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1. Om rammeverket 
Rammeverket for forvaltning og videreutvikling av felles IKT-tjenester i høyere utdanning og 
forskning følger opp intensjonen i styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning. Styringsmodellen skal bidra til at institusjonenes behov og interesser ivaretas 
gjennom medvirkning i strategisk styring og i utvikling og forvaltning av fellestjenester. 
Rammeverket følger opp føringen fra Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning 2019 – 2021 som ble endelig behandlet i møte i Digitaliseringsstyret 11. april 2019: 
 
 «Det eksisterer i dag flere ulike styringsmodeller for videreutvikling og 

forvaltning av fellestjenestene. I det videre arbeidet, og innen 
utgangen av 2019, skal det etableres en felles styringsmodell for 
videre utvikling og forvaltning av fellestjenester. Styringsmodellen 
besluttes av Digitaliseringsstyret.» 
 

Rammeverket er i tråd med Units ansvar for nasjonal samordning og overordnede 
forvaltningsansvar på IKT-området. 
 
Rammeverket forvaltes og videreutvikles av Unit. 
 

1.1. Formål 
Samordnet styring, forvaltning og videreutvikling av fellestjenester skal gi gode fellestjenester 
til universitets-, høyskole- og forskningssektoren. Tjenestestyringen skal understøtte de til 
enhver tid gjeldende politiske føringene, digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for 
høyere utdanning og forskning. Rammeverket skal ivareta tydelig medvirkning fra 
institusjonene, som med sin faglige kompetanse skal bidra til å forvalte og videreutvikle 
fellestjenestene i tråd med vedtatte budsjetter og veikart for tjenestene. Tjenestestyringen 
skal: 

• Bidra til kontinuerlig forvaltning, prioritering og utvikling av fellestjenestene i et 
livsløpsperspektiv 

• Bidra til god måloppnåelse og rask gevinstrealisering ved å sikre dynamisk og 
kontinuerlig videreutvikling av fellestjenester, inkludert raskere realisering av ideer og 
endringer.   

• Bidra til bedre utnyttelse av tjenester og ressurser i sektorene gjennom å kontinuerlig 
søke mot forbedrede prosesser og bruk av ny teknologi. 

•  Bidra til mest mulig effektiv forvaltning av fellestjenester. 

1.2. Aktører 
Her beskrives de viktigste aktørene innenfor finansiering, leveranse, forvaltning og styring av 
fellestjenester til høyere utdanning og forskning.  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) 
KD har det øverste ansvaret for høyere utdanning og forskning, finansierer en del 
fellestjenester gjennom bevilgning, og øremerker midler til tjenesteutvikling innenfor enkelte 
områder. 
 

https://www.unit.no/styringsmodell-digitalisering-i-hoyere-utdanning-og-forskning
https://www.unit.no/styringsmodell-digitalisering-i-hoyere-utdanning-og-forskning
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Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning  
Unit skal bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for høyere utdanning og 
forskning. Direktoratet har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet 
forvaltningsansvar på IKT-området, blant annet for fellestjenester og styring av disse. 
Direktoratet har beslutningsmyndighet innenfor sine hovedområder. 
Unit leverer også en rekke fellestjenester til høyere utdanning og forskning, og opptrer i denne 
sammenhengen som en tjenesteleverandør innenfor rammeverket. 
 
Uninett AS 
Uninett er et statlig aksjeselskap under KD, der Unit forvalter eierskapet. Uninett er en 
fellesaktør som leverer tjenester innen infrastruktur, mellomvare, data og 
informasjonssikkerhet og bidrar til digitalisering av kunnskapssektoren bl.a. ved å utføre 
oppgaver for Unit. 
 
Uninett Sigma2 AS 
Uninett Sigma2 AS er et datterselskap av Uninett AS, og administrerer den nasjonale 
infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge. Selskapet er en tjenesteleverandør som tilbyr 
tjenester innen tungregning og datalagring. Arbeidet med e-infrastruktur er finansiert av 
Norges forskningsråd og samarbeidspartnere.   
 
NSD AS 
Nasjonalt Senter for Forskningsdata (NSD AS) er et statlig aksjeselskap under KD. NSD er en 
fellesaktør som skal sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og leverer fellestjenester 
innenfor dette området. 
 
Institusjoner i høyere utdanning og forskning 
Disse er primært brukere av fellestjenester. I noen tilfeller kan de være underleverandører av 
f.eks. driftsløsninger, og i noen tilfeller også tjenesteleverandører av fellestjenester. 
 
Kommersielle og statlige tjenesteleverandører 
Kommersielle og statlige tjenesteleverandører utvikler og leverer fellestjenester til høyere 
utdanning og forskning innenfor flere områder. Tjenestene fra disse leverandørene forvaltes 
normalt av en fellesaktør som har leverandørkontakten på vegne av institusjonene og 
brukerne. I de fleste tilfeller leveres selve tjenesten direkte fra leverandør til bruker 
(eksempler på dette er LMS, digital eksamen, lønns- og personalsystem fra DFØ).  
 

1.3. Fellestjenester 
Rammeverket omfatter styring, forvaltning og videreutvikling av alle IKT-baserte fellestjenester 
som faller innenfor følgende: 

- Tjenester pålagt gjennom vedtekter, tildelinger, digitaliseringsstrategien eller andre 
pålegg fra Kunnskapsdepartementet eller Unit som direktorat. 

- Tjenester vedtatt av Digitaliseringsstyret, enten direkte eller gjennom 
handlingsplanen. 

- Tjenester i praksis etablert som fellestjenester gjennom å være tatt i bruk av et flertall 
av aktuelle institusjoner* før etableringen av digitaliseringsstrategi, handlingsplan og 
Digitaliseringsstyre. 
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- Tjenester tilrådet av tjenesteråd, som er i tråd med prinsippene i handlingsplanen og 
som har betydelig gevinstpotensial for institusjonene og/eller sektoren som helhet. 
 

*Med aktuelle institusjoner menes at ikke alle tjenester er aktuelle for alle institusjoner.  For 
eksempel er opptakstjenesten i sin nåværende form ikke aktuell for kunst- og 
musikkutdanninger, HPC er kun aktuell for en del universiteter og større forskningsinstitutter, 
økonomitjeneste tilpasset universitetenes og høyskolenes kontoplan er ikke aktuell for andre 
typer virksomheter, etc. 
 
1.4.  Prinsipper 
Følgende prinsipper er førende for arbeidet med forvaltning og videreutvikling av 
fellestjenester: 
 

- Det skal fremme synergier på tvers av fag- og tjenesteområder.  
- Det skal legge til rette for felles forvaltning og videreutvikling i et langsiktig perspektiv 

der nye tjenester og tjenesteområder kommer til, og eksisterende endres eller 
avvikles. 

- Det skal fremme felles prioritering og omforent gjennomføring av tiltak innenfor 
rammene av veikart, leveranser og budsjett.  

- Det skal sette brukeren i sentrum og fremme utstrakt brukermedvirkning. 
- Det skal fremme samordnet og ens praksis for forvaltning og videreutvikling av 

fellestjenester i sektoren. 
- Det skal fremme gjennomføringskraft og legge til rette for rask og kontinuerlig 

videreutvikling, samt utnyttelse av framtidsrettede løsninger og teknologi. 

2. Gjennomføring 
Figur nedenfor er styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. I 
fortsettelsen detaljeres roller, oppgaver og ansvar innenfor tjenestestyring, samt prosessene 
for samhandling i hele styringsmodellen. 
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2.1. Styringsmodell  
Rammeverket gjelder for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester og endrer ikke 
etablerte prosesser, utvalg mv. som ligger innenfor den strategiske styringen. 
 
Tjenestestyringen utøves av tjenesteråd. Tjenesteråd dekker grupper av tjenester som hører 
sammen, og som har synergier av å håndteres innenfor samme tjenesteråd. Tjenesterådene 
utøver sine oppgaver i tråd med prosess-, rolle- og ansvarsbeskrivelsene i rammeverket. 
 
Tjenesterådene ledes av sektoren, og leder og sammensetning besluttes av 
Digitaliseringsstyret. Tjenesteråd og sammensetning revideres i tråd med føringer fra 
Digitaliseringsstyret. 
 
2.1.1. Brukermedvirkning 
Et overordnet og viktig prinsipp i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning er «Sett brukeren i sentrum».  
 
Tjenesterådene skal sørge for at tjenesteleverandørene sikrer tilstrekkelig brukermedvirkning i 
sin tjenesteutvikling. Tjenesterådene skal legge til rette for at design thinking legges til grunn 
som tankesett og at tilhørende prosesser fra tjenestedesign benyttes for å sikre 
brukermedvirkning hos tjenesteleverandørene.  
 
Sammensetningen av tjenesterådene skal bidra til tilstrekkelig brukermedvirkning i den 
overordnede styringen av tjenesteområder og tjenester. Tjenesterådene oppnevner eller 
gjenbruker etablerte arbeidsgrupper der tjenesterådet finner det nødvendig for å utøve sine 
oppgaver og sikre tilfredsstillende brukermedvirkning innenfor tjenesteområder og 
enkelttjenester, spesielt mht. kontinuerlig forbedring av tjenestene. Arbeidsgruppene skal bl.a. 
bistå tjenesteråd, konsortiestyrer og tjenesteansvarlige med utredninger, og råd om 
prioriteringer og funksjonalitet i tjenestene. Gruppene kan bestå av fagledere, spesialister og 
sluttbrukere, oppnevnt eller anbefalt fra tjenesterådene, styrene eller brukerinstitusjonene. 
Arbeidsgrupper er ikke tegnet inn i skissen til styringsmodellen, men er en forutsetning for 
tjenestestyringen. 
 
2.1.2. Prosesser og oppgaver 
Tjenesteråd opererer innenfor to hovedprosesser: 
 
1. Årlig videreutvikling som består av følgende delprosesser: 

 Utarbeide/revidere forslag til veikart for tjenesteområdet for neste planperiode 
(ref. handlingsplanen) 
Tjenesteråd, i samarbeid med fagutvalg, sørger for at veikart utarbeides og 
revideres.  Arbeidsgrupper eller andre hensiktsmessige fora brukes til å framskaffe 
underlag. Tjenesteråd og fagutvalg anbefaler et omforent forslag til veikart til 
beslutning i Digitaliseringsstyret. Tjenesterådets videre arbeid utføres innenfor 
rammene av veikart som er godkjent i Digitaliseringsstyret. 

 Behandle og tilråde budsjett og leveranseplan for kommende år 
Tjenesteansvarlig utarbeider budsjett og leveranseplan og legger fram for 
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tjenesterådet for innspill og tilråding. Budsjettet og leveranseplan vedtas i den 
tjenesteansvarliges virksomhet. Tjenesteansvarlig rapporterer til tjenesterådet på 
budsjett og leveranseplan etter årets utløp. 

 Utarbeide forslag til større satsinger for forbedring innenfor tjenesteområdet 
I de tilfeller der det oppstår et større forbedringsbehov innenfor et 
tjenesteområde og det er behov for finansiering fra felles finansieringsmidler må 
tjenesterådet, i samarbeid med fagutvalg, sørge for at det utarbeides et forslag til 
satsing. Dette beskrives som en kandidat for et prosjekt, i tråd med 
porteføljestyringsprosessen. Arbeidsgrupper eller andre hensiktsmessige fora 
brukes for å framskaffe underlag. Tjenesteråd og fagutvalg anbefaler til 
Digitaliseringsstyret et omforent forslag til større endring innenfor 
tjenesteområdet. Digitaliseringsstyret beslutter.  
 

2. Løpende forvaltning og kontinuerlig forbedring som består av følgende delprosesser: 
 Identifisere og foreslå forbedringer innenfor tjenesteområdet 

Tjenesteansvarlig, arbeidsgrupper, tjenesteråd og fagutvalg kan foreslå 
forbedringer av tjenester innenfor veikart, leveranseplan og budsjett. 
Tjenesteansvarlig utarbeider saksforslag på bakgrunn av bestilling fra tjenesteråd, 
som deretter behandles i tjenesterådet. Forbedringsforslag sendes til 
tjenesteleverandøren/fellesaktøren for utførelse, eventuelt går inn i prosessen for 
større satsinger. 

 Følge opp avvik i tjenesteleveranser iht. avtaleverk, rapportere, vurdere, og 
eskalere 
Tjenesteansvarlig følger opp leveransene iht. avtaleverk og rapporterer eventuelle 
avvik til tjenesterådet iht. avklart rutine. Tjenesterådet behandler rapporter og 
vurderer/iverksetter eskalering iht. anbefaling fra tjenesteansvarlig og/eller 
avtaleverk. Tjenesteansvarlig følger opp eskalering og rapporterer til tjenesteråd. 

  
2.1.3. Roller 
Leder 
Leder for tjenesteråd planlegger og gjennomfører arbeidet i tjenesterådet i samarbeid med 
sekretariatet. Lederen leder møtene og bidrar til at saker behandles og dokumenteres i tråd 
med rammeverket. 
 
Sekretariat 
Unit er sekretariat for tjenesteråd og administrerer planlegging og gjennomføring av møter, 
planlegger og koordinerer saksunderlag til møter, og gjør nødvendig etterarbeid. 
 
Tjenesteansvarlig for tjenesteområde 
Tjenesteansvarlig for tjenester innenfor tjenesterådets område deltar i møtene og bidrar med 
nødvendig saksunderlag i tråd med rammeverket, og med møteplanlegging sammen med leder 
og sekretariat. 
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2.2. Forvaltningsrutiner 
Forvaltningsrutiner omfatter i denne sammenheng betalingsmodeller med tilhørende 
fordelingsmodeller, rutiner for fakturering av fellestjenester, og avtaleverk knyttet til leveranse 
av fellestjenester. Felles forvaltningsrutiner anvendes og forvaltes av Unit, og skal følges så 
langt det er mulig eller hensiktsmessig av alle aktører som er involvert i forvaltning og 
videreutvikling av fellestjenester. 
 
2.2.1. Betalingsmodeller 
Fellestjenester i drift finansieres i hovedsak på tre måter: 

- Bevilgning fra KD 
- Brukerfinansiering gjennom konsortium, uten mva. 
- Brukerfinansiering med mva. 

Ved de brukerfinansierte tjenestene beregnes og fordeles kostnadene på ulike måter. Unit 
utarbeider et begrenset antall fordelingsmodeller og -prinsipper som kan tas i bruk av alle 
fellesaktører. 
 
2.2.2. Avtaleverk 
Avtaleverk for fellestjenester vil i hovedsak bestå av: 

- Generelle betingelser knyttet til forholdet mellom fellesaktør og institusjonene 
- Spesifikke betingelser knyttet til den enkelte tjeneste 
- Leverandørkontrakter mellom tjenesteleverandør og fellesaktør/institusjonene 
- Databehandleravtaler 

Unit utarbeider malverk som kan tas i bruk av alle fellesaktører.  
 
2.2.3. Kostnadsvarsel og fakturering 
For institusjonene er det viktig å kunne ta med antatte kostnader for fellestjenester i sin 
budsjettprosess. Unit utarbeider rutiner for kostnadsvarsel i tilknytning til dette. 
Tjenester med en fast kostnad per år faktureres en gang årlig. Unit utarbeider rutiner som kan 
benyttes av alle fellesaktører. 
For tjenester som faktureres etter forbruk vil det gjelde egne rutiner. 
 
2.3. Videreutvikling   
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3. Ordforklaringer og begrepsdefinisjoner 
 

Begrep Beskrivelse 
Fellestjeneste IKT-basert tjeneste som faller inn under kriteriene for fellestjenester. 
Fellesaktør En organisasjon i sektoren som forvalter og/eller leverer fellestjenester som 

for eksempel Unit; Uninett, NSD eller en av institusjonene som for eksempel 
UiO/USIT. 

Tjenesteleverandør En som leverer fellestjenester.  Kan både være sektorintern eller ekstern. 
Tjenesteansvarlig for 
tjenesteområde 

Ansvarlig for daglig drift og oppfølging av tjenestene på sektornivå. Rollen 
finnes hos en fellesaktør og fellesaktøren peker ut personen som utøver rollen 
i tjenesteråd. 

  
 
  



 

  10  

 


	1. Om rammeverket
	1.1. Formål
	1.2. Aktører
	1.3. Fellestjenester
	1.4.  Prinsipper

	2. Gjennomføring
	2.1. Styringsmodell
	2.1.1. Brukermedvirkning
	2.1.2. Prosesser og oppgaver
	2.1.3. Roller

	2.2. Forvaltningsrutiner
	2.2.1. Betalingsmodeller
	2.2.2. Avtaleverk
	2.2.3. Kostnadsvarsel og fakturering


	3. Ordforklaringer og begrepsdefinisjoner

