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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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