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Fordeling av felles finanseringsmidler 2020 pr. område i 
handlingsplanen 

Bakgrunn 
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. Unit har i tillegg vurdert kandidatene i forhold til porteføljestatus og balanse i 
eksisterende digitaliseringsportefølje. Forslaget har en risikoavsetning på 2 millioner kroner, 
samt avsetning av 2 millioner kroner til ikke-identifiserte tiltak eller prosjekter. 
 
For å sikre forutsigbarhet, fleksibilitet og smidighet i gjennomføring av tiltak og prosjekter på 
de enkelte fagområdene, foreslås følgende overordnede fordeling av felles finansieringsmidler 
i 2020: 
 

Fagområde Ramme innenfor satsingsområdene for hvert fagområde 

Utdanning 9,5 millioner kroner til tiltak innenfor studieadministrasjon og opptak 

Forskning 8 millioner kroner til tiltak innenfor forenklet forskningsadministrasjon 
og åpen forskning 

Administrasjon 5 millioner kroner til tiltak innenfor administrative fellestjenester og 
beslutningsstøtte 

IMD 11 millioner kroner til tiltak innenfor infrastruktur for identitet, tilgang 
og data 
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Summen av prosjekter som ønskes prioritert i 2020 overstiger rammen på 37,5 millioner 
kroner. Vurderingene som ligger til grunn for forslaget som er innenfor rammen, er gjort på 
bakgrunn av de vedtatte prioriteringskriteriene; strategisk tilknytning, nytte og risiko. 
 
På utdanningsområdet er prosjektene Nasjonalt masteropptak og Studentmobilitet 
prioritert høyest av fagutvalget. Begge har sterk strategisk tilknytning, høy nytte og begrenset 
til middels risiko. På den bakgrunn foreslås en ramme på 9,5 millioner kroner til gjennomføring 
i 2020 for utdanningsområdet. 
 
På forskningsområdet foreslår fagutvalget at prosjektene Autoritetsregistre for 
forskning, Oversikt over forskningsprosjekter, Behandling av personopplysninger og Forvaltning 
av forskningsdata. Alle har strategisk tilknytning og stor nytte. Autoritetsregistre for 
forskning har lav risiko mens de tre øvrige har middels risiko. Det foreslås en fordeling 
på 8 millioner kroner til forskningsområdet. 
 
På administrasjonsområdet er prosjektene Konsept for felles øk/lønn, sak/arkiv og HR i hele 
sektoren, og Felles løsning for beslutningsstøtte i sektoren høyt prioritert av fagutvalget. Begge 
har god strategisk tilknytning, høy nytte og lav risiko. Det foreslås en ramme 8 millioner til 
administrasjonsområdet. 
 
På IMD-området er prosjektene Muliggjørende plattform, Datadeling og Klientdrift prioritert 
høyest av fagutvalget. Alle har god strategisk tilknytning og høy nytte.  Dette er komplekse 
prosjekter med medium risiko. Det foreslås en fordeling på 11 millioner kroner til de tre 
prosjektene på IMD-området. For andre IMD-relaterte investeringer vil 
infrastrukturselskapenes mulighet til å benytte egenkapital eller låneopptak vurderes. Dette er 
aktuelt for felles IAM, et prosjekt som vil videreføres i 2020 og i flere påfølgende år. Det er 
også aktuelt for videre arbeid med neste generasjons forskningsnett, lokalnett på campus og 
konsolidering av datarom.  
 
Innenfor informasjonssikkerhet har regjeringen bevilget 70 millioner kroner til et fireårig 
program.  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 
innenfor informasjonssikkerhet i 2020.  Tiltak på området håndteres innenfor programmet for 
informasjonssikkerhet. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar forslaget om fordeling av felles finansieringsmidler i 2020. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 50A - Notat om fordeling av felles investeringsmidler  
Vedlegg 50B - Fordeling av felles finanseringsmidler 2020 pr. område i handlingsplanen 
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