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Tabel 1: Stamdata for initiativ 7.4 
Initiativnavn Anvendelse af de fællesoffentlige it-løsninger 

Ministerium Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Institution Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) 

Budget og finansiering Der er ikke afsat særskilt fællesoffentlig finansiering. Evt. 
finansiering til initiativer er afholdt af institutionerne inden 
for eksisterende rammer. 

Ansvarlig for statusrapportering Annemarie Otteslev, Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser 

Formand for følge-/arbejdsgruppe - 

Projektleder - 

Projektejer Lars Beer Nielsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Programleder - 
Starttidspunkt  September 2011 

Sluttidspunkt December 2013 

Øvrige kommentarer - 

Resultater 
I tilsynsrapporterne for 2012/13 på ufm.dk fremgår det, hvordan, og i hvilken 
udstrækning de enkelte universiteter anvender de fællesoffentlige digitale løsnin-
ger.  
 
Det fremgår, at universiteterne anvender løsningerne, når de er relevante (dækker 
et konkret behov), og når disse ikke er dyrere end de løsninger, som universitetet 
allerede har udviklet eller selv kan udvikle.  
 
NemID anvendes i varierende omfang af institutionerne, idet nogle universiteter 
nævner, at krav om dansk cpr-nummer er en barriere i forhold til internationale 
studerende. Nogle universiteter oplyser, at de anvender NemID i forbindelse med 
det fællesuniversitære login-samarbejde WAYF (WAYF anvendes af alle universi-
teter). 
 
Flere universiteter har indberettet til Styrelsen for Videregående Uddannelser 
(UDS), at e-boks er så dyrt, at de i stedet vedligeholder egne systemer til håndte-
ring af sikker e-mail, mens nogle har indført et billigere alternativ til fakturerings-



  
systemet, INDFak. Andre har i større omfang implementeret de fællesstatslige 
løsninger. Fx oplyser Roskilde Universitet, at de benytter IndFak, RejsUd og Na-
vision Stat, herunder Statens Lønsystem (SLS).  
 
Universiteterne tilkendegiver på et overordnet plan, at de støtter anvendelsen af 
de fællesoffentlige løsninger, og at det er deres strategi at anvende disse, når det 
giver mening, og der er en fornuftig business case i at gøre det. 

Økonomi 
Der er ikke afsat særskilt fællesoffentlig finansiering. Eventuel finansiering til initi-
ativer er afholdt af institutionerne inden for eksisterende rammer. 

Fremtidigt ejerskab 
Varetagelse og udvikling vil fortsat ligge i regi af institutionerne. Styrelsen ser ikke 
anledning til yderligere opfølgning. 
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