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Veikart og disponering av investeringsmidler 2022
Bakgrunn
Det ble i DS 09.06. sak 23/21 presentert tre ulike investeringsnivåer for felles
investeringsmidler, lav middels og høy. Diskusjonen og signalene fra DS gikk mot det medium
nivået som innebærer en cirka videreføring av årlig beløp som nåværende toårige
prøveordning tilsvarer, i tillegg til en finansiering fra Sikt sin egenkapital.
Sekretariatene for tjenesterådene, representert ved tjenesteområdeansvarlige og ledelse fra
Unit og Uninett, har utarbeidet et omforent forslag til disponering av investeringsmidler for
2022. Forslaget er basert på innmeldte behov via veikart behandlet i tjenesteråd og fagutvalg,
samt prosjekter vedtatt i DS. Forslaget har vært til drøfting i fagutvalg og tjenesteråd.

Vurdering
Etter en gjennomgang av porteføljen ved tjenesteområdeansvarlige, fagutvalg og tjenesteråd
er det meldt inn behov for 95 MNOK for 2022.

1

Seks av prosjektene er allerede inne i digitaliseringsporteføljen gjennom tidligere vedtak i DS,
et er i porteføljen finansiert ved en kombinasjon av midler fra Uninett og sektoren, et prosjekt
fremmes for vedtak i DS-møte 1.10 og et prosjekt fremmes for vedtak senere i 2021.
DS signaliserte i møte 09.06. et ønske om å få presentert en satsing på middels nivå. Forslaget
innebærer en videreføring av innbetalinger fra sektoren på 37,5 MNOK i 2022. Videre foreslås
det at rest fra tidligere innbetalte midler på cirka 25 MNOK overføres til bruk i 2022. Sikt står
for resterende finansiering gjennom 2,5 MNOK i driftsmidler og bruk av 30 MNOK i egenkapital
overført fra Uninett til Sikt.

Forslag til vedtak
Digitaliseringsstyret vedtar:
- Ordningen med innbetaling av 37,5 MNOK til felles investeringsmidler videreføres i
2022.
- Overordnet veikart for 2022 og forslag til disponering av rammen for felles
investeringsmidler for 2022 vedtas med evt. endringer som framkom i møtet.
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