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Forslag til fordeling av felles investeringsmidler for 2020 
 

Innledning 
Digitaliseringsstyret har vedtatt felles investeringsmidler på 37,5 MNOK for 2020. Dette notatet 
beskriver forslag til fordeling av de felles investeringsmidlene. 

 

Felles 
• Av felles investeringsmidler på 37,5 MNOK foreslås det å sette av 2 MNOK (om lag 5%) i 

risikoavsetning. Dette er et beløp som Unit disponerer gjennom året for løpende 
risikohåndtering i prosjektene. 

• Det foreslås å holde av 2 MNOK av felles investeringsmidler, som ikke fordeles pr. november 
2019. Dette er et beløp som Digitaliseringsstyret kan disponere til prioriterte områder 
gjennom 2020. 

• Resterende del av felles investeringsmidler (33,5 MNOK) foreslås fordelt mellom områdene: 
o Utdanning 
o Forskning 
o Administrasjon 
o IMD 
o Informasjonssikkerhet 

 

Utdanning 
 

På Utdanningsområdet er de to hovedprioritetene i handlingsplanen: 

• Fremtidens læringsprosesser 
• Forenklet studieadministrasjon og studentopptak 

Det er flere prosjekter innen forenklet studieadministrasjon og studentopptak som er igangsatt i 
2019: 

• Arbeidslivsportalen er besluttet realisert som en fellestjeneste. Prosjektet er i 
gjennomføringsfasen i regi av OsloMet og skal overleveres til Unit i juni 2020. Prosjektet er 
besluttet finansiert gjennom egen bevilgning fra Digitaliseringsstyret.  

• Prosjektforslag for Nasjonalt masteropptak, sak 51/19.   
• Mandat for konseptfase for Studentmobilitet ble lagt frem for Digitaliseringsstyret til 

orientering på møtet i august. Prosjektet er i konseptfasen og styres av Unit. 
• Prosjektet Samordna opptak til fagskoler pågår. Det er finansiert av KD med 9 MNOK i 2020. 

 

I 2020 er det en rekke prosjekter det er ønskelig å gjennomføre: 

• Nasjonalt masteropptak  
• Studentmobilitet  
• LOR  
• Samordna opptak, kvalitetssikring SO 3.0  
• Min kompetanse  

Nasjonalt masteropptak og studentmobilitet er prioritet høyest av fagutvalget og har sterk strategisk 
tilknytning og høy nytte. Begge prosjektene har begrenset risiko. Andre prosjekter er ønskelige, men 
anses ikke som realistiske å starte opp i 2020, basert på størrelsen på felles investeringsmidler. 
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I tillegg vil fagutvalg for utdanning involveres i prosjektet "Muliggjørende plattform". Dette 
prosjektet tilhører Fagutvalg for IMD. Tilrettelegging av FS som plattform er en del av dette og 
Fagutvalg for utdanning vil involveres i det arbeidet. 

Basert på dette foreslås en fordeling på 9,5 MNOK til prosjekter på utdanningsområdet: 

  

Forskning 
 

På Forskningsområdet er de to hovedprioritetene i handlingsplanen: 

• Forenkle forskningsadministrasjon 
• Åpen forskning 

Det er flere prosjekter innen både forenkle forskningsadministrasjon og åpen forskning som er 
igangsatt eller pågående i 2019: 

• Minimumsversjon av Nasjonalt vitenarkiv er under utvikling (finansiert gjennom 
direktebevilgning fra KD). 

• Cristin (i hovedsak finansiert gjennom andel av Units bevilgning fra KD, noe fra 
HOD/RHFene).  

• Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) (finansiert gjennom andel av Units bevilgning fra 
KD).  

• Samarbeid med Helsedataprogrammet (finansiert av Forskningsrådet og HOD).  
• Forhandling av flere overgangsavtaler mot åpen publisering, samt avtaler med gode åpne 

forlag (finansiert gjennom andel av Units bevilgning fra KD). 

I 2020 er det en rekke prosjekter det er ønskelig å gjennomføre: 

Autoritetsregistre for forskning: 

For å gi mulighet for gjenbruk av informasjon og effektive tjenestekjeder er det behov for unik 
identifisering av: 

• Forskningsprosjekter i alle sektorer (UH, helse, institutt og privat næringsliv). For UH-
sektoren sannsynligvis også utvidet til å omfatte studentprosjekter. 

• Personer involvert disse prosjektene 
• Organisatoriske enheter personene er knyttet til 

Datadelingsprosjektet vil gi føringer for tekniske løsninger, og for noen av registrene vil det 
sannsynligvis etter hvert etableres felles tjenester. Det er imidlertid nødvendig med løsninger på 
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kortere sikt for forskning enn det som ligger i planene for Datadelingsprosjektet. Tjenestene som 
etableres for forskning på kort sikt vil kunne tilpasses fellesløsninger på lengre sikt dersom dette er 
ønskelig. 

 

Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger: 

Det er behov delvis for videreutvikling av nasjonale tjenester (Cristin, NSD, REK, m.fl.) knyttet til 
informasjon om forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger og delvis å enten 
videreutvikle eller etablere en eller flere institusjonelle løsninger for å dekke lokale behov som ikke 
naturlig inngår i de nasjonale tjenestene. Det er aktuelt å løfte eksisterende lokale 
tjenester/prosjekter til å bli anbefalte institusjonelle løsninger. 

 

Forvaltning av forskningsdata: 

Både ny personvernforordningen (GDPR) og helseforskningsloven stiller krav til at forskningsdata 
skal lagres trygt i forhold til graden av beskyttelsesbehov for dataene. Institusjonene melder et klart 
behov for å hjelpe forskerne til å forvalte forskningsdata korrekt uten at det blir for arbeidskrevende. 
Slike tjenester finnes i dag i større eller mindre grad både som nasjonale tjenester og ved de enkelte 
institusjonene, og det er i tillegg flere initiativer på gang for å etablere nye tjenester. Kartlegging har 
avdekket at tjenestene delvis overlapper, men at det også er mangler. Ved mange institusjoner 
oppleves tjenestene som uoversiktlige, og det er i for liten grad mulig å gjenbruke data mellom 
tjenestene. 

Tilrettelegge Cristin som plattform for forskningstjenester slik at funksjoner/applikasjonen skilles fra 
datalaget: 

Dette må sees i sammenheng med prosjekt på autoritetsregister og er videre en forutsetning for å 
lykkes fullt ut med øvrige prosjekter. Dette er første steg i retning av en plattform-tankegang for 
Cristin og samtidig nødvendig for å kunne se Cristin og nasjonalt vitenarkiv i en fremtidig 
sammenheng. Tiltaket samsvarer også med institusjonenes meldte behov for å videreutvikle Cristin 
API. 

Autoritetsregistre for forskning, oversikt over forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger og forvaltning av forskningsdata er alle prosjekter som har høy prioritet og 
strategisk tilknytning og stor nytte. Autoritetsregistre for forskning har i tillegg lav risiko mens 
Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger og Forvaltning av 
forskningsdata har medium risiko. 

Også arbeidet med å “Tilrettelegge Cristin som plattform for forskningstjenester slik at 
funksjoner/applikasjonen skilles fra datalaget” har høy prioritet, og de to foreslåtte nye prosjektene 
er avhengige av at dette gjennomføres, men arbeidet forutsettes løst i prosjektet Muliggjørende 
plattform i IMD.  

Basert på dette foreslås en fordeling på 8 MNOK til prosjekter på forskningsområdet: 
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Administrasjon 
 

På administrasjonsområdet er de to hovedprioritetene i handlingsplanen: 

• Administrative fellestjenester til UH-sektoren 
• Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte 

 

Det er flere prosjekter innen både administrative fellestjenester og beslutningsstøtte som pågår i 
2019: 

• Det er høy aktivitet på administrative tjenester via BOTT-prosjekter. Hele porteføljen av 
administrative tjenester/løsninger skal i løpet av kommende 4-5 års periode over på ny felles 
plattform. Dette gjelder økonomi, lønn, strategisk HR og sak/arkiv.  

• Det pågår en rekke initiativ i forhold til løsninger for beslutningsstøtte i sektoren.  De fleste 
initiativene er virksomhetsspesifikke og lokalt forankret. Dette gjelder løsningene som 
utvikles hos NTNU, UIS, OsloMet, NMBU og UiA. Unit gjennomfører et prosjekt som omfatter 
3 virksomheter: UiO, UiB og UiT.  
 

I 2020 er det to prosjekter det er ønskelig å gjennomføre: 

Prosjektet “Konsept for felles øk/lønn, sak/arkiv og HR i hele sektoren”: 

Planlagte og pågående prosjekter i BOTT-samarbeidet danner grunnlaget for etablering av 
fellestjenestene. Anskaffelsen av disse tjenestene startet som BOTT initiativ. Etter oppstarten av 
BOTT prosjektene har målbildet endret seg til også å omfatte resten sektoren. Følgende områder er 
ikke løst innen rammen av BOTT prosjektene og foreslås løst i et fellesprosjekt i sektoren: 

• Utvikle felles forvaltningsorganisasjon for det administrative området 
• Utvikle felles informasjonsplattform for det administrative området 
• Utvikle finansieringsmodeller for utvikling, implementering og forvaltning av administrative 

tjenester 
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Prosjektet “Felles løsning for beslutningsstøtte i sektoren”  

Dette prosjektet tar sikte på å etablere felles løsninger for de 2 første nivåene med utviklingsarbeid 
(Dataeksport og datavarehus) slik at ikke alle virksomheter hver for seg trenger å gjøre denne jobben 
og bruke stor ressursinnsats for dette. Videre vil felles løsning bedre legge til rette for å sammenstille 
data på tvers av fagområder ved bruk av felles metodikk. En vil også kunne sammenstille data på 
tvers av virksomheter for sammenligning- og benchmarkingsformål (noe som ikke er mulig med 
dagens lokale initiativ som er proprietære). En løsning som omfatter hele sektoren vil gi et vesentlig 
større datagrunnlag og bedre muligheter for felles løsninger basert AI. 

 

Begge prosjektene har god strategisk tilknytning, høy nytte og lav risiko. 

Basert på dette foreslås en fordeling på 8 MNOK til prosjekter på administrasjonsområdet: 

 

 
Infrastruktur, mellomvare og data (IMD) 
 

Innen infrastruktur, mellomvare og data (IMD) er følgende gitt hovedprioritet i handlingsplanen: 

• Infrastruktur for identitet, tilgang og data 

 

Følgende prosjekter pågår høsten 2019: 

• Felles identitets- og tilgangsstyring (IAM) – anskaffelse og pilot. Uninett står for 
gjennomføring og finansiering av sentralt prosjekt, UiB for pilot.  

• Konseptutredning av fremtidig infrastruktur for data, registre, analyse- og 
statistikkpublisering. Finansieres av KD, Unit står for gjennomføring. 

• Felles klientdrift – konseptfase. Uninett står for gjennomføring og finansiering. 
• Muliggjørende plattform – konseptfase igangsatt i Unit. 
• Datadeling – konseptfase under oppstart i Unit. 

 

I 2020 vil det være aktuelt å gjennomføre prosjekter på følgende områder: 

Muliggjørende plattform:   
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Arbeid med en muliggjørende plattform for høyere utdanning og forskning skal legge til rette for 
digital utvikling og innovasjon ved å gjøre det enklere og raskere å realisere nye løsninger og 
tjenester. Listen over mulige aktiviteter er lang og inkluderer arbeid med å tilrettelegge FS og Cristin 
som plattformer, arbeid med felles skyplattform og arbeid med å tilrettelegge for bruk av blant 
annet kunstig intelligens og maskinlæring. Et viktig element er å sørge for tekniske løsninger som 
tilrettelegger for hastighet, smidig utvikling og moderne skybasert teknologi og løsninger. Prosjekter 
relatert til muliggjørende plattform vurderes som aktuelle for finansiering gjennom felles 
investeringsmidler i 2020.  

  

Datadeling:   

Arbeid med datadeling er sentralt for å realisere mange av handlingsplanens initiativer innenfor 
utdanning, forskning, administrasjon og IMD. Konseptfase for datadeling vil kartlegge og 
konkretisere sektorens behov for datadeling og koordinere noen igangsatte og allerede prioriterte 
aktiviteter, med praktisk arbeid inn mot ulike fagområder og prosjekter. Ut av konseptfasen vil det 
komme konseptvurderinger og prosjektforslag for videre arbeid med masterdata, 
referansearkitektur, integrasjonstjenester og tilgjengeliggjøring av data. Datadeling er en viktig 
komponent i den muliggjørende plattformen for høyere utdanning og forskning, og arbeid med 
datadeling og muliggjørende plattform må ses i nøye sammenheng. Prosjekter relatert til datadeling 
vurderes som aktuelle for finansiering gjennom felles investeringsmidler i 2020. 

  

Klientdrift: 

Høsten 2019 er det gjennomført en konseptutredning for felles klientdrift i UH-sektoren. Arbeidet 
anbefaler et fremtidig konsept som innebærer at hele sektoren vil få levert klienttjenester fra en 
dedikert organisasjon organisert i sektoren. Det er utarbeidet et prosjektforslag for planlegging av 
gjennomføringsfasen, med en estimert varighet på 8 måneder og et kostnadsestimat på 11-13 
MNOK. En andel av kostnadene med planleggingsfasen søkes dekket gjennom felles 
investeringsmidler i 2020. Resten søkes dekket gjennom Uninetts mulighet til å benytte egenkapital 
eller låneopptak. 

 

Alle de tre prosjektene har god strategisk tilknytning, høy nytte og medium risiko. 

Basert på dette foreslås en fordeling på 11 MNOK til prosjekter på IMD-området: 
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For andre IMD-relaterte investeringer vil infrastrukturselskapenes mulighet til å benytte egenkapital 
eller låneopptak vurderes. Dette er aktuelt for felles IAM, et prosjekt som vil videreføres i 2020 og i 
flere påfølgende år. Det er også aktuelt for videre arbeid med neste generasjons forskningsnett, 
lokalnett på campus og konsolidering av datarom. 

 

Informasjonssikkerhet 
• Regjeringen har bevilget 70 millioner kroner til et fireårig program som skal forbedre den 

digitale sikkerheten i kunnskapssektoren.  
• Satsingen gjennomføres med en finansiering på 17,5 MNOK pr. år i 4 år (2019-2022).  
• Det foreslås derfor ikke å benytte felles finansieringsmidler for ytterligere investeringer på 

informasjonssikkerhetsområdet i 2020. Evt. nye tiltak på området må håndteres innenfor 
programmet for informasjonssikkerhet.  

 
Oppsummering og anbefaling 
Basert på beskrivelsene over, foreslås følgende fordeling av felles investeringsmidler for 2020: 
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