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Saksliste Digitaliseringsstyret 20.11.2019
Nr. Type Tid Sak Innleder

41/19 V 10:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby

42/19 V Godkjenning referat Ida Munkeby

43/19 V 10:05 Fagutvalg - justeringer Sigurd Eriksson

44/19 O 10:20 Fellesoppdrag fra KD: Forslag til tiltak for et løft i pedagogisk bruk av digital teknologi Arve Olaussen

45/19 O 10:40 Status eksisterende digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson

46/19 D 10:55 Styringsmodell forvaltning og videreutvikling av fellestjenester Kristin Selvaag

11:30 (45) Lunsj

47/19 O 12:15 Samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit Roar Olsen

48/19 V 12:45 Porteføljestyringsprosessen, forslag til prosessbeskrivelse og porteføljehåndbok Sigurd Eriksson

49/19 O 13:30 Operasjonalisering av modellen for fellesinvesteringer Ingrid B. Brænden

14:00 Pause

50/19 V 14:15 Fordeling av felles finanseringsmidler 2020 pr. område i handlingsplanen Sigurd Eriksson

51/19 V 14:45 Prosjektforslag Masteropptak – BP2 Camilla Haugland/Kristin Selvaag

52/19 O 15:05 Felles klientdrift Sigurd Eriksson/Tom Røtting/Erik Lehne 
(Gartner)

53/19 O 15:35 Digitaliseringsinnspill til UH-lovutvalget Sigurd Eriksson

54/19 O 15:45 Evaluering av møtet

55/19 O 15:50 Eventuelt



SAK 41/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN



Sak 41/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.



SAK 42/19 
GODKJENNING AV REFERAT



Sak 42/19 Godkjenning av referat

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Referatet godkjennes.



SAK 43/19 
FAGUTVALG - JUSTERINGER



Sak 43/19 Fagutvalg - justeringer

• Fagutvalg for IMD og fagutvalg for arkitekturstyring slås sammen på fast basis.
• Det jobbes videre med å konkretisere mandat og sammensetning for et nytt fagutvalg for kunstig 

intelligens (KI).

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle x Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tilrår å legge ned fagutvalget for arkitekturstyring, og å gjøre ordningen med at 
fagutvalget for IMD ivaretar arkitekturstyring permanent. Videre tilrår Digitaliseringsstyret at det 
etableres et eget fagutvalg for anvendelse av KI. Forslag til mandat og sammensetning for et fagutvalg 
for KI legges fram i neste møte i Digitaliseringsstyret.
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Fagutvalg for infrastruktur 
mellomvare og data

Tore Burheim, 
Leder fagutvalg infrastruktur, mellomvare og data 

(FU-IMD)

UNIVERSITETET I BERGEN



Digitaliseringsstyret og fagutvalg
«…skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende 
brukerinvolvering»

UNIVERSITETET I BERGEN



Formål
Fagutvalgene skal med sin faglige kompetanse og 
representasjon fra ulike institusjoner gi faglige råd 
som skal sikre en samordnet og effektiv realisering av 
digitaliseringsstrategien:
• Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, 

forpliktende og realistiske digitaliseringsstrategier og 
mål.

• Bidra til bedre måloppnåelse og raskere
gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og 
innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering
av endringer i eksisterende fellestjenester.

• Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.

Oppgaver og ansvar
• Fagutvalgenes medlemmer har et ansvar for å 

ivareta sektorens felles interesser i møtene. Faglige 
vurderinger og råd som grunnlag for behandlingen i 
Digitaliseringsstyret vil være en sentral oppgave.

Strategiprosess
• Være faglig rådgiver vedrørende fagområdet ved 

utarbeidelse og revisjon av digitaliseringsstrategier 
og handlingsplaner.

Porteføljestyring
• Identifisere og vurdere forutsetninger og 

avhengigheter i porteføljen for området.
• Gi råd i forbindelse med prioritering og oppfølging 

av porteføljen.
Arkitekturstyring
• Gi råd til utarbeidelse av målbilder, retningslinjer og 

løsningsvalg.
• Bidra til å følge opp prinsipper, retningslinjer og 

målbilder.
Forvaltningsstyring
• Gi råd til tjenestestyrene ved behov.
Andre oppgaver
• Gi råd til sentrale nasjonale prosjekter.
• Medlemmene bør informere om relevante saker fra 

fagutvalget hvor det er av interesse, men Unit har 
ansvar for den formelle forankringen av sakene i 
berørte institusjoner og sektorer.

Mandat fagutvalg (utdrag)
UNIVERSITETET I BERGEN



Endring i fagutvalg IMD og arkitektur
UNIVERSITETET I BERGEN



Medlemmer etter justering
UNIVERSITETET I BERGEN



Arbeid i utvalget
Møter og innhold
• 10 møter
• Handlingsplan  april 2019
• Drøftet mandat og rammer på 

fellesprosjekter
• Sluttet med prosjektstatus
• Faseoverganger 
• Overordnede prioriteringer
• Portefølje 
• Helhet og rekkefølge

UNIVERSITETET I BERGEN

Prosjekter
• IAM
• Klientdrift
• Muliggjørende plattform
• Datadeling
• Konsolidering av datarom
• Beslutningsstøtte



Noen erfaringer
UNIVERSITETET I BERGEN

• På vei mot å finne rollen vår?
• For reaktiv?
• Grensene mot andre fora og 

enheter i og utenfor sektor?
• Hvem ivaretar helhet og 

avhengigheter?
• Sektorens samlede ressurser 

og prioriteringer?

Illustrasjon: colourbox.com 



UNIVERSITETET I BERGEN



SAK 44/19 
FELLESOPPDRAG FRA KD: 

FORSLAG TIL TILTAK FOR ET LØFT I PEDAGOGISK BRUK AV DIGITAL TEKNOLOGI



Oppdraget

• Bruk av digital teknologi i for liten grad har erstattet tradisjonelle undervisnings- og 
vurderingsformer

• For stor variasjon i hvordan fagmiljøene utforsker og utnytter digitale muligheter
Departementet mener derfor det er behov for å få til et løft i pedagogisk bruk av digitale 
verktøy i utdanningen.

Rapporten inneholder forslag til tiltak på både kort og lengre sikt. Direktoratene ønsker 
dialog med Kunnskapsdepartementet om forslagene og hvordan de best tas videre. 



Kunnskapsgrunnlaget

Det anses nødvendig å utføre en mer systematisk gjennomgang og oppsummering av 
kunnskapsgrunnlaget
• KD bør sette ut et oppdrag om en systematisk kunnskapsoppsummering
• Diku bør kartlegge relevante prosjekter og gjøre en analyse av hva som har fungert godt 

og hva som har fungert mindre godt
• NOKUT bør gjøre en evaluering for å bedømme kvaliteten på bruk av digitale verktøy i 

utdanning og hvordan dette har påvirket studentenes 
læring på et relativt stort antall studieprogrammer

Fagutvalg for utdanning:
• Det advares mot å legge opp til altfor omfattende og langvarige kartlegginger. Samle 

heller kunnskapen som allerede eksisterer og fokuser på å finne beste praksis-
eksempler.



Krav til utdanningsfaglig kompetanse

• Før man eventuelt stiller nye og mer eksplisitte krav til digital pedagogisk 
kompetanse i andre forskrifter foreslås det at en kartlegging av dagens praksis og 
vurdering av hensiktsmessigheten ved eventuelle nye krav.

Fagutvalg for utdanning:
• Vi bør gi institusjonene tid til å iverksette nye forskrifter før vi stiller nye krav. UHR 

utdanning gjør en kartlegging av hvordan det arbeides med nye forskrifter hos 
institusjonene. 

• Det er ikke tilstrekkelig fokus på å heve kompetansen til arbeidstakere som har 
jobbet i mange år. Det å skaffe tid internt i institusjonene er imidlertid 
hovedproblemet. Kostnadene ved å heve digital kompetanse i UH-sektoren er trolig 
sterkt undervurderte. 



Kompetanseutvikling

Sammen med institusjonene avklare om, og i så fall på hvilken måte, en bør 
etablere et tettere samarbeid på tvers av institusjonene om å utvikle ansattes 
digitale kompetanse. Det bør også vurderes om en eventuelt bør etablere 
tjenester på et nasjonalt nivå for å støtte og stimulere lokale tiltak.

Fagutvalg for utdanning:
• Ingen vesentlige kommentarer til forslagene 



Stimulerende tiltak

• KD bør styrke tilskuddsordningen Digitalisering for læring i høyere utdanning.
• Styrke samarbeidet mellom de tre direktoratene og sektoren i forhold til framtidige 

stimulerende tiltak
• Dikus pågående spredningsprosjekt bør vurdere erfaringer fra ulike prosjekt i alle 

tilskuddsordninger som fører til pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Fagutvalg for utdanning:
• Tiltak må utvikles i samarbeid med sektoren for å nå helt ut til faglærere og deres 

støttepersonell.
• Utfordringen for institusjonene er oppskalering av dagens tiltaksnivå. Viktig å 

adressere problemstillingene mot både strategisk ledelse og ledelsen av fakulteter og 
institutter.



Råd og veiledning

• Det utvikles og arrangeres felles arenaer slik som konferanser, seminarer og 
workshop’er, samt andre målgrupperettede aktiviteter.

Fagutvalg for utdanning:
• Viktig at man treffer målgruppen med faglærere og administrative 

støttefunksjoner som er tett på undervisningen når man arrangerer felles 
arenaer. Dette er krevende, også for institusjonene selv. 



Kontroll

• En bør vurdere nøye bruken av kontroll og derfor gjøre en juridisk utredning 
for å vurdere om det er hensiktsmessig å regulere pedagogisk bruk av digital 
teknologi

Fagutvalg for utdanning:
• Kulepunkt 1 er litt uklart og fagutvalget ønsker derfor å påpeke at vi ikke har 

behov for mer styring og kontroll. Vi må heller stimulere til endring.



Infrastruktur

For å redusere kompetansegapet må en arbeide for at studenter og lærere møter et mest mulig 
sømløst (godt integrert) digitalt læringsmiljø med god opplæring i bruk av verktøyene.
• En bør samle sektoren rundt videoplattformer, løsning for å dele video og annet digital innhold.
• Det bør etableres en satsing fram mot neste generasjons digitale vurderingsplattformer.
• Det bør løftes en diskusjon om hva begrepet «fagnære digitale verktøy» rommer, og innen hvilke 

områder det bør være stor valgfrihet.
• En felles, kunnskapsbasert standardromskatalog for undervisningsrom- og møterom bør vurderes.

Fagutvalg for utdanning:
• Viktig at Unit arbeider videre for at sektoren får felles standarder, for eksempel innenfor LOR. 
• Det må være kapasitet hos institusjonene til å gjennomføre det som blir besluttet.
• FS må åpne opp for gjenbruk av data slik at fagnære løsninger kan utvikles. 



Sak 44/19 Fellesoppdrag fra KD: Forslag til tiltak for et løft i pedagogisk bruk av digital teknologi

Unit, Diku og NOKUT mottok likelydende oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om behovet for å få til et 
løft i pedagogisk bruk av digital teknologi i utdanningen. En felles rapport ble levert før 1. oktober og et 
første møte med departementet er gjennomført. Noen tiltak kan iverksettes på kort sikt. Flere av 
tiltakene vil imidlertid kreve mer bearbeiding og ikke minst et tett samspill med UH-institusjonene.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x 



SAK 45/19
STATUS EKSISTERENDE DIGITALISERINGSPORTEFØLJE 



Sak 45/19 Status eksisterende digitaliseringsportefølje

Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale 
utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og 
finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal presenteres hvert 
kvartal. 

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet. 





SAK 46/19 
STYRINGSMODELL FORVALTNING OG VIDEREUTVIKLING 

AV FELLESTJENESTER
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Gjennomgang av forslag til modell og rammeverk

• Prosess fram til nå
• Formål og prinsipper for enhetlig tjenestestyring av fellestjenester
• Hovedprosesser i tjenestestyringen
• Tjenesteråd (Gruppering, konsortier, tidligere styringsmodeller)
• Videre arbeid



Prosess fram til utkast rammeverk og skisse
Forum Dato

Rådgivende gruppe, konsortiet 22.8.19

Digitaliseringsstyret 29.8.10

Fagutvalg IMD 11.9.19

UH-IT 12.9.19

Prioriteringsråd Nett 17.9.19

Cristin2 styringsgruppe 19.9.19

Prioriteringsråd Mellomvare 19.9.19

Studie-BOTT 27.9.19

Fagutvalg Utdanning 15.10.19

Fagutvalg Administrasjon 22.10.19

Fagutvalg Forskning 25.10.19

Uninett 25.10.19

UiO/USIT 28.10.19

Fagutvalg IMD 31.10.19

NSD 8.11.19

UH-IT 13.11.19

Rådgivende gruppe, konsortiet 15.11.19

• Innsamling og systematisering underlag 
(styringsmodeller, og fellestjenester)

• Første versjon av en skisse
• Orientering og innspill  ny versjon skisse
• Utkast til rammeverk for styringsmodell
• Avstemming med fellesaktører
• Ny versjon av skisse



Formål og prinsipper for tjenestestyring

Samordnet og enhetlig forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i tråd med 
vedtatte budsjetter og veikart for tjenestene. Tydelig medvirkning fra 
institusjonene. Realisere digitaliseringsstrategien og handlingsplanen
Prinsipper:
• Fremme utnyttelse av synergier på tvers av fag- og tjenesteområder 
• Legge til rette for felles tjenestestyring i et fremtidsperspektiv
• Fremmer felles prioritering og omforent gjennomføring 

• Sette brukeren i sentrum og fremmer utstrakt brukermedvirkning
• Fremme samordnet og lik forvaltning av fellestjenester i sektorene
• Fremme gjennomføringskraft og legger til rette for rask og kontinuerlig videreutvikling samt 

utnyttelse av framtidsrettede løsninger og teknologi
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Videre arbeid

Videre arbeid etter innspill i DS (arbeidsgruppe) 4.12
Utarbeidet ny versjon av rammeverket 11.12

Drøfting og anbefaling fra fagutvalg 16.12.19 – 9.1.20
Rammeverk til høring i sektoren eller spesifikke fora 2.1.20 – 17.1.20
Ferdigstilling rammeverk for godkjenning i DS 23.1.2020



Sak 46/19 Styringsmodell forvaltning og videreutvikling av fellestjenester

Plan for utarbeiding og innføring av felles tjenestestyringsmodell ble lagt fram til orientering i forrige 
møte i Digitaliseringsstyret. Siden forrige møte er det utarbeidet en foreløpig skisse til modell for 
tjenestestyring for fellestjenester etter innspill fra sektoren.

Sakstype Drøfting

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innspill fra i drøftingen i Digitaliseringsstyret tas med i det videre arbeidet. 

x 



SAK 47/19 
SAMLEDE INNBETALINGER FRA UH-SEKTOREN TIL UNIT



Målet er å gi Digitaliseringsstyret en samlet oversikt over finansiering som et 
grunnlag for å bidra til helhetlig prioritering knyttet til fellestjenester

• Bidra til at vi over tid reduserer forvaltningskostnad og øker investeringer

• Forutsigbarhet og kontroll ift kostnadsutvikling totalt sett

• Tilrettelegging for og oppfølging av gevinstrealisering.



Prosessen for prisvarsel fellestjenester skal forbedres
• Første samlet prisvarsel fra Unit på Bibsys, Ceres og Uninett tjenester

• Må få bedre systemstøtte for bedre kvalitet og kontroll (forsystem økonomi)
• Info om tjenestene og prisvarselet på https://www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020

• Medvirkningsprosesser for 2020 budsjett gjennom konsortiestyrer, prioriteringsråd og 
kontakforum, men  forankringen mot budsjettansvarlige er varierende.  

• Prosessene vil forbedres fra prisvarsel 2021:
• Ny tjenstestyringsmodell muliggjør helhetlig kontroll, like prosesser og bedre medvirkning og 

forutsigbarhet
• Jobber for tidligere varsel
• DS setter rammer for helhet i treårs perspektiv.

https://www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020


Forhåndsvarslede 
tjenester

Forklaring på de større varslede prisendringer fra 2019 Generelt:
• Lønns- og prisvekst: 3,2 % - 0,5 % ATB effektivisering = 2,7% (ca. 4 mnok)
• Forutsetningene for fusjonsgevinstene i Unit optimistiske, høyere kostnader 

ved å være en selvstendig virksomhet, timepris fra kr 1082 til kr 1100 i 2020.

FS (ca. 5 mnok):
• Årlig grunnbeløp per institusjon vil i 2020 være på kr. 226.600,- eks. mva.
• Årlig brukeravgift for 2020 vil være på ca. 187,25,- eks. mva per student.
• Økningen av grunnbeløpet er basert på en prisindeksregulering (2,7 %), 

behovet for å rydde i teknisk gjeld (2 %), samt nye tjenester slik som 
Arbeidslivsportalen og studentmobilitet (3 %).

• Dette vil i sum føre til en oppjustering på ca 8 % sammenlignet med 2019-
pris.

Digital eksamen (ca. 5 mnok):
Økning av tjenesteavgift har vært diskutert i Prioriteringsråd for 
Undervisningsnære tjenester. 
Det uttrykkes støtte til at avgiften bør dekke kjøp fra leverandører i større 
grad uten at Unit må tilleggsfakturere institusjonene gjennom året. Derav en 
økning for å dekke dette. Dette gir større forutsigbarhet og trygghet for 
institusjonene om kostnader tilknyttet digital eksamen. 
UiA, UiB og UiO bør tre inn i fellesavtale Inspera. Egen avtale i dag og bidrar 
da ikke til å finansiere integrasjonskostnader.

Økonomi tjenesten (ca 6 mnok):
• Bestilling og faktura (BFS) slås sammen med økonomitjenesten fra og med 

2020. Brukerbetaling BFS utgår for 2020 (2 mnok)
• Implementering av endringsmeldinger etter driftsettelse av UBW innkjøp og 

fakturagodkjenning (1,5 mnok)
• Økt antall supporthenvendelser og mer komplekse saker ved utvidelse av 

løsningen med prosjekt, innkjøp og fakturagodkjenning (1 mnok)
• Prosjektledelse BOTT ØL og implementering av sektorløsninger UBW (1 mnok)
• Engasjere sektorkoordinator (0,5 mnok)

RadetikAvdeling/seksjoner Prosjektnr-navn 2 019kr             2 020kr             
40 Forskningstjenester 5067 Brage 3 669 000kr      4 022 000kr      

5068 BIRD 714 934kr         714 000kr         
5069 OJS 51 600kr           41 400kr           
5070 DOI 298 120kr         298 120kr         
5071 DLR 1 050 000kr      1 109 730kr      
5074 Bibsys 37 754 000kr    39 198 000kr    
5075 Leganto 3 164 000kr      3 939 023kr      

40 Totalt 46 701 654kr    49 322 273kr    
50 Utdanningstjenester 5092 FS Dri ft 10 036 000kr    10 570 000kr    

5092 FS Kontingent 51 049 000kr    56 000 000kr    
5095 Medias i te 2 522 000kr      2 601 000kr      
5098 Digi ta l  eksamen 5 108 000kr      10 520 000kr    
5100 Læringsplattform 3 509 000kr      3 501 000kr      
5101 Fi le sender 182 000kr         290 000kr         
5102 Plagiatkontrol l 498 000kr         514 000kr         
5103 Web-møter Adobe 996 000kr         1 199 000kr      
5104 Time/rom 380 000kr         341 000kr         
5105 Box -kr                 -kr                 

50 Totalt 74 280 000kr    85 536 000kr    
60 Adm tjen & Strat innkj 5106 Innkjøp 3 747 000kr      4 143 500kr      

5108 Besti l l ing og fakt 1 961 000kr      -kr                 
5109 FS Konn 1 419 852kr      2 219 000kr      
5110 KGV 652 000kr         299 000kr         
5111 Lønn og personal 1 052 000kr      1 051 000kr      
5113 Dok forva l t 4 275 000kr      5 149 000kr      
5115 Øk.tjenesten 10 660 000kr    16 561 346kr    
5116 Rekruttering 575 000kr         324 000kr         
5120 DV-UiO/UiB 838 924kr         2 016 712kr      

60 Totalt 25 180 776kr    31 763 558kr    
Totalsum 146 162 430kr  166 621 831kr  



Største kunder

• Prisvarslet for de 41 største 
kundene av 164 kunder totalt.

• Sendt til postmottak, fått 
tilbakemeldinger om at 
kontaktperson på tjenestene bør 
settes på kopi.

Kundenr Kundenavn 2020 2019
10165 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 17 411 274 14 946 000
10077 OsloMet -Storbyuniversitetet 11 510 136 9 690 000
10320 Universitetet i  Oslo 10 793 099 9 898 000
10086 Høgskulen på Vestlandet 9 543 504 8 221 000
10078 Universitetet i  Sørøst-Norge 9 203 742 7 724 972
10074 Høgskolen i  Innlandet 8 351 811 7 143 021
10294 Universitetet i  Stavanger 7 943 713 6 517 038
10292 Universitetet i  Bergen 7 801 685 6 693 000
10291 Universitetet i  Agder 7 207 713 6 480 000
10149 Nord universitet 6 919 382 6 146 000
10295 Universitetet i  Tromsø - Norges Arktiske universitet 5 430 000 4 642 000
10162 Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) 5 273 827 4 463 000
10080 Høgskolen i  Østfold 4 684 803 3 916 000
10307 Høyskolen Kristiania – Ernst G Mortensens Stiftelse 3 775 426 3 220 000
10085 Høgskulen i  Volda 3 542 325 3 121 637
10134 Nasjonalbiblioteket 2 999 000 2 847 000
10284 UiT - Norges arktiske universitet 2 529 400 2 361 400
10076 Høgskolen i  Molde 2 471 908 2 137 000
10304 Vid Vitenskapelige høgskole AS 2 309 934 2 098 000
10160 Norges Handelshøyskole 2 285 000 2 090 000
10204 Politihøgskolen 2 024 000 1 742 000
10147 NLA Høgskolen AS 1 803 000 1 524 000
10242 MF vitenskapelig høyskole 1 716 500 1 412 000
10161 Norges Idrettshøgskole 1 646 000 1 412 000
10063 Handelshøyskolen BI 1 635 815 1 495 467
10163 Norges musikkhøgskole 1 493 000 1 338 000
10079 Høgskolen i  Sørøst-Norge (HSN) 1 440 140 1 371 140
10037 Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning 1 344 271 1 083 000
10293 Universitetsbiblioteket i  Oslo 1 210 027 0
10008 Arkitektur- og designhøgskolen i  Oslo 1 183 000 1 045 000
10112 Kunsthøgskolen i  Oslo 1 153 000 1 036 000
10121 Lovisenberg diakonale høgskole 1 005 416 894 000
10297 Universitetssenteret på Svalbard 893 500 649 184
10215 Samisk Høgskole 826 000 778 000
10052 Forsvaret 750 000 691 000
10107 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 591 000 557 000
10048 Folkehelseinstituttet 547 000 638 000
10263 Stortinget 502 000 501 000
10051 Forsvarets høgskole 477 000 315 000
10047 Fjellhaug internasjonale høgskole 458 000 407 500
10141 NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 452 000 580 467



Sektor finansiering til Unit – under arbeidelse

Målet er å gi Digitaliseringsstyret en samlet oversikt over finansiering 
som et grunnlag for å bidra til helhetlig prioritering knyttet til 
fellestjenester.

Tilsvarende for bevilgningsfinansierte tjenester.

Samfinansiering og brukerfinansiering
 av fellesprosjekter og fellestjenester Utvikling Drift Utvikling Drift
 Felles investeringsmidler Digitaliseringsstyret 37,5
 Arbeidslivsportalen prosjektet 27,5
 Forskningstjenester 2,0 46,7 49,3
 Utdanningstjenester 28,0 46,3 25,5 60,0
 Administrasjonstjenester 2,5 22,7 3,2 28,6
 IMD Tjenester
 Informasjonssikkerhetstjenester
 Sum 32,5 115,7 93,7 137,9

2019 2020


Ark1



				Samfinansiering og brukerfinansiering		2019				2020						merknad

				 av fellesprosjekter og fellestjenester		Utvikling		Drift		Utvikling		Drift

				 Felles investeringsmidler Digitaliseringsstyret						37.5

				 Arbeidslivsportalen prosjektet						27.5

				 Forskningstjenester		2.0		46.7				49.3

				 Utdanningstjenester		28.0		46.3		25.5		60.0

				 Administrasjonstjenester		2.5		22.7		3.2		28.6				10 % til utvikling

				 IMD Tjenester

				 Informasjonssikkerhetstjenester

				 Sum		32.5		115.7		93.7		137.9





				Bevilgningsfinansiering av Unit gjennom		2019				2020

				statsbudsjett		Utvikling		Drift		Utvikling		Drift















				 Sum		0.0		0.0		0.0		0.0









Bevilgningsfinansierte inntekter til Unit i 2020

Sentralbevilgningen 2020 dekker:

• Samordna opptak inkl nasjonal klagenemnd og forvaltning opptaksforskrift

• Fagskoleopptak (6 mnok)

• NVB og Vitnemålsportalen

• Cristin og Åpen forskning

• Direktoratsoppgaver knyttet til samordning av digitaliseringen og helhetlig IKT forvaltning.

2020 Effektiviseringsgrad 0,50 %
Basisbevilgning 157 654 000kr        NORDUnett 37 788 000kr                    188 940kr    
Prisjustering 3,20 % 5 044 928kr            Uninett 26 345 000kr                    131 725kr    

162 698 928kr        Uninett (info sikk.) 12 500 000kr                    62 500kr      
Utbetales DFØ 120 000kr               
Reduksjon effektivisering 0,50 % 788 270kr               
Sum bevilgning 161 790 658kr        
Engangsbeløp finanisere nye oppgvaer og omorg. 5 000 000kr            
Økonomisk gevinst ved etablering av Unit 2 200 000-kr            
DFØ 120 000-kr               
Sum beregnet bevilgning 2020 164 470 658kr        
Sum bevilgning 2020 164 500 000-kr        
Avvik 29 342-kr                 

Sum Unit 87 867 000kr          


Bevilgning 2020

		Tildelinger 2020		Bevilget 2019		Kappost		Bevilget 2020		Ikke mottatt		Kappost		Budsjettert		Avvik 2019-2020



		Basis bevilgning		kr    86,021,000		0280-51		kr    72,482,000		kr    72,482,000		0273-50				-kr    13,539,000

		Forvaltning av opptaksforskriften/Nasjonal klagen.		kr    1,000,000		0280-51				kr    - 0						-kr    1,000,000

		Samordna opptak 				0280-51				kr    - 0		0273-50				kr    - 0		Høyere yrkesfaglig utdanning og tilrettelegging i fagskolene

		NordUnett 		kr    37,788,000		0280-51		kr    37,788,000		kr    37,788,000		0273-50				kr    - 0		Den norske kontigenten for deltaking i NordUnet

		Uninett		kr    28,345,000		0280-51		kr    28,345,000		kr    28,345,000		0273-50				kr    - 0		Driftstilskudd

		Administrasjon av forkurs i matematikk 		kr    1,000,000		0280-51				kr    - 0						-kr    1,000,000

		Program for informasjonssikkerhet (Uninett)				0280-51		kr    17,500,000		kr    17,500,000		0273-50				kr    17,500,000

		Sammenslåing og organisering (Engangsbeløp)				0280-51		kr    5,000,000		kr    5,000,000		0273-50				kr    5,000,000		Finansiering av nye oppgaver, samt omorganisering av organisasjonen

		Vitnemålsdatabase og karakterportalen		kr    3,500,000		0280-51		kr    3,500,000		kr    3,500,000		0273-50				kr    - 0								1																												8

								kr    - 0		kr    - 0		0273-50				kr    - 0

		Sum basis 0273-50		kr    157,654,000				kr    164,615,000		kr    164,615,000				kr    - 0		kr    6,961,000

		Tildeling kap 281- 01

		Program for infomasjonssikkerhet		kr    17,500,000		0281-01				- 0		0xxx-21		kr    - 0		-kr    17,500,000

		Integrasjon av forskningsdokumentasjon Cristin		kr    2,000,000		0281-01								kr    - 0		-kr    2,000,000

				kr    19,500,000				kr    - 0		kr    - 0				kr    - 0		-kr    19,500,000								2

		Tildeling kap 241-21

		Samordnet fagskoleopptak 		kr    6,000,000		0241-01		kr    6,000,000		6,000,000.00		0241-21		kr    - 0		kr    - 0		Sjekker mot KD

		Nasjonal klagenemnd		kr    1,300,000		0241-21				- 0				kr    - 0		-kr    1,300,000



		Tildeling 258-01														kr    - 0

		Konseptutredning Datadeling		kr    1,000,000		0201-21				kr    - 0						-kr    1,000,000





		SUM Tildelingsbrev KD 2020		kr    185,454,000				kr    170,615,000		kr    170,615,000				kr    - 0		-kr    13,539,000

		Supplerende etter RNB

		SAK midler (RNB)		kr    6,000,000		0280-51						0273-50				-kr    6,000,000

		Åpen forskning (RNB)		kr    1,300,000		0287-21						0273-50				-kr    1,300,000

		Vitenarkiv (RNB)		kr    10,400,000		0280-51						0273-50				-kr    10,400,000

																kr    - 0

		Konseptutredning Datadeling		kr    500,000		0226-21										-kr    500,000

		Konseptutredning Datadeling		kr    250,000		0231-21										-kr    250,000

		Konseptutredning Datadeling		kr    1,250,000		0258-21										-kr    1,250,000

		Konseptutredning Datadeling		kr    3,500,000		0280-51										-kr    3,500,000

		Konseptutredning Datadeling		kr    500,000		0291-21										-kr    500,000

		SUM supplerende		kr    23,700,000				kr    - 0								-kr    23,700,000



																								3

		Mottatt fra KD 2020		kr    209,154,000				kr    170,615,000		kr    170,615,000						-kr    37,239,000																																				9

		Utbetalinger

		Kontingent Nordunett		-kr    37,788,000				-kr    37,599,060								kr    188,940

		Utbetalt Uninett		-kr    26,345,000				-kr    24,213,275								kr    2,131,725

		Utbetalt Uninett		-kr    12,500,000				-kr    12,437,500

		Utbetalt DFØ						-kr    120,000								kr    62,500

		Sum fordelt andre		-kr    76,633,000				-kr    74,249,835		kr    - 0						kr    2,383,165

		Fordelt bevilgning (budsjett 2020)		kr    132,521,000				kr    96,365,165		kr    170,615,000						-kr    34,855,835

				kr    120,021,000				-kr    36,155,835								-   1,300,000.00









						2020				Effektiviseringsgrad 		0.50%																																								10

		Basisbevilgning				kr    157,654,000		NORDUnett		kr    37,788,000		kr    188,940

		Prisjustering		3.20%		kr    5,044,928		Uninett		kr    26,345,000		kr    131,725

						kr    162,698,928		Uninett (info sikk.)		kr    12,500,000		kr    62,500

		Utbetales DFØ				kr    120,000

		Reduksjon effektivisering		0.50%		kr    788,270

		Sum bevilgning				kr    161,790,658

		Engangsbeløp finanisere nye oppgvaer og omorg.				kr    5,000,000

		Økonomisk gevinst ved etablering av Unit				-kr    2,200,000																		4

		DFØ				-kr    120,000

		Sum beregnet bevilgning 2020				kr    164,470,658

		Sum bevilgning 2020				-kr    164,500,000

		Avvik				-kr    29,342

																								5

		Sum Unit				kr    87,867,000

																								6

																								7
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Sak 47/19 Samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit

Målet er å gi Digitaliseringsstyret en samlet oversikt over finansiering som et grunnlag for å bidra til 
helhetlig prioritering knyttet til fellestjenester.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i videre forbedring av 
prosesser. 

x 



SAK 48/19 
PORTEFØLJESTYRINGSPROSESSEN, FORSLAG TIL PROSESSBESKRIVELSE

OG PORTEFØLJEHÅNDBOK



Porteføljeprosessen



Avgrensning og virkeområde
• Nasjonal digitaliseringsportefølje vil til enhver tid bestå av 

prosjekter og program som har ulike finansieringskilder:

1. Prosjekter som har samfinansiering: Felles finansieringsmidler til utvikling av nye 
fellestjenester eller til videreutvikling av eksisterende fellestjenester.

2. Prosjekter som har sentralfinansiering: Bevilgninger som tildeles til den enkelte 
virksomhet til utvikling av fellestjenester. Omfatter både grunnbevilgning og øremerkede 
bevilgninger.

• Det er forskjellige styringslinjer og -prosesser for de ulike 
finansieringsformene. Porteføljestyring innenfor begrepet og modellen 
samstyring gjelder prosjekter som finansieres gjennom bruk av 
felles investeringsmidler. I 2020 utgjør felles investeringsmidler 37,5 mill. 
kroner.



Aktør/interessent/rolle Digitaliserings-
strategien

HP Felles 
finansierings-
midler
(37,5 mnok)

Fordeling 
felles 
finansieri
ngs-
midler

Portefølje Prosjekt

KD H

DS K K H H H I

Fagutvalg K K K K K K

Tjenesteråd I I I I I

Direktør/Ledergruppen U H U U U

Avdelingsdirektør U U U U U U

Seksjonssjef U

Tjenesteansvarlig U

Programstyre/SG H

Prosjektleder h

Institusjoner K K I I I

Hovedansvarlig
Utfører
Konsulterer
InformererHUKI - felles finansieringsmidler



Skisse til årshjul – portefølje- og tjenestestyring

22Årshjul
2020

Digitaliseringsstyret 
03.09.

Porteføljestyring

Digitaliseringsstyret 
29.04.

Digitaliseringsstyret 
19.11.

Digitaliseringsstyret 
30.01.

Tjenestestyring

Beslutte ramme for 
felles investeringsmidler for 

kommende år

Vedta veikart og ramme for 
videreutvikling og forvaltning 

av tjenester

Digitaliseringsstyremøter

Beslutte fordeling av felles 
investeringsmidler på områder

Behandle budsjett for 
videreutvikling og forvaltning 

av tjenester

Strategiprosess

Behandle revidert 
handlingsplan

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen



Porteføljeoversikt pr. nov 2019

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 Under avklaring BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 
ledelse

Gjennomføring Grønn Under avklaring BOTT MA1 2018-2022

Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse Forskning Gjennomføring Grønn 360 MNOK HOD, FR MF1 2017-2020

Nasjonal infrastruktur for 
bibliometri (NIB)

Unit Forskning Gjennomføring Grønn 12 Unit MF3, MF6 2017-2020

Produktutvikling: Cristin Unit Forskning Gjennomføring Grønn Under avklaring Unit MF2, MF3, MF6 2017-2021

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Planlegging Grønn 10,4 MNOK Unit MF1, MF2, MF3 2019 - 2020

Felles prosjekt for identitets- og 
tilgangsstyring (IAM)

Uninett IMD Gjennomføring Grønn 6 MNOK BOTT, Unit, Uninett
MIMD1, MIMD2, 
MIMD3

2018-2023

Konseptutredning av fremtidig 
infrastruktur for data, registre, 
analyse- og statistikkpublisering 

Unit IMD Gjennomføring Grønn 8 MNOK Unit MIMD3, MIMD2 2018 - 2019

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjonss
ikkerhet

Gjennomføring Grønn 70 MNOK Unit
MIS1, MIS3, MIS4, 
MIS5, MIS6

2019 - 2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Grønn 35 MNOK
Felles 
finansieringsmidler, Difi

MU1, MU5, MU6, 
MU8

2018-2020

Produktutvikling: Felles 
studentsystem (FS)

Unit Utdanning Gjennomføring Grønn Under avklaring Unit
MU1, MU3, MU5, 
MU7, MU8

2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Gul 11 MNOK Unit MU3, MU6, MU8 2017-2020



Utdanning

Forskning

Administrasjon og 
ledelse

Infrastruktur, 
mellomvare og 

data

Informasjons-
sikkerhet

BOTT: HR

BOTT :Økonomi og lønn
BOTT:  Saksbehandling 

og arkiv

Arbeidslivsportalen -
praksis

Samordna opptak for 
fagskoler

Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonal infrastruktur for 
bibliometri

Felles prosjekt for 
identitets- og 

tilgangsstyring (IAM)

Konseptutredning av fremtidig 
infrastruktur for deling av data for 

sekundære formål

UH sikkerhetssatsning

Helsedata-programmet

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere



Overordnede mål for porteføljestyringen

• Porteføljestyringen skal sikre at de riktige prosjektene blir iverksatt og at 
porteføljen er balansert med hensyn til gjeldende målbilder og strategiske 
prioriteringer. 

• Porteføljestyring av sektorens digitaliseringsportefølje skal overordnet bidra til 
at sektorens samlede ressurser til digitalisering utnyttes bedre

• Porteføljestyringsprosessen må være så tids- og kostnadseffektiv at den bidrar 
til at lokale behov og prosjekter som bør løses som et nasjonalt prosjekt eller 
tjeneste blir en del av nasjonal portefølje tidligst mulig. 



Prinsipper for porteføljestyringen
• Brukerinvolvering: For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal 

porteføljestyringsprosessen sikre hensiktsmessig og forpliktende 
brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning både fra 
institusjonene i høyere utdanning og forskning og øvrige brukere av 
tjenestene, f.eks. innen helsesektoren. I porteføljestyringsprosessen er 
Fagutvalgene et sentralt virkemiddel for å få oppnå brukermedvirkning.

• Kontinuerlig: Det legges opp til at Digitaliseringsstyret skal kunne 
behandle forslag til nye prosjekter og tiltak i porteføljen kontinuerlig 
gjennom året, med utgangspunktet i fire årlige møter. Dette for å sikre 
en rask og fleksibel porteføljestyringsprosess som er mer tilpasset 
smidig utviklingsmetodikk enn tradisjonelle årlige 
porteføljestyringsprosesser.

• Samordning: Høyere utdanning og forskning er et stort område. Det er 
behov for å se sammenhenger på tvers av områder og prosjekter. 
Porteføljestyring skal sikre at disse sammenhengene vurderes og 
gjennom dette bidra til nasjonal samordning. Den nasjonale 
porteføljeoversikten omfatter derfor prosjekter og tiltak som ligger 
utenfor styringslinjen slik den er definert for prosjekter som finansieres 
av fellesmidler.



Prinsipper forts.

• Tillitt, åpenhet og forutsigbarhet: Porteføljestyringsprosessen må bidra til å 
skape trygghet for at felles investeringsmidler utnyttes på en best mulig måte 
for å realisere målene for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

• Tilbakemelding fra UHR og arbeidsgruppe på finansieringsmodell: 
Det er ikke tatt stilling til omfanget på investeringsbehovet Unit anslår. Disse anslagene må 
dokumenteres bedre, og det forutsettes at Digitaliseringsstyret gjør en tydelig prioritering 
mellom prosjektene som foreslås startet opp. Det forutsettes videre at den totale 
investeringsrammen og størrelsen på finansieringen fra de statlige universitetene og 
høyskolene gjennomgås mer detaljert og dokumenteres bedre.

Arbeidsgruppen vil…tilrå at den totale investeringsrammen og dermed størrelsen på 
finansieringen fra statlige UH gjennomgås mer detaljert og dokumenteres bedre før 
størrelsen på innbetalingen i 2021 fastsettes endelig.



Metodisk utgangspunkt og erfaringer fra andre



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



Den STORE forskjellen

• Beste praksis (de facto MoP-rammeverket) er utviklet og benyttes av 
virksomheter både innenfor offentlig og privat sektor for porteføljestyring av 
prosjekter og programmer innenfor den enkeltes virksomhet. Porteføljestyring 
i et sektorperspektiv (og på tvers av virksomheter) avviker i mange 
sammenhenger fra porteføljestyring i et virksomhetsperspektiv, blant annet 
fordi styringslinjen og -modellen er grunnleggende forskjellig. 

• Ingen andre statlige virksomheter utøver porteføljestyring ved bruk av felles 
finansieringsmidler tilsvarende vår finansieringsmodell.

• Utbredt praksis baseres på årlige sykluser – endringer i prioriteringer og inntak 
av prosjekter i utgangspunktet en gang pr. år.







Modell for porteføljens definisjonssyklus



Beslutte ramme 
for felles 
investeringsmidler 
for kommende år

Beslutte fordeling 
på områder

Digitaliserings-
styret

Beslutte budsjett og fordeling av ramme (årlig)

Kartlegge kandidater 
for prosjekter

Behandle kandidater 
for prosjekter

Kvalitetssikre
grunnlag for
anbefaling til 
ledermøtet i Unit og 
Digitaliseringsstyret

Tjenesteavdelingene
i Unit

Fagutvalgene

Porteføljekontor

Digitaliserings
-styret

Porteføljekontor, ledermøtet i Unit
og fagutvalgene
Behandler dokumentasjonUtarbeider dokumentasjon

Digitaliseringsstyret
Beslutter

Orientering om mulige endringer i portefølje
Ledermøtet i Unit og Digitaliseringsstyret

Gjennomføre prosjekter og styre porteføljen (løpende gjennom året)

BP1 BP2 BP5

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere

Gjennomføringsansvarlig
virksomhet

z

Prosjekter

BP3 BP4

Prosjektstyring i fasene



Hvilke prosjekter kan inngå i den nasjonale 
porteføljen?



Hvilke tiltak kan inngå i porteføljen?

• Prosjektet oppfyller kriteriene for et nasjonalt prosjekt hvis:
• Prosjektet har nasjonalt omfang, mål og leveranser.
• Prosjektet understøtter målene for digitalisering som er 

definert i sektorens samt nasjonale tverrsektorielle 
digitaliseringsstrategier og handlingsplaner. 

• Prosjektet gir gevinster for mer enn én virksomhet i 
sektoren.

• Prosjektet etablerer fellestjenester for sektoren.
• Prosjektet definerer og/eller etablerer plattform eller 

infrastruktur som skal muliggjøre innovasjon og 
utvikling i et økosystem bestående av sluttbrukerne av 
tjenestene, institusjonene i sektoren, sentralaktører 
som Unit, NSD og Uninett, og markedet.



FRA LOKALT INITIATIV TIL NASJONAL 
FELLESTJENESTE?



Roller og ansvar i porteføljestyringen



Prioritering



Prioriteringskriterier

Prioriteringskriterier brukes for å velge ut hvilke prosjekter som skal tas inn 
i porteføljen og dermed få tildelt ressurser. 
1. Strategisk tilknytning
2. Nytteverdi
3. Risiko 

Prosjekter som foreslås inn i nasjonal portefølje skal ha Høy (sterk) 
strategisk tilknytning, Positiv (høy) nytteverdi og Akseptabel (lav eller 
middels) risiko.



Avklaringer som må gjøres forut for inntak i 
portefølje

• Finansiering – både investering og drift/forvaltning - må være realistisk innenfor 
gjeldende modeller og rammer (finansieringsforslag utarbeides)

• Avhengigheter til leveranser fra andre prosjekter skal så langt det er mulig være 
avklart 
(avhengighetskartlegging gjennomføres)



Prioritering på tvers 

• Prosjekter som foreslås vurderes i alle hovedsak å ha høy (sterk) strategisk tilknytning, 
positiv (høy) nytteverdi og akseptabel (lav eller middels) risiko.

• Plattforminitiativer skal prioriteres i samsvar med handlingsplan
• Det legges vekt på at prosjektporteføljen skal en god balanse mellom fagområdene –

ingen prioritering satsningene i mellom
• Det er gjort en overordnet vurdering av avhengigheter til andre prosjekter/leveranser –

med utgangspunkt i eksisterende porteføljeoversikt
• Kapasitet hos gjennomføringsansvarlige og innførende organisasjoner skal vurderes



Sak 48/19 Porteføljestyringsprosessen, forslag til prosessbeskrivelse og porteføljehåndbok 

Det er utarbeidet en porteføljehåndbok som beskriver hvordan porteføljestyring skal utøves 
og praktiseres for prosjekter som skal inngå i den nasjonale digitaliseringsporteføljen for høyere 
utdanning og forskning.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar at porteføljehåndboken legges til grunn for porteføljestyring av den 
nasjonale digitaliseringsporteføljen, og Digitaliseringsstyret vil utøve porteføljestyring iht. håndboken. 

x 



SAK 49/19 
OPERASJONALISERING AV FINANSIERINGSMODELLEN 



Status i arbeidet med felles finansieringsmodell

• Unit har i etterkant Digitaliseringsstyrets møte 28.08.2019 videreført arbeidet med avklaringer 
knyttet til innbetalinger av felles investeringsmidler

• Avklaringer har dokumentert at kompleksiteten i finansieringsmodellen er høy, 
gjennomføringsrisikoen betydelig samt at ordningen vil medføre varige forvaltningskostnader

• Digitaliseringsstyrets vedtak om innbetaling den 11.4.2019 legges til grunn for alle veivalg som 
er under utredning 

• Praktiske konsekvenser av ordningen er tydeligere nå i det viktige rammebetingelser i 
porteføljestyringen og fagutvalgsstrukturen er lagt 

• Unit vurderer at hensynet til effektiv ressursbruk bør veie tungt ved implementering av en 
felles finansieringsmodell 



Status arbeidet med felles finansieringsmodell

Unit ser 4 alternativer for veien videre:
1. Fortsette arbeidet med foreslåtte modell for felles finansiering (vedtatt 

11.4.19 med forbehold)
2. Nytt forslag utredes i Unit:

• Flere alternativ:
• Betaling direkte fra UH til gjennomføringsansvarlig institusjon etter 

vedtak i Digitaliseringsstyret 
3. Omdisponering av midler i statsbudsjettet 

• bevilgning av felles midler direkte til Unit

4. Opprettelse av et AS 



Alternativ 1: Foreslått modell for felles finansiering 

• Organisering av felles investeringsmidler innenfor Unit som direktorat reiser en rekke 
problemstillinger knyttet til mva., behov for omfattende avtaleverk og 
regnskapsføring/rapportering 

• Vår samarbeidspart har foreslått en mulig løsning på en liste med forutsetninger 

• Forutsetningene viser at det må utarbeides bindende avtaler om
• Engangsinnbetalinger (langsiktig gjeld)
• Tilkoblingsavgift (sannsynligvis mva.)
• Utbetaling til gjennomføringsansvarlig aktør (sannsynligvis mva.)

• Unit som regnskapsfører for prosjekter finansiert med felles midler vil innebære uprøvde 
løsninger for regnskapsføring, rapportering og behov for felles avklaringer med UH 
institusjonene (ref. Dok. 1 2018 om balanseføring av eiendeler).

• Unit spiller modellen inn på nasjonalt plan (Skate) for videre arbeid, men avklaringer om 
rammebetingelser vil trolig ta for lang tid til å kunne brukes i 2020/2021



Alternativ 2:  Felles forpliktelse for finansiering av 
prosjekter 

• Vedtak om en årlig innbetaling i Digitaliseringsstyret opprettholdes (2020 og 2021)

• Felles porteføljestyring etablerer et rammeverk for hvilke aktører som ihht. til godkjent 
prosjektdokumentasjon, får tilsagn om tildeling av fellesmidler av Digitaliseringsstyret 

• Alt 1. Tilsagn om midler opprettholdes, men midlene innbetales ikke til Unit. Gjennomføringsansvarlig institusjon 
sender krav «etter regning» i samsvar med vedtak i Digitaliseringsstyret til UH institusjonene. Unit bistår ved 
utarbeidelse av fordeling av kostnader mellom UH institusjonene

• Alt 2. Innbetaling til Unit. Unit forvalter midlene og utbetaler etter avtale. Denne modellen viderefører behovet 
for avtaler, «særskilt» regnskap i Unit. 

• Forslaget om tilkoblingsavgift revideres
• Alt.1 Felles midler bygges opp ved tilkoblingsavgift til et "fellesprosjekt" i Unit for felles finansiering
• Alt 2. Felles midler vil ikke bygges opp ved påfyll fordi tilkoblingsavgifter utgår
• Alt 3. Innbetaling ved tilkobling til nye tjenester foreslås. Midlene går til videreutvikling av tjenesten. Prosjektregnskap.

• Alternativ 2 er under utredning i Unit



Alternativ 3: Finansiering over statsbudsjettet 

• Felles portefølje for digitaliseringsprosjekter for UH-sektoren kan forvaltes av 
Digitaliseringsstyret med utgangspunkt i omdisponering øremerkede midler 
over statsbudsjettet som bevilges til Unit 

• Ikke aktuelt å etablere for 2020



Alternativ 4: AS «ikke valgt» ved opprettelse av Unit

• Vår samarbeidspart anbefaler et AS, blant annet med utgangspunkt i mva. 
problematikk. Etablering av AS vil innebære at eierskap, inntekt, mva. samles i 
et eget rettssubjekt og man unngår problemstillinger knyttet til dette

• Måten innskuddet fra UH-institusjonene på omtales på kan minne om et 
eierinnskudd i et AS

• AS forutsetter at det ikke er bindinger på midlene som innebærer at de ikke kan 
skytes inn i et AS



Vedlegg 1: Forutsetninger for gjennomføring av modellen

1. Innskuddene anses som lån til Unit (ingen mva.)

2. Unit er eier av «prosjektet» (felles finansieringsmidler og porteføljen)

3. Unit betaler gjennomføringsansvarlig fra innbetalingen (sannsynligvis mva.-behandling)

4. Etter hvert som fellesmidlene brukes endres ikke gjelden til UH-institusjonene, det vil si at Unit utvikler prosjektet med 
lånte midler

5. Avtaler må regulerer inn at Unit har ansvar for utvikling og at Unit er forpliktet til å bruke midlene som kommer inn ved 
tilkoblingsavgift til drift og utvikling av prosjektet

6. Midlene på MNOK 75 betales tilbake på visse vilkår. Dette må diskuteres nærmere og eventuelt kobles mot 
tilkoblingsavgiften. Merk at dersom lånet ikke skal betales tilbake kan dette reise problemstillinger knyttet til statsstøtte
som bør vurderes.

7. Modellen åpner både for at forskuddsbetalingen er et lån som ubetinget skal betales tilbake eller at lånet skal betales 
tilbake på visse vilkår. Merk imidlertid det som er nevnt i pkt. 6 over; en ettergivelse av lånet kan reise problemstillinger
knyttet til statsstøtte. Det kan f. eks. tenkes en avtale der hele lånet skal betales tilbake på tidspunkt der Unit har fått 
inn tilkoblingsavgifter over en gitt terskel. Eventuelt kan det avtales tilbakebetaling over flere år. Det kan også avtales at 
ved avvikling skal hele eller deler av lånet tilbakebetales.

8. Tilkoblingsavgiften fra UH-institusjonene og eksterne må avgiftsberegnes. Det er viktig at avgiftsgrunnlaget er riktig 
også mellom Unit og UH-institusjonene og det må vurderes om deler av innskuddet skal avregnes mot 
tilkoblingsavgiften og mva.-beregnes løpende.



1. Engangsinnbetaling av 
investeringsmidler

2. Forvaltning av felles midler 
-Utbetaling til 
gjennomføringsansvarlig(e)

3. Påfyll av investeringer -
Tilkoblingsavgift

4. Tjenestebetaling for ny 
tjeneste (løpende)

Finansieringsmodell for felles investeringer –
Steg i modellen



Sak 49/19 Operasjonalisering av finansieringsmodellen

Unit ser på alternative modeller som kan redusere forvaltningskostnadene og kompleksitet, blant annet 
mulighet for betaling direkte fra UH til gjennomføringsansvarlig institusjon etter vedtak i 
Digitaliseringsstyret. Dette innebærer at ordningen med felles investeringsmidler endres vesentlig fra å 
ha en innbetalt arbeidskapital til å gjøre investeringer etter forbruk i prosjekter i samsvar med felles 
vedtak. 

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar informasjon om operasjonalisering til orientering. Unit tar innspill med i videre 
arbeid. 

x



SAK 50/19 
FORDELING AV FELLES FINANSERINGSMIDLER 2020 PR. OMRÅDE 

I HANDLINGSPLANEN 



Felles investeringsmidler for 2020
Forslag til fordeling på områder i handlingsplanen



Beslutte ramme 
for felles 
investeringsmidler 
for kommende år

Beslutte fordeling 
på områder

Digitaliserings-
styret

Beslutte budsjett og fordeling av ramme (årlig)

Kartlegge kandidater 
for prosjekter

Behandle kandidater 
for prosjekter

Kvalitetssikre
grunnlag for
anbefaling til 
ledermøtet i Unit og 
Digitaliseringsstyret

Tjenesteavdelingene
i Unit

Fagutvalgene

Porteføljekontor

Digitaliserings
-styret

Porteføljekontor, ledermøtet i Unit
og fagutvalgene
Behandler dokumentasjonUtarbeider dokumentasjon

Digitaliseringsstyret
Beslutter

Orientering om mulige endringer i portefølje
Ledermøtet i Unit og Digitaliseringsstyret

Gjennomføre prosjekter og styre porteføljen (løpende gjennom året)

BP1 BP2 BP5

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere

Gjennomføringsansvarlig
virksomhet

z

Prosjekter

BP3 BP4

Prosjektstyring i fasene



Fastsetting av fordeling av felles investeringsmidler for 2020

• Av felles investeringsmidler på 37,5 MNOK foreslås det å sette av 2 MNOK (om lag 5%) i 
risikoavsetning. Dette er et beløp som Unit disponerer gjennom året for løpende 
risikohåndtering i prosjektene.

• Det foreslås å holde av 2 MNOK av felles investeringsmidler, som ikke fordeles pr. november 
2019. Dette er et beløp som Digitaliseringsstyret kan disponere til prioriterte områder gjennom 
2020.



Fastsetting av fordeling av felles investeringsmidler for 2020

• Resterende del av felles finansieringsmidler (33,5 MNOK) foreslås 
fordelt mellom områdene:

• Utdanning
• Forskning
• Administrasjon
• IMD
• Informasjonssikkerhet



Utdanning

Forskning

Administrasjon og 
ledelse

Infrastruktur, 
mellomvare og 

data

Informasjons-
sikkerhet

BOTT: HR

BOTT :Økonomi og lønn
BOTT:  Saksbehandling 

og arkiv

*Felles løsning for 
beslutningsstøtte

Arbeidslivsportalen -
praksis

Samordna opptak for 
fagskoler

Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonal infrastruktur for 
bibliometri

Felles prosjekt for 
identitets- og 

tilgangsstyring (IAM)

*Konseptutredning av fremtidig 
infrastruktur for deling av data for 

sekundære formål

UH sikkerhetssatsning

*Nasjonalt 
masteropptak fra 

2022/2023
*Studentmobilitet

*Autoritetsregistre for 
forskning

*Muliggjørende plattform

*Datadeling
*Felles klientdrift

*Oversikt over forskningsprosjekter 
og behandling av 

personopplysninger

*Forvaltning av 
forskningsdata

*Konsept for felles øk/lønn, 
sak/arkiv og HR i hele 

sektoren

Helsedata-programmet

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere



Sammenstilling – fagutvalgenes prioritering 
(pr område)

Områder Prioriterte satsinger i HP Prosjektforslag
Fagutvalgets forslag til 
fordeling (opprinnelig 

forslag)

Nasjonalt masteropptak 12,5
Studentmobilitet 1,5

Autoritetsregistre for forskning 3

Oversikt over forskningsprosjekter og 
behandling av personopplysninger 

5

Forvaltning av forskningsdata 3
Forskningens andel av muliggjørende 

plattform 
2

Administrative fellestjenester
Konsept for felles øk/lønn, sak/arkiv og 

HR i hele sektoren 
3

Beslutningsstøtte
Felles løsning for beslutningsstøtte i 

sektoren 
2

Datadeling 7
Muliggjørende plattform 7

Klientdrift 4
Informasjonssikkerhet 0

Risikoavsetning
Ikke disponert pr. nov. 

2019
SUM 50

IMD
Infrastruktur for identitet, tilgang og 

data 

Utdanning Studieadministrasjon og opptak

Forskning

Forenkle forskningsadministrasjon

Åpen forskning

Administrasjon



Prioritering på tvers 

• Prosjekter som foreslås vurderes i all hovedsak å ha høy (sterk) strategisk tilknytning, positiv 
(høy) nytteverdi og akseptabel (lav eller middels) risiko.

• Plattforminitiativer er prioritert i samsvar med handlingsplan -> Datadeling og Muliggjørende 
plattform er prioritert under IMD-området

• Det er lagt vekt på at prosjektporteføljen skal ha en god balanse mellom fagområdene – ingen 
prioritering satsningene i mellom

• Det er gjort en overordnet vurdering av avhengigheter til andre prosjekter/leveranser – med 
utgangspunkt i eksisterende porteføljeoversikt

• Kapasitet hos gjennomføringsansvarlige organisasjoner er forsøkt vurdert (primært Unit) –> 
forslag til justeringer i tidsplan (ikke alt begynner 1.11) -> endringer i finansieringsplan



Forslag til fordeling av felles investeringsmidler for 2020 – Utdanning

Prosjekt Mål og leveranse Fase som ønskes 
gjennomført i 2020

Understøtter
hovedprioritet

Strategisk 
til-
knytning

Nytte Risiko

Gjennom-
førings-
ansvarlig 
virksom-
het

Estimert årlig 
forvaltnings-
kostnad

Total-
inve-
sterings-
kostnad
alle år

Fag-
utvalgets 
forslag, 
2020

Foreslått 
fordeling 
2020

Nasjonalt 
master-
opptak

Å utvikle og implementere en 
nasjonal samordnet 
opptaksmodell for opptak til 1- 2-
årige masterprogrammer ved 
norske universiteter og høyskoler.

Planleggings- og
gjennomførings-fase

Studieadm. BOTT 11
MNOK

25
MNOK

12,5
MNOK

8
MNOK

Student-
mobilitet

Å forbedre arbeidsprosessene for 
administrasjon av utveksling. 
Tilgjengeliggjøre verktøy som 
bedre støtter opp om nye 
arbeidsprosesser.

Konseptfase Studieadm. Unit N/A N/A 1,5
MNOK

1,5
MNOK

SUM 9,5 
MNOK



Forslag til fordeling av felles investeringsmidler for 2020 – Forskning

Prosjekt Mål og leveranse Fase som ønskes 
gjennomført i 2020

Understøtterho
ved-prioritet

Strategisk 
til-
knytning

Nytte Risiko

Gjennom-
førings-
ansvarlig 
virksom-
het

Estimert 
årlig forvalt-
ningskostnad

Total inve-
sterings-
kostnad,
alle år

Fag-
utvalgets 
forslag,
2020

Foreslått 
fordeling 
2020

Autoritets-
registre for 
forskning 

Å legge til rette for unik identifisering 
av forskningsprosjekter og personer 
og organisasjoner involvert disse 
prosjektene.

Planleggings- og 
gjennomførings-
fase

Forenklet 
forsknings-
administrasjon

Unit N/A N/A 3
MNOK

3
MNOK

Oversikt 
over 
forsknings-
prosjekter og 
behandling 
av person-
opplysninger

Å videreutvikle nasjonale tjenester 
(Cristin, NSD, REK, m.fl.) knyttet til 
informasjon om forskningsprosjekter 
og behandling av personopplysninger 
og Tilgjengeliggjøre løsninger for å 
dekke lokale behov som ikke naturlig 
inngår i de nasjonale tjenestene.

Konsept- og 
planleggingsfase og 
delvis gjennom-
føring

Forenklet 
forsknings-
administrasjon

Unit N/A 6 MNOK 5
MNOK

3
MNOK

Forvaltning 
av 
forsknings-
data

Å utvikle verktøy som hjelper 
forskere med å lage en 
god datahåndteringsplan for 
prosjektet, tilgang til relevante 
tjenester for lagring av og samarbeid 
om data underveis i prosjektet, 
og tilgang til tjenester for å arkivere 
dataene ved prosjektslutt på en måte 
som gjør dem tilgjengelige for andre i 
henhold til FAIR-prinsippene.

Konsept- og
planleggingsfase

Åpen forskning Unit N/A N/A 3
MNOK

2
MNOK

SUM 8
MNOK



Forslag til fordeling av felles investeringsmidler for 2020 – Administrative 
tjenester

Prosjekt Mål og leveranse Fase som ønskes 
gjennomført i 2020

Understøtter hov
ed-prioritet

Strategisk 
tilknytning Nytte Risiko

Gjennomføring
sansvarlig 
virksomhet

Estimert årl
ig forvaltni
ngskostnad

Total inve-
sterings-
kostnad,
alle år

Fag-
utvalgets 
forslag,
2020

Foreslått 
fordeling 
2020

Konsept for 
felles 
øk/lønn, 
sak/arkiv og 
HR i hele 
sektoren

Å utvikle felles 
forvaltningsorganisasjon, 
felles 
informasjonsplattform, 
finansieringsmodeller for 
utvikling, implementering 
og forvaltning av 
administrative tjenester 
for hele UH-sektoren.

Konsept- og 
planleggingsfase

Administrative 
tjenester

Unit N/A N/A 3
MNOK

3
MNOK

Felles løsning 
for 
beslutnings-
støtte i 
sektoren

Å etablere tekniske 
løsninger som muliggjør 
beslutningsstøtte. Gi 
faglig- og administrativ 
ledelse på alle nivåer en 
fremtidsrettet tjeneste for 
beslutningsstøtte som 
på en enklest mulig måte 
gjenbruker de data vi har.

Konsept- og 
planleggingsfase

Beslutningsstøtte Unit N/A N/A 2
MNOK

2
MNOK

SUM 5
MNOK



Forslag til fordeling av felles investeringsmidler for 2020 – IMD

Prosjekt Mål og leveranse Fase som ønskes 
gjennomført i 2020

Understøtter
hovedprioritet

Strategisk 
tilknytning Nytte Risiko

Gjennom-
førings-
ansvarlig 
virksom-
het

Estimert 
årlig for
valt-
nings-
kostnad

Total 
inve-
sterings-
kostnad
alle år

Fag-
utvalgets 
forslag,
2020

Foreslått 
fordeling 
2020

Datadeling Å gi studenter, lærere, forskere, ledelse og 
administrasjon tilgang til korrekte og 
oppdaterte data som understøtter deres 
arbeidsprosesser og beslutninger. 
Dette forutsetter en felles tilnærming til 
utveksling og tilgjengeliggjøring av data.

Konseptfase, 
planlegging og 
oppstart 
gjennomføring

Infrastruktur 
for identitet, 
tilgang og data

Unit N/A N/A 7
MNOK

4
MNOK

Muliggjørend
e plattform

Å legge til rette for digital utvikling og 
innovasjon ved å gjøre det enklere og raskere 
å realisere nye løsninger og tjenester. Dette 
innebærer å etablere grunnlaget for et 
økosystem hvor brukere, institusjoner i 
sektoren, øvrig offentlig virksomhet og 
aktører fra privat næringsliv kan samhandle 
og utvikle løsninger. I 2020 vil fokuset være 
på tilgjengeliggjøring av data fra egne 
tjenester, spesielt FS og Cristin.

Konseptfase, 
planlegging og 
oppstart 
gjennomføring

Infrastruktur 
for identitet, 
tilgang og data

Unit N/A N/A 7
MNOK

4
MNOK

Klientdrift Å planlegge realisering av felles klientdrift i 
UH-sektoren.

Planleggingsfase Målbilde MA1 
og MIMD1

Uninett N/A N/A 4
MNOK

3
MNOK

SUM 11
MNOK



Fordeling av felles investeringsmidler for 2020 –
informasjonssikkerhet

• Regjeringen har bevilget 70 millioner kroner til et fireårig program som skal 
forbedre den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren.

• Satsingen gjennomføres med en finansiering på 17,5 MNOK pr. år i 4 år (2019-
2022).

• Det foreslås derfor ikke å benytte felles finansieringsmidler for ytterligere  
investeringer på informasjonssikkerhetsområdet i 2020. Evt. nye tiltak på 
området må håndteres innenfor programmet for informasjonssikkerhet. 



Fordeling av felles investeringsmidler for 2020 – oppsummert

Områder Prioriterte satsinger i HP Prosjektforslag
Fagutvalgets forslag til 
fordeling (opprinnelig 

forslag)
Forslag til justering

Nasjonalt masteropptak 12,5 8
Studentmobilitet 1,5 1,5

Autoritetsregistre for forskning 3 3

Oversikt over forskningsprosjekter og 
behandling av personopplysninger 

5 3

Forvaltning av forskningsdata 3 2
Forskningens andel av muliggjørende 

plattform 
2 0

Administrative fellestjenester
Konsept for felles øk/lønn, sak/arkiv og 

HR i hele sektoren 
3 3

Beslutningsstøtte
Felles løsning for beslutningsstøtte i 

sektoren 
2 2

Datadeling 7 4
Muliggjørende plattform 7 4

Klientdrift 4 3
Informasjonssikkerhet 0

Risikoavsetning 2
Ikke disponert pr. nov. 

2019
2

SUM 50 37,5

IMD
Infrastruktur for identitet, tilgang og 

data 

Utdanning Studieadministrasjon og opptak

Forskning

Forenkle forskningsadministrasjon

Åpen forskning

Administrasjon



Plattformifisering av FS og Cristin

Presentasjon til Digitaliseringsstyret 20.11.2019



Dagens situasjon

• FS-plattformkomponenter
• API: 59 stk. i produksjon som gir tilgang til FS Database uten bruk av FS-klienten.
• 10 FS-applikasjoner: fungerer som uavhengige moduler som institusjonene kan ta i bruk

etter eget ønske.

• Cristin API 
• Lansert i 2012, ny versjon (REST-API) i 2016.
• Mye brukt av brukerinstitusjonene og flere andre aktører i forskningssektoren.

• Felles for begge applikasjonene
• Både FS og Cristin opplever stor interesse for bruk av APIene.
• Mange ønsker om utvidelse, mer funksjonalitet og bedre dokumentasjon/support.
• Grunnet andre prioriteringer er det få ressurser som arbeider med APIene i dag.



Muliggjørende plattform

• Et målbilde som beskriver et fremtidig økosystem hvor 
aktører i og utenfor sektoren bidrar med tjenester.

• Løsningene bygger på
• Felles datagrunnlag.
• Grunnleggende basistjenester som sikkerhet, personvern, 

lagring, IAM, etc.
• Felles arkitektur som definerer hvordan interaksjon mellom 

tjenester skal skje.

• Mulige gevinster
• Gjenbruk av løsninger og data.
• Større mangfold av tjenester for sluttbrukere.
• Høyere grad av innovasjon ved å invitere privat næringsliv inn i 

økosystemet.
• Synergi og interaksjon med andre plattformer i offentlig sektor



Plattformer: Suksesskriterier

Fire karakteristikker ved organisasjoner som 
lykkes med etablering av plattformer:

• Har produkter eller tjenester som er rike på 
funksjonalitet og har blitt utviklet over lang tid

• Stor kundemasse
• Godt etablert nettverk av samarbeidspartnere
• God kontroll og tilgang på riktige data og 

metadata.



Plattformisering av FS/Cristin blir en del av 
muliggjørende plattform fase I (2020)

• Evaluering av eksisterende grensesnitt i FS og Cristin.
• Innhente tilbakemeldinger fra brukere på funksjonalitet, kompleksitet og brukervennlighet.
• Plan for etablering av flere APIer.

• Etabler og implementer felles API-arkitektur og retningslinjer
• Alle tjenester skal ha åpne API-grensesnitt.
• Retningslinjer for dokumentasjon og tilgjengeliggjøring (felles datakatalog).
• API-er skal brukes, også for interne applikasjoner.

• Etabler første versjon av en lettvekts, skybasert PaaS-plattform.
• Utvikle grunnleggende basistjenester.



I 2020 skal Unit prioritere utvikling av APIer

• Det skal utvikles felles autoritetsregistre for forskning, oversikt over 
forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger. Disse skal benyttes 
av både Cristin og Nasjonalt Vitenarkiv (NVA).

• Unit skal utvikle felleskomponenter for studentadministrative systemer som 
f.eks

• Integrasjon mot nytt folkeregister
• Tilgangsstyring
• Lagring
• Integrasjon mot arkivsystemer

• Flere eksisterende løsninger skal leveres som skytjenester
• Plattfromifisering skal prioriteres fremfor utvikling av nye 

tjenester/applikasjoner



Videre plan for FS

• Styringsdokment for gjennomføring av «plattformifisering» og modernisering 
under utarbeidelse

• Styringsdokument til godkjenning i DS møte 1 eller 2 i 2020.



Sak 50/19 Fordeling av felles finanseringsmidler 2020 pr. område i handlingsplanen

I tråd med porteføljestyringsprosessen er det utarbeidet et forslag til fordeling av rammen for felles 
finansieringsmidler på 37,5 millioner kroner i 2020. Forslaget til fordeling er innenfor de prioriterte 
satsingsområdene i handlingsplanen, og de foreslåtte prosjektene er kommet fram etter en prioritering i 
de enkelte fagutvalgene, samt en felles prioritering på tvers av fagområdene.

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar forslaget om fordeling av felles finansieringsmidler i 2020.

x



SAK 51/19 
PROSJEKTFORSLAG MASTEROPPTAK – BP2 



Nasjonalt masteropptak

Camilla Haugland, UiO



Nasjonalt masteropptak

113

• Grunnstudier

• 1-2-årige masterstudier  
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> 2013 2013-2015 2019 2020-2022

Behov: 

Utfordringer
knyttet til 
internasjonale 
søkere

Utredning:

UHR – forslag til
modell 
for samordning alle 
søkere til 
masterstudier

Fagutvalg for 
utdanning:

Prioritert
oppgave,
BOTT prosjekteier

Nasjonalt 
prosjekt:

Samordning
av 
masteropptak
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Bakgrunn Utfordringene Løsning Gevinster

 Årlig økning av 
søkere

 Opptak på hvert 
enkelt lærested

 Mye manuelt
 Mangel på 

styringsdata
 Gammeldags 

løsning
 Stor ressursbruk 

og mye 
dobbeltarbeid

 Nasjonal 
samordning

 Ny søkerportal 
og 
saksbehandler-
applikasjon

 Felles regelverk

 Bedre 
brukeropplevelse

 Redusert 
ressursbruk

 Bedre styring
 Økt kvalitet



Hvordan skal vi lykkes?

• Bred involvering og god informasjon
• Endringsvilje på lærestedene
• Brukermedvirkning
• Bygge videre på gode initiativ og kunnskap vi allerede har
• Riktig nivå av standardisering
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Organisering

• Involvering av 
institusjonene i 
styringsgruppe, 
prosjektguppe og via 
referansegrupper
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Sak 51/19 Prosjektforslag Masteropptak – BP2 

Prosjektet skal levere en nasjonal modell for søkere til masterutdanninger i Norge fra og med høsten 
2022. 

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret vedtar at Nasjonalt masteropptak etableres som et prosjekt for å utvikle og 
implementere en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til 1-2-årige 
masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler fra høsten 2022. Prosjektet eies av Studie-
BOTT, men det understrekes at prosjektet må sørge for bred involvering i sektoren.  

Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, og at resultatet av 
den ikke avdekker stor risiko ved gjennomføring. 

x



SAK 52/19 
FELLES KLIENTDRIFT – PRESENTASJON AV RAPPORT 

KONSEPTVALGUTREDNING 



Nasjonal klientdrift
Gardermoen 20. november 2019
Sigurd Eriksson Unit og Tom A. Røtting Uninett AS



Bakgrunn:

Initiativet for dette arbeidet kom fra sektoren selv – NTNU via UH-IT og til 
Unit

Forstudierapporten fra Gartner fra utgangspunktet

Unit ga Uninett i oppdrag å gjennomføre en konseptutredning

121



Hypotese:

Klientdrift utgjør i dag en stor andel av 
sektorens IT-kostnader. 
Hypotesen er at det er mulig å redusere 
ressursbruken ved å innføre andre 
leveranse- og driftsmodeller i UH-sektoren. 
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Hvem

PWC og Gartner
Referansegruppe fra sektoren utpekt av UH-IT

NTNU, UiO, UiB, UiT, 
OsloMet, UiA, Høyskolen Kristiania

Styringsgruppe Unit + Uninett
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Hvordan

Oppstart medio august

Vekt på brukerfokus

Kort orientering i digitaliseringsstyret 29. august i Bergen

Referansegruppe hyppig konsultert underveis med god respons
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Hvordan

Grundig presentert og diskutert i UH-IT og fagutvalget for IMD

Høringsrunde blant IT-direktører 

Kvalitetssikring av sluttrapport fra ekstern kvalitetssikrer
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Hva nå

Orienteringssak for digitaliseringsstyret i dag – orientering om anbefalt 
konsept

Beslutningssak (BP2) – gjennomføring av planfase - i Digitaliseringsstyret 
januar 2020

Ønsker å gjennomføre en bredere høringsrunde i sektoren i tråd med 
fagutvalget for IMD sin anbefaling frem mot BP2
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Presentasjon av konseptutredningen i 
Digitaliseringsstyret 

20. november 2019 

Konseptutredning 
Klientdrift i UH-
sektor
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Involvering av UH-sektor
Konseptutredningen ble gjennomført med involvering av en oppnevnt UH-IT referansegruppe med representanter fra NTNU, Universitetet i 
Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Tromsø (UiT), OsloMet, Universitetet i Agder (UiA) og Høyskolen Kristiania

Introduksjon
Tilnærming og prosess til konseptutredningen 

Konseptutredningen ble gjennomført over tre hovedfaser (i en tidsperiode på ca. 11 uker);

Nåsituasjonsanalyse Konseptvurdering og 
-valg

Utarbeidelse av 
prosjektforslag

1 2 3

Forankring gjennom konseptutredningen 
Det ble gjort ble gjennomført orienteringsmøter med UH-IT og FU-IMD i begynnelsen og slutten av konseptutredningen

Intervju Workshops/Oriernteringsmøter
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Dagens situasjon av klientdrift er varierende i sektoren 

Klientdriften beslaglegger en vesentlig del 
av institusjonenes IT ressurser

Ineffektive prosesser for håndtering av 
klientdrift

Utforskning av nye teknologier for 
effektivisering av klientdrift og understøtte 
nye brukerbehov

Utfordringer med informasjonssikkerhet 
innen klientdrift

Ulike utfordringer som driver endringsbehov… Variasjon blant UH-IT referansegruppen…

Det er enighet mellom aktørene at et samarbeid 
rundt IT-klientdrift kan være fordelaktig. Det er 
derimot forskjellige synspunkter for hva IT-klientdrift 
innebærer av oppgaver

Modenheten og automatiseringsgraden varierer 
blant aktørene

Motivasjonen om å fortsette egen drift av klienter 
varierer fra de som vil bli kvitt hele funksjonen til de 
som anser den som en viktig byggestein for hele IT 
funksjonen
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UH-IT referansegruppen bruker en forholdsmessig større andel av 
den totalt EUC-kostnaden på hardware og software enn 
gjennomsnittet i markedet, kostnadene for denne kategorien 
varierer også

Annual End User Computing Cost 
per Computing Device

Annual End User IT 
Ops Labor, Admin & 
Services Cost 
per Computing Device

Annual End User 
Hardware and 
Software Cost 
per Computing Device

Kostnadsdistribusjon:

= UH-Gjennomsnittet - Referansegruppen (7 318 NOK) 
= Peer Gruppens gjennomsnitt (5 356 NOK)
= Peer 25 Percentile («Best in class») (2 971 NOK)
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Målsetningene med et fremtidig konsept for klientdrift

Brukertilfredshet Bedre informasjonssikkerhet

Frigjøre kapasitet Kostnadseffektivitet

Nytt konsept for klientdrift må medføre lavere 
totalkostnad pr klient enn en videreføring av 

dagens driftsmodell

Nytt konsept for klientdrift må føre til bedre 
informasjonssikkerhet på tvers av klienter og 

arbeidsflater

Nytt konsept for klientdrift må bidra til høy 
brukertilfredshet for alle brukergrupper

Nytt konsept for klientdrift må føre til at 
sektoren kan omdisponere personell til 

oppgaver tetter knyttet til kjernevirksomheten
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4 konsepter var utarbeidet for vurdering 

0.Null-alternativet fortsette 
med dagens oppsett 

Videreføring av lokal 
sentralisert IT-klientdrift på 
institusjonene.

A. Etablering av 
fellestjeneste med 
eksisterende 
klientdriftsmiljø i sektor

Konseptet innebærer 
etablering av IT-klientdrift 
som sektortjeneste levert av 
et eksisterende 
velfungerende 
klientdriftsmiljø.

B. Etablering av 
fellestjeneste med internt 
samarbeid i sektoren

Konseptet innebærer 
etablering av IT-klientdrift 
som sektortjeneste levert av 
internt samarbeid mellom 
flere interne velfungerende 
miljøer. 

C. Etablering av 
fellestjeneste med ekstern 
tjenesteleverandør

Konseptet innebærer 
etablering av IT-klientdrift 
som sektortjeneste levert av 
ekstern felles 
tjenesteleverandør.

Ekstern 
tjenesteaktør

Samarbeids 
aktør

Ansvarlig 
aktørInstitusjon
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Konseptene ble vurdert mot følgende vurderingskriterier definert 
gjennom prosessen

# Vurderingskriteria Beskrivelse Vekt

1 Brukeropplevelse I hvilken grad konseptet kan ivareta krav og behov fra forskjellige brukergrupper, fra enkle behov til avanserte og 
spesialtilpassede behov 2

2 Informasjonssikkerhet og 
sikkerhetskompetanse

Konseptet møter gjeldende krav til god informasjonssikkerhet og at driftsaktøren har tilgang til god og oppdatert 
sikkerhetskompetanse 2

3 Gjennomføringskompleksitet Innebærer hvor komplekst det er å gjennomføre konseptet og risikonivået knyttet til gjennomføringene, samt 
omstille/endre sektoren for å innføre konseptet 1

4 Prosess- og teknologistandardisering Konseptet gjør det enkelt å etablere og følge standard prosesser og rutiner, samt standardisere utvalget av fysisk 
utstyr og programvare 1

5 Innovasjonstakt Konseptet gir sektoren tilgang til moderne løsninger og hyppige oppdateringer 1

6 Sektorforståelse Konseptet sikrer at klientdriftsorganisasjonen opparbeider seg og ivaretar en god forståelse av hva brukergruppene 
jobber med og under hvilke rammevilkår 1

7 Frigjøring av kapasitet Konseptet gjør det mulig å omdisponere personell fra oppgaver knyttet til klientdrift til oppgaver tett på undervisning 
og forskning 1

8 Etableringskostnad Kostnadsnivå for etablering av konseptet 1

9 Driftskostnader Kostnadsnivå for løpende drift av konseptet 2

10 Risiko for øvrig drift I hvilken grad konseptet øker risikoen for uheldige hendelser i øvrig drift, gjennom mangelfull innsikt, kompetanse og 
ressurser. 1
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Anbefalt fremtidig konsept for nasjonal klientdrift er en distribuert 
modell levert fra UH-sektoren
 Konseptet innebærer at hele sektoren vil få levert klienttjenester fra en dedikert 

organisasjon som er organisert i sektoren. Denne organisasjonen vil ha en sentral 
ledelse som rapporterer til et styringsorgan som er representativt bemannet. 

 For de aller fleste institusjoner i sektor vil dette innebære at de får tjenesten levert fra, en 
for dem, ekstern leverandør. 

 I en oppbyggingsfase vil tjenestene leveres fra en distribuert organisasjon for å sikre at 
tilgangen på kompetanse og ressurser er tilstrekkelig. Når tjenestene er standardisert og 
konsolidert, vil endelig bemanning avgjøres. 

 Kunder og brukere flyttes gradvis over til nasjonal klientdrift i en transisjonsfase. Kriterier 
for hvordan transisjonen gjennomføres avklares i planfasen, men man kan tenke seg 
enten pr brukergruppe, pr teknologi eller pr institusjon. 

 Organisasjonen må utvikle sin modenhet knyttet til kunde og avtalehåndtering. 
Alternativet innebærer å utvikle en profesjonell organisasjon som opererer med høy 
kvalitet, forutsigbarhet, tydelig kundefokus og en avtalefestet tjenesteleveranse. 

 Trenden innen klientdrift er at mer og mer automatiseres fra de store 
programvareleverandørene og programvaren vil gjøres tilgjengelig som skyleveranser. 
Dette innebærer at hvordan tjenestene produseres, av hvem og hvor mange vil endre 
seg med tiden og disse effektivitetstiltakene må benyttes så raskt som mulig slik at 
sektor kan realisere gevinstene dette medfører. Sikkerhet vil også bedres gjennom en 
enhetlig bruk, standardiserte prosesser og programvareløsninger som til enhver tid er 
oppdaterte. 

 Konseptet støttes av UH-ITs referansegruppe og er det konseptet som kan realiseres 
raskest og med minst endringsmotstand. 

Nasjonal ansvarlig 
for klientdrift 

Produkteier 
# 1

Produkteier 
# 2

Produkteier 
# n

Produkt-
team 1

Produkt-
team 2

Et nasjonalt organ som har det fulle 
ansvaret for klienttjenestene i sektor. 
Består av en leder og en slank 
administrasjon. 
Kan være lokalisert hos en UH 
institusjon eller i Uninett/Unit.

Klienttjenesten er fordelt på 
produktlinjer som har en klart 
definert kundegruppe og klare 
metrikker for hvordan kvaliteten i 
tjenesten skal måles. 

En produkteier leder produktlinjen og 
rapporterer til nasjonalt ansvarlig.

Produkteier ivaretar kunderelasjonen 
og har ansvar for utvikling av 
produktet. 

Hver produktlinje er bemannet med 
ressurser som er tilstrekkelig for å 
levere en god tjeneste. Teamet kan 
være fordelt på flere institusjoner og 
involveringen er avtalt gjennom 
ressursavtaler med en egnet 
varighet og allokeringsgrad. 

Anvender skyteknologi og –tjenester 
i så stor grad som mulig.

Arkitektur
Sikkerhet
Økonomi
Sourcing

«Styre»
Vedtar planer og budsjetter. 
Representerer eier og kunder. 

Fagutvalg
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For konsept B estimeres forbedring av netto kostnadseffektiviteten 
(for driftskost/IT Ops) med ~16 MNOK (~14,6%) sammenlignet med 
dagens situasjon

Total # of workstations

1) Ved å optimalisere mot «de to 
beste i sektor» inkludert 
skalafordeler estimeres 
forbedring av netto 
kostnadseffektiviteten med ~16 
MNOK (~14,6%) sammenlignet 
med dagens situasjon for UH-IT 
referansegruppen 

2) "Annual End User IT Ops Labor, 
Admin & Services Cost" endres 
fra 1 732 NOK til 1 479 per enhet

3) Forutsatt her: Årsverksreduksjon 
30 FTEs (tilsvarende 24 MNOK), 
Investering for økt tjenestekvalitet 
(tilsvarende 8 MNOK)

4) Ytterligere kostnadsreduksjoner 
kan forventes over tid i takt med 
økt profesjonalisering og 
optimalisering av tjenesten. 
Ekstern, norske tjenesteaktører 
opererer eksempelvis med årlig 
kostnadsreduksjon på ~2,5% for 
tjenesten

Estimat:
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= UH-IT Referansegruppen- gjennomsnittet 

Total # of workstations

• At den interne sektorleverandør som velges er den som også er mest kostnadseffektive (..men at denne også har kapabilitet til å kunne skalere 
tjenesten, dvs. de aller minste aktørene i sektor anses som uaktuelle kandidater). Krav til tjenestenivåer må avstemmes og formaliseres, inkl. 
adekvate SLAs, OLAs, KPIer. 

• At UH IT-referansegruppens innrapporterte 2018-kostnadstall (Null-alternativet) er korrekte. Kostnad for 1 Intern FTE: ~800.000 NOK. UH-
referansegruppens innrapporterte utgangstall for 2020 er mangelfulle, sprikende og anses som svært usikre, således ikke hensyntatt her

• UH IT-aktører utenfor referansegruppen (17 aktører, tilsvarende ~36% av volumet) er ikke tatt med i estimatene over grunnet mangel på innsyn 
i dagens situasjon

Forutsetninger

Null-Alternativet Konsept B:
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Prosjektforslag for planfasen for å planlegge gjennomføringsfasen 

Planfasen Gjennomføringsfasen Avslutningsfasen

Senere faser (ikke i scope for prosjektforslaget)Scope for prosjektforslaget

Leveranse fra planfasen Beskrivelse
Leveranser for fasen iht. 
prosjektveiviseren

Gevinstrealiseringsplan, Faseplan for gjennomføringsfase, Styringsdokument, Oppdatert Prosjektbegrunnelse og andre nødvendige
leveranser.

Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan for interessenter som blir påvirket i gjennomføringsfasen.

Tjenestekatalog og -avtaler Tjenestekatalog med beskrivelse av klientdriftstjenester fra nasjonal tjenesteaktør. Tjenestene beskrives med bl.a. behov og krav som 
ivaretas (og standardiseres), samt forventet tjenestenivå.

Transisjonsplan En plan med prioriterte klientdriftstjenester for etablering og utrulling av gjennomføringsfasen.

Arkitektur design for tjenestene En helhetlig arkitekturdesign for å levere tjenestene til sektoren som inkluderer felles krav til arkitektur, teknologi og sikkerhet.

Avtaleoversikt En oversikt med avtaler nødvendig for å levere tjenesten og som blir påvirket i en fellestjeneste levert i sektoren.

Design av forvaltnings- og styringsmodell Modellen beskriver bl.a. organisering, plassering, roller/ressurser, kostnadsoppfølgning og styringsmodell for tjenesteleveransene.

Plan for etablering av forvaltnings- og 
styringsorganisasjon Plan for etablering av forvaltnings- og styringsmodell med bl.a. prosessbeskrivelser som må etableres og ressursallokeringer i roller.

Finansieringsmodell Modellen beskriver finansiering og kostnadsfordeling av tjenestene i UH-sektoren

Vurdering av organisatorisk konsekvenser Plan for å gjennomføre organisatoriske endringer i sektoren som følge av overgang til nasjonal klientdrift. Dette dekker gjenværende 
bemanning hos kundeorganisasjonene, kompetansebehov, nye roller, etc..

8 måneder



Sakxx 52/19 Felles klientdrift – presentasjon av rapport konseptvalgutredning

• Uninett har på oppdrag fra Unit gjennomført en konseptutredning for felles klientdrift i UH-sektoren 
høsten 2019. 

• Siden forrige orientering i Digitaliseringsstyret er det gjennomført en nåsituasjonsanalyse, 
konseptvurderinger og det er gjort et konseptvalg. 

• Sluttrapporten oppsummerer analysene og vurderingene som er gjort og inneholder prosjektforslag 
for planleggingsfasen som er foreslått å etterfølge konseptfasen. 

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling   x

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. Innspillene fra Digitaliseringsstyret tas med i det videre 
arbeidet, og prosjektforslaget for planfasen fremmes for beslutning i neste møte.



SAK 53/19 
DIGITALISERINGSINNSPILL TIL UH-LOVUTVALGET 



Digitalisering og UH-lovutvalget

• Etablere klart mandat i regelverk for datadeling
• Beskrive formål med analyse på flere områder
• Tydelig  regelverk om automatisering, inkludert kunstig intelligens
• Åpen forskning bør ha mer støtte i regelverket
• Tilgang for private institusjoner til å bruke fellestjenester
• Samstyring og samfinansiering bør sikres i regelverk
• Opprydding i taushetspliktbestemmelser for forskning
• Innspillet har med konkrete forslag til endringer i lovverket



Hjemmel for deling og gjenbruk av data

• Forslag  om forskrift om datadeling
• Sikre konsistent avveining mellom personvern og datadelingsbehov
• Hjemmel for deling og gjenbruk av data og personopplysninger
• Samle regelverk for nasjonale register og felles datakilder
• Klar formålsdefinering for deling og behandling av personopplysninger

• Forenkle GDPR-oppfølging

• Deling og gjenbruk av data og personopplysninger



Formålsbeskrivelse for analyse

Etablere mandat for datadeling innen:
• Læringsanalyse
• Studentmobilitet
• Åpen forskning
• Beslutningsstøtte



Sak 53/19 Units innspill til ny UH-lov 

Universitets- og høyskolelovutvalget skal gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler og 
regelverket for studentvelferd. Utvalget ønsker innspill knyttet til digitalisering i UH-sektoren, og har 
bestilt innspill fra Unit.

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar innspillet om regelverksutvikling til orientering.

x



SAK 54/19 
EVALUERING AV MØTET



Sak 52/19 Evaluering av møtet

Sakstype Eventuelt
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.



SAK 55/19 
EVENTUELT



Sak 55/19 Eventuelt

Sakstype Orientering
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak



MEDFINANSIERINGSORDNINGA



Medfinansieringsordninga hjå Difi

• Digitaliseringsstøtte for tverrgåande prosjekt, fellesløysingar eller 
små/mellomstore (5-50 mill) samfunnsøkonomisk lønsamme prosjekt hjå 
statlege verksemder

• Merk at tverrgåande er rekna på tvers av fleire departementsområde

• 50 % av netto gevinstar skal realiserast ved reduksjon av framtidige 
budsjettrammer

• Merk at ordninga er kontantflyt-støtte, mest retta mot nettobudsjetterte verksemder

• Tak for støtte er 15 mill , og maks 50%, over inntil 3 år 
• Fellesløysingar (plattform, infrastruktur) og tverrgåande prosjekt får andre rammer i 2020, 

ikkje fastlagd, får tett kopling til strategi for digitalisering av offentleg sektor

• Søkarseminar 9. januar 2020, søknadsfrist 20. februar 2020
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