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Referat fra møte i råd for helhetlig prioritering
Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer
Til stede

Ikke til stede
Unit

5/2020
10.11.2020
16:00-17:15
Videomøte

Sigurd Eriksson, Unit (leder)
Johanne Raade, UiT
Ingrid Volden, NTNU
Benedicte Løseth, UiB
Sonja Irene Dyrkorn, UiB

Per Arne Skjelvik, NORD universitet
Kjetil Hellang, UiA
Tore Burheim, UiB
Marianne Øhrn Johannessen, UiA

Kristin Selvaag
Terje Mørland

Kjersti Lerstad (referent)

Merknader:
Benedicte Løseth, UiB, var stedfortreder for Johanne Raade, UiT, i møte 03.11.2020, og deltok derfor i dette
møtet for å sikre kontinuitet i saken.

30. Ramme for felles investeringsmidler 2021
Unit orienterte om bakgrunnen for saken. Fagutvalgslederne orienterte om fagutvalgenes prioriteringer.
Fagutvalgene er på linje med hovedpunktet i saksunderlaget, at målet for 2021 må være å videreføre
påbegynte prosjekter og tiltak, og å jobbe for å sikre gjennomføringen for påbegynte prosjekter/tiltak
fremfor å bredde ut porteføljen ytterligere. Det gjenspeiles i de konkrete tiltakene som fagutvalgene har
identifisert som underlag for forslag til ramme for sitt fagområde.
Diskusjon:
•
•
•

•
•

•

Det er ønskelig å synliggjøre budsjettbehov utover 2021 (total kostnad for underliggende tiltak) der
hvor dette er mulig.
Det må jobbes videre med å se på sammenhenger mellom prosjekter som omhandler masterdata
(eksempelvis Datadeling, Masterdatakilder for forskning og BOTT-Masterdata).
Saken til DS må underbygges av en vurdering av hvordan gjennomføringsevnen kan styrkes i 2021
gitt at en større andel av rammen for 2020 forblir ubenyttet. Dette vil bli belyst i saken om QA av
porteføljen som skal opp i DS 19.11., der det legges frem rapport fra ekstern kvalitetssikring og
forslag til tiltak.
Saken til DS bør ha en kort refleksjon rundt vår nye digitale hverdag og koronasituasjonen. Hvordan
påvirker dette gjennomføringsevnen?
Gjennomføringskraften må vektlegges før prosjekter godkjennes av DS. Rådet ønsker en oppstilling
for alle fellestjenester i sektoren som viser drifts- og forvaltningskostnader på de ulike
tjenesteområdene for eksisterende tjenester, samt planlagte utviklingskostnader (prosjekter og
veikart) på tjenesteområdene. Ved å se bruken av felles investeringsmidler i sammenheng med
kostnadene og prioriteringene for eksisterende fellestjenester vil rådet og sektoren få et mer
helhetlig bilde på hva som brukes på fellestjenester, og et bedre grunnlag for helhetlig prioritering.
Det er en tilgjengelig ramme for felles investeringsmidler på 60 MNOK for tiltak i 2021. Totalen for
forslag til tiltak og ramme for fagområdene er pr. nå på 54 MNOK. Dette tilsier at det ikke er
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nødvendig å prioritere mellom fagområdene i denne omgang.
Oppsummering av innspill knyttet til rammen for felles investeringsmidler fra diskusjonen:
• Det er en riktig tilnærming at midlene i 2021 prioriteres til å videreføre eksisterende prosjekter og
tiltak, og bidra til å sikre gjennomføring av disse.
• Det må framgå tydelig hvilke tiltak som skal iverksettes for å øke gjennomføringskraften i 2021.
• Det er ønskelig med en totaloversikt over kostnader med eksisterende fellestjenester for å vurdere
bruk av felles investeringsmidler.
• Tilgjengelig ramme på 60 MNOK for 2021 dekker fagutvalgenes forslag til prioriteringer i 2021.
Oppfølging:
Referatet med de innspill som har kommet fram i møtet deles med rådet per e-post og i Teamet. Referatet
legges ved saken til Digitaliseringsstyret vedrørende ramme for felles investeringsmidler i 2021.

