellen)

Virksomhet Sum studenter % Beløp

Nord universitet 10 445 4,5 1 237 500

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5 225 2,3 632 500

NTNU 38 570 16,6 4 565 000

OsloMet 19 190 8,3 2 282 500

Universitetet i Agder 12 010 5,2 1 430 000

Universitetet i Bergen 16 650 7,2 1 980 000

Universitetet i Oslo 25 780 11,1 3 052 500

Universitetet i Stavanger 10 560 4,6 1 265 000

Universitetet i Sørøst-Norge 16 700 7,2 1 980 000

UiT 14 940 6,4 1 760 000

Norges idrettshøgskole 1 090 0,5 137 500

Nores musikkhøgskole 800 0,4 110 000

Høgskolen i Innlandet 12 920 5,6 1 539 999

Høgskolen i Østfold 6 485 2,8 769 999

Høgskulen i Volda 3 710 1,6 440 000

Høgskulen på Vestlandet 15 290 6,6 1 815 000

Samisk høgskole 230 0,1 27 500

Kunsthøgskolen i Oslo 565 0,2 55 000

Høgskolen i Molde 2 075 0,9 247 500

VID 4 450 1,9 522 500

Lovisenberg DH 925 0,4 110 000

MF 1 190 0,5 137 500

Dronning Mauds Minne 1 315 0,6 165 000

Høyskolen Kristiania 8 350 3,6 990 000

NLA Høgskolen 2 405 1,0 275 000

TOTALT 231 870 27 527 498

Studenttall er basert på innrapporte tall til DBH vår 2019



1/6/20201/1/2019 1/1/2020

«Gjennomføring» «Avslutning»BP2 BP3 BP4

Pilot 1

Pilot 2

Produksjon

Tidslinje for ekstern leveranseplan

Første versjon av plattform for samhandling og 
fordeling av praksisplasser som brukes av en 
pilotgruppe i reell produksjon eller i et testmiljø

Oppdatert versjon som brukes av en eller flere 
pilotstudieretninger i produksjon

Løsningen for samhandling og 
fordeling av praksisplasser er i 
produksjon og er tilgjengelig 
nasjonalt

Vedlegg 32D



Overordnet fremdriftsplan

Juni 2020 Fase 2 Fase 3

• Nasjonal plattform for 
samhandling

• Tilgang for alle roller
• Kapasitet og behov
• Ønskeliste for studenter
• Fordele praksisplasser
• Informasjon

• Vurdering av student
• Studentenes evaluering av 

praksisoppholdet
• Søke om praksisplass med CV og 

søknad
• Automatisk registrering i 

tilgangssystemer

• Funksjonalitet som 
understøtter samhandling og 
faglig utvikling



 

 1  

Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.08.2019    
Saksnummer 33/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kjersti Lerstad    

Møteplan år 2020 for Digitaliseringsstyret for høyere utdanning 
og forskning   

Bakgrunn 
I mandatet for Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning står følgende: 
“Unit har sekretariatsfunksjonen for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene. Digitaliseringsstyret 
skal avholde 3-5 møter hvert år, og disse skal være koordinerte med møtene i fagutvalgene. 
Sekretariatet har ansvar for å utvikle et felles årshjul.” 
 
Våren 2019 ble det gjennomført en evaluering blant medlemmene i Digitaliseringsstyret, med 
spørsmål om blant annet møtehyppighet. Resultatet av evalueringen viser at medlemmene 
vurderer antall møter som passende.  
 
Med bakgrunn i dette foreslår Unit at det legges opp til 4 møter i år 2020.  
 
Vurdering 
Møtedatoene er forsøkt lagt utenfor naturlige ferietider og styremøter i institusjonene. 
 
Følgende møtedatoer for 2020 foreslås: 

• Torsdag 30. januar  
• Onsdag 29. april  
• Torsdag 3. september  
• Torsdag 19. november 

 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar fremlagte møteplan for 2020. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.08.2019    
Saksnummer 34/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   x  
     
Saksansvarlig Kristin Selvaag    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

Arbeid med å etablere styringsmodell for tjenesteforvaltning av 
fellestjenester 

Bakgrunn 
Styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning er iverksatt mht. strategisk 
styring av nye fellestjenester. Styringsmodellen skal også ivareta styring og forvaltning av 
eksisterende fellestjenester, dvs. høyresiden av den to-delte styringsmodellen (figur). 
 

 
 
Styringsmodell for tjenesteforvaltning vil reflektere de samlede virkemidlene for en felles 
styring og forvaltning av fellestjenester. Det kan innebære flere tjenestestyringsmodeller, og 
omfatter omforente organiseringsmodeller, beslutningsprosesser, betalingsmodeller, arbeid 
med mål og veikart, og felles avtaleverk. Arbeidet skal beskrive hvordan venstre og høyre del 
av styringsmodellen skal samvirke. 
 
Arbeidet med å definere styringsmodell for forvaltning av fellestjenester skal gjennomføres i 
løpet av høsten 2019, og legges fram for godkjenning i Digitaliseringsstyret. Arbeidet skal 
gjøres i tett samarbeid med sektorene både gjennom å drøfte mulige skisser og løsninger med 
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fagutvalgene og andre fora i styringsmodellen (UHR, UH-IT, FFA osv.), og gjennom høring hvis 
det er hensiktsmessig. 
 
Vurdering 
Forvaltning av eksisterende fellestjenester er i dag håndtert gjennom forskjellige modeller for 
tjenestestyring, arvet fra de ulike fellesaktørene. Dette gjelder både tjenester i regi av Unit, der 
tjenester fra de tidligere virksomhetene Ceres, Bibsys og Uninett har ulike modeller, og også 
tjenester levert av andre fellesaktører som Uninett, NSD og institusjoner som for eksempel 
USIT ved UiO.  
 
En felles styringsmodell med tilhørende krav og standarder for betalingsmodeller, avtaleverk 
og brukermedvirkning vil gjøre det mulig med en samlet porteføljestyring av fellestjenester fra 
ulike aktører. Videre vil det gjøre det enklere å sikre at fellestjenester tilfredsstiller krav til 
kvalitet, innkjøpsregelverk, sikkerhet og personvern. 
 
Styringsmodellen for tjenesteforvaltning skal samvirke med modellen for strategisk styring av 
nye fellestjenester slik at Digitaliseringsstyret har tilstrekkelig oversikt over felles aktiviteter 
som underlag for strategisk porteføljestyring. Tiltak initiert av høyresiden av styringsmodellen 
vil i noen tilfeller også bli en del av den strategiske porteføljestyringen i Digitaliseringsstyret. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orienteringen og innspill fra Digitaliseringssyret tas med i det 
videre arbeidet.  
 



 

 1  

Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.08.2019    
Saksnummer 35/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle X  
     

  Styring av tjenesteutvikling     

     
Saksansvarlig Ann Elisabeth Wedø    
Saksbehandler Arve Olaussen    

Utredning av felles nasjonale løsninger for tilgang til 
læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner    

Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet (KD) viste til Digitaliseringsstrategien mht. behovet for å utrede 
løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. KD ba derfor Unit i 
samarbeid med Diku og UH-institusjonene om å utrede nasjonale løsninger for tilgang til åpne 
læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner (internasjonalt omtalt som et LOR,  
Learning Object Repository). 
 
Arbeidet ble gjennomført i regi av en prosjektgruppe med deltakere fra Unit og Diku samt en 
referansegruppe med bred deltakelse fra UH-sektoren. Krav til løsningen ble etablert i tett 
samspill med referansegruppen og en testgruppe med deltakere fra sektoren prøvde ut noen 
utvalgte løsninger. Unit var også i dialog med Udir med hensyn til mulig samordning på tvers av 
utdanningsnivåene.  
 
Rapporten ble oversendt KD 13. juni. 
 

Vurdering 
Rapporten vektlegger meget tydelig at det handler om mye mer enn å implementere en valgt 
teknisk løsning. Forutsetninger for at en nasjonal løsning skal bli en suksess, er at løsningen 
brukes av de fleste institusjonene og av flest mulig lærere og studenter på hver enkelt 
institusjon. For å få til dette, anses følgende suksessfaktorer å være viktige: 

• Tilrettelegging for god delingskultur (antas å være krevende og ta lang tid å utvikle) 

• Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger 

• Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt 

element 
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Det eksisterer få egnede løsninger på markedet og det var i hovedsak fire løsningsalternativer 
som ble vurderte. Canvas Commons ble ansett å være særlig interessant siden dette inngår 
fritt i den allerede etablerte løsningen hos 70% av institusjonene i sektoren. De institusjonene 
som ikke bruker den kommersielle utgaven av Canvas kan imidlertid ikke gis tilgang til dette 
LORet og leverandøren vil ikke forplikte seg på å gjøre løsningen mer åpen.  
 
Valget av løsning for et nasjonalt LOR, ble på dette grunnlaget ansett å stå mellom DLR levert 
av Unit og en Open Source-løsning kalt openEQUELLA. Arbeidsgruppen foreslo at en nasjonal 
løsning bør bygge videre på DLR, særlig fordi løsningen kan dra nytte av en samordning med 
Nasjonalt vitenarkiv1. 
 
Det anslåtte finansieringsbehovet er todelt:  

• For å videreutvikle DLR i tråd med kravene i rapporten og legge til rette for å forvalte 

den tekniske tjenesten, et det anslått et behov for sentral finansiering (fra 

Kunnskapsdepartementet) på 2 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. 

• For å støtte innføringen på sentralt prosjektnivå og legge til rette for lokale 

innføringsprosjekter, er det anslått et behov for sentral finansiering (fra 

Kunnskapsdepartementet) på 3 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. Den 

enkelte institusjon forventes å dekke kostnadene til de lokale innføringsprosjektene. 

Samlet finansieringsbehov er 5 mill. kr første år og 4 mill. kr påfølgende år. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg 

• Sak 35 – Vedlegg 35A - Rapport LOR-utredning 

                                                           
 
 
Unit: Nasjonalt vitenarkiv (https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv) 



 

 

  

 

 

 

 

 

   

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 
 
 

 
Utredning av felles nasjonale løsninger for 
tilgang til læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner  
13.06.2019 

 

  



   

 

 

 

INNHOLD 

1 Sammendrag ................................................................................................................................................ 2 
2 Bakgrunn og mål for utredningen ................................................................................................................. 4 
3 Definisjon, avgrensing og sammenheng med andre IT-systemer i UH-sektoren ............................................. 5 

3.1 Definisjoner og begreper .............................................................................................................................. 5 
3.2 Avgrensninger ............................................................................................................................................... 5 
3.3 Sammenheng med andre IT-løsninger i UH-sektoren ................................................................................... 6 

4 Arbeidet med utredningen ........................................................................................................................... 6 
4.1 Organisering av arbeidet .............................................................................................................................. 6 
4.2 Tidsperiode, metode og arbeidsform ............................................................................................................ 7 

5 Aktuelle målgrupper for LOR ........................................................................................................................ 8 
6 De ulike målgruppenes behov for lagring, deling og gjenfinning av læringsressurser .................................... 8 
7 Løsningsalternativer ................................................................................................................................... 10 

7.1 Historisk utvikling av LOR i UH-sektoren ..................................................................................................... 10 
7.2 Utvelgelse av løsninger for vurdering ......................................................................................................... 10 
7.3 DLR .............................................................................................................................................................. 11 
7.4 Canvas Commons ........................................................................................................................................ 11 
7.5 Andre løsninger ........................................................................................................................................... 11 

8 Vurdering av løsningsalternativer ............................................................................................................... 12 
8.1 At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren ............................................................................................. 12 
8.2 Oppsummering av vurdering av kriteriet «At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren» ........................ 12 
8.3 Vurdering av funksjonelle behov og brukervennlighet ............................................................................... 13 
8.4 Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner ............................................................................ 16 
8.5 Drift og videreutvikling ............................................................................................................................... 17 
8.6 Kostnadsvurderinger ................................................................................................................................... 18 
8.7 Anbefaling av løsning ................................................................................................................................. 19 

9 Forutsetninger for en vellykket innføring av løsningen ............................................................................... 20 
9.1 Lærdommer fra lignende prosjekter ........................................................................................................... 20 
9.2 Tilrettelegging for god delingskultur .......................................................................................................... 21 
9.3 Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger ................................................................ 25 
9.4 Et godt innføringsprosjekt med opplæring og endringsledelse som sentrale elementer ............................ 27 
9.5 Godt støtteapparat ..................................................................................................................................... 27 
9.6 Gode finansieringsmodeller ........................................................................................................................ 28 

10 Muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer og i etter- og videreutdanning ................ 29 
10.1 Grunnopplæringens arbeid med deling av læringsressurser ...................................................................... 29 
10.2 Utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer ......................................................................................... 30 
10.3 Avklaring rundt etter- og videreutdanning ................................................................................................. 30 

Referanseliste .................................................................................................................................................... 31 
Vedlegg 1: Forslag til innføringsstrategi og plan ................................................................................................. 32 



   

 

 

 

1 Sammendrag 
Godt læringsinnhold er et viktig grunnlag for høy kvalitet i utdanningen og ved å dele og gjenbruke godt 
læringsinnhold internt og på tvers av universiteter og høyskoler, kan institusjonene oppnå gevinster i form av økt 
kvalitet i undervisningen. Arbeid med læringsressurser er nevnt i regjeringserklæringen fra Granavolden: 
“Stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg”. At læringsressurser 
som utvikles i sektoren kan deles og gjenbrukes, vil støtte opp under dette målet.  

Hvis læringsinnhold ikke deles og gjenfinnes, må det produseres flere ganger. Ved å ta i bruk en felles nasjonal 
løsning for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner, kan sektoren også oppnå gevinster både 
i form av reduserte kostnader (både produksjonskostnader og lagringskostnader) og ikke minst tidsbruk knyttet til 
å finne frem til godt læringsinnhold. 

Forutsetninger for at en nasjonal løsning for tilgang til læringsressurser (Learning Object Repository, heretter 
forkortet LOR) på tvers av utdanningsinstitusjoner skal bli en suksess, er at løsningene brukes av de fleste 
institusjonene og av flest mulig lærere og studenter på hver enkelt institusjon. For å få til dette, anses følgende 
suksessfaktorer å være viktige: 

• Tilrettelegging for god delingskultur (kap. 9.2) 
• Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger (kap. 9.3) 
• Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element (kap. 9.4) 

Viktige tiltak for å bedre delingskulturen er: 

• nasjonale insentiver gjennom Dikus kvalitetsprogrammer 
• institusjonelle policyer (bl.a. for hvor læringsinnhold lagres) 
• insentiver på institusjoner for å understøtte deling, f.eks. krav om deling når medieproduksjoner mottar 

støtte 
• meritteringsordninger der den enkelte lærer får anerkjennelse for å skape og dele læringsressurser 
• vurdering av den enkelte institusjons og lærers innsats når det gjelder å dele egenprodusert innhold 
• kompetanseheving innen kreditering/opphavsrettslige forhold og teknisk kompetanse til lærere i sektoren 

eller bygge støttemiljø for bistand innen dette 
• holdningsskapende tiltak/utviklingsprogrammer om fordeler med å dele 

Valget av teknisk løsning for et LOR er dermed bare en av flere forutsetninger. Uten at det arbeides med 
delingskultur, endringsledelse og de øvrige suksessfaktorene nevnt ovenfor, vil man ikke lykkes med å nå målet om 
utstrakt deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner.  

Før vurdering av de ulike løsningene, har arbeidsgruppen i tett samarbeid med referansegruppen definert ulike 
målgruppers behov. Hovedmålgruppene er definert som lærere, studenter, institusjoner og sektoren som helhet 
(kap. 5). I tillegg til basis funksjonelle behov og brukervennlighet, er merking og måling av bruk av læringsressurser 
vurdert som et eget kriterium, da det er en suksessfaktor for gjenfinning. I tillegg er regulatoriske krav og krav til 
integrasjoner, vurderte. 

Utredningen har hovedsakelig vurdert fire alternative løsninger (kap.7 og 8): 

• DLR er vurdert da det er et LOR som er utviklet i sektoren.  
• Canvas Commons er vurdert siden ca. 70% av alle universiteter og høyskoler har tilgang til dette LOR-et 

gjennom avtalen med Instructure om Canvas som LMS.  
• Det er svært få løsninger tilgjengelige på markedet (se kap. 7.5) og det anses ikke å være et egnet 

grunnlag for å benytte en anbudsprosess for valg av leverandør. Som eksempler på kommersielle eller 
frittstående løsninger, er MERLOT og openEQUELLA vurderte.  

Ettersom Canvas Commons viser seg å ikke kunne være tilgjengelig for hele sektoren og MERLOT ikke tilfredsstiller 
viktige funksjonelle krav, synes det reelle valget å stå mellom DLR og openEQUELLA for et felles nasjonalt LOR. 
Disse ivaretar også ønsket om å hindre at læringsressurser blir låst inne i LMS og dermed kan gå tapt ved bytte av 



   

 

 

 

leverandør (se kap. 7.1 og 8.4.3 om «lock in»). En frittstående, ikke-kommersiell løsning for et LOR, må ikke byttes 
like ofte som et LMS. Ved et eventuelt bytte av et slikt LOR, har en tilgang til alt innhold og kan flytte dette til ny 
løsning.  

openEQUELLA er en Open Source-løsning som utvikles i et fellesskap som har tatt over etter at Pearson ga fra seg 
ansvaret for produktet EQUELLA. En Open Source-løsning kan i utgangspunktet være å foretrekke framfor en 
egenutviklet løsning. Dette fellesskapet er imidlertid nylig startet opp og det er foreløpig vanskelig å vite hvilken 
kraft fellesskapet vil ha til å videreutvikle produktet og om dette er levedyktig på sikt. openEQUELLA er laget for å 
installeres lokalt og vil kreve at Unit eller ett av universitetene tar ansvar for drift av løsningen. 

DLR er allerede tilgjengelig for hele sektoren og blir i økende grad tatt i bruk ved lærestedene. DLR vurderes å ha 
grunnleggende funksjonalitet og brukervennlighet på plass og er godt integrert med andre løsninger i sektoren 
som Canvas, Blackboard, itslearning og Open edX. Sektoren har kontroll over videreutvikling av DLR. Hvis det finnes 
vilje og penger i sektoren, kan sektoren få utviklet det de ønsker. I en nylig utført utredning som Unit har utført på 
bestilling fra Kunnskapsdepartementet, ble det anbefalt å ha felles kjerne for DLR og det foreslåtte nasjonale 
vitenarkivet1 (kap. 8.7). Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske 
vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal innen 2024 være åpent tilgjengelige. I forslaget til 
revidert nasjonalbudsjett for 2019 er det satt av midler til å starte realiseringen av vitenarkivet. 

I tilfelle vitenarkivet realiseres som foreslått, vurderes DLR som det klart beste alternativet for et felles nasjonal 
LOR. Ved å tenke helhetlig for lærere, forskere og studenter, og ved å bruke en felles plattform som har like måter 
for registrering og merking av ressurser, kan det bli enklere for lærere, forskere og studenter å gjenfinne både 
læringsressurser, vitenskapelig materiale og forskningsdata. En felles løsning gir også bedre muligheter for å 
generere felles rapporter på ulike nivå.  

I tilfelle vitenarkivet ikke realiseres som foreslått, er valget mellom DLR og openEQUELLA mindre åpenbart. 
Usikkerheten om gevinsten av det nye openEQUELLA-fellesskapet veiet opp mot at dette vil være helt ukjent 
kildekode for sektorens utviklere og at dette anses å være en dårligere skytilpasset løsning enn DLR, peker i retning 
av at DLR kan representere lavere risiko også uten samordning med et eventuelt vitenarkiv. At viktige institusjoner 
som NTNU, OsloMet, BI og HVL har valgt å benytte DLR anses også å styrke dette alternativet. 

På dette grunnlaget anbefaler arbeidsgruppen at et nasjonalt LOR tar utgangspunkt i DLR.  

Selv om Canvas Commons ikke er et alternativ som en felles nasjonal løsning, kan universiteter og høyskoler likevel 
ønske å bruke løsningen, eventuelt som et supplement til et nasjonalt LOR. Dette kan i så fall kreve en integrasjon 
mellom Canvas Commons og valgt LOR for å gjøre det enkelt å overføre utvalgte ressurser til det nasjonale LOR-et. 

Ettersom arbeidsgruppens anbefaling er å bygge videre på DLR fra Unit, er finansieringsbehovet rundt en nasjonal 
tjeneste to-delt: 

• Videreutvikle produktet og skalere forvaltningen av tjenesten til å dekke hele sektoren 
• Støtte opp om og tilrettelegge for innføring i institusjonenes brukermiljøer 

Det har vist seg vanskelig å etablere nye tjenester med kun brukerfinansiering. Mange institusjoner synes å ville 
vente med å ta del i tjenesten til produktet har nådd en viss ferdigstillingsgrad og et tilstrekkelig antall andre 
institusjoner har blitt brukere. Det foreslås derfor sentral finansiering for minimum to år til tjenesten er bredt 
etablert og tjenesten kan ta hånd om drift og videreutvikling med brukerfinansiering (se kap. 9.6 vedrørende 
finansieringsmodeller). 

Selv om mye av innføringsarbeidet bør gjøres lokalt på den enkelte institusjon, vil det være store fordeler med å 
samordne arbeidet på tvers av utdanningsinstitusjoner. En samordning kan gi kostnadsbesparelser og høyere og 
mer lik kvalitet på planer og materiell. 

Prosjektorganisasjonen bør derfor bestå av: 

1. Et sentralt prosjekt som koordinerer og produserer felles planer og materiell og som støtter, veileder og 
koordinerer de lokale innføringsprosjektene og skalerer forvaltning av tjenesten til å dekke hele sektoren.  

                                                             
1 Unit: Nasjonalt vitenarkiv (https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv) 



   

 

 

 

2. Lokale innføringsprosjekter på hvert universitet og høyskole. 

En overordnet plan for og noen sentrale elementer i et vellykket innføringsprosjekt er beskrevet i kap. 9.4 og i 
vedlegg 1. 

I et lengre tidsperspektiv kan man tenke seg at et LOR inngår som en komponent i en muliggjørende plattform for 
utdanningstjenester og et mer helhetlig økosystem for utdanning og eventuelt med et tettere samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet om mer felles løsninger på tvers av utdanningsnivåer (kap.10). 

2 Bakgrunn og mål for utredningen 
Godt læringsinnhold er et viktig grunnlag for høy kvalitet i utdanningen og ved å dele og gjenbruke godt lærings-
innhold internt og på tvers av universiteter og høyskoler, kan kvaliteten på undervisningen øke. 

Hvis læringsinnhold ikke deles og gjenfinnes, må det produseres flere ganger. Dette gir unødig høye kostnader, 
både produksjonskostnader, lagringskostnader og ikke minst tidsbruk knyttet til å finne frem til godt 
læringsinnhold. 

I anskaffelser som er gjort i sektoren tidligere, har store datamengder gått tapt fordi læringsressurser har vært 
lagret direkte i læringsplattformer (heretter kalt LMS-er) og det ikke har vært mulig eller vanskelig å overføre data 
fra gammel til ny løsning. 

Det er ønskelig å ha åpen tilgang til offentlig finansierte læringsressurser på samme måte som det er åpen tilgang 
til offentlig finansierte forskningsdata. 

I tillegg til at lærere skal produsere læringsressurser, er det forventet at også studenter i økende grad fremover vil 
kunne skape læringsressurser. Læringsressurser skapt av både lærere og studenter bør kunne deles. 

Arbeid med læringsressurser er nevnt i regjeringserklæringen fra Granavolden: “Stimulere til utvikling av digitale 
læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg”. Et LOR kan legge til rette for at læringsressurser som 
utvikles i sektoren kan deles og gjenbrukes og kan på denne måten støtte opp under dette målet.  

Det er derfor ønskelig å se på mulighetene for at alle universiteter og høyskoler i Norge kan benytte en felles 
løsning for tilgang på læringsressurser.  

Kunnskapsdepartementet har på bakgrunn av dette sendt følgende bestilling: 

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 inneholder bl.a. følgende tiltak:  

5.3.2 Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner  

Digitalisering gjør det mulig å ta ut potensialet for produksjon, deling, gjenfinning og gjenbruk av lærings-
ressurser. En rekke norske institusjoner har utviklet og også tilgjengeliggjort ressurskilder både for 
egenprodusert digitalt innhold og innhold som er hentet fra andre kilder. En felles løsning for tilgang vil 
gjøre det mulig å forvalte læringsressurser sentralt for å stimulere til økt produksjon og deling av 
læringsressurser, samt gjøre åpne digitale læringsressurser for høyere utdanning tilgjengelige. Kunnskaps-
departementet vil be Diku og Unit om å utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner. Ansvar for oppfølging: Diku, Unit og institusjonene 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til ovennevnte og vil be Unit i samarbeid med Diku og UH-
institusjonene om å utrede nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner. Løsningen(e) må også være rettet inn mot etter- og videreutdanning. KD ser det 
som naturlig at Unit har ansvaret for å lede arbeidet. Det legges ikke opp til en omfattende utredning, men 
det er bl.a. viktig å se på opphavsrettslige problemstillinger og finansieringsmodell. Utredningen bør også 
vurdere muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer. I den forbindelse bør det 
konfereres med Utdanningsdirektoratet. 



   

 

 

 

Dette oppdraget springer ut av Meld. St. 16 (2016-2017), der regjeringen sier de forventer “vesentlig mer […] 
samarbeid og deling av læringsressurser på tvers av universiteter og høyskoler” (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 
23). Dette følges opp av Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren og Handlingsplan for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning der “Prosesser og felles løsninger for økt produksjon og deling av 
digitale læringsressurser” er et prioritert område (Unit og fagutvalg i sektoren, s 6). 

3 Definisjon, avgrensing og sammenheng med andre IT-systemer i UH-
sektoren 

3.1 Definisjoner og begreper  
Vi definerer løsning for tilgang til læringsressurser i denne sammenheng som en løsning som gir lærere og 
studenter mulighet til å gjenfinne, dele og benytte læringsressurser på tvers av universiteter og høyskoler i Norge 
og på tvers av andre IT-løsninger som benyttes på disse institusjonene. 

Læringsressurser defineres i denne sammenheng hovedsakelig som komponenter som kan inngå i et 
undervisningsopplegg (f.eks. dokumenter, presentasjoner, videofiler, bilder, lydfiler m.m.). Læringsressurser 
defineres som objekter som kan stå for seg selv. Komponentene kan inngå i ulike kontekster, f.eks. forelesninger, 
gruppeøvinger, eksamen m.m. De kan settes sammen til å dekke et emne/kurs. Løsningen dekker ikke hele 
studieprogram. 

Hovedfunksjonene til et LOR er: 

1. å være en felles (autorativ/kvalitetssikret) kilde for læringsressurser og derigjennom tilby både lærere og 
studenter en felles kilde for å finne læringsressurser – på tvers av LMS, institusjon, emne og nivå. 

2. å ha tydelig lisens som viser hvem som kan bruke ressursene. Det som skiller et LOR fra internett generelt er at 
innholdet er publisert i regi av en utdanningsinstitusjon og det har en lisens som tydelig avklarer hvem som har lov 
til å bruke ressursen.  

Vi benytter i denne utredningen begrepet lærer om fagansatte på universiteter og høyskoler som har rollen som 
underviser og forsker. Begrepet lærer brukes av Kunnskapsdepartementet (bestiller av utredningen) i 
Digitaliseringsstrategien og andre sentrale dokumenter, føringer og utredninger i sektoren. 

3.2 Avgrensninger 
Utredningen omfatter vurdering av løsninger for tilgang til læringsressurser, dvs. løsninger for å gi tilgang til 
læringsressurser. Utredningen omfatter ikke løsninger for å produsere læringsressurser.  

Læringsressurser defineres i denne sammenhengen som undervisningsressurser. Digitale ressurser for studie-
administrasjon (som f.eks. timeplaner, studieplaner, emnebeskrivelse, eksamensinformasjon, osv.), er ikke en del 
av denne utredningen. 

Med læringsressurser mener vi i denne sammenhengen hovedsakelig egenproduserte komponenter, dvs. 
utarbeidet av lærere og evt. studenter på universiteter og høyskoler i Norge. Utredningen omfatter i utgangs-
punktet ikke kommersielle/lisensbelagte læringsressurser. Frikjøpte kommersielle ressurser bør kunne gjøres 
tilgjengelige i LOR-et med egnet merking mht. rettigheter. I en innledende fase kan det være hensiktsmessig å 
jobbe med å skape en delingskultur og øke egenproduksjonen av gjenbrukbare læringsressurser. Senere kan man 
vurdere om LOR-et skal utvides til også å tilgjengeliggjøre kommersielle ressurser hvis dette ikke er dekket av 
andre initiativer. 

Utredningen omfatter vurdering av hvordan universiteter og høyskolers behov for løsninger for tilgang på lærings-
ressurser kan løses på kort sikt. Utredningen skal gi anbefaling til hvilke(t) LOR som kan velges og som kan vare i et 
tidsperspektiv på minimum 5 år.  



   

 

 

 

Utredningen omfatter ikke en helhetlig utredning om fremtidens IT-løsninger/plattform/økosystem for UH-
sektoren (inkludert LOR) som skal dekke mer langsiktige behov (mer enn 5 år).  

3.3 Sammenheng med andre IT-løsninger i UH-sektoren 
En viktig funksjon i et LOR er å strukturere metadata for å understøtte lagring og gjenfinning. Løsningen bør også 
kunne lagre filer, ikke bare metadata. Dette er viktig for å unngå at selve læringsressursen lagres under et eller 
flere emner i et LMS eller på private lager som f.eks. OneDrive. 

Videofiler krever stor prosesseringskapasitet ved bruk. Det kan derfor være hensiktsmessig å lagre kopier i et 
eksternt mediebibliotek (som f.eks. Mediasite, Kaltura eller 23 video) som ivaretar effektiv strømming til brukere 
samtidig som originalfila lagres i LOR-et. Det er viktig at slike mediebibliotek integreres med LOR-et på en måte 
som gjør lagring og gjenfinning enkelt sett fra brukere samtidig som LOR-et har kontroll på hvor originalversjon og 
bruksversjoner er lagret. LOR-et må også støtte mye brukte løsninger som YouTube, Vimeo og lignende. 

LOR-et skal kunne brukes sammen med digitale verktøy og læremidler men lisensbelagte verktøy og læremidler 
skal ikke lagres i LOR-et.  

Tidsskrifter og e-bøker ligger i biblioteksystemer. LOR-et bør vurderes integrert med det felles søkesystemet Oria, 
slik at et søk i Oria også kan finne læringsressurser som del av et bredere søk på tvers av bibliotekressurser og 
vitenarkiv. Det bør vurderes om LOR-et skal være direkte integrert med Nasjonalt vitenarkiv. 

I en fremtidig løsning som dokumenterer læreres utdanningsfaglige kompetanse kan det være ønskelig å ha 
oversikt over læringsressurser som den ansatte har skapt. Dette kan løses gjennom en integrasjon med LOR-et. 

I et lengre tidsperspektiv kan man tenke seg at et LOR inngår som en komponent i en muliggjørende plattform for 
utdanningstjenester og et mer helhetlig økosystem for utdanning. 

4 Arbeidet med utredningen 

4.1 Organisering av arbeidet 

4.1.1 Arbeidsgruppe 
Unit satte ned en arbeidsgruppe til å gjennomføre utredningen: 

• Prosjekteier: Arve Olaussen, Unit 
• Prosjektleder: Liss Johansen Sandø, Unit (konsulent fra PwC) 
• Faglig ansvarlig: Vegard Moen, Unit 
• Prosjektdeltaker: Susanne Koch, Diku 

4.1.2 Referansegruppe 
Det ble oppnevnt en referansegruppe for utredningsarbeidet: 

• Nils Johan Lysnes, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
• Torunn Valen/ Gry Ane Vikanes Lavik, Universitetet i Bergen 
• Linda Johnsen, Universitetet i Oslo 
• Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder 
• Hanne Schou Røising, Høgskolen i Østfold 
• Anne Berit Swanberg, Handelshøyskolen BI 
• Gustav Bolin, VID Vitenskapelige høgskole 
• Karen Johanne Buset, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
• Trude Eikebrokk, OsloMet – Storbyuniversitetet 
• Jon Lanestedt, Diku 



   

 

 

 

Referansegruppen ble satt sammen av deltakerne i Prioriteringsrådet for undervisningsnære tjenester og 
representanter fra bibliotek tilhørende institusjoner som ikke var representerte i prioriteringsrådet. Referanse-
gruppens rolle var å komme med faglige råd og innspill til det arbeidsgruppen la frem. 

4.1.3 Testgruppe 
Testgruppen har bestått av: 

• Kristian Joakim Ludvigsen, Universitetet i Sørøst-Norge 

• Siren Vegusdal, Universitetet i Agder 
• Tore Bredeli Jørgensen, Universitetet i Oslo 
• Gry Ane Vikanes Lavik, Universitetet i Bergen 

 
Testgruppen prøvde ut utvalgte løsninger og vurderte funksjonalitet og brukervennlighet i disse. 

4.1.4 Andre interessenter 
Utdanningsdirektoratet ved Trond Ingebretsen og Merethe Fagernæs har vært involverte for å vurdere muligheten 
for å utnytte LOR på tvers av utdanningsnivåer. 

Fagutvalg for utdanning og Digitaliseringsstyret får mulighet til å behandle utredningen før endelig oversendelse til 
Kunnskapsdepartementet. 

4.2 Tidsperiode, metode og arbeidsform 

4.2.1 Tidsperiode  
Utredningen er gjennomført i perioden 17.09.2018 - 1.05.2019 og ble avsluttet med en foreløpig rapport. Etter en 
begrenset høringsrunde ble endelig rapport levert 13.06.2019.  

4.2.2 Metode og arbeidsform 
For å definere de ulike målgruppenes behov har arbeidsgruppen gjennomgått rapporter etter utprøvinger som 
universiteter og høyskoler har gjort og en kravspesifikasjon fra en anskaffelse av LOR, gjennomført av BI, se 
spesifisering i referanselisten. Referansegruppen bestående av representanter fra sektoren har gjennomgått og 
kommet med innspill til behovsbeskrivelsene. 

Det ble gjennomført en brukertest av løsningene DLR, Canvas Commons og MERLOT i januar 2019. Brukere av LOR 
fra universiteter og høyskoler (testgruppen) deltok i testen. Noen av brukerne hadde erfaring med bruk av flere av 
løsningene fra før mens andre bare kjente en av løsningene fra tidligere. Brukerne hadde i forkant av møter med 
arbeidsgruppen for utredningen prøvd noen oppgaver i de tre løsningene. I møtene viste de fremgangsmåte for 
utvalgte oppgaver og ga deres oppfatning av funksjonalitet og brukervennlighet i de tre løsningene.   

Brukerne vurderte brukervennlighet i gjennomføring av to hovedoppgaver: 

• Finne og ta i bruk en læringsressurs 
• Legge inn og merke en læringsressurs 

Løsningene er vurderte slik de er nå. Fremtidsplaner som kan være vage og vanskelige å vurdere, er ikke vurderte. 

Det er åpent tilgjengelig løsninger som er testet. De løsningene som krever lisens er ikke testet. Det er imidlertid 
gjort overordnede vurderinger av andre løsninger. Dette gjelder hovedsakelig openEQUELLA men også Blackboard 
Open Content, Brightspace Learning Repository, OER Commons og DSpace. Dette er de alternativer arbeids-
gruppen, testgruppen og referansegruppen har klart å identifisere i det som er et svært begrenset marked. 

Arbeidsgruppen har foreslått kriterier for vurdering av løsninger og disse er gjennomgått i referansegruppen. 



   

 

 

 

Det har vært gjennomført møter i arbeidsgruppen nesten ukentlig i perioden september 2018 – april 2019 der 
vurderinger og analyser har vært gjennomgått i fellesskap. Det har vært gjennomført fem møter i referanse-
gruppen der foreløpige versjoner av utredningen har vært gjennomgått og der innspill har blitt diskutert. 

Arbeidsgruppen har orientert seg internasjonalt for å lære av andre lignende prosjekter. Jorum og Jisc Store i 
Storbritannia og Materialeplatform i Danmark har vært mest relevante. 

For spørsmålet om muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer har arbeidsgruppen hatt møte 
med Utdanningsdirektoratet og innhentet innspill til rapporten. 

Den foreløpige sluttrapporten er forelagt arbeidsutvalget i UHR Utdanning og Fagutvalg for utdanning. Den 
endelige rapporten er oppdatert i tråd med kommentarer fra disse så langt det har vært mulig innenfor 
tidsrammen avtalt med Kunnskapsdepartementet. 

5 Aktuelle målgrupper for LOR 
Følgende hovedmålgrupper er identifiserte: 

• Lærere  
• Studenter  
• Institusjoner 
• Sektoren som helhet 

Lærere, studenter, institusjoner og sektoren som helhet gjelder på alle nivåer innen høyere utdanning og forskning 
og i et livslangt læring-perspektiv.  

I tillegg kan lærere, studenter og institusjoner på andre utdanningsnivåer og samfunnet som helhet, også være 
aktuelle målgrupper. Dette behandles separat i kapittel 10. 

6 De ulike målgruppenes behov for lagring, deling og gjenfinning av 
læringsressurser 

Grunntanken i et LOR er at en lærer skal kunne finne og gjenbruke deler av innholdet til et undervisningsopplegg i 
et emne i stedet for å starte helt fra bunnen av med å utarbeide undervisningsopplegget. Samtidig kan det være 
krevende å få eierskap til, og god presentasjon av noe man ikke har laget selv. I et LOR må man derfor kunne 
utarbeide små komponenter av læringsressurser som kan deles og settes sammen på ulike måter. På denne måten 
kan enkeltkomponenter gjenbrukes samtidig som hvert enkelt universitet og høyskole og hver enkelt lærer kan 
sette sammen et opplegg som blir spesialtilpasset til sitt universitet eller høyskole og sitt emne. 

Følgende behov er identifisert for de ulike målgruppene: 

Som lærer ønsker jeg...  

• Å kunne søke, gjenfinne og benytte læringsressurser andre har utviklet og delt 
• Å kunne lagre, gjenfinne, oppdatere og slette egenproduserte ressurser der de er   
• Å få tilgang til godt læringsinnhold i ulike formater som jeg selv og/eller andre har utarbeidet   
• Å enkelt kunne søke om og finne frem til aktuelt læringsinnhold   
• Å enkelt kunne distribuere/dele læringsressurser og oppsett av og deling av spillelister 
• Å ha et sted hvor jeg enkelt kan lagre og gjenfinne digitalt læringsinnhold   
• At digitale læringsobjekter lagres ett sted, og brukes mange steder.  
• Å ha lagringssteder som er varige og som inviterer til å lagre originalen på fellesressurser heller enn å 

lagre på egen PC   
• Å ha god versjonskontroll på læringsobjekter   



   

 

 

 

• Å redigere og forbedre innhold i læringsobjekter (blant annet gjennom å samarbeide og diskutere digitalt 
med kollegaer)   

• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)    
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser  
• Å kunne velge hvem jeg vil dele mine læringsressurser med (f.eks. meg selv, emnet/ studentgruppen min, 

min institusjon, alle institusjoner i Norge, åpent) og på hvilke vilkår  
• Å merke læringsobjektet med hva det kan brukes sammen med slik at det blir enkelt for lærere å sette 

sammen flere delobjekter til ett læringsobjekt 
• Å merke læringsressurser med aktuell metadata som f.eks. nivå (når i studieløpet), produksjonsår, hvor 

populær den er m.m.  
• Å sikre opphavsrett for ansatte slik at all bruk skjer etter avtale og med kreditering av forfatter. Det må 

ikke være noen motsetning mellom det å lagre på en søkbar måte og det å beholde rettigheter. Det kan 
f.eks. være snakk om å vise metadata men ikke innhold ved søk. 

• Å ha tilgang til originalfila (som har vært grunnlaget ved produksjon av læringsressursen)  
• At læringsinnholdet jeg har bruk for ikke forsvinner ved bytte av LMS eller andre IT-endringer  
• Å kunne velge språkene norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Det må være mulighet til å avgrense til å 

bare finne norsk innhold. 
 

Som student ønsker jeg... 

• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser   
• Å kunne velge språkene norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Det må være mulighet til å avgrense til å 

bare finne norsk innhold.  
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser  
• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)  
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser  
• Å gjenfinne læringsressurser basert på søk om f.eks. nivå (når i studieløpet), produksjonsår, hvor populær 

den er m. m 
• Å dele læringsressurser jeg har laget med andre 

 

Som institusjon ønsker vi... 

• Å øke mengden tilgjengelige læringsressurser av god kvalitet for å fremme læring ved egen institusjon 
• Å ha kontroll og oversikt over læringsmaterialet som utarbeides   
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenbruk av læringsressurser  
• At dataene som legges inn skal kunne eksporteres til andre løsninger, som f.eks. LMS, andre LOR m.m. 
• At vi har en løsning som støtter metadatastandarder for deling av digitalt innhold som for eksempel 

Dublin Core 
• Å sikre opphavsrett for universitet slik at all bruk skjer etter avtale og med kreditering av forfatter.  
• Gode hjelpefunksjoner og påminnelser og en eller annen automatikk for “vasking” av innhold for å 

vurdere om det kan deles under åpne lisenser 
• At det skal være enkelt å måle bruk og at dette skal kunne danne grunnlaget for statistikk. (Da dette er en 

måte å vurdere læringsinnholdet, hvor mye som deles, hvor mye læringsobjektene blir brukt m.m.)  
• Å ha prosessmekanismer for å fremme utvikling av kvalitet for utvalgte læringsobjekter. Eksempler på 

dette kan være fagfellevurdering av objekter, kvalitetssikringsfunksjoner e.l. 
• Å kunne skille på om et læringsobjekt er skapt av studenter, skapt av lærere generelt eller er spesielt 

kvalitetssikret. 
• At det er integrasjoner til LMS 



   

 

 

 

• At det finnes integrasjoner til egne repositories for videoer og andre viktige lagringsplattformer  
• At FAIR-prinsippet følges - data skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable  
• At det er pålogging via Feide (og evt. ID-Porten for etterutdanning) 
• Gunstig kost-nytteforhold og et hensiktsmessig driftskonsept 
• Å kunne ta i bruk et LOR enkelt og raskt (uten lang og dyr anskaffelsesprosess) 
• At vi har en løsning som støtter arkitekturprinsipper og nasjonale føringer fra DIFI og sektoren  
• At løsningen er universelt utformet og sjekk på at innholdet er universelt utformet.  
• At løsningen støtte WCAG2 
• At løsningen tilfredsstiller GDPR-kravene  

 

Som sektor ønsker vi... 

• At læringsinnhold skal kunne deles på tvers av institusjoner 

7 Løsningsalternativer 

7.1 Historisk utvikling av LOR i UH-sektoren 
UH-sektoren har i flere tiår hatt behov for å lagre læringsressurser og dette har tradisjonelt vært gjort i LMS-er som 
Itslearning og Fronter og på filområder hos det enkelte universitet og høyskole. Læringsressurser ble da lagret som 
enkeltstående filer som ikke var merket eller systematiserte. Det var samarbeid i sektoren, men det manglet 
systemer og arenaer for deling og læringsressurser ble derfor i liten grad systematisk delte. 

Universiteter og høyskoler må med jevne mellomrom gjennomføre anskaffelser av IT-løsninger som for eksempel 
LMS iht. lov om offentlige anskaffelser. Universiteter og høyskoler har tradisjonelt benyttet ulike LMSer og i 
situasjoner ved bytte av LMS har noen institusjoner opplevd en lock-in-situasjon, det vil si at de fikk ikke konvertert 
læringsressurser fra gammel til ny LMS. Mange læringsressurser har gått tapt i sektoren som følge av dette. 

Samtidig var det flere universiteter og høyskoler som rundt 2010-2011 begynte å se fordeler med å kunne dele 
læringsressurser med andre institusjoner i sektoren, uavhengig av hvilket LMS de benyttet. Enkelte universiteter så 
fordelene med å kunne lagre læringsressurser ett sted, men samtidig å kunne benytte læringsressursene inn i flere 
ulike LMS, blogger, websider og andre applikasjoner. Dette ville både redusere lock-in-problematikk ved bytte av 
systemer, hindre tap av data/læringsressurser ved bytte av systemer og gi potensiale for deling av læringsressurser 
på tvers av alle LMS (og andre systemer) som benyttes i sektoren. De ønsket derfor å skille LOR-et fra LMS (og 
andre systemer).  

Med bakgrunn i denne type problemstillinger startet utviklingen av DLR i 2012 i tråd med NTNUs krav til et LOR.  

Enkelte universiteter og høyskoler benytter i dag Canvas Commons som LOR. Canvas Commons er en del av 
Canvas-plattformen som ca. 70% av sektoren har tilgang til.  

Andre kommersielle løsninger, som f.eks. EQUELLA, har vært vurdert tatt i bruk av noen universiteter og høyskoler 
men er i liten eller ingen grad benyttet i dag. 

7.2 Utvelgelse av løsninger for vurdering 
Med utgangspunkt i oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet, de ulike målgruppenes behov for systemstøtte 
beskrevet tidligere i denne utredningen samt kjennskap til løsningsalternativer i markedet, er aktuelle 
løsningsalternativer vurderte: 

• DLR er vurdert da det er et LOR som er utviklet i sektoren.  
• Canvas Commons er vurdert siden ca. 70% av alle universiteter og høyskoler har tilgang til dette LOR-et 

gjennom avtalen med Instructure om Canvas som LMS.  



   

 

 

 

• Som eksempler på kommersielle eller frittstående løsninger, er MERLOT og openEQUELLA vurderte.  

7.3 DLR 
DLR er et LOR som er utviklet i sektoren og forvaltes av Unit.  

DLR har funksjonalitet for å dele og gjenfinne læringsressurser. DLR tilbyr internasjonal publisering av utvalgte 
ressurser ved å tildele DOI (Digital Objekt Identifier) fra DataCite, noe som åpner for at ressursen blir synlig i 
Google m.fl. Dermed blir synligheten av ressursen større og potensialet for gjenbruk blir i større grad realisert. 
Sitering av publisert materiale er viktig for merittering, og DOI er etablert for å understøtte at sitering blir enkelt og 
korrekt.  

DLR tilbyr integrasjoner med flere LMS (f.eks. Blackboard Learn, Canvas, itslearning og Open edX) for å fremvise 
ulike læringsressurser og med ulike løsninger for å lagre og opprette læringsressurser (f.eks. Mediasite, 23 Video, 
Microsoft Teams, Microsoft OneDrive). 

NTNU, OsloMet, BI og HVL har så langt valgt å bruke DLR. De har integrasjoner til Blackboard, Canvas og itslearning 
som LMS-er. Det er mulig for hele sektoren å ta i bruk DLR og flere universiteter og høyskoler har vurdert dette 
lenge. Et konsortium for DLR er etablert. Det er også etablert en arbeidsgruppe som har gjennomført flere møter 
for å koordinere institusjonens ønsker om videre utvikling for å understøtte nødvendige roller som Redaktør, 
Administrator, Kvalitetssikrer og Teknisk brukerstøtte m.m. 

7.4 Canvas Commons 
Canvas Commons ble lansert i 2015 og er en integrert del av læringsplattformen Canvas. Canvas Commons er 
allerede tilgjengelig for de universiteter og høyskoler som har tatt i bruk Canvas som LMS. 

Commons er et læringsobjektlager som tillater lærer å finne, se, dele, favorittmerke, importere og oppdatere 
ressurser. Dette er et digitalt bibliotek med undervisningsinnhold som tillater Canvas-brukere å dele lærings-
ressurser med andre brukere, samt overføre læringsressurser til Canvas-kursene. Det er nå også mulig å 
administrere godkjenning av innhold. Man kan bygge kurs fra bunn av med relevant innhold delt av andre Canvas-
brukere og skape et navn for seg selv og sin institusjon som fagekspert på et område. 

Tjenesten er løst koblet til Canvas og tilknyttes via et LTI-grensesnitt men er så langt bare tilgjengelig for Canvas, 
Moodle og noen få mindre aktuelle LMS. 

7.5 Andre løsninger 
Det finnes et svært begrenset antall kommersielle produkter og tjenester som kan være aktuelle kandidater. 
Arbeidsgruppen har sammen med testgruppen og referansegruppen søkt å kartlegge aktuelle alternativer. 

Som et eksempel på et kommersielt tilgjengelig alternativ valgte vi først å se på MERLOT som er etablert av 
California State University men som nå forvaltes i et Partner Consortium. Produktet har etter en nylig visuell 
oppgradering gjenoppstått som et interessant alternativ.  

Et av de mer anerkjente LOR har gjennom mange år vært EQUELLA fra Pearson, som har vært utprøvd av UiT og 
UiA. I oktober 2017 valgte Pearson å ikke inngå nye kontrakter, men kunngjorde sammen med Apereo Foundation 
et partnerskap rundt å tilby EQUELLA som Open Source under navnet openEQUELLA. 

Blackboard Open Content (tidligere xpLOR) er et frittstående LOR som kan leveres tett integrert med Blackboard 
Learn. Ifølge leverandøren skal produktet fases ut. Tilsvarende finnes Brightspace Learning Repository som også er 
et LOR som er tett integrert med LMS-et Desire2Learn. Denne løsningen er ikke vurdert nærmere i denne 
utredningen på grunn av den tette tilknytningen til LMS-et. Det vil ikke være ønskelig å anskaffe et LOR som i 
praksis kan oppleves som å dra med seg deler av det tilhørende LMS-et. 

OER Commons er en kuratert samling av mer enn 30 000 åpne læringsressurser som skal kunne brukes uten altfor 
mange begrensninger med CC- eller GNU-lisensbetingelser. Det oppfyller ikke våre krav om å avgrense deling på 
ulike nivåer (emne, institusjon, osv.). 



   

 

 

 

DSpace er også nevnt som et alternativ men har ikke en tilstrekkelig funksjonalitet som et LOR. DLR var i 
utgangspunktet laget som et påbygg til DSpace, men DSpace ble etterhvert erstattet fordi en opplevde at 
løsningen skalerte dårlig. 

Utover dette finnes det en del mindre kjente amerikanske aktører med nisjeprodukter typisk rettet mot andre 
markeder enn høyere utdanning (typisk rettet mot bedriftsintern opplæring). 

8 Vurdering av løsningsalternativer 
De ulike målgruppenes behov for LOR og andre prinsippielle spørsmål knyttet til løsningene er gruppert, og danner 
disse vurderingskriteriene: 

1. At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren 
2. Funksjonelle behov og brukervennlighet: 

a. Basis funksjonelle behov 
b. Tilrettelegging for god delingskultur og enkel og god håndtering av opphavsrettslige 

problemstillinger 
c. Merking og måling 

3. Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner 
4. Drift- og utviklingskonsept 
5. Økonomi 

8.1 At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren 
Kunnskapsdepartementet ber om en utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers 
av utdanningsinstitusjoner. 
 
På dette punktet skiller løsningene seg vesentlig fra hverandre: 

• DLR er tilgjengelig for hele sektoren og kan i økende grad bli tatt i bruk i sektoren. NTNU, OsloMet, BI og 
HVL har så langt valgt å bruke DLR. 

• openEQUELLA vil også kunne gjøres tilgjengelig for hele sektoren, men brukes ikke av noen norske 
universiteter eller høyskoler i dag. Dette alternativet krever at det opprettes en norsk installasjon med 
tilhørende driftsorganisasjon. 

• MERLOT en tjeneste som er tilgjengelig for hele sektoren, men brukes ikke av noen norske universiteter 
eller høyskoler i dag. 

• LMS-et Canvas finnes i kommersiell utgave og en Open Source-utgave. Rundt 70% av sektoren benytter 
den kommersielle utgaven av Canvas med Instructure som leverandør. Disse brukerne vil også ha fri 
tilgang til Canvas Commons. Canvas Commons åpner ikke for søk og gjenfinning for institusjoner som ikke 
bruker Canvas levert av Instructure. Det er derfor ikke tilgjengelig for de resterende 30% av sektoren som 
enten bruker et annet LMS eller benytter Open Source-utgaven av Canvas. Dette gjelder blant annet 
NTNU, BI og UiB. Selv om Canvas brukes av mange i sektoren i dag, så er Canvas Commons lite brukt til nå. 

8.2 Oppsummering av vurdering av kriteriet «At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren» 
DLR, openEQUELLA og MERLOT tilfredsstiller kravet om å være tilgjengelig for hele sektoren, Canvas Commons gjør 
det ikke: 
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At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren



   

 

 

 

8.3 Vurdering av funksjonelle behov og brukervennlighet 
DLR, Canvas Commons og MERLOT er vurdert gjennom test og vurderinger. openEQUELLA er ikke testet (bare 
vurdert) da den må installeres (lokalt) og ikke er en skyløsning som det har vært mulig å teste på nett. 

Selv om openEQUELLA ikke er testet av testgruppen i dette arbeidet, er det grunn til å tro at en så moden løsning 
som EQUELLA har generelt god funksjonalitet. Erfaringen fra universiteter som har testet denne løsningen 
tidligere, er at det ikke hovedsakelig var løsningen i seg selv som manglet funksjonalitet, men at det var 
problemstillinger rundt delingskultur, støtteapparat m.m. som var de største utfordringene. Etter utprøving hos 
UiT i 20142, ble denne oppsummeringen gitt: «Det er åpenbart at EQUELLA er et solid og fleksibelt system som er 
dedikert for kategorisering og klassifisering, lagring og gjenfinning av LO. Systemet kan enkelt tilpasses ulike 
behov». 

8.3.1 Basis funksjonelle behov  
Læreres behov knyttet til lagring, deling og gjenfinning av læringsressurser er beskrevet i kapittel 6. Av de 
opplistede behovene er følgende klassifisert som basis funksjonelle behov og vurderte i dette kapitlet: 

• Å kunne lagre, gjenfinne, oppdatere og slette ressursene der de er   
• Å få tilgang til godt læringsinnhold i ulike formater som jeg selv og/eller andre har utarbeidet   
• Å enkelt kunne søke om og finne frem til aktuelt læringsinnhold   
• Å ha et sted hvor jeg enkelt kan lagre og gjenfinne digitalt læringsinnhold   
• At digitale læringsobjekter lagres ett sted, og brukes mange steder.  
• Å ha lagringssteder som er varige og som inviterer til å lagre originalen på fellesressurser heller enn å 

lagre på egen PC   
• Å ha god versjonskontroll på læringsobjekter   
• Å forbedre innhold i læringsobjekter (blant annet gjennom å samarbeide og diskutere digitalt med 

kollegaer)   
• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)    
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser    

DLR og Canvas Commons tilfredsstiller de fleste av disse behovene i stor grad. MERLOT tilfredsstiller ikke flere 
viktige krav da mye av innholdet er kun lenker og lagret andre steder og derfor ikke mulig å lagre, endre, forbedre, 
ha versjonskontroll på m.m. openEQUELLA antas å oppfylle kravene i stor grad, da det er en moden løsning. 

Studenters behov knyttet til lagring, deling og gjenfinning av læringsressurser er beskrevet i kapittel 6. Av de 
opplistede behovene er følgende klassifisert som basis funksjonelle behov og vurdert i dette kapitlet: 

• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser 
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser  
• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)  
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser  
• Å gjenfinne læringsressurser basert på søk om f.eks. tema/innhold, nivå (når i studieløpet), produksjonsår, 

hvor populær den er m. m 
• Å kunne velge språkene norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Det må være mulighet til å avgrense til å 

bare finne norsk innhold.  
• Å dele gode læringsressurser jeg har laget (mine favoritter) 
• Å opprette spillelister til eget bruk og dele disse med medstudenter 

DLR og Canvas Commons tilfredsstiller disse behovene i stor grad. MERLOT tilfredsstiller ikke kravet om norsk 
språk. openEQUELLA antas å oppfylle kravene i stor grad (moden løsning). 

                                                             
2 http://site.uit.no/ergonett/files/2017/01/Evaluering-EQUELLA-29062015.pdf 



   

 

 

 

Institusjoners behov knyttet til lagring, deling og gjenfinning av læringsressurser er beskrevet i kapittel 6. Av de 
opplistede behovene er følgende klassifisert som basis funksjonelle behov og vurderte i dette kapitlet: 

• Å ha kontroll og oversikt over læringsmaterialet som utarbeides   
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenbruk av læringsressurser   

DLR og Canvas Commons tilfredsstiller disse behovene i stor grad. Canvas Commons er tett integrert med Canvas 
LMS og vurderes som meget god for å dele læringsressurser laget i Canvas.  

openEQUELLA antas å oppfylle kravene i stor grad.  

MERLOT tilfredsstiller ikke kravet om kontroll over læringsmaterialet da mye av innholdet er kun lenker og lagret 
andre steder og derfor ikke mulig å lagre, endre, forbedre, ha versjonskontroll på m.m. MERLOT oppleves som 
stort og komplisert og har mye funksjonalitet som ligger utenfor scopet av denne utredningen. Samtidig oppleves 
det som om løsningen har for dårlig spisset funksjonalitet på det vi spesifikt etterspør i et LOR – lagring og 
gjenfinning.  

8.3.2 Tilrettelegging for god delingskultur 
Følgende vurderinger er gjort ang. tilrettelegging for god delingskultur: 

For å legge til rette for delingskultur er det ønskelig med systemstøtte for automatisk “skanning” av opphavs-
rettslige forhold (spesielt aktuelt for mediefiler) og gode hjelpefunksjoner og påminnelser ang. deling og 
opphavsrett i løsningen.   

Ingen av leverandørene leverer direkte på dette kravet i dag. Det forventes at det vil være mulig/enkelt for flere 
løsninger å få til enkel skanning på om det er opphavsrettsmerket eller ikke. Dette forventes å være mest aktuelt 
for DLR hvor sektoren har kontroll på videre utvikling av løsningen. Det kan også være et alternativ å løse dette 
gjennom å kjøpe plug-ins til løsningen. Mer avansert scanning av opphavsrettslige forhold av innholdet i filer, 
forventes å være vanskelig å løse for alle løsningene.  

En løsning for deling av læringsressurser må gjøre det mulig å velge hvilken lisens man vil dele materialet under. 
Det må også være mulig for den som skal finne og bruke materiale i plattformen å innsnevre søk eller sortere 
søkeresultater etter lisenstype. Det må være mulig for hver enkelt institusjon å velge et avgrenset sett av lisenser 
for deling av læringsressurser utviklet av deres ansatte. Løsningen for deling av læringsressurser må kunne 
konfigurere inn et sett av supplerende lisenser, i tillegg til Creative Commons.   

Løsningen for deling av læringsressurser må også gi støtte for å angi domene for deling (hvem deler du med og på 
hvilke vilkår). Det kan f.eks. være  

1. Meg selv  
2. Emnet/studentgruppen min  
3. Min institusjon  
4. Alle institusjoner i Norge  
5. Åpent  

Løsningen må ha mulighet til å velge et avgrenset sett av disse på hver enkelt institusjon, basert på institusjonens 
policy på feltet og støtte standarder for deling av digitalt innhold. Lisensen regulerer hvordan læringsobjektet kan 
deles videre. Domene regulerer hvem løsningen gjør læringsobjektet synlig for. Løsningen må sikre opphavsrett for 
ansatte og universitet (avhengig av lokale avtaler) slik at all bruk skjer etter avtale og med kreditering av forfatter.  

Det må ikke være noen motsetning mellom det å lagre på en søkbar måte og det å beholde rettigheter. Det kan 
f.eks. være snakk om å vise metadata men ikke innhold ved søk.  

Testgruppen og arbeidsgruppens vurdering på punktene om lisenser og domener:  
DLR anses som å dekke kravet i størst grad. I Canvas Commons er det ikke mulig å legge inn lokale lisenser. Det 
anses også som mer fleksibelt og enklere å gjøre små endringer i DLR. Kravene beskrevet over (og som løsningene 



   

 

 

 

ikke oppfyller fult ut i dag) antas å være relativt enkle å endre i løsningene. For DLR kan endringen gjøres når 
universiteter og høyskoler i Norge er enig om hvilke lisenser og domener som skal benyttes. For Canvas Commons 
vil institusjoner i Norge være mer avhengig av om endringen er ønsket som endring i standardfunksjonaliteten for 
løsningen.   

I Canvas Commons er “Beskyttet av opphavsrett” standardvalg. Det forventes at mange kommer til å velge 
det og dermed i praksis dele lite.  

8.3.3 Merking og måling  
Når det gjelder merking og måling av bruk av læringsressurser så er bakgrunnen for vurderingen at for at lærings-
ressursene skal være gjenfinnbare, må produsenten merke dem med metadata på en konsistent måte. Det finnes 
standarder for dette, f.eks. IMS3. Den norske standarden NORLOM4 er utgått og erstattet av NS 4180 – Metadata 
for læringsressurser. Denne standarden dekker kun grunnopplæringen, men er for tiden under revisjon.  

Arbeidet med merking av læringsressurser må gjøres knyttet til hver enkelt ressurs. Løsningen må derfor være 
svært brukervennlig knyttet til merking av læringsressurser, f.eks. har lærer og institusjon behov for å 

• merke og gjenfinne læringsressurser med aktuelle metadata som f.eks. tema/innhold, nivå på ressursen 
(når i studieløpet), produksjonsår, hvor populær den er, når er den brukt, når er den oppdatert, m. m.   

• ha et sett med metadatafelt som læreren kan velge blant og som er individuelt tilpasset etter hvilke 
interesser hver enkelt bruker har lagt inn. 

• automatisk fylle ut metadata, evt. gjennom uthenting av data gjennom integrasjoner 
• ha muligheter for å ta i bruk AI for best mulig automatisk merking.  
• gjøre det enkelt å måle bruk (hvor mye som deles, hvor mye læringsobjektene blir brukt m.m.) 
• ha prosessmekanismer for å fremme utvikling av kvalitet for utvalgte læringsobjekter. Eksempler på dette 

kan være fagfellevurdering av objekter, kvalitetssikringsfunksjoner e.l. 
• kunne skille på om et læringsobjekt er skapt av studenter, skapt av lærere generelt eller er spesielt 

kvalitetssikret. 
DLR og Canvas Commons tilfredsstiller disse behovene i relativt stor grad. MERLOT har gode funksjoner for 
fagfellevurdering, merking og rating av læringsressurser og prosesser for vurderinger i fagpaneler. 

Når det gjelder ønsket om muligheter for å ta i bruk AI for best mulig automatisk merking, så er det sannsynligvis 
noe som ligger noe frem i tid for alle løsningene som er vurderte. En kvalitetssikringsrolle er viktig både frem til 
evt. AI-løsninger kommer på plass, men også etterpå. Dette er en viktig rolle for å bygge tillit til kvaliteten på 
innholdet og for å skape tilhørighet og motivasjon hos de som skal dele. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 9.5. 

8.3.4 Oppsummering av vurdering av funksjonalitet og brukervennlighet 
DLR og openEQUELLA tilfredstiller en stor del av kravene.   

Canvas vurderes som å tilfredstille kravet om å tilrettelegge for deling i mindre grad enn det DLR og openEQUELLA 
gjør. 

MERLOT tilfredstiller ikke enkelte viktige krav. 
 

 
 

                                                             
3 https://www.imsglobal.org/metadata/index.html 
4 http://www.ituarkiv.no/nssl/1208955135.84/1208955456.38.html 



   

 

 

 

8.4 Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner 

8.4.1 Skyløsning 
Arbeidsgruppen mener at en må legge til grunn at et nasjonalt LOR bør være realisert som en skyløsning 
fortrinnsvis levert av en tredjepart. En skyløsning vil gi fleksibilitet og skalere bedre enn klassiske løsninger ved 
endrede behov. Dette er i tråd med prinsipper i handlingsplanen for digitalisering i UH-sektoren: “Sky først: Når det 
ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og 
kostnadseffektive løsningen, bør sektoren velge slike tjenester.” 

Skybegrepet kan favne alt fra tradisjonelle løsninger løftet ut i sky (IaaS) til løsninger som bygger på et rammeverk 
for å oppnå mer automatisk skalerende og fleksible løsninger (PaaS og lignende). 

Når det gjelder aktuelle løsninger for LOR, er Canvas Commons og MERLOT sky-løsninger levert av en tredjepart 
som har ansvaret for at løsningen leverer stabilt og skalerer. 

DLR er realisert som mikrotjenester og kjører som en automatisk skalerende skyløsning hos Amazon men driftes av 
Unit.  

openEQUELLA er teknologisk en mer tradisjonell on-premise-løsning som så langt ikke synes å være tilbudt som en 
skyløsning av en tredjepart og som heller ikke synes å være realisert som mikrotjenester. 

8.4.2 Andre tekniske og regulatoriske krav 
Med tekniske krav mener vi for eksempel at det er pålogging via Feide, at løsningen støtter arkitekturprinsipper og 
nasjonale føringer fra Difi og sektoren, at løsningen er universelt utformet og støtter WCAG2, at den tilfredsstiller 
GDPR-krav og at FAIR-prinsippet følges - data skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable. 

Canvas Commons og DLR har allerede Feide-pålogging på plass mens dette antas å måtte utvikles for 
openEQUELLA og MERLOT. For de resterende kravene er vurderingen at alle produkter kan ha mangler selv om 
mye er på plass. Forskjellen er at med Canvas Commons og MERLOT så ligger ansvaret for å fjerne mangler hos 
leverandøren, men for DLR og openEQUELLA vil ansvaret bli liggende hos sektoren. 

8.4.3 Krav til integrasjoner 
Her er det vurdert om det er mulig å eksportere data fra løsningen og dermed mulig å unngå lock-in til en løsning 
og om det er enkelt å integrere løsningen med andre løsninger som universiteter og høyskoler benytter.  
 
DLR er et frittstående produkt som kan integreres med nye LMS og øvrige innholdsløsninger ved et løsningsskifte. 
DLR er allerede godt integrert med Canvas, Blackboard, itslearning og Open edX. Det vurderes som enkelt å utvikle 
funksjoner for datauthenting fra DLR ved behov.  
 
Når det gjelder Canvas Commons så har arbeidsgruppen fått skriftlig tilbakemelding fra leverandøren Instructure 
om at Canvas Commons kan eksportere data som Common Cartridge-filer og dermed importere det til andre 
løsninger. Selv om det ikke er mulig å få full tilgang til brukergrensesnittet i Canvas Commons fra andre LMS enn 
Canvas, vil det være mulig å utvikle integrasjoner for å overføre utvalgte data ved å bruke de godt utviklede 
programgrensesnitt (API) som Canvas Commons tilbyr. 

openEQUELLA har integrasjoner til Canvas, Blackboard, Mediasite m.fl. og har grensesnitt (API) for import av data 
mens arbeidsgruppen ikke har klart å avdekke hvor gode eksportfunksjoner som finnes. 

MERLOT har integrasjoner til Canvas, Blackboard m.fl. og har grensesnitt (API) for import av data mens 
arbeidsgruppen ikke har klart å avdekke hvor gode eksportfunksjoner som finnes. 

8.4.4 Oppsummering av tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner 
DLR og openEQUELLA tilfredstiller en stor del av kravene. Canvas Commons tilfredstiller kravene om integrasjoner i 
mindre grad. MERLOT tilfredsstiller mange av kravene men må integreres med eksterne løsninger for å ivareta 



   

 

 

 

lagring av læringsressursene. 
 

 
 

8.5 Drift og videreutvikling 
DLR er egenutviklet i statlig egenregi og sektoren har dermed kontroll med videre utvikling av løsningen. Dette 
innebærer derfor lavere risiko for at andre beslutter løsningen nedlagt/utfaset. DLR gjør også at man unngår 
ressursbruk og kostnader ved jevnlige anskaffelsesprosesser. Ulempen med en egenutviklet løsning er at en ikke 
får bidrag fra andre til å utvikle nødvendig funksjonalitet og må selv stå for selve driften selv om løsningen kjører i 
sky. DLR er allerede tatt i bruk av flere store universiteter og det vil kreve minst endring i sektoren som helhet å 
fortsette utrullingen av DLR, sammenlignet med å innføre en ny løsning. 

Canvas Commons inngår i LMS-et som leveres som en ren skyløsning av Instructure som også bekoster og har 
ansvaret for all videreutvikling. Tilleggsfunksjonalitet og integrasjoner må bestilles hos Instructure og det kan være 
krevende å få prioritet hvis det ikke anses som viktig generisk funksjonalitet. En må også betale Instructure for drift 
av spesialtilpasninger. 

openEQUELLA er en open source-løsning som utvikles i et fellesskap som har tatt over etter at Pearson ga fra seg 
ansvaret for produktet. En Open Source-løsning kan i utgangspunktet være å foretrekke framfor en egenutviklet 
løsning. Dette fellesskapet er imidlertid nylig startet opp og det er foreløpig vanskelig å vite hvilken kraft 
fellesskapet vil ha til å videreutvikle produktet og om dette er levedyktig på sikt. Så langt synes de kommersielle 
satsningene rundt openEQUELLA å være knyttet til å tilby støttende tjenester til kunder som selv vil drifte 
produktet. Som en open-source-løsning har selvsagt norsk UH-sektor muligheten til selv å bekoste videre utvikling 
av produktet som del av fellesskapet. openEQUELLA ble laget for å installeres lokalt og vil kreve at Unit eller et av 
universitetene tar ansvar for drift av løsningen. 

merlot.org er skyløsning som driftes av en organisasjon MERLOT og løsningen videreutvikles gjennom et 
konsortium med mange medlemmer. Det er uklart i hvilken grad vår sektor i tilstrekkelig grad kan påvirke videre 
utvikling av løsningen som har viktige mangler. 

8.5.1 Oppsummering av vurderinger knyttet til «drift og videreutvikling» 
Canvas Commons og MERLOT har et tilfredstillende driftskonsept ved at de leveres av en tredjepart i form av en 
skyløsning. DLR og openEQUELLA må begge driftes av Unit (eller en annen UH-institusjon) på vegne av sektoren. 
DLR har en mer moderne skyarkitektur enn openEQUELLA og ventes derfor å skalere enklere. 

Videreutvikling av Canvas Commons og MERLOT for å ivareta våre behov vil kunne være mer komplisert enn for 
DLR og openEQUELLA hvor sektoren kan bekoste og gjennomføre endringer i tråd med våre behov. 

De alternative løsningene har hver sine styrker og svakheter knyttet til drift og videreutvikling, men oppsummert 
har alle løsningene har tilfredstillende systemer for drift og videreutvikling. 
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8.6 Kostnadsvurderinger 

8.6.1 Kostnader for den enkelte institusjon 
Canvas Commons er i utgangspunktet gratis i bruk (inkludert i avtalen om Canvas som LMS) for institusjoner som 
har Canvas-lisens (70% av sektoren). Det er ikke mulig å bruke for resterende 30% av sektoren. Manglende 
funksjonalitet eller integrasjoner må bekostes av sektoren. 

For DLR er prismodellen pr. i dag at alle institusjoner betaler 95 000 kr som engangssum når de tar DLR i bruk. 
Deretter betaler små institusjoner 100 000 NOK årlig og store institusjoner 200 000 årlig for drift av løsningen. 

openEQUELLA er i utgangspunktet gratis å laste ned, men det må etableres et driftsopplegg i regi av sektoren og 
eventuelt manglende funksjonalitet må bekostes av sektoren. Innenfor rammene av denne enkle utredningen har 
det ikke vært mulig å fastslå omfanget av slike kostnader men arbeidsgruppen antar kostnadene for bruker-
institusjonene vil være i samme størrelsesorden som for DLR. 

For MERLOT har ikke vært mulig å innhente relevante priser innenfor rammene av denne enkle utredningen. 

8.6.2 Kostnader for videreutvikling av løsning 
DLR har basisfunksjonalitet på plass. Det er imidlertid registrert ønsker om endringer og ny funksjonalitet. I tillegg 
forventes det at ønsker om videreutvikling vil øke i takt med at nye institusjoner tar løsningen i bruk. Det forventes 
derfor at det i en femårsperiode vil være behov for 5-10 MNOK til å videreutvikle løsningen for å få den opp på 
“ønsket nivå”. Dette dekker ressurser til vurdering av brukerbehov, kravspesifisering, utvikling, test og teamledelse 
av utviklingsteam. Hvilket ambisjonsnivå man setter, vil avgjøre detaljert investeringsbehov. 

Det kan være fornuftig å starte med et relativt lavt nivå av videreutvikling, de første årene. Dette er både fordi nye 
brukerbehov dukker opp etter hvert som nye institusjoner tar det i bruk og fordi det kan være hensiktsmessig for 
nye brukere å ha en enkel løsning å forholde seg til i starten. Etter hvert som brukerne håndterer basis 
funksjonalitet godt, kan nye, mer avanserte funksjoner legges til. 

For Canvas Commons forventes det å være behov for å få gjort tilpasninger (i størrelsesorden noen hundre tusen). 
Det forventes også at det vil være noe driftskostnader knyttet til spesialtilpasninger levert av Instructure. Siden 
standardløsningen er en del av Canvaslisensen for de universiteter og høyskoler som har den, forventes 
kostnadene knyttet til Canvas Commons å være betydelig lavere enn for andre alternativer. 

For openEQUELLA forventes det å være behov for å få gjort tilpasninger og utvikle manglende integrasjoner m.m. 
Driftskostnader er forventet å være i samme størrelsesorden som for DLR. 

I tillegg til kostnaden for selve løsningen må også kostnader med å gjennomføre anskaffelsen hensyntas, hvis andre 
løsninger enn DLR eller Canvas Commons velges. Basert på erfaringstall fra tidligere anskaffelser i sektoren, 
forventes det å kunne være snakk om ca. 1 MNOK. 

8.6.3 Kostnader for innføring av løsning 
Uansett valg av løsning, vil det være betydelige kostnader med innføringsprosjektet. Tilrettelegging for god 
delingskultur, tilrettelegging for enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger og et godt 
innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element er beskrevet som de 
viktigste suksesskriteriene for at en nasjonal LOR på tvers av utdanningsinstitusjoner skal tas i bruk. Dette krever 
ressurser til prosjektledelse og endringsledelse for innføringsprosjekt, opplæring, utarbeidelse rutiner og policyer, 
informasjonsmateriell, brukerdokumentasjon, veiledninger, gevinstrealisering med mer, i et sentralt prosjekt for 
sektoren. Kostnaden for innføring av løsning i sektoren forventes å være relativt lik, uavhengig av løsning og er 
grovt estimert til 3-5 MNOK pr. år og avtagende ved flere års varighet. I tillegg kommer kostnader for lokal 
organisering av den delen av arbeidet som må gjøres på hver institusjon.  

Det er viktig å legge nok ressurser i innføring av løsningen. Erfaring fra innføring av andre løsninger i sektoren og 
erfaringen med innføring av LOR i andre land er at dette er et av de viktigste suksesskriteriene for å sikre at 
løsningen tas i bruk. 



   

 

 

 

8.6.4 Oppsummering av kostnadsvurderinger 
Canvas Commons forventes å være klart rimeligere enn DLR og openEQUELLA som anses å være sammenlignbare 
med hensyn til kostnader. MERLOT er ikke vurdert. 
 

 
 

8.7 Anbefaling av løsning  
Oppsummering av vurderingene: 

 
 
Ettersom Canvas Commons viser seg å ikke kunne være tilgjengelig for hele sektoren og MERLOT ikke tilfredsstiller 
viktige funksjonelle krav, synes det reelle valget å stå mellom DLR og openEQUELLA for et felles nasjonalt LOR. 

openEQUELLA er en Open Source-løsning som utvikles i et fellesskap som har tatt over etter at Pearson ga fra seg 
ansvaret for produktet EQUELLA. En Open Source-løsning kan i utgangspunktet være å foretrekke framfor en 
egenutviklet løsning. Dette fellesskapet er imidlertid nylig startet opp og det er foreløpig vanskelig å vite hvilken 
kraft fellesskapet vil ha til å videreutvikle produktet og om dette er levedyktig på sikt. openEQUELLA er laget for å 
installeres lokalt og vil kreve at Unit eller ett av universitetene tar ansvar for drift av løsningen. 

DLR er allerede tilgjengelig for hele sektoren og blir i økende grad tatt i bruk ved lærestedene. DLR vurderes å ha 
grunnleggende funksjonalitet og brukervennlighet på plass og er godt integrert med andre løsninger i sektoren 
som Canvas, Blackboard, itslearning og Open edX. Sektoren har kontroll over videreutvikling av DLR. Hvis det finnes 
vilje og penger i sektoren, kan sektoren få utviklet det de ønsker. I en nylig utført utredning som Unit har utført på 
bestilling fra Kunnskapsdepartementet, ble det anbefalt å ha felles kjerne for DLR og det foreslåtte nasjonale 
vitenarkivet5 (kap. 8.7). 

I tilfelle vitenarkivet realiseres som foreslått, vurderes DLR som det klart beste alternativet for et felles nasjonal 
LOR. Ved å tenke helhetlig for lærere, forskere og studenter, og ved å bruke en felles plattform som har like måter 
for registrering og merking av ressurser, kan det bli enklere for lærere, forskere og studenter å gjenfinne både 
læringsressurser, vitenskapelig materiale og forskningsdata. En felles løsning gir også bedre muligheter for å 
generere felles rapporter på ulike nivå.  

I tilfelle vitenarkivet ikke realiseres som foreslått, er valget mellom DLR og openEQUELLA mindre åpenbart. 
Usikkerheten om gevinsten av det nye openEQUELLA-fellesskapet veiet opp mot at dette vil være helt ukjent 
kildekode for sektorens utviklere og at dette anses som en dårligere skytilpasset løsning enn DLR, peker i retning av 
at DLR kan representere lavere risiko også uten samordning med et eventuelt vitenarkiv. At viktige institusjoner 
som NTNU, OsloMet, BI og HVL allerede har valgt å benytte DLR anses også å styrke dette alternativet. 

På dette grunnlaget anbefaler arbeidsgruppen at et nasjonalt LOR tar utgangspunkt i DLR.  

                                                             
5 Unit: Nasjonalt vitenarkiv, https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv 
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At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren
Funksjonelle behov og brukervennlighet
Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner
Drift- og videreutvikling
Økonomi



   

 

 

 

Selv om Canvas Commons ikke er et alternativ som en felles nasjonal løsning, kan universiteter og høyskoler likevel 
ønske å bruke løsningen, eventuelt som et supplement til et nasjonalt LOR. Dette krever i så fall en integrasjon ved 
hjelp av Canvas Commons API mellom valgt LOR og Canvas Commons for å kunne overføre utvalgte data.  

9 Forutsetninger for en vellykket innføring av løsningen 

9.1 Lærdommer fra lignende prosjekter 

9.1.1 Storbritannia 
Storbritannia hadde den eneste nasjonale løsningen rettet mot høyere utdanning vi har funnet, Jorum, som ble 
opprettet i 2002. Det ble lagt ned i 2016. LOR-et var integrert med flere viktige LMS-er. 

Jisc Store (https://store.jisc.ac.uk) har tatt over for Jorum. Overgangen skjedde fordi teknologien bak Jorum var 
blitt gammel, og det samme gjaldt en god del av læringsressursene. Arbeidsgruppen har etterspurt mer 
informasjon fra Jisc om deres erfaringer med Jorum men vi har ikke mottatt noen nærmere beskrivelse av dette. 

Jisc Store er en samling åpne og kommersielle apper og ressurser for undervisning og læring. Ressursene er merket 
med lisens og evt. pris. Brukere kan bla eller søke i ressursene og finne de beste og mest relevante resursene 
gjennom omtaler og bedømmelser fra andre brukere. Både forlag og lærere kan dele læringsressurser. Ressurser 
kan inkluderes gjennom en lenke eller lastes opp.   

Fra arbeidet med Jorum og Jisc Store kan vi lære:  

• Stordata om bruk av digitale læringsressurser kan gi innspill til styring både nasjonalt og på institusjonene 
• Teknisk integrasjon med LMS-er gir økt brukervennlighet og dermed større utbredelse 
• Det er viktig å velge en teknologisk løsning som er tidsmessig og kan videreutvikles, så den ikke blir 

utdatert   
• Redaksjonelt arbeid er viktig for å sørge for at ressursene som presenteres ikke er utdaterte og dermed 

trekker ned kvaliteten på samlingen  
• Det gir ekstra kvalitet til LOR-et om brukerne kan legge inn omtaler eller tilbakemelding i form av likes 

eller stjerner, slik at ressursene kan sorteres etter opplevd kvalitet 

9.1.2 Danmark 
Materialeplatform (https://materialeplatform.emu.dk) er en katalog som gjør det enkelt for lærere, studenter og 
elever å finne de læringsressursene de trenger. Den inneholder beskrivelser av alle typer læringsmaterialer til 
dansk utdanningssektor, skjønt i dag primært fra kommersielle leverandører, ettersom de ikke har lyktes i å få 
tilstrekkelig volum og kvalitet på ressurser som deles fra lærer til lærer. Den inneholder kun metadata, ingen 
ressurser. Denne tjenesten retter seg ikke til høyere utdanning. Noen lærdommer er allikevel relevante i vår 
sammenheng:  

Styrelsen for It og Læring, som har utviklet og drifter Materialeplatform, råder oss til å tenke igjennom hva som er 
våre viktigste målsetninger, for ulike målsetninger har ulike suksesskriterier og risikofaktorer: 

• Flere digitale læremidler 
• Bedre delingskultur 
• Spare ressurser gjennom økt gjenbruk 
• Kvalitetsløft for digitale læringsressurser 
• Inspirasjon til bedre nettstøttet undervisning 
• Inspirasjon til mer og bredere samarbeid om undervisningsutvikling 



   

 

 

 

9.2  Tilrettelegging for god delingskultur 
Hovedmålsettingen med et nasjonalt LOR er å sikre deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers av institusjoner 
og fagmiljøer. For eksempel kan en læringsressurs om Darwin utviklet i biologifaget være nyttig også i undervisning 
i idehistorie. Slik hindrer man dobbeltarbeid, sparer penger og personalressurser og inspirerer til samarbeid 
utenfor kretsen av nære kolleger. Et slikt samarbeid kan være en viktig faktor for innovasjon og kvalitet i 
undervisningen. Registrering av læringsressurser i LOR-et innebærer et lite stykke arbeid for læreren. Men hun 
eller han får også noe tilbake: deltakelse i et nasjonalt fellesskap av undervisningsutviklere, anerkjennelsen ved å 
dele noe andre trenger og bruker, og muligheten til å finne fagfeller og samarbeidspartnere utenfor eget fagmiljø. 

9.2.1 LOR som fellesskap 
Vellykket bruk av LOR forutsetter at den enkelte lærer velger å dele det læringsinnholdet han/hun har produsert. 
Ifølge studien Community Dimensions of Learning Object Repositories (Margaryan, Littlejohn og Nicon 20066), er 
det gode grunner til å anta at forhold som avgjør suksessen til et LOR henger sammen med forhold i de 
fellesskapene det betjener. Ifølge studien er disse forholdene: 

• fellesskapets størrelse 
• den geografiske spredningen av medlemmene 
• regler og føringer for samarbeid og deling 
• relasjoner mellom de som utarbeider, deler og gjenbruker ressurser 
• kontroll av kvaliteten på ressursene og merkingen med metadata 
• motivasjonsfaktorer som 

o belønninger og insentiver 
o tilhørighet til det faglige og pedagogiske fellesskapet av fagfeller som produserer og deler 

læringsressurser 
o opplevd nytteverdi av fellesskapet og ressursene som deles der 

Med andre ord er brukergruppen minst like viktig for suksessen til et LOR som selve løsningen. Både utarbeidelse, 
implementering og drift av et LOR må ta hensyn til disse fellesskapsfaktorene (mer om dette under). 

Den samme studien finner at visse faktorer avgjør om et LOR fremmer læring: Det bør konstrueres slik at det 
støtter aktive samarbeidsprosesser der kunnskap konstrueres, deles og gjenbrukes. LOR-et er med andre ord ikke 
bare en katalog, men en arbeidsflate. Det må utvikles med tanke på: 

1) prosesser for utarbeidelse og samarbeid rundt utarbeidelse av læringsressurser,  
2) deling av disse ressursene og  
3) de kontekstene, både pedagogiske og tekniske, som ressursene skal anvendes i.  

Ignorerer man sosiale og organisatoriske faktorer når man designer et LOR, kan dette resultere i at det svarer 
dårlig på brukernes behov, ikke samsvarer med strategier og planer, og skaper forvirring om roller og ansvar. Dette 
finner studien Transforming Tensions in Learning Technology Design: Operationalising Activity Theory (Dobson, 
LeBlanc og Burgoyne 20047). 

Uavhengig av hvilken løsning som velges for å gi universiteter og høyskoler tilgang til læringsinnhold, må 
universiteter og høyskoler sikre at denne delingskulturen utvikles. Her finnes det gode eksempler i sektoren:  

                                                             
6 https://www.learntechlib.org/p/26003/ 
7 https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/26529/19711 

 



   

 

 

 

Universitetet i Agder var tidlig ute med digitalisering for utdanningskvalitet, med satsingen Det digitale universitet8 
i 2012. Allerede i forkant av denne strategien ble arenaen UiA Beta utviklet (http://beta.uia.no/) og lansert i 2011. 
Dette er en åpen delingsplattform ved UiA for utprøving og diskusjon av digitale verktøy og sosiale medier i læring, 
undervisning, forskning og formidling.  

OsloMet deler enkelte kurs åpent på nett i portalen Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no/). Dette arbeidet er 
til en viss grad basert på prosjektet MOOCAHUSET9, som fikk støtte fra Norgesuniversitetet (nå Diku). Dette var et 
institusjonelt tiltak for diskusjon av digital pedagogisk praksis og åpen deling av læringsressurser. 

9.2.2 Kvalitetssikringsrollen 
God kvalitetssikring av ressursene må til for å bygge tillit blant brukere langs hele verdikjeden. For å få til god 
kvalitetssikring kan det være behov for fagnær, pedagogisk og bibliotekfaglig kompetanse. Noe kvalitetssikring kan 
evt. gjøres sentralt i sektoren (en koordinerende, administrativ rolle), slik at innsatsen ikke må dupliseres ved hver 
institusjon. Det forventes likevel at mye av kvalitetssikringsrollen må utøves på det enkelte universitet og høyskole, 
dels sentralt på institusjonen og dels ute i de enkelte fagmiljøene. Kvalitetssikrerne har en viktig rolle, ikke bare når 
det gjelder kvalitetssikring av læringsressursene, men i utviklingen av det pedagogiske og didaktiske fellesskapet 
blant de som deler og gjenbruker læringsressurser (kap. 9.2.4). Kvalitetssikringsrollen bør være en del av 
innføringsprosjektet på institusjonen og etter hvert bli del av faglige støttefunksjoner på institusjonen. 

Det bør også legges til rette for et faglig, didaktisk og pedagogisk fellesskap blant de som har kvalitetssikringsrollen 
på tvers av universiteter og høyskoler.    

Deler av kvalitetssikringsarbeidet kan på sikt gjøres ved robotisering av metadatamerking og kunstig intelligens. 
Dette forventes å være en gradvis overgang og på kort sikt forventes det å være nødvendig med menneskelige 
kontrolltiltak. 

9.2.3 Nasjonale tiltak for delingskultur 
Det er en rekke fellestiltak som kan og bør settes i verk i sektoren for å legge til rette for bedre delingskultur, f.eks.: 

1. Nasjonale insentiver gjennom Dikus kvalitetsprogrammer. Her kan man tenke seg at det utlyses egne 
midler for produksjon og deling av felles læringsressurser på tvers av læresteder (særlig aktuelt for 
profesjonsutdanninger) i forbindelse med lanseringen av LOR-et eller at relevante programmer inkluderer 
føringer om at læringsressurser som utvikles i prosjektene skal deles i LOR-et. 

2. Policyer på institusjonene (bla. for hvor læringsinnhold lagres)  

3. Insentiver på institusjoner som understøtter deling, f.eks. krav om deling når medieproduksjoner mottar 
støtte  

4. Meritteringsordninger der den enkelte lærer får anerkjennelse for å dele læringsressurser 

5. Vurdering av den enkelte institusjons og lærers innsats når det gjelder å dele egenprodusert innhold. Et 
effektivt grep vil være å stille krav i NOKUTs studietilsynsforskrift om at fagmiljøene etablerer delings-
kultur 

6. Kompetanseheving innen kreditering/opphavsrettslige forhold og teknisk kompetanse til lærere i sektoren 
og bygge støttemiljø for bistand innen dette 

7. Holdningsskapende tiltak/utviklingsprogrammer om fordeler med å dele, eksempler på at det fungerer i 
praksis m. m 

                                                             
8 https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/det-digitale-universitet-ddu 
9 https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/moocahuset-pedagogiske-kafe 



   

 

 

 

8. DelRett er et nettsted der man finner svar på juridiske spørsmål om deling og gjenbruk i skole og UH-
sektor, og kan spørre jurist om hjelp ved behov. DelRett som opphavsrettslig ressurs kan linkes opp fra 
LOR. 
 

Tiltakene over må behandles videre utenfor denne utredningen. Her er det imidlertid viktig å understreke at dette 
er suksessfaktorer – forutsetninger for at investering i en delingsløsning skal være regningssvarende. Derfor vil 
mange av disse tiltakene kunne inngå i handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning og Units 
og Dikus felles initiativ U1 om Transformasjon av undervisning gjennom å forbedre og fornye læringsformer ved å 
utnytte digitale teknologier. Tilrettelegge infrastruktur for læringsfremmende undervisning. Styrket digital 
innholdsproduksjon/deling. 

9.2.4 Barrierer for deling og gjenbruk – med tiltak 

Barrierer for at løsningen tas i bruk 

Prosjektgruppen har kartlagt ulike barrierer for at løsningen blir tatt i bruk. Disse kan være: 

1. At løsningen ikke svarer på faktiske behov i sektoren 
2. At sluttbrukerne ikke vet hvordan de skal ta i bruk den tekniske løsningen 
3. At det er tekniske feil eller manglende funksjonalitet 
4. Manglende tillit til samlingen fordi 

a. kvaliteten på læringsressursene er dårlig eller svært varierende 
b. det er for få ressurser tilgjengelig til at samlingen blir attraktivt 
c. ikke alle eller mange nok fagfelt er representert i samlingen 
d. institusjonelle insentiver for deling ikke er tilstede 

5. Institusjoner som bruker Canvas og dermed allerede har et LOR, har færre fordeler ved å bruke en 
nasjonal løsning 

Av disse barrierene nummer 5 den mest alvorlige, ettersom dette er forhold et implementeringsprosjekt ikke har 
kontroll over. Det er heller ingen løsning på dette som garanterer at hele sektoren samler seg rundt ett nasjonalt 
LOR, men det finnes tiltak, som nevnes i dette kapittelet, og som kan sikre at et stort nok antall av institusjoner og 
et bredt nok utvalg av fagmiljøer deltar. 

Brukerorientering og brukermedvirkning i utviklingen er tiltak for å motvirke barriere nummer 1. Barriere nr. 2 kan 
imøtegås med et solid opplegg for opplæring, for eksempel i form av en MOOC, og med god teknisk brukerstøtte. 
Denne brukerstøtten bør være knyttet til LOR-et, ikke institusjonene, slik at man unngår dobbeltarbeid og enkelt 
kan ta tilbakemeldinger og feilmeldinger fra brukerne til utviklerne. Brukerstøtten er et tiltak mot barriere nummer 
3. 

En god håndtering av barriere nummer 4 henger sammen med fellesskapsfaktorene nevnt over. I tillegg vil god 
kvalitetssikring av ressursene bygge tillit blant brukere langs hele verdikjeden. Kvalitetssikringsrollen bør plasseres 
sentralt av samme årsaker som gjelder brukerstøtten. De har en viktig rolle, ikke bare når det gjelder 
kvalitetssikring av læringsressursene, men i utviklingen av det pedagogiske og didaktiske fellesskapet blant de som 
deler og gjenbruker læringsressurser.  

Det finnes også tekniske løsninger som kan bidra til å bygge tillit til kvaliteten og engasjere brukere i kvalitets-
arbeidet. Dette skjer ved å legge inn omtaler og bedømmelser, muligheter man kjenner fra f. eks. Amazon og 
TripAdvisor. Jisc Store (se kapittel 9.1.1) benytter seg av slik teknologi. Selskapet Edtech Impact er et annet 
eksempel (https://edtechimpact.com) 

Hvis løsningen på sikt utvides til også å inneholde læringsobjekter utarbeidet av studenter, vil kvalitetssikrings-
rollen bli spesielt viktig. 



   

 

 

 

Mulige barrierer for deling av læringsressurser 

1. At man er redd for at det læringsinnholdet man har produsert ikke er “godt nok” til å gjenbrukes av andre 
eller at for mange andre får se det man har utarbeidet 

2. At man er usikker på om alle opphavsrettslige forhold er godt nok ivaretatt/ at all bruk av elementer i 
innholdet skjer etter avtale og med kreditering av forfatter (gjelder bruk av bilder og annet materiale) 

3. At det er uavklart om det er institusjonen som har eiendomsrett til innholdet eller det er den ansattes 
opphavsrett 

4. Konkurrerende, institusjonelle/lokale satsinger 
5. At det oppleves som om det er tekniske hindere for å få til å dele informasjon (mange ulike løsninger som 

ikke fungerer optimalt, mye “pluder og heft”) 
6. At man ikke vet hvordan man merker læringsressurser man deler med metadata 
7. At man synes det er arbeidskrevende å registrere og merke læringsressurser for deling 
8. At man kan konkurrere med andre arenaer der lærere deler innhold, som grupper på Facebook og i LMS.  
9. At de som ikke engster seg for å bruke innhold der opphavsrettighetene ikke er klarert, synes det er 

enklere å søke på nett etter ressurser enn i et LOR 

Barriere nummer 1 kan løses ved at man har tydelige kriterier for kvalitet, og en velfungerende løsning for 
kvalitetssikring (ref. tiltakene til barriere nummer 4 i punkt 8.2.1 over).  

Barriere nummer 2 er i og for seg allerede løst ved at Diku i samarbeid med Utdanningsdirektoratet tilbyr tjenesten 
DelRett, et nettsted som svarer på spørsmål om deling og gjenbruk av læringsressurser i utdanning. Man kan gjøre 
tilgangen til DelRett enkel og brukervennlig ved å bygge den inn i LOR-et.  

Barriere nummer 3 er relatert, men må løses gjennom ansettelsesavtaler ved institusjonene. Her har 
institusjonene ulik praksis, og det er grunn til å anta at dette vil fortsette å være tilfellet. 

Barriere nummer 4 er behandlet under punkt 5 i 8.2.1. Barriere nummer 5, 6 og 7 kan imøtegås ved hjelp av 
brukerstøtte og kvalitetssikring (se behandlingen av barriere nummer 4 under 8.2.1). 

Mulige barrierer for gjenbruk av ressurser som deles 

1. Manglende kultur for gjenbruk på lærestedet, herunder  
a. “Not invented here”-syndrom, en innstilling i en virksomhet som gjør at man unngår å kjøpe eller 

bruke eksisterende produkter, forskning, standarder eller kunnskap fordi de har opphav utenfor 
virksomheten10  

2. At det er vanskelig å finne de læringsressursene man trenger fordi 
a. taksonomien for metadata ikke er intuitiv 
b. ressursene er dårlig merket med metadata 
c. søk og sortering ikke fungerer optimalt 
d. lisensiering ikke er tydelig merket 

3. Manglende tillit til samlingen fordi 
a. kvaliteten på læringsressursene er dårlig eller svært varierende 
b. det er for få ressurser tilgjengelig til at samlingen blir attraktivt 
c. ikke alle eller mange nok fagfelt er representert i samlingen 

Barriere nummer 1 må løses på institusjonene, gjennom strategier og insentiver. For eksempel kan utvikling og 
deling av læringsressurser av høy kvalitet legges inn blant kriteriene for merittering av .ærere Det nasjonale 
nettverket av støttemiljøer for undervisningsutvikling kan bidra vesentlig til utvikling av delingskultur. Derson Dikus 

                                                             
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Not_invented_here 



   

 

 

 

kvalitetsprogrammer kan legge inn åpen deling av læringsressurser blant tildelingskriteriene for sine nasjonale 
utlysninger (se 8.5), vil dette være et viktig bidrag til nasjonal delingskultur. 

Punkt a under barriere 2 henger sammen med valg og implementering av standard ( se kap. 8.3.3).  Kunstig 
intelligens kan hjelpe til med å håndtere pkt b og c. God kvalitetssikring og brukerstøtte er også viktig (se 
behandlingen av barriere nummer 4 under 8.2.1). Punkt c avhenger av utvikling og testing. Punkt d løses delvis 
med god funksjonalitet, delvis med kvalitetssikring.  

For barriere nummer 3 løses punkt a med kvalitetssikring, gjerne gjennom fagfellevurdering. For å løse punkt b og 
c er det nødvendig å bygge en god delingskultur i sektoren gjennom et godt fellesskap blant brukerne i LOR-et, 
institusjonelle strategier, samt nasjonale og institusjonelle insentiver. 

9.3 Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger 

9.3.1 Definisjoner 
Opphavsrett er, ifølge Store norske leksikon, den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. Det 
står videre at: 

i Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 15.juni 2018 
(Åndsverkloven, se lovdata11). Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller 
kunstneriske område (herunder også fotokunsten), som fremtrer som resultat av individuell, skapende 
åndsinnsats fra opphavsmannens side 12 

Opphavsmannen er den som har opphavsretten, og i leksikonartikkelen står det videre at: 

Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for 
allmennheten, dvs. å spre eller vise eksemplar av verket utenfor det private område, eller å fremføre 
verket offentlig enten dette skjer direkte for publikum på stedet eller ved overføring, så som ved 
kringkasting eller ved at verket legges ut på Internett. 

Før et åndsverk, for eksempel en læringsressurs, kan deles, må opphavsrettighetene klareres. Å klarere 
opphavsrettigheter innebærer at det gjøres en avtale om bruk av et verk. 

9.3.2 Opphavsrett og læringsressurser 
Læreren er opphaver til det materialet han eller hun selv har laget for bruk i undervisningen og kan følgelig 
bestemme om andre skal få bruke dette materialet. I noen tilfeller vil læreren ha plikt til å dele læringsressurser. 
På samme måte som offentlig finansiert forskning i EU og Norge skal gjøres tilgjengelig som Open Access, vil det 
kunne stilles krav om deling og åpenhet ved tildeling av offentlige utviklingsmidler, f.eks. fra Diku. Videre kommer 
det an på ansettelseskontrakten til den enkelte. Her er det variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene. 

En læringsressurs består ofte av flere verk, for eksempel en tekst skrevet av en selv og foto, animasjon, video 
og/eller musikk fra en tredjepart. Opphavsrettighetene til alle deler av læringsressursen må klareres ved at det 
innhentes tillatelse fra rettighetshaveren eller dennes representant, for eksempel et forlag eller en 
rettighetshaverorganisasjon, eller ved at man benytter materiale som er merket med fribrukslisenser (se under). 

9.3.3 Sikring av opphavsrett ved deling av læringsressurser 
Utredningen Opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning ved universitet og høyskoler 
(Kielland 2018) peker på at det er en vesensforskjell på å inkludere digitalt innhold i undervisning man framfører og 
det å lagre slikt undervisningsinnhold for å gjøre det tilgjengelig for andre (s 121):  

                                                             
11 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40 
12 https://snl.no/opphavsrett 



   

 

 

 

Oppsummeringsvis innebærer dette at opphavsrettens fribruksregler, avtaler med forvaltnings-
organisasjoner i kombinasjon med bestemmelser om avtalelisens, brukeravtaler knyttet til materiale som 
er gjort tilgengelig på internett og stilltiende samtykke, gjør at andres rettighetsbeskyttede materiale i 
stor grad kan utnyttes ved direkte fremføring i undervisning. Der det gjøres opptak av undervisning eller 
det på annen måte fremstilles digitale eksemplarer av rettighetsbeskyttet materiale til bruk i digitale 
undervisningsverktøy og tilsvarende, vil utnyttelse som går ut over det som kan gjengis med grunnlag i 
sitatretten, forutsette uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver. 

Når en lærer skal dele egenproduserte læringsressurser, kan dette gjøres ved å merke dem med fribrukslisenser 
som Creative Commons og legge det tilgjengelig på egnede plattformer for deling. Creative Commons er en 
internasjonal, ideell organisasjon som arbeider for mer rettferdig og tilgjengelig, åpen deling av åndsverk. For å 
oppnå dette utvikler og stiller til rådighet et sett med kvalitetssikrede lisenser for skapere av åndsverk, 
produsenter og utøvere. I skrivende stund er over 1,1 milliard åndsverk merket og delt med deres lisenser.13 

Materiale som er publisert under Creative Commons kan fritt kopieres og distribueres via alle slags medier, så 
lenge opphavspersonen blir kreditert.14 Opphavspersonen kan velge enkelte kriterier for bruken, for eksempel 
hvorvidt andre skal kunne endre materialet og hvorvidt andre skal kunne bruke materialet kommersielt.  

Det finnes også andre fribrukslisenser, for eksempel GNU Free Documentation License (GFDL). Videre er det mange 
lisenser som brukes for fri programvare, for eksempel GNU General Public License (GPL). 

LOR-et bør ha systemstøtte for automatisk “scanning” av opphavsrettslige forhold (spesielt aktuelt for mediefiler). 
Et annet tiltak er å legge inn gode hjelpefunksjoner og påminnelser angående opphavsrett og lisensiering når 
ressurser legges inn i løsningen. 

9.3.4 Lisensiering av opphavsrett i LOR på tvers av utdanningsinstitusjoner 
Systemet må gjøre det mulig å velge ved hvilken lisens man vil dele materiale under når materialet registreres.  

Lisensen understøttes av tilgangsstyring iht. angitt domene for deling (hvem deler du med og på hvilke vilkår). Det 
kan f.eks. være 

1. Meg selv 

2. Emnet/studentgruppen min 

3. Min institusjon 

4. Alle UH-institusjoner i Norge 

5. Åpent 

Det må også være mulig for den som skal finne og bruke materiale som gjøres tilgjengelig via plattformen å 
avgrense søk eller sortere søkeresultater etter lisenstype. 

På institusjonsnivå skal det være mulig å avgrense antall tilgjengelige lisenser for deling av læringsressurser utviklet 
av deres ansatte. For å gjøre deling og gjenbruk enkelt, bør det være et samarbeid i sektoren om etablering av 
gjennomgående lisenser som institusjoner kan velge fra i tillegg til Creative Commons-lisensene.  

Å bruke løsningen for å dele med seg selv (punkt 1) har verdi for individet og gir en merverdi da metadata om 
ressursen vil være synlig og åpner for at individet gjennomgående bruker systemløsningen som lagringssted – 
uavhengig av hvilken lisens de velger.   
Delingsperspektivet i oppdraget fra Kunnskapsdepartementet gjør det tydelig at det er punkt 4, deling på tvers av 
UH-institusjoner i Norge, som er hovedmålet for LOR-et. Sektorens ansatte kan dermed nyttiggjøre seg innhold 

                                                             
13 https://creativecommons.org/about/ 
14 https://creativecommons.no/lisenser	



   

 

 

 

utviklet hvor som helst i sektoren. Men, som det understrekes flere steder i rapporten, løses dette ikke av en 
systemløsning alene, men handler om endring av kultur. 

9.4 Et godt innføringsprosjekt med opplæring og endringsledelse som sentrale elementer 
Et godt innføringsprosjekt vil være en suksessfaktor for at løsningen faktisk brukes og at gevinster kan realiseres.  

9.4.1 Prosjektorganisasjon 
Selv om mye av innføringsarbeidet bør gjøres lokalt på den enkelte institusjon, vil det være store fordeler med å 
samordne arbeidet på tvers av utdanningsinstitusjoner. En samordning kan gi kostnadsbesparelser og høyere og 
mer lik kvalitet på planer og materiell. 

Prosjektorganisasjonen bør derfor består av: 

3. Et sentralt prosjekt som koordinerer og produserer felles planer og materiell og som støtter, veileder og 
koordinerer de lokale innføringsprosjektene og som skalerer forvaltning av tjenesten til å dekke hele 
sektoren.  

4. Lokale innføringsprosjekter på hvert universitet og høyskole. 

Den sentrale prosjektorganisasjonen bør ha roller som: 

1. Ledelse av prosjektet med planlegging og koordinering av utvikling, brukertesting, teknisk utrulling og 
praktisk implementering av prosessbeskrivelser, rollebeskrivelser, opplæringsmateriell m.m 

2. Prosjektgruppe med ressurser som kan både det tekniske, det dokumentfaglige og pedagogiske 
3. Referansegruppe med god spredning i sektoren og med plassering i støttesemiljøer og i både toppledelse 

og mellomledelse som sikrer forankringen ved institusjonene, ivareta brukerperspektivet og bringe inn 
viktig spisskompetanse. 

Organisering av de lokale innføringsprosjektene kan variere fra institusjon til institusjon. Det sentrale prosjektet 
bør samle felles erfaringer med ulike typer organisering fra ulike institusjoner. Dette erfaringsgrunnlaget kan 
danne grunnlaget for kommende innføringsprosjekter som skal etableres på nye institusjoner.  

 

I vedlegg 1 beskrives en skisse til overordnet plan for og noen sentrale elementer i et innføringsprosjekt. 

9.5 Godt støtteapparat 
For å sikre den pedagogiske og tekniske kvaliteten på læringsressursene og hindre at brukerne forsvinner når de 
får problemer eller de lurer på noe, er det nødvendig med brukerstøtte som tar hånd om både tekniske problemer, 
funksjonelle spørsmål og pedagogisk rådgiving. Som nevnt over bør denne brukerstøtten bør være knyttet til LOR-
et, ikke institusjonene, slik at man unngår dobbeltarbeid og enkelt kan ta tilbakemeldinger og feilmeldinger fra 
brukerne til utviklerne. I tillegg er det viktig at hver enkelt institusjon har et sterkt eierskap til løsningen og lokale 
superbrukere for løsningen. 

I eller i tilknytning til LOR-et bør det være tilgjengelig veiledning om hva som kjennetegner gode digitale lærings-
ressurser og hvordan de brukes og gjenbrukes. Dette kan håndteres av kvalitetssikring og gjennom fagfelle-
vurdering (se kapittel 8.2). De har oppsyn med kvaliteten på det som deles, og fungerer som inspiratorer og 
mentorer i fellesskapet av de som deler og bruker læringsressurser. 

Det bør arrangeres fysiske eller virtuelle treffsteder («meet ups») der brukerne kan inspirere hverandre til deling 
og gjenbruk av læringsressurser (Margaryan, Littlejohn og Nicon 2006). Dette kan være en lanseringskonferanse 
for tjenesten, regionale seminarer, webinarer, diskusjonsforum og/eller en Facebook-gruppe. 

Det bør tilbys veiledning fra eksperter på god pedagogisk bruk av digitale verktøy og legges til rette for kollega-
veiledning på dette feltet. Dette kan skje på samme arrangementer som er nevnt i avsnittet over, og med eget 
forum.  



   

 

 

 

Veiledning rundt lovverket for opphavsrett og deling er et vesentlig suksesskriterium. Denne oppgaven ivaretas av 
delrett.no, og denne ressursen bør integreres i LOR-et for enkel tilgang på råd og veiledning. 

9.6 Gode finansieringsmodeller 
Ettersom arbeidsgruppens anbefaling er å bygge videre på DLR fra Unit, er finansieringsbehovet rundt en nasjonal 
tjeneste to-delt: 

• Videreutvikle produktet og skalere forvaltning av tjenesten til å dekke hele sektoren 

• Støtte opp om og tilrettelegge for innføring i institusjonenes brukermiljøer 
 

9.6.1 Videreutvikling av DLR og forvaltning av den tekniske tjenesten 
Unit har egnede modeller for å forvalte tjenester som er fullt ut brukerfinansierte. Disse forutsetter imidlertid at 
antall deltakere er stort nok til at de fordelte kostnadene pr. institusjon blir akseptable. DLR er et produkt under 
etablering og har få betalende institusjoner og følgelig en svært stram økonomi. Dette betyr at det i dag er svært 
begrensede muligheter for videreutvikling av løsningen. 

For at DLR skal kunne tas i bruk som en nasjonal løsning for hele sektoren, er det behov for å videreutvikle 
løsningen basert på de kravene og ønskene som er beskrevet i denne utredningen. Det er også behov for å bygge 
opp/skalere rollen som tjenesteleverandør til å håndtere hele sektoren. Det anses som vanskelig å øke bidragene 
fra institusjonene ytterligere. Høye fordelte kostnader pr. institusjon har vist seg å gjøre det vanskeligere å få med 
nye deltakere, dvs. at løsningen ikke tas i bruk av mange institusjoner/ ikke blir en nasjonal løsning, med alle de 
ulemper det har for muligheter for deling på tvers av institusjoner. 

Det synes derfor ikke mulig å etablere selve tjenesten på det nivå som forventes uten en mindre, sentral 
tilleggsfinansiering i minimum de to første årene. 

Behov for sentral finansiering (fra Kunnskapsdepartementet): 2 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. 

9.6.2 Støtte innføringen 
Som redegjort for i kap. 8.6.3 vil det være betydelige oppgaver knyttet til å innføre løsningen i sektoren for 
gjennom dette å oppnå et ønsket omfang av deling. Dette arbeidet består blant annet i å: 

• utarbeide innføringsstrategi og plan 
• utarbeide opplæringsplan, opplæringsmateriell og brukerdokumentasjon 
• utarbeide informasjon- og kommunikasjonsplan og informasjonsmateriell 
• utarbeide beste praksis prosess-/arbeidsflytbeskrivelser 
• utarbeide beskrivelser av ulike målgruppers roller og endringsbehov 
• utarbeide forslag til styringsstrukturer på den enkelte institusjon i innføring og drift 
• utarbeide maler og eksempler på gevinstrealiseringsplaner 
• avklare juridiske forhold rundt deling 
• gjøre avklaringer rundt felles lisenser m.m.  
• legge til rette for testing og øving i bruk av løsningen 
• samt å tilrettelegge for en god delingskultur  

 
Ansvaret for innføringen må ligge hos den enkelte institusjon og her må en påregne betydelig ressursbruk. De 
samlede kostnadene i sektoren kan reduseres dersom det etableres et sentralt prosjekt som koordinerer og 
produserer deler av det materiell som er nødvendig og som støtter, veileder og koordinerer de lokale innførings-
prosjektene. Ved å gjennomføre sentrale tiltak som nevnt ovenfor, skal det bli enklere for nye institusjoner som er 
klare for det, å ta det valgte LOR-et i bruk. Ved sentral finansiering vil flere institusjoner ta løsningen i bruk raskt og 
det vil gå raskere å få etablert LOR-et som en nasjonal løsning. Det kan også legge til rette for at løsningen brukes 
mest mulig likt i sektoren med de fordeler det har for god forvaltning av løsningen videre på løpende basis.  

Behov for sentral finansiering (fra Kunnskapsdepartementet): 3 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. 



   

 

 

 

9.6.3 Samlet finansieringsbehov 
Som del av Units satsingsforslag Digitalisering av utdanning til Statsbudsjettet for 2020 ble det søkt om midler til å 
starte et arbeid med å innføre felles LOR i sektoren. Hovedtyngden av innføringen av et felles LOR i sektoren var 
forutsatt gjort fra 2021. Arbeidsgruppen for denne utredningen har etter dette satsingsforslaget ble sendt inn, fått 
tydelige tilbakemeldinger fra referansegruppen (sektoren) om at flere institusjoner ønsker å ta løsningen i bruk så 
snart som mulig og at oppstart er ønskelig i 2019 eller senest i 2020. Det er derfor ønskelig å forsere oppstart av 
innføringen og dermed finansieringen til 2020. 

Samlet behov for sentral finansiering: 5 mill. kr første år og 4 mill. kr påfølgende år. 

9.6.4 Finansiering av tiltak for å bedre delingskulturen  
Det vil også være aktuelt å legge inn deling i LOR-et blant tildelingskriteriene i eksisterende programmer hos Diku. 
Programmet Digitalisering for utdanningskvalitet i høyere utdanning har i en årrekke oppfordret til åpen deling av 
læringsressurser som utvikles i prosjektene. Med et nasjonalt LOR vil det være aktuelt å gjøre dette obligatorisk. 

Sentral finansiering er spesielt aktuelt som insentiv for å sørge for at LOR-et har en basis av læringsressurser som 
holder høy pedagogisk og teknisk kvalitet. Dette er spesielt interessant for profesjonsfag som undervises ved en 
rekke institusjoner, og som dermed har spesielt stor nytte av deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers i 
sektoren. Disse kan lyses ut som et eget program under Dikus kvalitetsprogrammer. 

9.6.5 Finansiering av drift/forvaltning  
Finansiering av løpende drift og forvaltning kan dekkes av institusjonene som bruker det. Det finnes allerede 
egnede modeller for dette i sektoren. 

10 Muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer og i 
etter- og videreutdanning 

LOR-et bør la alle åpne ressurser være tilgjengelig for alle uten å kreve innlogging. Med innlogging kan en få tilgang 
til deler av de øvrige ressursene.  

Spesielt i et livslang læring-perspektiv er det naturlig å tenke seg et LOR som dekker både grunnskole, 
videregående skole og høyere utdanning. Grunnopplæringen og UH-sektoren har også et felles ønske om å få til en 
god overgang fra videregående skole til universitet- og høyskole for studentene. Det kan være tilfeller hvor lærere 
på videregående skoler kan ønske å få tak i læringsmateriell fra UH-sektoren for å forberede elevene på videre 
utdanningsløp.  

Både grunnopplæringen og UH-sektoren har ambisiøse og tydelige planer om digitalisering og ønsker om 
samarbeid og deling der det er mulig og hensiktsmessig. 

10.1 Grunnopplæringens arbeid med deling av læringsressurser 
Det foreligger ingen planer om å etablere en løsning for deling av undervisningsmateriell og ressurser for grunn-
opplæringen. Utdanningsdirektoratet utvikler mange støtteressurser til fagfornyelsen. Ressursene presenteres på 
udir.no og på nettsiden kompetanse.udir.no finnes det kompetansepakker innenfor flere fagområder. Det finnes 
også mye tilgjengelig materiell og ressurser for lærere på ulike nettsteder eksternt. Lærere har derfor god tilgang 
på undervisningsmateriell og ideer til undervisningen.  

Frem til 2017 hadde Utdanningsdirektoratet styringen av nasjonale sentre for blant annet lesing, skriving, nynorsk, 
matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, språklige minoriteter og fremmedspråk. Sentrene har nå tilholdssted 
hos ulike universiteter og høgskoler. Alle sentrene har egne nettsteder med undervisningsopplegg og ressurser for 
de ulike fagene, for eksempel https://lesesenteret.uis.no/ 



   

 

 

 

Statped har egne nettsider med innhold for elever med behov for særskilt tilrettelegging: 
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/. Der ligger det blant annet apper, 
spill, artikler, nettressurser, veiledere og konkretiseringsmateriell. 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne 
digitale læringsressurser for videregående opplæring.  

10.2 Utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer 
Grunnopplæringen og UH-sektoren har noe ulike behov for løsninger. Dette er blant annet fordi at i grunn-
opplæringen gjøres mye av produksjonen av læremidler av forlag og andre læremiddelutviklere mens i UH-
sektoren utvikles mer av læringsressursene av lærere i sektoren. Det LOR-et som er vurdert i denne rapporten, 
omfatter hovedsakelig læringsressurser som er egenutviklet av lærere i sektoren og ikke lisensbelagte tjenester fra 
kommersielle leverandører. En løsning som NDLA bygger derfor på et vesentlig annerledes konsept enn LOR-et 
som beskrives i denne utredningen. 

En god kultur for deling er beskrevet tidligere i denne utredningen som et av de viktigste suksesskriteriene for å 
lykkes med innføring av et felles LOR. Anbefalingen til innføring av et felles LOR i UH-sektoren er derfor å starte 
med enkel funksjonalitet først, og legge opp til en gradvis innføring mens det samtidig gis rom for modning og en 
innføringsprosess med endringsledelse som et sentralt element. Det antas å være en lavere terskel for lærere i UH-
sektoren å ta i bruk en løsning som er begrenset til UH-sektoren, enn å ta i bruk en større løsning som også 
omfatter grunnskole og der de fleste læringsobjektene ikke er relevante på tvers av utdanningsnivåer. Det kan 
være en ambisjon å utvikle et mer helhetlig økosystem for deling av alle typer læringsressurser på sikt.  

Selv om ønskene om samarbeid på tvers av utdanningsnivåene absolutt er tilstede, synes det som om grunn-
opplæringen og UH-sektoren på kort sikt har ulike planer for type løsninger som skal utvikles og tidsperspektivet 
for hva som er viktig å innføre når. I et litt lengre tidsperspektiv er det mulig at disse planene faller bedre sammen. 
Det anses derfor som hensiktsmessig at Utdanningsdirektoratet og Unit holder hverandre oppdatert om status og 
planer for videreutvikling av denne typen løsninger. Unit og Utdanningsdirektoratet bør vurdere muligheter for 
samarbeid på løpende basis og at løsninger bør utvikles og innhold organiseres på en måte som gjør at ulike 
utdanningsnivåer kan koble seg på hverandre sine løsninger ved behov på et senere tidspunkt. Dette innebærer 
blant annet å velge/utvikle modulære løsninger som følger relevante standarder. 

Det anses også som hensiktsmessig at grunnopplæringen og UH-sektoren har en felles standard for merking av 
læringsressurser. Grunnopplæringen har NS 4180 – Metadata for læringsressurser som for tiden er under revisjon. 
Det bør vurderes om Unit og Diku skal gjøre en innsats sammen med Standard Norges læringsteknologikomité for 
å gjøre standarden egnet også for høyere utdanning, ettersom et nasjonalt LOR vil ha behov for et slikt redskap når 
læringsressurser skal merkes for å sikre gjenfinning. 

10.3 Avklaring rundt etter- og videreutdanning 
Utredningen omfatter ordinær undervisning på universiteter og høyskoler i Norge. I hovedsak gjelder vurderingene 
i utredningen også for etter- og videreutdanning. Det kan imidlertid være begrensninger på deling fra ordinær 
undervisning til etter- og videreutdanning. Ordinære grader er finansiert av offentlige midler (derfor er også 
læringsressursene allerede betalt), mens studietilbud i etter- og videreutdanning er ofte brukerbetalte og det er 
ønskelig å unngå kryss-subsidiering.  

Det kan evt. lages spesielle avgrensninger/muligheter for merking av rettigheter i løsningen for å hensynta dette. 
Hvis løsningen skal være mulig å bruke for etterutdanning, må det være mulig å logge på med en annen 
autentiseringsløsning enn Feide. Dette kan f.eks. være ID- porten. 

Kompetanse Norge har fått i oppgave fra Kunnskapsdepartementet å utrede en digital plattform for etter- og 
videreutdanning. Det finnes per i dag ikke noen oversikt over hva som finnes av etter- og videreutdanningstilbud i 
offentlig eller privat sektor, eller hvilke av disse som er støtteberettiget. Det finnes heller ingen oversikt over hva 



   

 

 

 

slags tilbud som etterspørres av næringsliv og/eller individer. Det kan antas at både individer, næringsliv og 
utdanningstilbydere mangler relevant informasjon. Individene/næringslivet finner ikke relevante kurs og 
utdanningstilbyderne har mangelfull informasjon om hva som er ønsket av individer/næringsliv. Regjeringen har 
derfor besluttet at det skal utvikles en digital plattform for etter- og videreutdanning. Denne skal utvikles slik at 
den er kompatibel med utdanning.no og den digitale karriereveiledningstjenesten, og den skal være kompatibel 
med øvrige relevante digitale tjenester i andre underliggende virksomheter, som Unit og Lånekassen. I LOR-et som 
er beskrevet i denne rapporten vil det blant annet lagres hele emner. Disse kan synliggjøres i en slik digital 
plattform for etter- og videreutdanning. Denne plattformen bør derfor utvikles slik at den kan gjøre data fra UH-
LOR-et tilgjengelig i denne plattformen.  
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Vedlegg 1: Forslag til innføringsstrategi og plan 
Innføringsarbeidet bør basere seg på en målgruppeanalyse. Målgruppeanalysen bør ta utgangspunkt i mål-
gruppene definert i denne utredningen (lærer, student, institusjon og sektoren som helhet). Evt. andre 
interessenter bør legges til og behov hos ulike målgrupper bør beskrives nærmere.  

Innføringsstrategien bør basere seg på målgruppenes behov og ønsker og bør inneholde: 

1. Målbilde for LOR i sektoren som helhet og på den enkelte institusjon 
2. Rammebetingelser 
3. Samarbeidspartnere 
4. Suksesskriterier 
5. Risikovurdering med tiltak 

Innføringsstrategien vil virke sammen med det øvrige planverket: 

6. Overordnet plan for innføring 
7. Informasjons- og kommunikasjonsplan  
8. Opplæringsplan for ulike behov 

• Merking 
• Lisensiering 
• Rettighetsavklaring 
• Bruk og gjenbruk av digitale læringsressurser 

9. Opplæringsplan for ulike brukergrupper 
• Støttemiljøer 
• Kvalitetssikringsrollen 
• Lærere som skal 

• lage læringsressurser 
• dele læringsressurser 
• finne læringsressurser 

Planverket bør videre ha tiltak for endringsledelse for å sikre at alle målgrupper har forståelse for hvorfor en ny 
løsning skal tas i bruk, hva som er målet med å ta i bruk den nye løsningen, hva den består av, hvordan arbeids-
hverdagen deres vil endres som følge av at den nye løsningen skal tas i bruk m.m. Den bør også beskrive behov for 
atferdsendring der dette er aktuelt. 

Viktige aspekter å vurdere i en innføringsstrategi kan være: 
 

Rask innføring vs. gradvis innføring med modningsprosess 

En alternativ innføringsstrategi er å så raskt som mulig utvikle det som er nødvendig/ønskelig i valgt løsning og 
deretter gjennomføre en intensiv innføring på alle universiteter og høyskoler samtidig. Dette vil sikre at alle 
kommer i gang raskt og at gevinster kan høstes raskt.  

En annen innføringsstrategi er en mer gradvis innføring der de universiteter og høyskoler som er mest motiverte 
for det kommer i gang raskt og at videre utvikling av både løsning, dokumentasjon, metoder og maler for endring 
av arbeidsprosesser, gevinstrealisering m.m. utvikles og oppdateres løpende. Denne strategien legger i større grad 
til rette for at det enkelte universitet og høyskole kan ta løsningen i bruk når de har mulighet for det og er motivert 
for det. Den hensyntar ideen om at når brukere først blir vant til å bruke enkel funksjonalitet og dele i små 
grupper, vil det være enklere å ta i bruk ny funksjonalitet og dele i større fora. Å utvikle og modne delingskulturen i 
sektoren er fremhevet som et viktig suksesskriterium og en gradvis innføring forventes å passe best for å hensynta 
dette behovet. For innføring av felles LOR i sektoren anbefales en gradvis innføring over flere år. 
 



   

 

 

 

Deling i dybde eller bredde 

En mulig innføringsstrategi er å begynne med et fagområde der det er mange som allerede har en sterk delings-
kultur, med stor egenproduksjon av delbare læringsressurser, og innføre deling i stort omfang. Man vil kunne peke 
på gevinster man har kunnet ta ut, gjøre eventuelle justeringer i innføringsstrategien, før man starter innføring på 
andre fagområder. En annen tilnærming kan være å satse på en bred deling av innhold der alle oppfordres til å 
lagre mye innhold gjennom LOR, men å dele i hovedsak innenfor eget emne (i et lite domene), under ganske 
strenge lisenser. På denne måten får man mye innhold i LOR-et på kort tid og man kan videre arbeide med å dele i 
større domener og i åpnere lisenser. Det er også mulig å kombinere disse tilnærmingene. 
 

Grad av integrasjon og automatisering 

Det vil trolig være gunstig å etablere gode integrasjoner mot LMS og andre relevante løsninger for å forenkle 
innføringen. Det er i teorien mulig å gjøre LOR tilnærmet usynlig for brukere som betjener løsninger via integrasjon 
med LMS-ene. Man kan velge i hvor stor grad man skal oppfordre eller legge til rette brukere til å lage innhold via 
LOR. Tilsvarende bør integrasjoner mot medialager som f.eks. Mediasite, Kaltura og 23 video gjøre det enkelt for 
brukere å lagre og gjenfinne innhold. 
 

Kobling til pedagogisk merittering 

Det er mulig å koble arbeidet med pedagogisk merittering til innføring av LOR. Dette er en kobling som bør 
utforskes nærmere før en eventuell innføring. Det kan tenkes at lærere skal premieres for å dele og at innholdet 
deres blir brukt og ratet høyt, eventuelt premiere lærere for å bruke innhold delt av andre. 
 

Økonomiske insentivordninger 

Økonomiske insentivordninger kan være en del av innføringsstrategien. Dette kan bygges inn i eksisterende 
ordninger, som f.eks. Dikus midler til digitaliseringsprosjekter. 

 

 
Opplæringsplan, opplæringsmateriell og brukerdokumentasjon 
Det bør utarbeides opplæringsplaner for de ulike målgruppene og opplæringsmateriell og brukerdokumentasjon. 
Mye av denne dokumentasjonen kan utarbeides i det sentrale innføringsprosjektet og så kan de lokale innførings-
prosjektene gjøre lokale tilpasninger. 

 

Informasjon- og kommunikasjonsplan og informasjonsmateriell  

På samme måte kan det utarbeides en informasjon- og kommunikasjonsplan og tilhørende informasjonsmateriell i 
det sentrale prosjektet. De lokale innføringsprosjektene kan bruke dette som utgangspunkt for sitt informasjons-
arbeid. 
 

Beste praksis prosess-/arbeidsflytbeskrivelser og policyer 

Når universiteter og høyskoler tar i bruk et felles LOR, vil det være behov for endring av arbeidsprosesser og 
policyer, spesielt knyttet til hva som skal lagres i LOR og hva lagres i LMS. Prosesser og rutiner må beskrives og det 
må gis opplæring i dette. Standard prosess- og arbeidsflytbeskrivelser, beste praksis erfaringer fra universiteter og 
høyskoler som har tatt løsningen i bruk og opplæringsmateriell kan samles/utarbeides i det sentrale prosjektet. De 
lokale innføringsprosjektene kan gjøre evt. lokale tilpasninger av dette. 
 



   

 

 

 

Beskrivelser av ulike målgruppers roller og endringsbehov 

Et viktig suksesskriterium i god endringsledelse er at den enkelte interessent opplever at de står overfor noe som 
er håndterbart og at de forstår hvorfor en endring (innføring av et nytt system) skal gjennomføres og hva det betyr 
for dem som enkeltpersoner. Det kan derfor være hensiktsmessig med gode beskrivelser av hva som vil endres i 
hverdagen for ulike roller, når LOR-et tas i bruk. 
 

Gevinstkartlegging og gevinstrealisering 

Det er viktig å tydeliggjøre et gevinstbilde ved innføring av systemløsninger som f.eks. LOR. Det bør være mulig å 
peke på betydelige kvalitets- og effektiviseringsgevinster ved deling av digitale læringsressurser gjennom et LOR. 

Det ligger godt til rette for å utarbeide et felles opplegg for gevinstkartlegging og gevinstrealisering i sektoren. Mye 
av arbeidet kan gjennomføres i det sentrale prosjektet og så kan det være opp til den enkelte institusjon å gjøre 
sine siste tilpasninger og lokal innføring. Gevinster høstes lokalt. Det sentrale innføringsprosjektet kan legge til 
rette med metoder og maler for måling og oppfølging av gevinst-realisering.  
 

Avklare juridiske forhold rundt deling, felles lisenser m.m.  

Mange avklaringer rundt juridiske forhold, felles lisenser m.m, vil være hensiktsmessig å løse i fellesskap for 
universiteter og høyskoler. Det kan løses i det sentrale innføringsprosjektet. 
 

Legge til rette for testing og øving i bruk av løsningen 

Det bør tilbys arenaer for prøving og feiling og øving på bruk av løsningen for de aktuelle målgruppene. Dette er 
spesielt viktig under innføringen, men er også nyttig for opplæring som del av den daglige virksomheten i 
fellesskapet rundt løsningen. For de lokale innføringsprosjektene kan det være nyttig å ha felles arenaer for testing 
og øving sammen med andre universiteter og høyskoler som bruker eller er i ferd med å ta i bruk LOR-et. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.08.2019    
Saksnummer 36/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   x  

     
Saksansvarlig Ann Elisabeth Wedø   
Saksbehandler Vegard Moen    

Digitalt system for emneevaluering – felles anskaffelsesprosess 

Bakgrunn 
Det finnes flere løsninger for emneevaluering i norsk UH-sektor i dag. Løsningene som er i bruk 
medfører mye manuelt arbeid, er i liten grad integrert med LMS-ene eller andre systemer, og 
mangler til dels funksjonalitet. Det finnes flere gode løsninger for emneevaluering i markedet. 
Denne type løsninger griper inn i institusjonenes kvalitetssystemer og er ikke LMS-
funksjonalitet, men må gjerne kunne integreres med LMS-ene.  
 
Mange institusjoner ønsker en felles prosess for å anskaffe en digital løsning for 
emneevaluering. Dette er et modent grasrotinitiativ som støttes av prioriteringsrådet for 
undervisningsnære tjenester og av fagutvalget for utdanning. Unit vil derfor gjennomføre en 
felles anskaffelse i tråd med etablert praksis for fellesanskaffelser. 
 

Vurdering 
Flere institusjoner har piloter for emneevaluering fra større internasjonale leverandører og 
kommer til å anskaffe løsninger lokalt om det ikke blir en felles anskaffelsesprosess. Mange 
institusjoner ønsker derfor at det etableres et samarbeid om dette. I en undersøkelse om 
ønsker om tilleggsmoduler til Canvas, var dette det området flest institusjoner ville ta tak i. 
 
Det er flere grunner til at institusjonene ønsker at det gjøres en felles innkjøpsprosess:  
• Kostnadene til gjennomføring av innkjøpet vil være lavere  
• Oppnå bedre priser hos leverandører ved å være mange  
• Samarbeid om integrasjoner etter at løsning er anskaffet  
• Samarbeid om opplæring og god bruk av løsningene  
• Samarbeid om ROS 
• Samarbeid om leverandøroppfølging  
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Gjennomføring av prosess for felles anskaffelse 
I tråd med etablert praksis for fellesanskaffelser inviterer Unit sektoren til et 
innkjøpssamarbeid og en felles prosess for utarbeiding av kravspesifikasjon. Arbeidet vil ta 
utgangspunkt i overordnede krav som en arbeidsgruppe nedsatt gjennom sektorens Canvas-
samarbeid har laget allerede. Rammeverket for innkjøpsprosessen er klar fra Units side. 
Sektoren inviteres til deltakelse i to trinn, først en tentativ påmelding, så en bindende 
påmelding.    
 
Et felles innkjøp finansieres i tråd med etablert praksis for fellesanskaffelser, gjennom å 
fakturere deltakende institusjoner etter 70/30 modellen. (30% fastpris, 70% etter FTE). 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og stiller seg bak at prosjektet innlemmes i den 
nasjonale prosjektporteføljen.  
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  Styring av tjenesteutvikling   X  

     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Ole-Jon Lund    

Status eksisterende digitaliseringsportefølje 

Bakgrunn 
Unit har etablert en felles portefølje og porteføljestyring for koordinering og oppfølging av 
nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og 
beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt 
skal presenteres hvert kvartal. 
 
 

Vurdering 
Unit har samlet inn informasjon om pågående felles prosjekter i sektorene, basert på 
statusrapportering og kommunikasjon med de omfattede prosjektene. Porteføljen består av 
13 fellesprosjekter med en total finansieringsramme i størrelsesorden 580 millioner kroner. 
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Felles prosjektportefølje per april 2019: 

 
 
Arbeidslivsportalen: Status gul skyldes uavklart langsiktig finansiering, se egen sak 33/19. Ved 
en eventuell beslutning om finansiering som fellestjeneste vil status settes til grønn. 
 
Samordna opptak til fagskoler: Prosjektet er i gjennomføringsfase, men er forsinket med sine 
leveranser på grunn av manglende tilgang på utviklerressurser i 2018 og 2019. Tiltak for å 
styrke utviklingskapasiteten både på kort og lengre sikt er igangsatt. 
 
Nasjonalt Vitenarkiv: Prosjektet er startet opp på bakgrunn av tildeling av midler fra KD, og tas 
inn i fellesporteføljen. Det er for øyeblikket i planleggingsfase, med forventet overgang til 
gjennomføringsfase i slutten av Q3. 
 
Konseptutredning av fremtidig infrastruktur for data, registre, analyse og statistikkpublisering: 
Kunnskapsdepartementet har bestilt en konseptutredning av fremtidig infrastruktur for tilgang 
til data for viderebruk til forskning, analyse og utredning, statistikk, politikkutforming og 
virksomhetsstyring i sektoren. Det er tildelt midler over statsbudsjett. Rapporten overleveres 
22.11.2019. 
 
Kommende prosjekter: 

 
 
Se egen sak 38/19. 
 

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

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Finansierings-

ramme (MNOK)

Finansieres 

av

Målbilder i 

handlingsplanen Tidsramme

BOTT: HR BOTT Adm og ledelse Planlegging Grønn Under avklaring BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT Adm og ledelse Gjennomføring Grønn 134 NOK BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT Adm og ledelse Gjennomføring Grønn 152 MNOK BOTT MA1 2018-2022

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-

helse
Forskning Gjennomføring Grønn 108 MNOK HOD MF1 2017-2020

Nasjonal infrastruktur for 

bibliometri (NIB)
Unit Forskning Gjennomføring Grønn 3 MNOK (årlig) Unit MF3, MF6 2017-2020

Produktutvikling: Cristin Unit Forskning Gjennomføring Grønn 15 MNOK Unit MF2, MF3, MF6 2017-2021

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Planlegging Grønn 10,4 MNOK Unit MF1, MF2, MF3 2019 - 2020

Felles prosjekt for identitets- og 

tilgangsstyring (IAM)
Uninett IMD Planlegging Grønn 6 MNOK

BOTT, Unit, 

Uninett

MIMD1, MIMD2, 

MIMD3
2018-2023

Konseptutredning av fremtidig 

infrastruktur for data, registre, 

analyse- og statistikkpublisering 

Unit IMD Gjennomføring Grønn 8 MNOK Unit MIMD3, MIMD2 2019 - 2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjonssikke

rhet
Gjennomføring Grønn 70 MNOK Unit

MIS1, MIS3, 

MIS4, MIS5, MIS6
2019 - 2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Gul 35 MNOK
OsloMet, 

Difi

MU1, MU5, MU6, 

MU8
2018-2020

Produktutvikling: Felles 

studentsystem (FS)
Unit Utdanning Gjennomføring Grønn

1 MNOK (årlig, 

API)
Unit

MU1, MU3, MU5, 

MU7, MU8
2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Gul 11 MNOK Unit MU3, MU6, MU8 2017-2020

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Finansierings-

ramme (MNOK)

Finansieres 

av

Målbilder i 

handlingsplanen Tidsramme

Beslutningsstøtte Unit Adm og ledelse Konsept N/A Ikke avklart Ikke avklart MA2 2019 - 2021

Datadeling Unit IMD Konsept N/A Ikke avklart Ikke avklart MIMD2, MIMD3 2019 - 

Klientdrift Unit IMD Konsept N/A Ikke avklart Ikke avklart MIMD1, MIMD2 2019 -

Studentmobilitet Unit Utdanning Konsept N/A Ikke avklart Ikke avklart
MU1, MU5, MU6, 

MU8
2019 - 2020

Nasjonal samordning av 

masteropptak
BOTT Utdanning Planlegging N/A Ikke avklart Ikke avklart MU3, MU6, MU8 2019 - 2022 
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Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.08.2019    
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Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   x  

     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

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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1. BAKGRUNN 

Digitaliseringsstyret vedtok sektorenes handlingsplan for digitalisering den 11. april 2019. I kap. 5 
Administrasjon, ledelse og kontorstøtte er to områder prioritert:  
   

1. Administrative fellestjenester til UH-sektoren (Initiativ A1-A3)  
Fellessystemer for økonomi og lønn, saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning, samt strategisk HR 
etableres for universitet- og høyskolene.   
   

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 1 ble da tatt inn som en del av den felles porteføljestyringen. Området er under arbeid med BOTT 
som ansvarlig for realisering av løsningene og hvor Unit vil ta koordineringsansvaret for at hele sektoren 
deltar i fellestjenestene.  
   
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:  

"Handlingsplanen skal føre til bedre tjenester for høyere utdanning og forskning. Fagutvalgene 
utarbeider initiativer og tiltak innenfor sine områder, og Digitaliseringsstyret prioriterer gjennom 
porteføljestyringen. Fagutvalgene bidrar med både brukerforankring og ekspertkompetanse. For å 
sikre at brukeren settes i sentrum, vil sluttbrukere involveres i enkeltprosjekter. Styringsmodellen 
sikrer medvirkning fra institusjonene på alle nivå. "  

 

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 igangsette en 
konseptfase. for avklaring av behov og identifisere gevinster. Dette mandatet beskriver hva som må 
avklares før konsept velges. 

2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 
Det overordnede behovet er formulert innledningsvis, og er hentet fra handlingsplanen, initiativ A5, se 
innledning pkt 2.  Dette kan utdypes som følger: 
 
Fokus på analyse av, samt sammenstilling av de data man har innenfor administrasjon, utdanning og 
forskning er økende. Sektoren har i dag tilgang på noen sentrale data fra forsknings- og utdanningssiden, 
bl.a gjennom DUCT og Star, mens for det administrative området er det ikke tilrettelagt for tilgang til 
sentrale data. Ved etablering av flere fellestjenester på det administrative området vil det bli enklere å 
tilrettelegge for slike muligheter. Gode, felles data og analysemetoder er strategisk viktig for 
institusjonenes oppfølging av egen virksomhet og som underlag for beslutningsstøtte.  
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Det er behov for løpende oppfølging av definerte indikatorer, både kvalitative og kvantitative. Det er også 
behov for å se indikatorer på tvers av institusjoner sett fra eier KD.  
 
Virksomhetene har behov for å utvikle egne rapporter og analyser på områder hvor de har behov for 
ytterligere informasjon. 

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

 
Faglig og administrativ ledelse har tilgang til informasjon slik at de kan være pådriver og katalysator for å 
følge opp og gjennomføre strategiske og finansielle målsetninger for hele virksomheten.  
 

Faglig og administrativ ledelse tilbys systemstøtte med nødvendig datagrunnlag for å analysere og bygge 
opp styringsinformasjon (kvalitativ og kvantitativ)  
 
Det vil bli etablert felles datadefinisjoner, masterdata på utvalgte områder og felles sentrale parametere 
etter institusjonenes og departementets behov.   
 
Sammenstilling av sentrale datakilder i sektoren innenfor forskning, studie og administrasjon (økonomi, HR 
og annet) vil bli tilgjengeliggjort. 

 
Dette innebærer at det etableres en felles løsning/plattform med basis funksjonalitet, med muligheter for 
at virksomhetene kan utvikle/tilpasse løsninger på toppen etter egne behov. Dette gir institusjonene stor 
grad av fleksibilitet.   

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 

Konseptutredning av fremtidig infrastruktur for tilgang til data om KDs sektor 

Konseptutredningen skal se på alternative konsepter for en infrastruktur som skal gi en mer effektiv og 

sikrere tilgang til data om KDs sektor som danner kunnskapsgrunnlag for ulike formål som forskning, 

utredning og analyse, politikkutvikling, virksomhetsstyring, innovasjon og formidling av kunnskap til 

allmennheten. Datatilfanget omfatter alt av dataproduksjon innenfor KDs sektoransvar knyttet til livslang 

læring, forskning og integrering. 

Studie- og virksomhetsanalyse, Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Stavanger har fått innvilget støtte fra DIFIs medfinansieringsordning. Formålet med 

prosjektet er å utvikle nye digitale tjenester for styring og utvikling av virksomheten og studiene. 

Løsningene vil innebære vesentlige tidsbesparelser i forbindelse med rapportering og hindre at en større 

del av de ansatte må brukes i administrativt arbeid, som følge av nye krav til utdanningsinstitusjonene, m.a. 

gjennom europeiske standarder og retningslinjer som er implementert i norske forskrifter for sektoren. 

Løsningene vil ha potensiale for gjenbruk i utdanningssektoren. 
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Datavarehus UiB/UiO/UiT 

Unit har over en lang periode levert en datavarehustjeneste til UiO og UiB med hovedfokus på 

økonomidata. Denne tjenesten ønskes videreført når det nye økonomisystemet UBW levert av DFØ fra 1. 

januar 2021 innføres. UiT ønsker også tilgang på den samme tjenesten. 

I den forbindelse er det igangsatt et prosjekt for omskrivning av den nåværende datavarehustjenesten 
tilpasset økonomidata fra UBW via DFØ. Datavarehuset vil i tillegg ha enkelte datakilder fra SAP og innkjøp 
via DFØ. 

Prosjektet DV-UiB-UiO-UiT vil gi nyttige erfaringer for en felles fremtidig tjeneste for beslutningsstøtte. 

Andre sammenhenger 

Initiativet forutsetter samarbeid med området IMD med hensyn på felles datadefinisjoner og masterdata. 
Det er også koblinger til initiativene «Gode rapporter og beslutningsstøtte (F9)» og «Læringsanalyse (U4)».   

Det er planlagt konseptfaser for en Nasjonal muliggjørende plattform og for Integrasjonsarkitektur og 

masterdata. Koordinering mot disse initiativene vil være viktig. 

For pågående og planlagte utviklingsprosjekter er det først og fremst sentralt at løsningene designes slik at 
de kan inngå i en fremtidig plattform uten altfor mye omskriving.  

I første omgang vil konseptet omhandle administrative data. 

 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 

Det er mange lokale initiativer og prosjekter på området og det er etterspurt et felles initiativ fra flere 
institusjoner. Det er derfor naturlig med direkte involvering fra et utvalg av disse, både for bedre 
kompetanseutnyttelse og sterkere brukerinvolvering.  

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 

Det vil ikke være behov for konsulentbistand for å gjennomføre konseptfasen. Ved et eventuelt prosjekt for 
realisering av tjeneste kan det bli behov for ekstern bistand og anskaffelser i markedet. Dette vil bli 
tydeligere i konseptfasen. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 

I «En digital offentlig sektor, digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025» 1 er en av målsetningene 

økt deling og gjenbruk av data for verdiskapning, se kap.3. Her beskrives data som en ressurs som kan 

utnyttes bedre og tilgangen til store mengder data åpner for helt nye måter å løse oppgaver på. Det 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/sec1 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/sec1
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produseres stadig mer informasjon og teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens gir nye 

muligheter for analyser og bruk av dataene på en måte som bidrar til verdiskapning. Dataene samles gjerne 

i «datasjøer» hvor data kan samles og analyseres. Dette er også viktig for vår sektor med tanke på de 

dataene vi forvalter. 

Kapittel 2 i handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning gir en ramme for hva som skal 

etableres som fellestjenester, er det tatt et utgangspunkt i at jo nærmere kjerneoppgavene til 

institusjonene tjenestene ligger, jo større skal tilretteleggingen for innovasjon, lokal styring og valgfrihet 

være: 

• Dess nærmere administrative prosesser og støtteprosesser, skal arkitekturen og løsningene være 

standardiserende fellestjenester. Disse må også realiseres som plattformer som nye tjenester igjen 

kan bruke. 

• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser, skal arkitekturen og løsningene være fleksible, 

muliggjørende plattformer og valgfrie fellestjenester, med sterk grad av institusjonelt selvstyre.  

Dette mandatet omhandler en tjeneste nær administrative prosesser og støtteprosesser, og dermed en 

standardiserende fellestjeneste.  

Handlingsplanen gir også følgende prinsipper for realisering: 

• Sett brukeren i sentrum. 

• Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. Prototyping og utprøving foran utredning. Bruk 
tverrfaglige team i størst mulig grad. 

• Data lagres kun én gang og skal gjøres tilgjengelige for gjenbruk. 

• Bygg inn sikkerhet og personvern i løsningene. 

• Sikre kontroll på tilgang til data og ressurser. 

• Sky først: Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester 
gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør offentlig sektor velge slike 
tjenester. 

• Offentlig sektor skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer 
effektivt 

Andre relevante føringer kan være bruk av nasjonale felleskomponenter, samsvar med nasjonale 
arkitekturprinsipper, og bruk av nasjonale standarder.  

3.5. Virksomhetsarkitektur 

Det er definert syv overordnede «IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor»2 som skal fungere som felles 
retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor. Prinsippene er ytterligere konkretisert for universitets- 
og høgskolesektoren i «Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren»3.  Spesielt 

 
2 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper/it-
arkitekturprinsipper  
3 https://www.uninett.no/sites/default/files/webfm/arkitekturprinsipper%20UH%20V18.pdf  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper/it-arkitekturprinsipper
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper/it-arkitekturprinsipper
https://www.uninett.no/sites/default/files/webfm/arkitekturprinsipper%20UH%20V18.pdf
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relevante for et arbeid med autoritetsregistre for forskning synes prinsippene om tilgjengelighet og 
interoperabilitet. 
 
Det pågår viktige aktiviteter innenfor områdene masterdata, integrasjonsarkitektur samt store 
fellesprosjekter innenfor økonomi/lønn og saksbehandling/dokumentasjonsforvalting som må hensyntas. 

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

NSD driver tjenesten DBH som utarbeider statistikk og analyser. Dette er tilgrenset til arbeidet i denne 
konseptutredningen og må undersøkes nærmere. For øvrig har NSD i den siste perioden blitt evaluert av en 
ekstern gruppe. Gruppen har levert en sluttrapport som er på høring nå. I konseptfasen må rapporten og 
høringsinnspillene vurderes. 

5. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

Eier: Unit ved avdelingsdirektør Anders Reitan 

Prosessleder: Ole Martin Nodenes er prosessleder for arbeidet. Prosessleder sørger for fremdrift gjennom 
utarbeidelsen av delleveranser. Prosessleder planlegger aktiviteter for gjennomføring av arbeidet og 
involverer bidragsytere etter behov. 

En faggruppe fra UH-sektoren bestående av ressurser fra både store, mellomstore og små institusjoner. 
Denne gruppen bidrar til gjennomføring av arbeidet på grunnlag av planlagte aktiviteter og involvering. 
Grad av involvering per ressurs er presentert i oversikten under. 
 

Rolle Navn Antatt ressursbruk 

Eier Anders Hansteen Reitan, Unit 10 timer ved oppstart og avslutning 
 

Prosessleder Ole Martin Nodenes, Unit I snitt 8 timer pr. uke i prosjektperioden 

Fagressurser fra 5-6 
institusjoner 

Må avklares,  I snitt 2 timer pr. uke i prosjektperioden 

   
IT løsningsarkitekt NN, Unit I snitt 4 timer pr uke i prosjektperioden 

Andre Fagdirektør administrative 
tjenester, Tor Holmen, Unit 

I snitt 4 timer pr. uke i prosjektperioden, 

inkludert forankring og involvering av fagutvalg 

for administrasjon, ledelse og kontorstøtte, 

samt ledere ved universiteter og høgskoler. 

 

 

5.2. Interessenter i konseptfasen 

 

Interessenter  Type involvering Suksesskriterier 



 
 Mandat for konseptfase  

 

 Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.2  
 9 

Sektorinterne interessenter   

Fagutvalget for 
administrasjon, 
ledelse og 
kontorstøtte 

 Forankring, strategiske råd og 
veivalg 

 

Fagressurser og 
ledere ved 
Universiteter og 
høgskoler 

 Involvering, erfaringer og 
spesifisering av behov. 
Forankring av gevinster og 
lønnsomhet 

 

NSD  Avklaringer vedr DBH og 
grensesnitt 

 

Unit, ved avdeling 
for administrative 
tjenester og 
strategisk innkjøp 
samt strategi og 
styring 

 Styring. Forankring av 
gevinster og lønnsomhet. 
Detaljert kost/nytte 
diskusjoner 

 

Eksterne interessenter  

Leverandører    

Samarbeids-
partnere 

   

 

5.3. Resultater fra konseptfasen 

Leveranser fra konseptutredning: 

Prosjektforslag til oppstart av planfase for utvalgte større tiltak og prosjektplan (fremlegges til beslutning i 
B2), inkludert: 

1. Oversikt over kundenes og andre interessenters behov  
2. Løsningsskisser for alternative løsninger 
3. Kost/nytte vurdering av alternativene inkl 0-alternativet 
4. Alternative gjennomføringsstrategier  
5. Risikobetraktning av løsninger og gjennomføringsstrategier 
6. Forutsetninger for vellykket gjennomføring 

 

5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Konseptfasen vil løpe fra september 2019 til medio desember 2019. 
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Arbeidet gjennomføres med interne ressurser (Unit og institusjonene), som estimert i pkt 5.1. Kostnadene 
foreslås dekket av deltakende institusjoner i første omgang og er ikke kostnadsberegnet. Det er derfor ikke 
identifisert behov for egen finansiering. Det er forutsatt at arbeidet kan gjennomføres uten store behov for 
reiseaktiviteter. 

 

5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

Det er svært viktig å benytte prinsippet; tenk stort og start smått. Dette tilsier at man må skissere et 
målbilde/målarkitektur. Her vil det bli diskusjoner med eksterne aktører som kjenner området godt, 
f.eks Gartner. Det er også gjort en vurdering av dagens datavarehusarkitektur, med forslag til 
forbedringer, av ekstern konsulent, som må tas med i vurderingen. Det er gjort mange mindre og 
gode tilnærminger i sektoren allerede, og det er stor interesse for å samarbeide på området. Det er 
viktig å lære av, og gjenbruke det som allerede er gjort. Alle vurderinger ang konsepter må sikre at 
det tilfredsstiller det reelle behovet best. 
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6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

[Før dette mandatet legges frem for godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-
behandling bør sjekklisten for BP1 gjennomgås av forslagsstiller for å verifisere at innholdet i 
mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en positiv BP1-beslutning. Kommenter eventuelle punkter der 
det er uklarheter eller spesielle forhold som må avklares i forbindelse med behandlingen ved BP1. 

I forbindelse med BP1-behandlingen kan disse kommentarene naturligvis oppdateres, i likhet med 
resten av dokumentet.] 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 
Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien?  

3 
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke sektorene? 

 

4 
Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et 
prosjekt eller som en linjeoppgave? 

 

5 
Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

 

6 
Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem 
utredningen skal finansieres? 

 

7 
Er det behov for mer informasjon før det kan fattes 
en beslutning? 
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7. VEILEDNING – MANDAT FOR KONSEPTFASEN 

Hva er et mandat for konseptfasen? 
Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en utredning av et 
mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til et prosjekt. 

Formål med mandatet: 
Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller idéen som 
skal utredes, og de rammebetingelsene som gjelder for konseptfasen. 

Hvem utarbeider mandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som er ansvarlig for 
forslaget. 

Når utarbeides mandatet? 
Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet 
oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektforslaget, og senere av 
styringsdokumentet. 

Hvem mottar mandatet? 
Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte virksomhetsledelsen. 
Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i 
ledelsen. 

Hvordan skal dokumentmalen brukes? 

Malen hjelper deg til å passe på at du har fått med alt som dokumentet bør si noe om, og til å få en god 

struktur i dokumentet som gjør det lettlest og oversiktlig. Alle prosjekter er forskjellige, så det er ikke 

sikkert at alle punktene i malen er like relevante for ditt prosjekt. Uansett vil malen ha en verdi som 

«sjekkliste» for hva som kanskje bør omtales i dokumentet. Hvis et punkt overhodet ikke er relevant for ditt 

prosjekt, skriver du bare «Ikke relevant». Hvis det er noe du ønsker å dokumentere som ikke fanges opp av 

malen kan du gjerne legge inn et nytt punkt.  

 

 



 
 Mandat for konseptfase  

 

 Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.2  
 1 

 

Mandat for konseptfasen 

 

STUDENTMOBILITET 

 

 

 

 

 

 

 

Denne fylles ut ved behandling, ved BP1:  
Prosjektnummer: Saksnummer:  

   

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

16.08. 2019 <navn> <navn> 

Beslutning: 

 

➔ Starte en konseptfase 

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Leder av utredningsarbeidet:  

Andre:  

<dato> 

Signatur ved godkjenning (BP1): 
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1. BAKGRUNN 

I dag har om lag 15 % av norske kandidater som avlegger en grad ved norske universiteter gjennomført et 
utvekslingsopphold som en del av graden sin. Tallene har også tendert til å stagnere eller til og med sunket 
noe de siste årene. De politiske målsettingene fra både EU og KD er at andelen skal øke betraktelig 
framover; målet er 20 % innen 2020, og 50 % på sikt. De fleste utdanningsinstitusjonene har selv 
inkorporert disse målene i egne strategier, og enkelte setter seg enda mer ambisiøse mål. Det er uansett et 
godt stykke igjen til vi når målene, og tiltak må iverksettes dersom de skal nås. 
 

• Kvalitetsmeldingen1 legger opp til at 20 % av studenter som avlegger en grad i Norge skal ha 
vært på utveksling. 

• Kunnskapsdepartementet har vedtatt en nasjonal handlingsplan for økt deltagelse i Erasmus+2, 
hvor det forventes at norske utdanningsinstitusjoner i større grad benytter seg av 
finansieringstiltakene i programmet, inkludert at de sender flere studenter og ansatte på 
utveksling.  

• Det er mer detaljerte krav til utvekslingsavtalers faglige forankring og tilknytning til 
studieprogrammer i tilsynsforskriften3.  

• Unit er partner i prosjektet Eramsus Without Papers 2.04. Gjennom dette prosjektet har vi 
bundet oss til å tilrettelegge for at norske institusjoner som bruker FS skal kunne koble seg på 
nettverket for utveksling av strukturerte data om studentutveksling. Prosjektet løper fram til 
2020. Unit har vært ansvarlig for datamodellering innenfor EWP, samt for definisjoner av 
API’er.  

• En rekke norske utdanningsinstitusjoner har satt seg ambisiøse mål for internasjonalisering og 
studentutveksling, som kommer til uttrykk gjennom strategier og handlingsplaner. Under 
finnes et lite utvalg av institusjonenes må fra strategier og handlingsplaner:  

o UiB: mål i handlingsplan for internasjonalisering om at minst 40 % studentene som 
avlegger en grad ved UiB ha hatt et utvekslingsopphold i utlandet som del av 
gradsutdanningen5. 

o NTNU: Internasjonalisering er ett av innsatsområdene i NTNU sin strategi for 2018-
20206, og et mål er å øke andelen gradsstudenter som tar et studieopphold ved et 
utenlandsk lærested.  

o OsloMet: OsloMet har siden 2016 gjennomført et internasjonaliseringsprosjekt, hvor 
økt studentutveksling er ett av delprosjektene. I den nye strategien som varer til 2024 
skal OsloMet ha et tydelig internasjonalt preg, som blant annet oppnås gjennom å 
legge bedre til rette for inn- og utveksling av studenter7.  

o Høgskolen i Volda: Høgskulen i Volda har som mål i sin overordene strategiplan (2017-
2020)8 å være blant de beste på studentutveksling. Dette skal de blant annet gjøre 

                                                             
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf   
2 https://www.siu.no/publikasjoner/Alle-publikasjoner/nasjonal-handlingsplan-for-norsk-deltakelse-i-utdanningsdelen-av-erasmus  
3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137#KAPITTEL_2, §2-2 (7) og (8). 
4 https://www.erasmuswithoutpaper.eu/about-us  
5 https://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering-2016-2022#a-innsatsomr-de-uib-i-verden  
6 https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=990c7ff0-15ed-403e-b471-22c9406235a7&groupId=314472  
7 https://tilsatt.hioa.no/strategi2024  
8

 https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Strategiplan%20for%20H%C3%B8gskulen%20i%20Volda%202017%202020_revidert%2008.03.2018.pdf   

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://www.siu.no/publikasjoner/Alle-publikasjoner/nasjonal-handlingsplan-for-norsk-deltakelse-i-utdanningsdelen-av-erasmus
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137#KAPITTEL_2
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/about-us
https://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering-2016-2022#a-innsatsomr-de-uib-i-verden
https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=990c7ff0-15ed-403e-b471-22c9406235a7&groupId=314472
https://tilsatt.hioa.no/strategi2024
https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Strategiplan%20for%20H%C3%B8gskulen%20i%20Volda%202017%202020_revidert%2008.03.2018.pdf
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gjennom å benytte Erasmus+ til å øke studentutvekslingen.  I handlingsplanen for 
internasjonalisering er målet 30% studentutveksling innen 20209.   

o Nord universitet: Nord universitet har som mål i sin strategi fram mot 2020 å øke 
internasjonaliseringen, blant annet ved å tilrettelegge for økt internasjonal mobilitet i 
alle gradsstudier10. 

Unit foreslår at det arbeides med å digitalisere arbeidsprosesser for studentutveksling; både interne 
arbeidsprosesser og prosesser som omfatter utenlandske partneruniversiteter. Før en kan arbeide med 
konkrete digitale løsninger bør en kjøre et prosjekt for å kartlegge alle arbeidsprosesser og standardisere 
dem. Et prosjekt bør utrede aktuelle konsepter for digital løsning, og for å kunne realisere en digital prosess 
er det viktig med et godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.  

2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 
Administrasjon av utveksling er preget av mye manuelt arbeid. Store mengder papirer og registreringer av 
samme de opplysningene registreres i mange systemer. Arbeidsprosessene er også preget av at mange er 
involvert i deler av prosessene. Informasjonsflyten mellom studenten og egen institusjon, samt internt på 
egen institusjon og mellom egen institusjon og partnerland oppleves som ukoordinert og fører til en del 
frem og tilbake. Institusjonene melder derfor at de har behov for å forbedre arbeidsprosessene og at de 
trenger verktøy som bedre støtter opp om de prosessene som eventuelt må forbli fragmenterte. De 
trenger også verktøy som skjermer studenten fra denne fragmenteringen, som av studenter oppleves som 
svært forvirrende og som skaper usikkerhet11. 

Erasmus+ og Nordplus dikteres av relativt strenge og detaljerte krav til rutiner og dokumentasjon for 
gjennomføring av utvekslingsprosjekter. Dette legger mange føringer på hvordan institusjonene kan 
arbeide med studentutveksling. Institusjonene trenger å kunne bruke mer tid på å tilrettelegge bedre for 
utveksling i sine studieprogrammer12. Dette både for å sikre bedre faglig forankring av utvekslingsopphold 
og for å skape tydelige forventninger til studenten om at utveksling er normen13. Disse tiltakene er det 
forventet at institusjonene gjennomfører, jf. krav til utvekslingsavtaler i ny studietilsynsforskrift. For å 
kunne gjøre dette, vil det å effektivisere administrative arbeidsprosesser kunne frigjøre tid til dette 
kvalitative arbeidet. Institusjonene trenger å frigjøre tid til oppfølging, veiledning og informasjonsarbeid 
rettet mot studentene for å gi de den hjelpen og motivasjonen de trenger for å velge å reise ut.  

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 
Unit ønsker å bidra til å digitalisere arbeidsprosesser for studentutveksling; både interne arbeidsprosesser 
og prosesser som omfatter utenlandske partneruniversiteter. For å kunne gjøre dette er det viktig at 
arbeidsprosesser standardiseres på tvers av utdanningsinstitusjoner, for å optimalisere arbeidsmåter og 
sikre at beste praksis blir utført på alle institusjoner. Det vil gi bedre kvalitet i arbeidsprosessene og bedre 

                                                             
9

 https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Handlingsplan%20for%20internasjonalisering%202018_2020_endeleg%20versjon .pdf  
10 https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/tall-og-fakta/Documents/Nord-universitet-Strategi-2020.pdf  
11 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/fire-perspektiver-paa-utveksling/studenten 
12 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/organisering-og-tilrettelegging 
13 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/motivere-studenter-til-aa-reise-ut 

https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Handlingsplan%20for%20internasjonalisering%202018_2020_endeleg%20versjon.pdf
https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/tall-og-fakta/Documents/Nord-universitet-Strategi-2020.pdf
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/fire-perspektiver-paa-utveksling/studenten
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/organisering-og-tilrettelegging
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/motivere-studenter-til-aa-reise-ut
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oversikt over relevante data og opplysninger som trengs for å utføre arbeidsoppgavene. Når data og 
opplysninger utveksles digitalt er kvaliteten og validiteten på dataene sikrere. Ved en digitalisering av 
studentutveksling vil ressurser bli frigjort fra administrative arbeidsprosesser slik at det frigjøres tid til å 
følge opp studentene kvalitativt. Forenklede prosesser for utveksling av essensielle data vil også kunne gi 
bedre samarbeid med internasjonale partnerinstitusjoner.  

Før en kan arbeide med konkrete digitale løsninger bør en kjøre et prosjekt for å kartlegge alle 
arbeidsprosesser og standardisere dem. Prosjektet bør utrede aktuelle konsepter for digitale løsninger. 
 
Oppsummert skal konseptfasen avklare hvorvidt det er mulig, og evt. planlegge for, å oppnå følgende 
gevinster gjennom et prosjekt: 

• Flere studenter i studentutvekslingsprogrammer og mobilitetsordninger 

• Redusert antall helmanuelle og papirbaserte arbeidsoppgaver knyttet til studentutveksling. 

• Mer effektive arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling 

• Frigjorte ressurser ved å forenkle og effektivisere administrative arbeidsprosesser. 

• Bedre kvalitet på informasjonen og opplysningene som utveksles i forbindelse med 
studentutveksling  

• Bedre oversikt over relevant informasjon fra partnerinstitusjoner; institusjonsinformasjon, 
emneinformasjon, nominasjons- og opptaksrutiner, læringsavtaler, utvekslingsperiodens 
varighet, oppnådde resultater.  

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 
Konseptfasen bør ta sikte på å kartlegge andre pågående prosjekter på området. Erfaringer og innsikter på 
området kan hentes fra bl.a.:  

• Erasmus Without Papers 2.014. 

• Oppfølging/viderføring av EMREX15. 

• Oppfølgingen/videreføringen av Diku sitt utmobilitetsprosjekt 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 
Samarbeid med andre virksomheter er aktuelt, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt samarbeid 
vil være en forutsetning for å lykkes, siden studentmobilitet over landegrenser krever at institusjoner og 
organisasjoner i ulike land går sammen for å finne fram til felles måter å løse felles utfordringer. Vi kan 
derfor ikke kun løse utfordringene våre i en nasjonal kontekst. Vi må forholde oss til hvordan 
organisasjoner i andre land håndterer de samme prosessene. Potensielle samarbeidspartnere er derfor 
både enkeltorganisasjoner, konsortier, nettverk og større internasjonale organisasjoner som for eksempel 
Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.  
 

                                                             
14 https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp20 
15 http://www.emrex.eu/  

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp20
http://www.emrex.eu/
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Aktuelle samarbeidspartnere er bl.a.:  

Nasjonalt 

• Et tett samarbeid med universiteter og høgskoler 

• Diku 

• NOKUT 

• Utdanningsdirektoratet, for eventuell overføringsverdi til utveksling i grunnutdanning og fagskole 

Internasjonalt 

• Andre partnere i Erasmus Without Papers-prosjektet 

• Andre leverandører av nasjonale systemer og tjenester til høyere utdanning som opplever 
tilsvarende behov hos sine brukere: 

o Eks. Ladok og UHR i Sverige 

• Andre internasjonale prosjekter 

I tillegg til at direkte samarbeid med andre virksomheter er aktuelt og nødvendig, vil det også være nyttig å 
se til andre organisasjoner og nettverk for inspirasjon og benchmarking.  

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 
Det kan være aktuelt å gjøre anskaffelser for å gjennomføre deler av prosjektet. Per i dag kjenner vi til to 
leverandører av systemer som støtter arbeidsprosessene knyttet til studentutveksling; Mobility Online16 og 
MoveOn17. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 
En rekke rammevilkår og føringer relatert til IT vil gjøre seg gjeldende for dette eventuelle prosjektet, og 
disse er å finne i følgende føringsskriv og strategidokumenter:  

• Digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Difis overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor 

• Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 

• IKT-strategien for administrative tjenester, utarbeidet av UNINETT 

• Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 

• Organisasjonens interne styringsdokumenter 

Disse ulike dokumentene har ulikt fokus og detaljnivå. Likevel er det noen tema som går igjen gjennom 
samtlige. Disse er som følger:  

• Sett brukeren i sentrum. 

• Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. Prototyping og utprøving foran utredning. Bruk 
tverrfaglige team i størst mulig grad. 

                                                             
16 https://www.sop-at.com/en/products/mobility_online/  
17 http://www.qs-unisolution.com/moveon/  

https://www.sop-at.com/en/products/mobility_online/
http://www.qs-unisolution.com/moveon/
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• Data lagres kun én gang og skal gjøres tilgjengelige for gjenbruk, bl.a. gjennom gjenbruk av 

eksisterende løsninger og integrasjoner mellom systemer. 

• Bygg inn sikkerhet og personvern i løsningene. 

• Sikre kontroll på tilgang til data og ressurser. 

• Sky først: Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester 
gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør offentlig sektor velge slike 
tjenester. 

• Offentlig sektor skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer 
effektivt 

3.5. Virksomhetsarkitektur 
Unit skal bidra til standardisering og effektivisering innen høyere utdanning, og digitalisering av 
studentutveksling skal bidra til å få en standardisert måte å arbeide med studentutveksling på ved norske 
utdanningsinstitusjoner. Slik bidrar dette arbeidet til en utvikling av virksomhetsarkitekturen ved 
institusjonene.  
 
Behov og erfaringer en eventuell konseptfase kan hente informasjon fra og bygge videre på, i tillegg til det 
som allerede er nevnt over: 

• Kartlegging av dagens arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling ved institusjonene 
representert i FS-ekspertgruppe for studentutveksling (gjennomføres vinteren 2019/-20). 

• Rapporter og funn fra Diku sitt utmobilitetsprosjekt18. 

• Rapporter og funn fra EWP 1.0-prosjektet19. 

• Erfaringer fra VID og BI med bruk av MoveOn og Mobility Online som arbeidsprosessverktøy for 
studentutveksling. 

• Erfaringer fra NTNU med deres egenutviklede system for administrasjon av studentutveksling. 

• Funn og behovsanalyser gjennomført av enkelte utdanningsinstitusjoner i deres arbeid med 
studentutveksling, eks. UiS, UiB, UiO, OsloMet. 

4. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

4.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 
 
Eier: Unit ved avdelingsdirektør for utdanningstjenester  
 

Prosessleder: En ressurs i Seksjon for studieadministrative tjenester, Unit, er prosessleder for arbeidet. 
Prosessleder sørger for fremdrift gjennom utarbeidelsen av delleveranser. Prosessleder planlegger 
aktiviteter for gjennomføring av arbeidet og involverer bidragsytere etter behov.  
 

                                                             
18 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/slik-oeker-du-andelen-studenter-som-drar-paa-utveksling  
19 https://www.erasmuswithoutpaper.eu/download  

https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/slik-oeker-du-andelen-studenter-som-drar-paa-utveksling
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/download
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En faggruppe fra UH-sektoren bestående av ressurser fra både store, mellomstore og små 
institusjoner. Denne gruppen bidrar til gjennomføring av arbeidet på grunnlag av planlagte aktiviteter og 
involvering.  
 

Rolle  Navn  Antatt ressursbruk  

Eier  Ann Elisabeth Wedø, Unit  10 timer ved oppstart og avslutning, samt 2 timer 
ved hver milepæl 
  

Prosessleder  Må avklares, Unit  5 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

Fagressurser fra 5-6 
institusjoner  

Må avklares 2 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

Fagressurser fra Diku  Eilin Sandsmark, Diku 2 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

FS-ekspertgruppe for 
studentutveksling 

 1 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

IT løsningsarkitekt  Geir Vangen, Unit  
Matja Puzar, Unit 

1 timer pr uke i konseptfasen (gj.sn.) 
1 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

Andre  Fagdirektør utdanningstjenester, 
Arve Olaussen, Unit  
 
 
 
Seksjonssjef Jørgen Ofstad 

1 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.), inkludert 
forankring og involvering av fagutvalg for 
undervisning, samt ledere ved universiteter og 
høgskoler.  
 
Forankring og veiledning, 1 time per uke 

 

4.1. Interessenter i konseptfasen 

Brukergrupper og interessenter som må involveres i konseptfasen: 

• Universiteter og høgskoler 
o Studenter 
o Studieveiledere og internasjonale koordinatorer 
o Ledelse  
o Internasjonale kontorer og enheter 

• Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata 

• NOKUT 

• Kunnskapsdepartementet 

• Potensielle internasjonale samarbeidspartnere 

 

4.2. Resultater fra konseptfasen 

Konseptfasen skal levere Prosjektforslag til oppstart av planfase for utvalgte større tiltak og prosjektplan 
(fremlegges til beslutning i B2), inkludert følgende produkter/dokumenter: 

• Med utgangspunkt i prosesskart for hvordan arbeidsprosessene knyttet til studentutveksling skal se 
ut i framtiden; analyse av behovene 

• Alternative konsepter: presentasjon og vurdering av ulike alternativer for å dekke behovene 
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• Kost/nytte vurdering av alternativene inkl 0-alternativet  

• Oversikt over mulige gevinster 

• Risikobetraktning av løsninger og gjennomføringsstrategier  

• Forutsetninger for vellykket gjennomføring  

• Prosjektforslag med prosjektbegrunnelse 

 

4.3. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 
Konseptfasen vil løpe fra september 2019 til medio september 2020, med følgende aktiviteter: 

o Ferdigstille kartlegging av dagens arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling. 
▪ Frist: desember 2019. 

o Utarbeide et prosesskart for hvordan arbeidsprosessene knyttet til studentutveksling skal 
se ut i framtiden samt avdekke hvilke behov som må dekkes – den ideelle 
arbeidsprosessen. Dette gjennomføres i samarbeid med FS-ekspertgruppen, og i dialog 
med andre utdanningsinstitusjoner.  

▪ Frist: april 2020  

o Gjennomføre stegene i konseptfasen i Projektveiviseren. Dette foregår parallelt og 
integrert med arbeidet i punktet over.  

▪ Frist juni 2020.  

 

o Overlevering av prosjektforslag, prosjektbegrunnelse og faseplan for planleggingsfasen. 
▪ Frist september 2020.  

 

Arbeidet gjennomføres med interne ressurser (Unit, Diku og institusjonene), som estimert i pkt 4.1. 
 
Kostnadene i konseptfasen beregnes med en timepris på kr. 1083,-, fordelt over 40 ukers arbeidsinnsats.  

Konseptfasen, totalt ca. kr. 650.000, finansieres ved at: 

• Units ressurser dekkes ved egeninnsats, totalt kr. 520.000,- 

• Dikus ressurser dekkes ved egeninnsats, totalt kr. 90.000,- 

• Deltakende institusjoner dekker selv sin deltagelse 

• Evt. reiseaktiviteter og opphold dekkes av deltakende parter, totalt kr. 40.000,- 

Total kostnadsramme for konseptfasen: kr. 650.000,-  
 



 
 Mandat for konseptfase  

 

 Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.2  
 11 

4.4. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

Vi ønsker å starte med å kartlegge dagens arbeidsprosesser. Denne kartleggingen brukes videre for å 
beskrive en ønsket felles arbeidsprosess som danner grunnlaget for det videre arbeidet. Kartleggingene og 
beskrivelse av en framtidig, ideell arbeidsprosess må skje i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene, 
representert av FS-ekspertgruppen for studentutveksling. Basert på beskrivelsen av den ønskede felles 
arbeidsprosessen vil alternative løsninger kunne beskrives.  

Foreløpig er det ikke mulig å si hvilke alternative konsepter som vil være aktuelle, men en kan likevel se for 
seg enkelte alternative konsepter:   

• Alternativ 1: gjøre endringer og tillegg i dagens FS-moduler 

• Alternativ 2: anskaffe tredjepartsløsning 

• Alternativ 3: utvikle egen applikasjon som støtter institusjonene i arbeidsprosessene knyttet til 
studentutveksling  

• Alternativ 4: utvikle webapplikasjon i samarbeid med nasjonale partnere 

• Alternativ 5: utvikle webapplikasjon i samarbeid med internasjonale partnere 

Tjenesten kan med fordel få data fra DIKU med informasjon om det enkelte studentmobilitets program, og 
gjerne også informasjon fra NOKUT om akkreditering.  

Det kan også være aktuelt å samarbeide med Utdanningsdirektoratet, for eventuell overføringsverdi til 
utveksling i grunnutdanning og fagskole. 

Datautveksling med andre utenfor sektoren kan også være aktuelt: Diku og utdanningsinstitusjoner har 
etterlyst datautveksling med politi og skattemyndigheter, for å gjøre prosesser som studenter (og 
internasjonale ansatte) må gjennom mer effektiv. Per i dag er de registreringsprosessene personene må 
gjennom papirbaserte og i verste fall noe som krever personlig oppmøte. Kanskje noe av dette kunne vært 
håndtert annerledes? Det er ikke sikkert disse utfordringene kan løses gjennom utveksling av strukturerte 
data, men kanskje et tettere samarbeid og enighet om felles rutiner mellom partene kan lette den 
manuelle arbeidsbyrden på hver av dem, samtidig som den enkelte student eller ansatt blir skjermet for 
styret. 
 
Mulige gevinster/aktivitetsområder som bør undersøkes og utredes nærmere i konseptfasen: 

• Kortere saksbehandlingstid ved institusjonene, gjennom redusert antall helmanuelle og 
papirbaserte arbeidsoppgaver knyttet til studentutveksling. 

• Frigjøring av ressurser, gjennom forenkling og effektivisering av administrative arbeidsprosesser. 

• Mer effektive arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling, gjennom felles, digitaliserte 
arbeidsflater i digitale verktøy. 

• Bedre kvalitet på informasjonen og opplysningene som utveksles i forbindelse med 
studentutveksling, gjennom sikre digitale løsninger som strukturerer og standardiserer 
arbeidsprosesser. 

• Bedre samarbeid mellom internasjonale partnerinstitusjoner, gjennom forenklede prosesser for 
utveksling av essensielle data.  

• Bedre oversikt over relevant informasjon fra partnerinstitusjoner; institusjonsinformasjon, 
emneinformasjon, nominasjons- og opptaksrutiner, læringsavtaler, utvekslingsperiodens 
varighet, oppnådde resultater.  
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5. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

[Før dette mandatet legges frem for godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-
behandling bør sjekklisten for BP1 gjennomgås av forslagsstiller for å verifisere at innholdet i 
mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en positiv BP1-beslutning. Kommenter eventuelle punkter der 
det er uklarheter eller spesielle forhold som må avklares i forbindelse med behandlingen ved BP1. 

I forbindelse med BP1-behandlingen kan disse kommentarene naturligvis oppdateres, i likhet med 
resten av dokumentet.] 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 
Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien?  

3 
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? 

 

4 
Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et 
prosjekt eller som en linjeoppgave? 

 

5 
Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

 

6 
Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem 
utredningen skal finansieres? 

 

7 
Er det behov for mer informasjon før det kan 
fattes en beslutning? 
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6. VEILEDNING – MANDAT FOR KONSEPTFASEN 

Hva er et mandat for konseptfasen? 
Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en utredning av et 
mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til et prosjekt. 

Formål med mandatet: 
Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller idéen som 
skal utredes, og de rammebetingelsene som gjelder for konseptfasen. 

Hvem utarbeider mandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som er ansvarlig for 
forslaget. 

Når utarbeides mandatet? 
Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet 
oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektforslaget, og senere av 
styringsdokumentet. 

Hvem mottar mandatet? 
Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte virksomhetsledelsen. 
Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i 
ledelsen. 

Hvordan skal dokumentmalen brukes? 

Malen hjelper deg til å passe på at du har fått med alt som dokumentet bør si noe om, og til å få en god 

struktur i dokumentet som gjør det lettlest og oversiktlig. Alle prosjekter er forskjellige, så det er ikke 

sikkert at alle punktene i malen er like relevante for ditt prosjekt. Uansett vil malen ha en verdi som 

«sjekkliste» for hva som kanskje bør omtales i dokumentet. Hvis et punkt overhodet ikke er relevant for ditt 

prosjekt, skriver du bare «Ikke relevant». Hvis det er noe du ønsker å dokumentere som ikke fanges opp av 

malen kan du gjerne legge inn et nytt punkt.  
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Prosjektforslag 
 

 

    NASJONAL SAMORDNING AV MASTEROPPTAK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Denne fylles ut ved behandling ved BP2. 

 

Prosjektnummer: Saksnummer:  

   

Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjekteier:  Utarbeidet av: 

<dato> <navn> BOTT ved Studiedirektørene 

Beslutning:  

<Avsluttes / starte planleggingsfasen / øvrige vurderinger må gjøres>  

 

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

 <dato> 

Signatur ved godkjenning (BP2): 

(prosjekteier) 
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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
Opptak til masterprogrammer foregår i dag på hvert enkelt lærested. Hvert lærested har etablert egne rutiner, 
frister og arbeidsprosesser og til tross for at feltet som helhet har svært mye til felles på tvers av lærestedene, er 
det ingen samordning av opptaket i motsetning til opptaket til grunnutdanninger.  

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.  

UHR utdanning satte i 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet til 
opptak særlig av internasjonale søkere til masterstudier. Arbeidsgruppen leverte en rapport med forslag om 
samordning av opptak til masterstudier i Norge, uavhengig av søkers utdanningsbakgrunn. En høringsrunde 
våren 2014 viste at det var stor oppslutning om en slik samordning, og basert på tilbakemeldinger fra 
institusjonene leverte arbeidsgruppen leverte et justert forslag til modell for et samordnet masteropptak i 2015:  

 

Prosjektforslaget bygger på utredningen og forslaget til modell fra UHR, og konseptfasen for prosjektet anses 
som gjennomført.  
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2. PROSJEKTBEGRUNNELSE 

2.1. Strategisk forankring 

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)». 

2.2. Prosjektets hensikt og effekt 

Prosjektets overordnede mål er å utvikle en ny, samordnet opptaksmodell for opptak til masterprogrammer ved 
norske universiteter og høyskoler. Dette innebærer leveranser innen informasjon og forankring, 
prosessforbedring, teknisk utvikling av nye digitale løsninger, og implementering av ny modell.   

Et best mulig system for opptak av studenter til masterutdanninger er viktig fordi vi ønsker en kvalitetssikret 
prosess som sikrer søkerne mest mulig likebehandling. En nasjonal samordning vil kunne føre til en mer effektiv 
saksbehandling av søkerne, og vil trolig spare institusjonene for mye arbeid. Avhengig av forvaltningsmodell vil 
det være mulig å samle spisskompetanse, og dermed øke kvaliteten i saksbehandlingen. 

Målet med prosjektet er å utvikle en ny prosess for opptak til master, ved å bygge på prinsipper fra det nasjonale 
opptaket til grunnutdanningene. Nye digitale løsninger og forenklede prosesser skal føre til lavere ressursbruk og 
bedre brukeropplevelser for både søkere og de ansatte ved utdanningsinstitusjonene. 

2.3. Nullalternativet 

Nullalternativet vil innebære en videreføring av dagens organisering av masteropptak.  
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2.4. Nytte/kost-vurderinger 
Det er ikke mulig å kvantifisere økonomiske gevinster på dette stadiet. Prosjektet skal samordne, standardisere 
og forenkle opptaksprosessen til masterprogrammer, og det forventes betydelige gevinster i form av forenklet 
saksbehandling og mindre dobbeltarbeid (en søknad, færre behandlinger per søknad) og dermed redusert behov 
for saksbehandlere. Når forenklingen ses i sammenheng med innsparte ressurser vil det være mulig å si noe om 
økonomiske gevinster.  

3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER 
Hovedprodukter Beskrivelse 

Nasjonal samordning av opptak 

til masterprogrammer 

Ett felles nasjonalt samordnet opptak om bygger på prinsippene fra 

opptak til grunnutdanninger. Felles prioritert søknad, frister, etc.  

Ny arbeidsprosess for 

masteropptak 

Ny arbeidsprosess for saksbehandlere på lærestedene.  

Ny digital løsning for søking og 
saksbehandling av søknader 

Units løsning for fagskoleopptak videre utvikles til å dekke behovet for ny 

felles søknadsportal og saksbehandlerklient for masteropptak.  

Ny forskrift om opptak til 
masterprogram 

Utrede ny, nasjonal forskrift om opptak til masterprogrammer.  

Utrede etablering av nasjonal 
koordineringsfunksjon 

Mange har ønsket et nasjonalt «silingsledd» for mastersøknader, med 

særlig kompetanse på utenlandsk, høyere utdanning.  

  

 

4. INTERESSENTER  
Interessent Vil kunne påvirke prosjektet, på 

hvilken måte? 
Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på 
hvilken måte? 

Opptaksmedarbeidere på 
lærestedene 

  

Ledelse på lærestedene   

Vitenskapelig ansatte   

Unit   

Kunnskapsdepartementet   

NOKUT   

Søkere/studenter   

Studiedirektør-nettverket   

UHR    

 
Det vil bli utarbeidet en interessentanalyse med tilhørende plan for involvering og kommunikasjon.   
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5. RAMMEBETINGELSER 

5.1. Føringer for prosjektet 
Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021, Kunnskapsdepartementet 
Handlingsplan for digitalisering (2019-2021), Unit 
 

5.2. Prosjektets avgrensninger 
Eventuelle omorganiserings- og omstillingsprosesser som følge av ny opptaksprosess skal ivaretas utenfor 
prosjektet.    
 

5.3. Rettslige reguleringer  
UH-loven, forvaltningsloven og offentlighetsloven med tilhørende forskrifter. Lokale forskrifter for opptak til 
masterprogrammer, samt lokale retningslinjer for opptaksarbeid.  

6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
6.1. Gevinstoversikt 
En samordning av opptak til masterstudier vil være positivt for søkere, institusjonen og myndighetene. Det vil 
bidra til bedre informasjon, enklere søknads- og saksbehandlingsprosess og redusert ressursbruk på 
institusjonene.  

Gevinster For hvem, og hvordan, 
fremkommer gevinsten? 

Forutsetninger for at 
gevinsten skal kunne 
realiseres 

Bedre informasjon til søkere 
Bedre informasjon om studietilbud gjør det lettere 
for søkere å finne fram til master-program de kan 
være interessert i 

Søkere Felles søknadsprosess, 
informasjon om opptak 
samles ett sted 

Mindre dobbeltarbeid 
Enklere søknadsprosess for søker og institusjon 
fordi søker kun laster opp søknadspapirer digitalt 
ett sted, en gang 

Saksbehandlere, søkere Felles standardisert prosess, 
gode digitale løsninger 

Bedre støtte til arbeidsprosesser og økt 
brukervennlighet  
Dagens opptaksmodul i FS er utviklet for opptak til 
grunnutdanninger, og gir ikke tilstrekkelig støtte 
for effektiv saksbehandling av andre søkergrupper 

Saksbehandlere Gode digitale løsninger 
 

Redusert ressursbruk på institusjonene 
En samordning vil gi betydelige besparelser for 
institusjonene ved at samme søknad ikke vurderes 
flere ganger, og behovet for vedlikehold og 
oppdatering av institusjonens lokale 
søknadsportaler bortfaller.  

Institusjonene Felles søknadsprosess, 
samordning av tilbud, 
nasjonal siling av søkere, 
gode digitale løsninger 
 

Bedre statistikk 
Myndighetene og institusjonene får tilgang til 
bedre statistikk og rapporter om søking til 
masterstudier i Norge.  

Myndigheter, 
institusjonene 
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Økt kvalitet i saksbehandlingen:  
Gjennom samordning av saksbehandlingspraksis på 
tvers av institusjonene vil sikre likebehandling og 
transparens i opptaksprosessen 

Ansatte, søkere, 
offentligheten  

gode digitale løsninger 
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7. OVERORDNET ORGANISERING 
BOTT er av Fagutvalget for utdanning foreslått som prosjekteier for utviklingen av et samordnet masteropptak. 
BOTT har en stor andel av det totale volumet av søknader til masterprogrammer, og dekker et stort spekter av 
ulike typer utdanninger på masternivå. BOTT har kapasitet og kompetanse til å lede arbeidet, men det vil være 
avgjørende for å lykkes at også andre institusjoner og Unit er med i utviklingen. Dette vil ivaretas blant annet ved 
å involvere andre læresteder som deltakere i prosjektgruppe og styringsgrupper, samt et tett samarbeid med 
opptakslederforum. 

Prosjektleder frikjøpes i 100% i prosjektperioden, og skal sikre fremdrift i prosjektet og at de riktige aktivitetene 
blir prioritert, at styringsgruppen til enhver tid er informert og at prosjektets rammer definert i 
styringsdokumentet overholdes. Det etableres i tillegg et delprosjekt som omhandler utvikling av den tekniske 
løsningen i opptaket, og dette vi ledes av Unit. 
 
Prosjektgruppen sammensettes av en representant fra hvert av BOTT-institusjonene, samt 1-2 representanter fra 
andre institusjoner, alle i 50%. Det er viktig at også Unit er en del av prosjektgruppen, og for å sikre nok kapasitet 
anses det som hensiktsmessig med en 100% ressurs fra Unit inn i prosjektgruppen.  
 
Det vil kunne være behov for ulik kompetanse i de ulike prosjektfasene, og det vil kunne gjøres endringer på 
gruppens sammensetning ved behov. Gjennomgående er behov for kompetanse innen opptaksarbeid, regelverk, 
prosessforbedring og endringsarbeid, digitalisering, teknisk utvikling og kommunikasjon.   
 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 

8.1. Avhengigheter 
Prosjektet er avhengig av utviklingsressurser fra Unit for å få på plass ny teknisk løsning. Teknisk leveranse 
foreslås organisert som et eget delprosjekt, med delprosjektleder fra Unit.  
 

8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 
Prosjektet fordrer høy grad av samarbeid på tvers av sektoren, og forankring og kommunikasjon med de ulike 
interessentgruppene vil være svært viktig for å lykkes med prosjektet. Prosjektet er avhengig av tilgang til 
tilstrekkelig ressurser og riktig kompetanse.  
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9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN 
Tidsplanen tar utgangspunkt i at felles nasjonalt masteropptak skal være klart til implementering fra opptak til 
studieåret 2022/2023. For at det skal kunne realiseres må ny felles arbeidsprosess, informasjon og tekniske 
løsninger være klart innen utgangen av 2021, og søknadsportal må åpne for søking rundt årsskiftet. Nytt 
regelverk skal være kunngjort minst ett år i forveien, og nasjonal forskrift må dermed være fastsatt innen 
utgangen av 2020.  

Delfase Tidsrom (fra-
til) 

Hovedleveranser i delfasen Referanse til 
hovedproduktene i 
kapittel 3 

1: planlegging 1.11.2019-
31.12.2019 

opprette en prosjektorganisasjon og 
styringsstruktur, etablere 
styringsdokument, samt samle 
dokumentasjon som er nødvendig for 
prosjektet. Kommunikasjon med 
interessenter.  

 

2: utvikling 1.1.2020 – 
31.12.2021 

Utarbeide nye rutiner, felles regelverk, ny 
forvaltningsmodell, utvikle ny teknisk 
løsning. Forankring og involvering.  

 

3: implementering 1.1.2022 Samordnet masteropptak gjennomføres for 
opptak til studieåret 2022/2023, med 
søknadsfrist våren 2022.  

 

 

9.1. Prosjektets kostnader og finansiering 
Utgiftspostene i består av:   

• Frikjøp av prosjektleder og prosjektgruppens deltakere (1 000 000 per årsverk). Frikjøp av Units 
deltakelse i prosjektgruppen inngår i kostnadsberegning for teknisk utvikling   

• Kostnader til workshop, seminarer etc.  (750 000 per år) 

• Teknisk utvikling (kostnad er estimert av Unit, se vedlegg) 
 

 2020 2021 

Frikjøp prosjektleder 1 000 000 1 000 000 

Frikjøp prosjektgruppe  2 500 000 2 500 000 

Kostnader til workshop, 
seminarer etc. 

750 000 750 000 

Teknisk utvikling 9 100 000 9 100 000 

Totalt 13 350 000 13 350 000 

 
For å komme i gang så raskt som mulig vil BOTT bidra med oppstartressurser i 2019, men prosjektet vil ikke ha 
full kapasitet før det eventuelt tildeles midler fra 2020. 
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9.2. Vurdering av prosjektets usikkerheter 
a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Mangel på ressurser og/eller 
kompetanse 

Prosjektet får ikke nok/riktige 
ressurser for å levere 

Prioritering av prosjektet på lærestedene 
og i Unit.  

Konflikt mellom 
standardisering og lokale 
tilpasninger 

Mindre gevinster i prosjektet. Kan 
vanskeliggjøre samordning.  

Avklare hva som er viktig å standardisere 
og ikke.   

Endringsmotstand  Ansatte ser ikke gevinster og 
muligheter i nye løsninger.   

 

Informasjon og involvering. Tydelig 
kommunikasjon rundt begrunnelse og 
mål.    

Manglende/utsatte 
beslutninger 

Politiske uenigheter på 
ledelsesnivå forsinker prosjektet 

Forankring før beslutningspunkter 

 

b) Muligheter 

Mulighet Virkning hvis hendelsen inntreffer Stimulerende tiltak 

Mange prosesser som drar i 
samme retning 

Pålegg om digitalisering, 
effektivisering og 
avbyråkratisering i forvaltningen 
gir mulighet for standardisering 
og effektivisering.   

 

Endringsvilje på lærestedene Prosjektet er etterspurt over flere 
år og opptaksmedarbeidere ser at 
en samordning vil bidra til å 
forbedre arbeidshverdagen.   

 

Samarbeid med Unit Utnytte kompetanse og løsninger 
som allerede finnes 
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Kostnader for Units del av prosjekt for masteropptak 

 

Fagutvalg for utdanning har oppfordret BOTT til å ta prosjektlederansvar for et samordnet opptak til master. 
BOTT-ene har utarbeidet et prosjektforslag og bedt Unit spesifisere sine prosjektkostnader for den tekniske delen 
av utviklingsarbeidet.  

 

Prosjektet skal arbeide med å samordne regelverk og rutiner, og standardisere arbeidsprosessene for å kunne 
effektivisere disse ved opptak til masterstudier. Før dette er kartlagt og utviklet, er det vanskelig å beregne 
detaljerte utviklingskostnader. Unit har derfor tatt utgangspunkt i kalkylene for fagskoleprosjektet. 

 

Dagens opptakssystem er spesiallaget for opptak til grunnutdanningene ved universiteter og høgskoler, og kan 
dermed ikke benyttes til et masteropptak. Unit har nå oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre 
samordnet opptak til fagskoler. I fagskoleprosjektet bygges det et nytt opptakssystemsom er forberedt for å 
kunne håndtere flere opptak. Første fagskoleopptak skal kjøres våren 2020, og vi vil da ha klar en 
minimumsversjon av det nye opptakssystemet. Masteropptak er mye mer komplekst enn fagskoleopptaket, slik 
at alle komponenter må utvides og tilrettelegges for masteropptaket. Dette vil skje som en videreutvikling av det 
nye opptakssystemet. 

 

Opptakssystemet består av følgende deler: 

1. Nettsøknad  
a. portal hvor søkeren sender inn søknad, ser meldinger og kan svare på tilbud. 

2. Saksbehandlerapplikasjon hvor saksbehandlere blant annet må kunne: 
a. Saksbehandle søkere med hensyn til kompetansekrav 
b. Saksbehandle søkere med hensyn til rangering 
c. Saksbehandle søkere i kvoter 
d. Automatisere saksbehandlingsrutiner på bakgrunn data innhentet fra andre kilder, hovedsakelig 

resultater 
e. Saksbehandle realkompetansesøkere 
f. Få ut relevante rapporter for saksbehandlere 
g. Sende meldinger til søkere 
h. Saksbehandle søkere til ledige studieplasser 
i. Saksbehandle reservasjon av studieplass 
j. Registrere og beregne praksis 

 

3. Applikasjon for å registrere studieinformasjon 
4. Applikasjon for å kontrollere data og kjøre opptak 
5. Tilrettelegging for rapportering til DBH 
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6. API’er som institusjonene skal kunne benytte for å hente opptaks- og søkerdata inn i eget 
studieadministrativt system.  

 

Det anslås et behov på 3 årsverk til utvikling i hvert av prosjektårene. I prosjektet for fagskoleopptaket ble det fra 
KD bevilget midler til 12 årsverk.  

 

Teknisk utvikling 2020 2021 

Utvikling – interne ressurser (2 årsverk) 3 200 000 3 200 000 

Utvikling – konsulenter (1 årsverk) 2 700 000 2 700 000 

Prosjektmedarbeider + oppfølging av utvikling 
(produkteier, testing) (2 årsverk) 

3 200 000 3 200 000 

Totalt 9 100 000 9 100 000 

 

Unit regner at det er 1515 timer i ett årsverk, og timeprisen for 2019 er 1083.- 

For innleide konsulenter har vi tatt utgangspunkt i timepris 1800.- 

 

En av oppgavene i prosjektet er også å se på kostnader for drift i etterkant av prosjektet. Unit må ha ressurser til 
koordinering og gjennomføring av masteropptak, brukerstøtte på saksbehandling, førstelinjetjeneste for søkere, 
teknisk drift og vedlikehold av opptakssystemet. 

Målet er at dette nye opptakssystemet videreutvikles til å handtere all opptak for høyere utdanning og fagskoler. 
For høyere utdanning vil dette omhandle dagens samordna opptak for grunnstudier, nasjonalt masteropptak og 
lokale opptak som i dag gjennomføres i FS. Kostnader med drift og videreutvikling av systemet vil da deles på 
flere parter. All funksjonalitet som utvikles i systemet kan benyttes av alle typer opptak, og dette vil muliggjøre 
enda større grad av automatisering enn tilfelle er i dag. 

 

 



 
 Mandat for konseptfase  

 

 Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.2  
 1 

 

 

Mandat for konseptfasen 

 

DATADELING 

 

 

 

 

 

 

Denne fylles ut ved behandling, ved BP1:  
Prosjektnummer: Saksnummer:  

   

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

<dato> <navn> <navn> 

Beslutning: 

 

<Starte en konseptfase / ikke starte en konseptfase / øvrige vurderinger må gjøres> 

 

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Leder av utredningsarbeidet:  

Andre:  

<dato> 

Signatur ved godkjenning (BP1): 
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ENDRINGSLOGG 
[Ved endringer i dokumentet som krever ny godkjenning, skal endringsloggen oppdateres. Her skal det 
angis hvilke endringer som er gjort, hvem som har gjort endringen, og hvem som har godkjent at 
endringen blir foretatt. Mandatet skal oppdateres med eventuelle endringer i henhold til behandlingen 
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Versjon Dato Endring Produsent Godkjent 

0.01 12.8.2019 Første utkast Unit  

0.02 21.8.2019 Mindre justeringer Unit  

     

     

 

 

  

DISTRIBUSJONSLOGG 

[For å sikre at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av dokumentet, må 
distribusjonsloggen oppdateres i tråd med versjonshåndteringen.] 

 

Versjon distribuert Dato Navn 
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1. BAKGRUNN 

 
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning1 
Forslaget om å starte en konseptfase for videre arbeid med datadeling er begrunnet i 
prioriteringene fra handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Arbeid med 
datadeling er sentralt for å realisere mange av handlingsplanens initiativer innenfor utdanning, 
forskning, administrasjon og IMD. En rekke målbilder og initiativer fra alle fagområder adresserer 
behovet for datadeling. Vi fremhever spesielt følgende målbilder og initiativer for infrastruktur, 
mellomvare og data (IMD), som utgjør en sentral del av det nødvendige fundamentet for mobilitet 
og deling:  
  
Målbilder  

• MIMD2: IKT-løsninger snakker sammen.  
• MIMD3: Data samles, prosesseres, deles og arkiveres innenfor trygge rammer. God 

håndtering av data gjennom hele livssyklusen bidrar til forenkling, forbedring og 
innovasjon.  

 
Initiativer 

• IMD2: Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for integrasjonstjenester. Felles 
tilnærming til utveksling og tilgjengeliggjøring av data skal sikre godt samspill mellom IKT-
løsninger. Omfatter samspill med datakilder og IAM, utprøving og tekniske 
implementeringer (IntArk).  

• IMD3: Avklare ansvar for masterdata samt gjøre data tilgjengelige og enkle å ta i bruk.  
 
Initiativ IMD2 og IMD3 er en viktig del av den strategiske satsningen «fundament for mobilitet og 
deling», som er en av fem prioriterte satsinger fremhevet i kapittel 2 i handlingsplanen.  
 
Situasjonsbeskrivelse fra forarbeider til handlingsplanen 
I forarbeidene til handlingsplanen beskrives dagens situasjon slik: 

• 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.  
 
Anbefaling fra fagutvalg  
Fagutvalg for IMD har tydelig anbefalt igangsetting av videre arbeid med utveksling og 
tilgjengeliggjøring av data. Fagutvalg for forskning har gitt videre arbeid med 

 
1 https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering  

https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering
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masterdata/autoritetsregistre høyeste prioritet. Dette prosjektet vil samle og harmonisere disse 
føringene for å skape en helhetlig tilnærming til datadeling. 

2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 

Studenter, lærere, forskere, ledelse og administrasjon behøver tilgang til digitale tjenester og korrekte og 
oppdaterte data som understøtter deres arbeidsprosesser og beslutninger. Studenten skal ha tilgang til et 
personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle læringsopplegg og samarbeidslæring. Læreren og 
forskeren skal oppleve et bredt tilbud av tjenester som støtter gjennomføringen av utdanning og forskning. 
Samhandling foregår på tvers av institusjoner, sektorer og landegrenser og brukerne forventer mobilitet i 
ulike former. Læringen er livslang og foregår mange steder. 

Alt dette forutsetter en felles tilnærming i sektoren til utveksling og tilgjengeliggjøring av data, godt 
koordinert med tilsvarende arbeid i øvrig offentlig sektor. 

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

Prosjektet vil bidra til følgende endringer: 

• Bedre flyt og større grad av gjenbruk av data på tvers av systemer gir økt brukervennlighet og gjør at 
brukerne slipper å registrere samme informasjon mange steder. 

• Forbedrede og harmoniserte forvaltningsrutiner gir økt datakvalitet 

• Økt kvalitet og kontroll på sektorens data bidrar til styrket sikkerhet og personvern, samt en stor 
effektiviseringsgevinst 

• Tilgang til korrekte og oppdaterte data gir potensiale for automatisering, redusert ressursbruk og 
tjenester av høyere kvalitet. 

• Felles arkitekturstyring og referansearkitektur for integrasjoner bidrar til å sikre at nye IKT-løsninger 
som anskaffes/etableres spiller godt sammen 

• Mindre grad av skreddersøm gir reduserte kostnader 

• Avklarte ansvarsforhold, rammebetingelser og modell for finansiering gir bedre struktur på datadeling i 
sektoren. 

• Standardiserte grensesnitt for gjenbruk av sektorens data muliggjør tjenesteinnovasjon i markedet, på 
institusjonene og i andre deler av offentlig sektor. 

• Harmonisering av begreper og datamodeller gir økt samhandlingsevne 

• Enhetlig bruk av API-er gir økt tilgang til data 

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 

Et generelt fokus på samspillet mellom tjenester gjør at prosjektet vil henge sammen med svært mange 
andre prosjekter og tjenester. Noen er verdt å trekke frem spesielt. 
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Datadeling inngår som en viktig komponent i en muliggjørende plattform for høyere utdanning og 
forskning, og et prosjekt på datadeling må ses i sammenheng med arbeid med å skissere målbilder for 
sektorens muliggjørende plattform. 

Flere andre prosjekter og løsninger vil inngå i en muliggjørende plattform for høyere utdanning og 
forskning. Disse må sees i sammenheng og koordineres godt mot et prosjekt på datadeling: 

• Felles IAM 
• Masterdata 
• Feide 

Det finnes flere infrastrukturtjenester som tilbyr funksjonalitet med forskjellig tilnærming og delvis 
overlapp: 

• Feide ble med sammenslåingen av Dataporten også en plattform for datadeling 
• Intrastrukturtjenester fra UH:IntArk-prosjektet for integrasjoner og støttetjenester for strøm av 

data/hendelser og tilgangsstyring til dataoppslag 
• Maskinporten tilbyr en mekanisme for tilgangsstyring til dataoppslag i offentlig sektor 
• Altinn er en plattform for tjenesteuvikling i offentlig sektor og har stort fokus på deling av data 
• Felles datakatalog er en metadatakatalog som gir oversikt over offentlige datasett tilgjengelige for 

deling 
• Mule er en ESB (Enterprise Service Bus) som brukes for en del fellestjenester i regi av Unit 

Noen store pågående prosjekter hvor datadeling står sentralt (listen er ikke uttømmende): 

• BOTT:ØL og BOTT:SA  
• DFØ-integrasjonsprosjekt 
• Nasjonalt Vitenarkiv 
• Cristin2 

 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 

Følgende aktører bør involveres for å realisere prosjektet: 

• Unit 
• Uninett, som infrastrukturleverandør  
• UiO, som leverer og har erfaring med BOTT:IntArk  
• BOTT-institusjonene, som har egen aktivitet på området  
• Øvrige institusjoner i universitets- og høyskolesektoren som har intensjon om å bidra til 

spesifikasjonene 
• Brukermiljø ved institusjonene som er ansvarlig for forvaltning av viktige data 
• Kommersielle tjenesteleverandører 

Det er naturlig at prosjektet også involverer aktører utenfra høyere utdanning og forskning for å dra nytte 
av erfaringer gjort i andre sektorer. Datadeling er et område hvor samspill på tvers av sektorer blir svært 
viktig. Aktuelle kandidater kan være: 

• Fellesaktører som leverer tjenester til sektoren  
• Representanter for innovasjon og nye tjenesteleveranser til sektoren 
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• Leverandører av fellestjenester til sektoren 
• Representanter fra helsesektoren, Direktoratet for e-helse og/eller Norsk helsenett. 
• Representanter for fellestjenester i offentlig sektor (nytt digitaliseringsdirektorat). 
• Aktører i offentlig sektor som har kommet langt med datadeling (f.eks. NAV). 

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 

Det kan være behov for innleid konsulentbistand i gjennomføringen av prosjektet, dette vil bli tydeligere i 
konseptfasen. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 
 
Regjeringens «Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor»2 gir blant annet følgende føringer: 
 

• Brukerne skal unngå å oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet.  
• Offentlig sektor skal dele data når den kan og skjerme data når den må.  
• Åpne offentlige data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk til utvikling av nye tjenester og 

verdiskaping i næringslivet. 
• Verdien av de nasjonale datakatalogene, felles datakatalog og data.norge.no, avhenger av at 

virksomhetene gjør sin del av jobben i form av å etablere «orden i eget hus». Dette innebærer å 
beskrive egne data, begreper, informasjonsmodeller og APIer, og å aktivt dele data i tråd med 
nasjonale retningslinjer. 

• Vi skal tilby sammenhengende tjenester, benytte fellesløsninger fremfor å etablere hver våre og 
sørge for at fellesløsninger virker på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.  

• Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi må samarbeide på tvers. 
 

Følgende prinsipper fra «Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» er spesielt 
relevante:  

• Sett brukeren i sentrum 

• Prototyping og utprøving foran utredning 

• Data lagres kun en gang og gjøres tilgjengelige for gjenbruk 

• Bygg inn sikkerhet og personvern 

• Sikre kontroll på tilgang til data 

• Sky først 

• Bruk av markedet 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-
sektor/id2612415/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/


 
 Mandat for konseptfase  

 

 Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.2  
 8 

3.5. Virksomhetsarkitektur 

Difis overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor fra 2019 gir føringer for utforming og 

gjennomføring av datadeling. De øker evnen til samhandling i høyere utdanning og forskning og med resten 

av norsk offentlig sektor, samt at de gir bedre brukerorienterte tjenester med reduserte kostnader.   

De strategiske valgene fra kapittel 2 i handlingsplanen gir føringer i avveining mellom (1) enklere og mer 

effektiv tjenesteforvaltning og (2) fleksibilitet og autonomi. De har konsekvenser for standardisering og 

forvaltning av data:    

• Administrasjons- og støtteprosesser trenger standardiserte data der institusjonslokale prosesser 
kan støttes av «lokale» data om lokale entiteter (studenter, ansatte, ++) 

• Lærings- og forskningsprosesser trenger delte data (læringsobjekter og forskningsdata) som ressurs 
for innovasjon på tvers av institusjoner 

Føringer som underbygger disse valgene må spesifiseres, herunder: 

• Krav til anvendelse av felles begreper, datamodeller og autoritative kilder 

• Krav til samhandling med nasjonale tjenester, både i og utenfor høyere utdanning og forskning 

• Krav til komponenter og grensesnitt  

• Krav til forvaltning og drift 
 

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

 
Nyttig input og erfaringer for konseptutredningen:  

• Arbeid gjort med UiO:IntArk og siden i UH:IntArk-prosjektet  

• Erfaringer med datadeling i Feide (tidligere Dataporten). 

• Kartlagte behov for dataflyt i konseptutredning av datainfrastruktur for statistikk og analyse i 
kunnskapssektoren 

• Pågående arbeid i Unit med etablering av veikart for flere tjenesteområder 

• Erfaringer med datadeling og integrasjoner i LMS – digitale læringsmiljø, spesielt bruk av IMS LTI. 

• Erfaringer med integrasjoner i Mule 
 
Det vil være naturlig i konseptfasen å høste av erfaringer gjort andre steder i offentlig sektor (f.eks. Difi, 
Brønnøysundsregistrene, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse, NAV m.fl.). 
 
Noe av arbeidet som er spesielt relevant i offentlig sektor er Difis «referansearkitektur for oppslag i data 
gjennom synkrone API-kall»3, også kjent som samhandlingsmønsteret «eOppslag». 
 

 
3 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-
arkitektur/referansearkitekturer  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/referansearkitekturer
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/referansearkitekturer
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5. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

Forslag til organisering og ansvar: 

• Unit gis ansvar for gjennomføring av konseptfasen 

• En styringsgruppe ledet av Unit og med representanter fra sentrale interessenter fatter 
beslutninger om konseptfasens fremdrift og leveranser (to brukerrepresentanter/institusjoner 
pluss Uninett). 

• Det etableres en arbeidsgruppe bestående av en prosessleder i 50-100 % og et begrenset antall 
deltakere i ulike stillingsprosenter (Unit, Uninett, brukerrepresentanter/institusjoner). 

• Koordinering av noen igangsatte eller prioriterte aktiviteter knyttet til datadeling vil inngå i 
arbeidet, spesielt relevant synes arbeid med: 

o Autoritetsregistre for forskning, i tråd med prioriteringer fra fagutvalg for forskning. 
o Arbeid med masterdata og integrasjonsbehov i de store BOTT-prosjektene, herunder 

økonomi og lønn. 

 

5.2. Interessenter i konseptfasen 

Følgende grupper av interessenter blir viktig å involvere i gjennomføringen av konseptfasen:  

• Fagutvalg for IMD og arkitekturstyring, for innspill og forankring 

• Fagutvalg for utdanning, forskning og administrasjon, for innspill og forankring 

• Unit 

• Uninett 

• NSD 

• Forskningsrådet 

• NIFU 

• UiO 

• BOTT-institusjonene 

• UH-IT 

 

5.3. Resultater fra konseptfasen 

5.3.1. Prosjektforslag 

Det vil i konseptfasen utarbeides et prosjektforslag som beskriver nødvendige tiltak for at tjenester som 
understøtter høyere utdanning og forskning kan få tilgang til, benytte og vedlikeholde hensiktsmessig, 
tilstrekkelig oppdaterte data fra ulike kilder. Tiltakene må dekke både scenarier der store applikasjoner 
synkroniserer kopier av data (integrasjoner), og scenarier der data tilgjengeliggjøres direkte fra autoritative 
kilder. 
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Erfaringer fra UH:IntArk-prosjektet og fra Difis samhandlingsarkitektur4 har synliggjort at tiltakene må 
adressere juridiske hensyn, forvaltningsroller, forvaltningsprosesser og sentrale, felles begreper så vel som 
tekniske løsninger. 

Konseptfasen skal derfor levere et prosjektforslag som spesifiserer arbeid på følgende områder:  
A. Informasjonsmodell nødvendig for datadeling  

B. Arkitekturstyring nødvendig for datadeling 

C. Prosesser og rutiner nødvendig for dataforvaltning 

D. Referansearkitektur 
E. Integrasjonsplattform 

A: Informasjonsmodellen bør inneholde et minimumssett med nødvendige felles begreper for å kunne 
igangsette datadeling i høyere utdanning og forskning, i samspill med eksisterende, sentrale infrastrukturer.  

B: Arkitekturkrav relatert til datadeling som må følges opp i arkitekturstyring må spesifiseres. 
Arkitekturstyring kan integreres med prosjektstyring, og bør testes og gjennomføres.  

C: Prosesser, rutiner, roller og kvalitetskrav for dataforvaltning må spesifiseres, herunder juridiske 
forvaltningshensyn. Disse har effekt først når de iverksettes og dataene vaskes og vedlikeholdes. Vi 
forutsetter at utrulling skjer i prosjekter hvor arbeid med datakilder foregår. 

D: Referansearkitekturen for integrasjoner er tenkt å spesifisere hvilke komponenter som forventes å inngå 
i systemlandskapet, krav til disse samt grensesnitt mellom komponentene. Referansearkitekturen bør også 
inneholde krav til definisjon og utforming av API-er. 

E: Utrede ulike konsepter for videre arbeid med en integrasjonsplattform for høyere utdanning og forskning 
og foreslå mulige løsninger. 

 

5.3.2. Faseplan for planleggingsfasen 

Det vil i konseptfasen også utarbeides en mer detaljert plan for styring og oppfølging av planleggingsfasen. 

 

5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Tidsramme, ressursbehov og bemanning av konseptfasen vil komme på plass gjennom videre 
planleggingsarbeid de neste ukene. 

 

5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

Først av alt må det gjøres en god kartlegging av dagens og morgendagens behov for datadeling i sektoren, 
innenfor utdanning, forskning og administrasjon. Erfaringsinnhenting og læring fra relevant arbeid og 
løsninger i egne sektorer og hos andre relevante aktører blir også en viktig del av konseptfasen. Med 

 
4 https://www.difi.no/arkitektur/nytt-nasjonalt-rammeverk-samhandling  

https://www.difi.no/arkitektur/nytt-nasjonalt-rammeverk-samhandling
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utgangspunkt i kartlagte behov vil ulike konsepter og måter å tilnærme seg oppgaven på skisseres, og disse 
vil vurderes opp mot hverandre. 

Parallelt med behovskartlegging, erfaringsinnhenting 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. Det koordinerte arbeidet vil følge føringer fra datadelingsprosjektet, 
med fokus spesielt på informasjonsmodell og dataforvaltningspraksis. 

 

6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

[Før dette mandatet legges frem for godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-
behandling bør sjekklisten for BP1 gjennomgås av forslagsstiller for å verifisere at innholdet i 
mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en positiv BP1-beslutning. Kommenter eventuelle punkter der 
det er uklarheter eller spesielle forhold som må avklares i forbindelse med behandlingen ved BP1. 

I forbindelse med BP1-behandlingen kan disse kommentarene naturligvis oppdateres, i likhet med 
resten av dokumentet.] 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 
Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien?  

3 
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? 

 

4 
Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et 
prosjekt eller som en linjeoppgave? 

 

5 
Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

 

6 
Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem 
utredningen skal finansieres? 

 

7 
Er det behov for mer informasjon før det kan 
fattes en beslutning? 

 

 



Til Uninett Vår dato Deres dato
v/ adm.direktør Tom Are Røtting 09.07.2019

Vår referanse Deres referanse
19/00516-1

Vår saksbehandler
Sigurd Eriksson sier@unit.no

Konseptfase klientdrift for UH-sektoren

UH-IT har oppfordret Unit/Uninetttil å vurdere mulige felles løsninger for klientdrifti sektoren. 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
infrastrukturområdet.

Unit ønsker at Uninett gjennomfører en konseptfase som skal lede frem til et prosjektforslag,
prosjektbegrunnelse og faseplan for fremtidensklientdrifti UH-sektoren.

Hvilke konkrete analyser som bør gjennomføres i konseptfasen er vist i figuren under.

Det er tre alternative konsepter som skal inngå i konseptfasen evten kombinasjon (jf. Gartners
forstudie gjennomført for Unit høsten 2018):
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Prosjektforslaget og prosjektbegrunnelsen bør inneholde følgende elementer, i tillegg til de konkrete
momentene relatert til klientdriftnevnt i figuren øverst (jf. Difis prosjektveiviser som legges til grunn for
gjennomføring av konseptfasen):

• Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet –Prosjektets hensikt, herunder en beskrivelse av den
nåværende situasjonen, ønsket fremtidig situasjon, situasjonen hvis ikke prosjektet gjennomføres, samt
den strategiske forankringen i virksomheten
• Konseptfasens vurderinger - Hvilke alternative konsepter som er vurdert og hvilket konsept som
anbefales.
• Prosjektets hovedprodukter –Hvilke hovedelementer er det prosjektet skal levere?
• Rammebetingelser –Prosjektets føringer og avgrensninger
• Prosjektets avhengigheter og forutsetninger –Hva skal til for at prosjektet lykkes?
• Mulige ulemper som prosjektets gjennomføring eller resultater som vil kunne ha for en eller flere
interessenter
• Nytte/kost-vurderinger, hvor alle positive og negative virkninger ses opp mot hverandre
• Peke på mulige synergier og sikkerhetsgevinster når en ser forskningsnett, campusnett,
tilgangskontroll (IAM/Feide) og klientdrifti en sammenheng.
• Investeringsanalyse som sammenligner de samlede forventede gevinstene og ulempene opp mot
prosjektkostnadene og løpende drifts- og vedlikeholdskostnader
• Interessenter –De viktigste interne og eksterne interessentene
• Overordnet organisering –Prosjektets overordnede organisering og forankring
• Forslag til finansieringsmodell - overordnet

Premisser for gjennomføring:
• Konseptfasen bør gjennomføres på en måte som bygger tillit til aktørene i sektoren, med andre ord
uavhengig av potensielle leverandører av tjenester
• Konseptfasen skal gjennomføres i samspill med sektoren, både på strategisk nivå og IT-avdelingsnivå.
Konseptfasearbeidet skal gjennomføres på en måte som legger til rette for en felles utviklingsprosess i
sektoren, og organisasjonsaspektene ved den endringen felles klientdrift kan medføre skal vies stor
oppmerksomhet. UH-IT skal involveres aktivt i gjennomføringen.
• Som en del av tidligfaseaktivitetene i konseptfasen bør det gjøres en prioritering av de viktigste
analyseområdene for å sikre effektiv og ressursoptimal gjennomføring av prosjektet
• Konseptvurderinger m/prosjektforslag skal behandles i Digitaliseringsstyret i november
• Vurder bruk av eksterne for å kartlegge leverandørmarkedet og innsikt i forretningsmodeller i
markedet, prosessledelse bør ha god innsikt i sektoren, endringsledelse og Unit og Uninetts roller.
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• Uninett har gjennomføringsansvaret for konseptfasen, herunder prosjekteierskapet. I
konseptfasen bør det være en liten og agil styringsgruppe hvor Unit og Uninettdeltar. Unit leder
styringsgruppen.

Med vennlig hilsen

Sigurd Eriksson
Assisterende direktør
Avdelingfor strategi og styring/Porteføljekontoret

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer
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