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Porteføljestyringsprosessen, forslag til prosessbeskrivelse og 

porteføljehåndbok  
 
Bakgrunn 
I arbeidet med oppfølging av orienteringssaken om porteføljeprosessen i forrige møte i 
Digitaliseringsstyret, er det utarbeidet en porteføljehåndbok. Håndboken beskriver 
hvordan porteføljestyring skal utøves og praktiseres for prosjekter som skal inngå i den 
nasjonale digitaliseringsporteføljen for høyere utdanning og forskning. Håndboken 
identifiserer kriterier for hvilke prosjekter som kan inngå i porteføljen, prinsipper for 
porteføljestyringen, porteføljestyringsprosessen og -syklusen, og hvilke roller de involverte 
aktørene har i porteføljestyringen. 
 
Nasjonal digitaliseringsportefølje vil til enhver tid bestå av prosjekter og program som har ulike 
finansieringskilder: 

• Prosjekter som har samfinansiering: Felles investeringsmidler til utvikling av nye 

fellestjenester/-plattformer, eller til videreutvikling av eksisterende fellestjenester. 

• Prosjekter som har sentralfinansiering: Bevilgninger som tildeles til den enkelte 

virksomhet til utvikling av fellestjenester. Omfatter både grunnbevilgning og 

øremerkede bevilgninger. 

• Prosjekter som brukerfinansieres. 

Det er forskjellige styringslinjer og -prosesser for de ulike finansieringsformene. Denne 
håndboken gjelder kun for porteføljestyring av prosjekter som finansieres gjennom bruk av 
felles investeringsmidler. I 2020 utgjør fellesmidlene 37,5 mill. kroner, og vil i 2021 utgjøre 
minst 37,5 mill. kroner (størrelsen behandles årlig av Digitaliseringsstyret), jf. vedtak i 
Digitaliseringsstyret i april 2019. 



 

 2  

Vurdering 
Håndboken er utarbeidet som et virkemiddel for å skape forståelse og forutsigbarhet i 
beslutningsprosessene som inngår i styringen av nasjonal digitaliseringsportefølje. Håndboken 
skal bidra til at det produseres hensiktsmessige underlag for Digitaliseringsstyret i 
beslutningsprosessene rundt å fordele de felles investeringsmidlene, og i 
beslutningsprosessene rundt hvilke prosjekter som skal inntas i den felles 
digitaliseringsporteføljen. 
 
Det er utarbeidet kriterier som skal bidra til å identifisere hvorvidt et prosjekt har de 
nødvendige egenskapene, og vil gi de forventede gevinstene, som skal gjelde for nasjonale 
prosjekter. Eksempler på kriterier er hvorvidt prosjektet har nasjonalt omfang, understøtter 
målene for digitalisering i sektoren og gir gevinster for flere enn en virksomhet. 
 
Håndboken beskriver bakgrunnen for at håndboken kun gjelder for porteføljestyring av 
prosjekter som finansieres gjennom bruk av felles investeringsmidler som besluttes årlig, og 
hvilke mål og prinsipper som skal gjelde for porteføljestyring av en nasjonal portefølje. 
Eksempel på mål og prinsipper er at det brukes anerkjent metodikk for å velge ut, iverksette og 
sikre gjennomføring av prosjekter og programmer som skal sikre at de riktige prosjektene blir 
iverksatt. Videre at porteføljen er balansert med hensyn til gjeldende målbilder og strategiske 
prioriteringer. 
 
Porteføljestyring består iht. etablert metodikk på området av to hovedprosesser: 
- Prosessen med å velge ut de riktige prosjektene som er optimal i forhold til måloppnåelse 

for digitaliseringsstrategien og handlingsplanen. (Porteføljedefinisjon) 
- Prosessen for å sikre gjennomføring av prosjektene. (Porteføljeleveranse) 
 
Håndbokens første versjon omhandler den første hovedprosessen (Porteføljedefinisjon), og 
delprosesser for å budsjettere, identifisere, prioritere, balansere og planlegge porteføljen. 
Porteføljedefinisjon har en tydelig definisjonssyklus der prosjektkandidater samles, 
struktureres og evalueres. Unit har tidligere etablert en felles prosjektmodell basert på Difis 
prosjektveiviser som definerer beslutningspunktene i prosjektsyklusens faseoverganger. Det er 
videre etablert et rammeverk for kvalitetssikring av prosjektene som skal bidra til at 
Digitaliseringsstyret får et godt beslutningsgrunnlag i gjennomføringen av porteføljen 
(Porteføljeleveranse). 
 
Tidsmessig legges det opp til at Digitaliseringsstyret beslutter årlig ramme for fellesfinansiering 
tidsnok til at dette kan inntas i de virksomhetsvise budsjettprosessene. Mot slutten av året 
fordeles rammen for kommende år på handlingsplanens områder. Prosjekter kan inntas (og tas 
ut) av porteføljen løpende gjennom året. I prosessen brukes prioriteringskriterier for 
utvelgelse av prosjekter. Det vurderes da i hvilken grad de oppfyller kravene kvalitativt (høy, 
middels og lav) i forhold til a) strategisk tilknytning, b) nytte inkl. kostnader, c) risiko. 
 
Den beskrevne porteføljestyringsprosessen har vært praktisert ifm. kartlegging av mulige 
prosjekter for inntak i porteføljen i 2020, og erfaringene fra dette arbeidet er innarbeidet i 
håndboken. 
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Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar at porteføljehåndboken legges til grunn for porteføljestyring av den 
nasjonale digitaliseringsporteføljen, og Digitaliseringsstyret vil utøve porteføljestyring iht. 
håndboken. 
 
Vedlegg 
Vedlegg sak 48A - Forslag første versjon porteføljehåndbok 
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