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Status for arbeidet med felles finansieringsmodell for 
investeringer 

Bakgrunn 
Digitaliseringsstyret har vedtatt investeringsmodellen med finansiering for digitalisering. 
 

 
 
Dette notatet drøfter: 

• Status for avklaringer knyttet til innbetaling for 2020 av finansiering for digitalisering 
(anskaffelse eller utvikling av nye tjenester, større videreutvikling av eksisterende 
tjenester og felles avklaringer (utredninger, planlegging, arkitektur)) 

• Finansiering av investeringer relatert til infrastruktur, mellomvare og data (IMD).  
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Det arbeides videre med løpende tjenestebetaling knyttet til tjenestestyring, se orientering i 
egen sak (34/19).  
 
Det er sendt brev til alle statlige universiteter og høyskoler under Kunnskapsdepartementet 
med orientering om innbetaling for 2020 (se vedlegg 1). Arbeid pågår med avklaringer rundt 
mva og avtaleverk knyttet til innbetaling av felles investeringsmidler.  Avklaringen omfatter 
alle steg i modellen: 

1. Engangsinnbetaling av investeringsmidler fordelt over 2020 og 2021, kun for statlige 
UH-institusjoner under KD. Betaling skjer fra institusjonene inn til Unit.  

2. Utbetaling til gjennomføringsansvarlig går via Unit som forvalter fellesmidlene.  
3. Tilkoblingsavgift når en institusjon tar i bruk en ny tjeneste, går inn i felles 

investeringsmidler. Tjenester er normalt åpne for alle i målgruppen.  
4. Tjenestebetaling for ny tjeneste er en løpende betaling der avklaringer rundt 

betalingsmodeller utarbeides i forbindelse med tjenestestyring (sak 34/19) 
 
Vedtaket om investeringsmodellen viser til en rekke tiltak som skal gjennomføres, og status for 
disse er vist i vedlegg 2.  
 
For investeringer relatert til infrastruktur, mellomvare og data (IMD) vil vi utnytte 
infrastrukturselskapenes mulighet til å benytte egenkapital eller låneopptak. Dette vil gjelde 
Uninett AS og NSD AS. Egenkapitalen eller lånemuligheten bør både kunne brukes til 
investeringer i forbindelse med nyutvikling, og til å «kjøpe ut» lokale løsninger som viser seg å 
være egnet som nasjonale løsninger. Det siste for å sikre at lokale initiativ ikke hindres som 
følge av en sentral finansieringsmodell. Slike «utkjøp» må besluttes på lik linje med og etter 
samme prosesser som nyinvesteringer. Investeringene skal besluttes gjennom den nasjonale 
porteføljestyringen i Digitaliseringsstyret. 
 
Institusjonene tilbakebetaler til selskapets egenkapital (eventuelt nedbetaler selskapets lån) 
over løsningenes levetid. Med andre ord samfinansieres utviklingskostnaden i disse tilfellene 
etterskuddsvis gjennom årlige investeringsavdrag innebakt i tjenesteprisen. 
 
Vurdering 
Innbetaling fra institusjonene bør knyttes til dokumentasjon rundt sameierskap til felles 
digitaliseringsresultater. Investeringsmodellen for samfinansiering er en innovativ løsning, og 
krever derfor noe mer dokumentasjon rundt forutsetninger og praktiske forhold (feks føring i 
regnskap ved hver deltagende institusjon) enn mer velkjente løsninger.  
 
Investeringsmidlene bør sees i sammenheng med tjenestebetaling og hele verdikjeden for 
utvikling av nye tjenester, slik at vi får felles avklaringer rundt gjennomføringsansvar, eierskap 
til resultater, mulighet for momskompensasjon og dokumentasjon av når det er tjenestekjøp. 
Bruk av infrastrukturselskapene for investeringer knyttet til infrastruktur, mellomvare og data 
støtter dette.  
 
Unit arbeider med å få sammenhengen mellom investeringsforvaltning og porteføljestyringen 
slik at vi forenkler det administrative arbeidet så mye som mulig. For rapportering både hos 
Unit, for gjennomføringsansvarlig for enkelttiltak og ved hver deltagende institusjon er det 
viktig at prioriteringskriterier, risikohåndtering, dokumentasjonskrav og regnskapsføring blir 
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konsistente på tvers.  
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar orienteringen om finansiering av tiltak knyttet til infrastruktur, 
mellomvare og data til etterretning.  
 
Digitaliseringsstyret tar orienteringen om gjennomføring av innbetaling 2020 til informasjon.  
 
 
Vedlegg 
Sak 30 – Vedlegg 30A - Innbetalingsoversikt 2020, brev sendt til institusjonene  
Sak 30 – Vedlegg 30B - Føringer fra UHR med status for hvert punkt  
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