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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 43/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

Fagutvalg - justeringer 

Bakgrunn 
Erfaringsvis kan det være nødvendig å gjøre løpende endringer både i sammensetning og mht. 
hvilke fagutvalg som er nødvendig til enhver tid. Det viser saken om Justeringer 
Digitaliseringsstyret og fagutvalgene som var orienteringssak i forrige møte i 
Digitaliseringsstyret. Saken omhandlet sammenslåing av to fagutvalg. Det er faglig overlapp 
mellom IMD-området (infrastruktur, mellomvare og data) og arkitektur, og fagutvalget for IMD 
anbefaler prioriteringer som sammenfaller helt med prinsipper og prioriteringer i fagutvalget 
for arkitekturstyring. Derfor ivaretar fagutvalg for IMD arkitekturstyring, og to medlemmer fra 
fagutvalg for arkitekturstyring har gått inn i fagutvalget for IMD. Fagutvalg for arkitekturstyring 
er ikke aktivt lenger. Dette er også en mer ressurseffektiv tilnærming til tiltak som skal 
gjennomføres på begge områdene.  
 
Etablering av nye fagutvalg skal vurderes løpende, og et fagområde som bør vurderes å få mer 
oppmerksomhet i digitaliseringsarbeidet er kunstig intelligens (KI). KI1 er en teknologibasert 
megatrend som slår inn på alle områder i samfunnet, og vil ha stor innvirkning på utviklingen 
også innen utdanning og forskning. Regjeringen kommer med en egen strategi for KI i løpet av 
2019. Unit har gitt innspill til denne strategien ved flere anledninger, både gjennom Skate og 
gjennom KD. Det bør ifm. neste års revisjon av handlingsplanen vurderes hvor vidt anvendelse 
av KI skal være et eget satsningsområde i handlingsplanen.  
 
 
 

 
 
 
1 Definisjon av kunstig intelligens er hentet fra EUs høynivå ekspertgruppe (HLEG AI) sin 
definisjon, og omfatter maskinlæring, roboter, ekspertsystemer og regelbaserte systemer. 



 

 2  

Vurdering 
Den midlertidige ordningen med ett fagutvalg for arkitekturstyring og IMD, som ivaretas av 
fagutvalget for IMD, bør bli en permanent ordning med bakgrunn i saken slik den ble lagt fram 
i forrige møte. Dette pga. faglig overlapp og sammenfallende forslag til tiltak og prioriteringer, 
og mål om mer effektiv utnyttelse av ressurser for å sikre gjennomføring. 
 
Det anbefales å etablere et eget fagutvalg for KI fordi bruk av KI - ikke teknologien i seg selv - 
vil få stor betydning for samfunnsutviklingen og utviklingen i vår sektor. KI vil bidra til å løse 
ulike samfunnsutfordringer, gi ny verdiskaping, mer effektive virksomheter og bedre 
tjenesteytelser. KI vil ha bredt nedslagsfelt på helt andre områder enn IKT, og 
mulighetsrommet er stort og allerede tilgjengelig. Dette, sammen med at vår sektor har mange 
KI-aktiviteter allerede, ikke minst innenfor forskning, underbygger at vi bør ha dedikert 
strategisk fokus på KI gjennom et fagutvalg med ansvar for KI.  
 
Forslag til 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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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 44/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     

     
Saksansvarlig Arve Olaussen    
Saksbehandler Arve Olaussen    

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

Bakgrunn 
De tre direktoratene Unit, Diku og NOKUT mottok i juni følgende likelydende oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet: 

Studiebarometeret og andre undersøkelser avdekker at bruk av digital teknologi i for 
liten grad har erstattet tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer. Selv om det 
finnes gode eksempler på innovative løsninger godt integrert i studieprogrammene er 
det 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. Departementet forventer at Unit, Diku og NOKUT 
samarbeider konstruktivt om digitalisering for kvalitet i høyere utdanning og bidrar til 
dette løftet gjennom et samvirke av tiltak og virkemidler knyttet til krav til 
utdanningsfaglig kompetanse, stimulerende tiltak, infrastruktur, råd og veiledning, 
kompetanseutvikling, kunnskapsgrunnlag og kontroll. Departementet forventer at Unit, 
Diku og NOKUT samarbeider om gjennomføringen av tiltakene og presenterer et 
forslag til oppfølging for departementet innen 1. oktober 2019. 

 
En rapport (vedlagt) ble levert innen fristen og det har vært et oppfølgingsmøte med 
Kunnskapsdepartementet 6. november hvor det særlig var fokus på hvilke tiltak som kan 
gjennomføres i 2020 innenfor de ordinære rammene. Departementet ønsker å ta med 
eventuelle tiltak i tildelingsbrevene for 2020. For øvrig anser departementet at dette bare vil 
være starten på en lengre prosess.  
 

Vurdering 
De tre direktoratenes felles gjennomgang viser at alle har virkemidler og tiltak som ser ut til å 
fungere. Gjennomgangen avdekker imidlertid et behov for et dypere kunnskapsgrunnlag og 
tettere samarbeid rundt enkelte tiltak. I rapporten legges det fram både kortsiktige og 
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langsiktige forslag til tiltak. Direktoratene ønsker en dialog med Kunnskapsdepartementet (KD) 
om forslagene og hvordan de best tas videre. 
 
Pedagogisk bruk av digital teknologi er en problemstilling innenfor Fremtidens lærings--
prosesser i Handlingsplanen hvor det er slått fast at dette er den enkelte institusjons ansvar. 
Eventuelle fellestiltak må derfor utarbeides i tett samspill med institusjonene. Dette må det tas 
hensyn til ved utarbeidelse av eventuelle tiltak, både med hensyn til tidsplaner og 
prosesskostnader. 
 
Rapporten er strukturert slik at følgende tema behandles enkeltvis 

• Kunnskapsgrunnlaget  

• Krav til utdanningsfaglig kompetanse  

• Kompetanseutvikling  

• Stimulerende tiltak 

• Råd og veiledning  

• Kontroll 

• Infrastruktur 

Kapittel 2 Sammendrag i vedlagte rapport viser forslagene i sin helhet og samler anbefalingene 
fra de enkelte kapitlene. I det etterfølgende er det forsøkt å samle de viktigste budskapene: 
  
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  

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 hensiktsmessig-
heten ved eventuelle nye krav.  
  
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.  
  
KD bør styrke tilskuddsordningen Digitalisering for læring i høyere utdanning. Dikus pågående 
spredningsprosjekt bør vurdere erfaringer fra ulike prosjekt i alle tilskudds-ordninger som fører 
til pedagogisk bruk av digitale verktøy. 
  
Det utvikles og arrangeres felles arenaer slik som konferanser, seminarer og workshoper, samt 
andre målgrupperettede aktiviteter. 
  
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 
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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 modernisering av felles videoplattformer og felles 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 standardroms-katalog for undervisningsrom- og møterom bør 
vurderes. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 44A - Fellesoppdrag fra KD 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 45/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype O Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Ole-Jon Lund    

Status eksisterende digitaliseringsportefølje   

Bakgrunn 
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. 
 
Vurdering 
Unit har samlet inn oppdatert informasjon om pågående felles prosjekter i sektorene, basert 
på statusrapportering og kommunikasjon med de omfattede prosjektene. Porteføljen består av 
13 prosjekter. Som det fremkommer av oversikten omfatter porteføljen prosjekter med ulike 
finansieringsformer.  
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Felles prosjektportefølje per november 2019: 

 
 
BOTT-prosjektene er i prosess for samkjøring av budsjettering og økonomioppfølging, og 
ønsker ikke å presentere sammenlignbare budsjett- og finansieringstall inntil dette er avklart 
internt. 
 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet. 
 

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
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 46/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype D-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle X  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

Styringsmodell forvaltning og videreutvikling av fellestjenester   

Bakgrunn 
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 bl.a. innspill fra Digitaliseringsstyret, 
prioriteringsråd, fagutvalg, UH-IT, Studie-BOTT, styringsgruppen for Cristin, rådgivende gruppe 
for Bibsys-konsortiet samt fra fellesaktørene Unit, Uninett, NSD og UiO/USIT. 
 
Formål og prinsipper for tjenestestyringen, samt roller, oppgaver, brukermedvirkning og 
samhandlingsprosesser er også beskrevet. Dette samles i et felles rammeverk for forvaltning 
og videreutvikling av fellestjenester i sektoren. 
 
Rammeverket legges fram for endelig behandling i møte i Digitaliseringsstyret 29. januar 2020, 
etter ytterligere innspill fra sektoren. 
 
Skisse, prosesser og oppgaver 
Den foreslåtte skissen opprettholder todelingen i styringsmodellen. Innspillene har påpekt at 
det er ønskelig å skille det strategiske fra den daglige forvaltningen og videreutviklingen. 
 
Strekpunktene nedenfor beskriver en foreløpig versjon av prosesser og samhandling innenfor 
modellen. Disse vil bli revidert i det videre arbeidet. Se kapitlet Vurdering for utdyping av 
problemstillinger som det skal jobbes videre med. 
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- Forvaltning og videreutvikling av fellestjenester prioriteres av tjenesteråd. 
- Tjenesterådene ledes av en sektorrepresentant og Unit har sekretariatet for å sikre like og 

helhetlige prosesser.  
- Tjenestestyringen gjøres i tråd med politiske føringer, digitaliseringsstrategien, 

handlingsplanen og veikart for tjenestene, godkjent i Digitaliseringsstyret. 
- Tjenesteleverandører av fellestjenester som Unit, Uninett, NSD eller en 

utdanningsinstitusjon, utarbeider og vedtar årlige budsjett og leveranseplaner etter 
behandling i tjenesteråd. 

- Tjenesteleverandørene deltar med tjenesteansvarlige i Tjenesterådsmøtene.  
- Sekretariatet koordinerer der det er flere tjenesteleverandører som er underlagt felles 

tjenesteråd.  
- Forvaltning og videreutvikling skjer iht. budsjett og leveranseplan behandlet av 

tjenesterådet, og iht. Felles rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. 
- Tjenesterådet gir innspill til nye tjenester og større investeringer som ikke dekkes av 

løpende forvaltning. Sekretariatet ved Unit bringer dette inn til fagutvalgene som gir 
eventuelle anbefalinger til Digitaliseringsstyret. 

 
Vurdering 
Det legges i stor grad opp til å videreføre praksis som fungerer godt fra eksisterende 
styringsmodeller som samarbeidskonsortier og prioriteringsråd. Det videreføres at sektoren 
har ledelsen og Unit har sekretariatet. Samarbeidet om å identifisere felles behov og 
implementere løsninger som løser felles utfordringer, trekkes fram som spesielt vellykket 
innenfor eksisterende modeller. Det videreføres.  
 
Samarbeidskonsortier og arbeidsgrupper vil inngå i styringsmodellen. Det legges opp til at 
eksisterende samarbeidskonsortier videreføres, og at nye kan etableres. Det gjenstår å 
konkretisere hvordan samarbeidskonsortier skal samhandle med tjenesteråd for blant annet å 
ivareta koordinering på tvers av samarbeidskonsortiene. 
 
Det er andre eksisterende styringsformer som vil måtte videreføres, dette vil konkretiseres 
nærmere i det videre arbeidet. Et eksempel er at styret til Sigma2 AS kan fungere som 
Tjenesteråd for e-infrastruktur/tungregning. Dette håndteres som før av Daglig leder som 
orienterer sekretariat Unit som igjen skal sikre avhengigheter og helhet innen 
forskningssatsinger med involvering av Fagutvalg og Digitaliseringsstyret ved større strategiske 
valg.  
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Tjenesterådene skal ha mulighet for å bruke eksisterende eller nye arbeidsgrupper til konkrete 
oppgaver på vegne av tjenesterådet. 
 
Felles formål, felles prinsipper for tjenestestyring, omforente begrepsdefinisjoner og 
tilnærming til prismodeller og avtaleverk skal gi en mest mulig lik måte å forvalte og 
videreutvikle fellestjenester på. Formålet er en samordnet og enhetlig forvaltning og 
videreutvikling iht. veikart, budsjett og leveranseplaner for tjenestene, og på den måten sikre 
gode fellestjenester til sektoren. 
 
Prinsippene for tjenestestyring må være like, omforente og kjente for alle som er involvert. 
Felles tjenestestyring må: 
- 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 
 
Det arbeides med en definisjon av hva som er fellestjenester, og den vil inngå i rammeverket. 
Eksempelvis at tjenesten er pålagt gjennom vedtekter, tildelinger eller andre pålegg, er vedtatt 
av Digitaliseringsstyret, eller i praksis allerede er etablert som fellestjeneste. 
 
Det arbeides også med å innlemme felles kostnadsmodeller og avtaleverk i rammeverket. 
 
Videre prosess for utforming av rammeverket vil være: 
1. desember 2019 Innarbeide innspill fra Digitaliseringsstyret og andre fora 
15. januar 2020 Konkretisere bruk av konsortiemodellen, kostnadsmodeller og 

avtaleverk, definisjoner og begrepsforklaringer og arbeid med veikart. 
23. januar 2020 Første versjon av rammeverk til godkjenning i Digitaliseringsstyret 
 
Forslag til vedtak 
Innspill fra i drøftingen i Digitaliseringsstyret tas med i det videre arbeidet. 
 
Vedlegg 
Vedlegg sak 46A - Felles rammeverk tjenestestyring 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 47/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Roar Olsen    
Saksbehandler Ingrid Brænden    

Samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit   

Bakgrunn 
Institusjonene bidrar til finansiering av fellestjenester i Unit og Uninett gjennom flere 
innbetalinger. En samlet oversikt over større innbetalinger fra institusjonene, viser utvikling i 
betalingsforpliktelsene til institusjonene etter etablering av Unit.   
 

1. Prisvarsel 2020 - tjenester finansiert gjennom brukerbetaling fra sektoren.  
2. Felles investeringsmidler - innbetaling fra sektoren til felles midler for samfinansiering 

av porteføljen for digitalisering vedtatt i Digitaliseringsstyret. 
3. Bidrag til enkeltstående initiativ som vedtas finansiert som fellestiltak. Vedtak om 

finansiering av videre utvikling og forvaltning av Arbeidslivsportalen i 2019 er 
eksempel på et slikt enkeltstående initiativ.  

Årlig varsles prisendringer i et forhåndsvarsel fra Unit og Uninett til sektoren. Totalt har Unit 
sendt forhåndsvarsel om innbetaling for 26 tjenester til 160 kunder på totalt kr 166 mill. I 2019 
ble det på samme tidspunkt varslet om kr 144 mill.  
 
UH institusjonene skal etter vedtak i Digitaliseringsstyret bidra med kr 37,5 mill. til finansiering 
av felles portefølje. Ref. vedtak 18/19 og sak 32/19.  
 
I 2020 skal hver av UH-institusjonene bidra til finansering av Arbeidslivsportalen, ref. vedtak 
(32/19). 
 
  
Vurdering 
UH institusjonene etterspør informasjon om deres samlede bidrag til finansiering av Unit, 
begrunnelsen for samt disponering av den varslede prisøkningen i tjenestene. Pris på Units 
tjenester fastsettes etter drøfting med prioriteringsråd, konsortiet eller tilsvarende 
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brukermedvirkningsfora på tjenestenivå. Unit har for 2020 i hovedsak videreført pris- og 
kostnadsfordelingsmodeller fra 2018.  
 
Unit jobber med en forbedring av prosessene for prisfastsettelse og forhåndsvarsling. 
Prisvarslet for 2020 er første gang Unit sender ut et samlet prisvarsel for alle tjenester. 
Innføring av en felles tjenestestyringsmodell fra 2020 vil bidra til ytterligere forbedring ved 
mer formell behandling av prisfastsettelse samt at vi får mer enhetlige måter å fordele 
kostnadene på. Det er også et mål om tidligere varsling fra budsjettåret 2021.  
 
Unit vil i møte redegjøre for større prisendringer ved en gjennomgang pr. tjeneste. 
Unit vil også vise for samlet utgiftsvekst pr. institusjonene i en tabell. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i videre forbedring 
av prosesser. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 48/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle X  
     

  Styring av tjenesteutvikling     

     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

 

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. 
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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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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 28.08.2019    
Saksnummer 49/19    
Saksarkivnr. 19/00141    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Ingrid Brænden    
Saksbehandler Ingrid Melve    

Operasjonalisering av finansieringsmodellen  

Bakgrunn 
Finansieringsmodell for investeringer ble vedtatt sammen med handlingsplanen 11.4.2019, 
med en innbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 for de 21 statlige universitetene og 
høyskolene under Kunnskapsdepartementet. Felles forpliktelse er etablert gjennom vedtak i 
Digitaliseringsstyret, som omtalt i statsbudsjettet for 2020.  
 
UHR gav en rekke innspill til finansieringsmodellen i brev av 13.3.2019, og disse skal ivaretas 
samtidig som fremdrift i Digitaliseringsstyrets arbeid med å etablere en felles portefølje 
kan opprettholdes. Se vedlegg for status på arbeid med innspillene.  
 
Porteføljens investeringer finansieres av den rammen som er satt av Digitaliseringsstyret. 
Felles porteføljestyring etablerer et rammeverk for hvilke aktører som i henhold til 
godkjent prosjektdokumentasjon, får tilsagn om tildeling av fellesmidler og blir 
gjennomføringsansvarlig virksomhet. Fordeling av prosjekter og gjennomføringsansvarlig 
virksomhet vil ligge til grunn for scenarier og videre arbeid med operasjonalisering av 
finansieringsmodell.  
 
Vurdering 
Unit har i etterkant av Digitaliseringsstyrets møte 28.08.2019 videreført arbeidet med 
avklaringer knyttet til innbetalinger av felles investeringsmidler. Organisering av felles 
investeringsmidler innenfor Unit som direktorat reiser en rekke problemstillinger knyttet til 
mva., behov for avtaleverk og regnskapsføring. Forutsetningene viser at det bør utarbeides 
bindende avtaler om 

• Engangsinnbetalinger (regnskapsføring som langsiktig gjeld)  
• Tilkoblingsavgift (inkludert avklaringer rundt mva.)  
• Utbetaling til gjennomføringsansvarlig aktør (inkludert avklaringer rundt mva.)  
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Unit som regnskapsfører for prosjekter finansiert med felles midler medfører uprøvde 
løsninger for regnskapsføring, rapportering og behov for felles avklaringer med UH-
institusjonene (ref. Dok. 1 2018 om balanseføring av programvare som eiendeler). 
 
Det er behov for etablering av avtaler med gjennomføringsansvarlig for hvert prosjekt, og 
avklaring av eierskapsforhold til prosjektleveranser. Avtaler med gjennomføringsansvarlig bør 
utformes slik at det gir riktige insentiver for gjennomføringsansvarlig.  
  
Avklaringene har dokumentert at kompleksiteten i finansieringsmodellen er 
høy, gjennomføringsrisikoen betydelig, samt at ordningen vil medføre varige 
forvaltningskostnader. Unit vurderer kompleksiteten så stor at det bør vurderes andre 
modeller som kan være tjenlige for samarbeidet i UH-sektoren. Ved valg av 
finansieringsmodell bør hensynet til enkelthet, styrbarhet og effektivitet, ses i sammenheng 
med målet om samstyring i sektoren. Effektive og forutsigbare prosesser i porteføljestyring og 
tjenestestyring i regi av Digitaliseringsstyret kan oppnås ved andre forpliktende ordninger for 
finansiering.     
 
Samtaler med andre nasjonale aktører i Skate-samarbeidet peker på tilsvarende 
problemstillinger med kompleksitet for samfinansiering. Regjeringens digitaliseringsstrategi for 
offentlig sektor varsler at regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i 
nye digitaliseringstiltak. Denne vurderingen vil ta for lang tid i forhold til behovene for 2020 og 
2021, og det må derfor etableres midlertidig ordning som tidligere vedtatt for 
investeringsmodell.  
 
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. 
 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt av UHR er informert om situasjonen.   
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar informasjon om operasjonalisering til orientering. Unit tar innspill med 
i videre arbeid.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 49A - Føringer fra UHR med status for hvert punkt
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 50/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  

     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

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 

  

 
Vurdering 
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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 



 

 1  

Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 20.11.2019    
Saksnummer 51/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  

     
Saksansvarlig Jørgen Ofstad    
Saksbehandler Camilla Haugland    

Prosjektforslag Masteropptak  

Bakgrunn 
Opptak til 1-2-årige masterprogrammer foregår i dag på hvert enkelt lærested. Hvert lærested 
har etablert egne rutiner, frister og arbeidsprosesser og til tross for at feltet som helhet har 
svært mye til felles på tvers av lærestedene, er det ingen samordning av opptaket.  

 
Det mangler gode data for søknader til masterutdanninger på sektornivå, noe som fører til 
risiko for at studieplasser ikke fylles, og til redusert mulighet til strategisk styring av 
studietilbudet. Ressursbruken er uforholdsmessig stor sett i forhold til antall studenter man 
ender opp med å tilby plass, og det gjøres mye dobbeltarbeid på lærestedene ved at de 
samme søkerne behandles flere steder.  
 
Det har vært tatt ulike initiativer til en samordning i sektoren i løpet av de siste årene, og 
prosjektforslaget bygger på tidligere utredning og forslag til modell fra Universitets- og 
høgskolerådet (UHR).  
 
Prosjektet skal levere en nasjonal modell for søkere til masterutdanninger i Norge fra og med 
høsten 2022. Det skal lages en søkeportal som er tilpasset dagens behov, og en 
saksbehandlingsapplikasjon som forenkler saksbehandlingen av søknader om opptak. Det skal 
lages forslag til ny nasjonal forskrift om opptak til masterprogrammer, og utredes en modell 
for en nasjonal koordineringsenhet for vurdering av utenlandsk utdanning.  
 
Prosjektet har oppstart 1.4.2020, og skal levere 1.9.2022. Totalkostnaden for prosjektet er 
estimert til 25 mill. kroner inkl. mva. for perioden 2020 til 2022. 
  
Prosjekteier er Studie-BOTT (studiedirektørene ved UiB, UiO, UiT og NTNU). Det vil bli lagt opp 
til en bred involvering av UH-sektoren for øvrig, som representanter i styringsgruppen, 
referansegrupper og i selve prosjektorganisasjonen. 
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Vurdering 
En nasjonal samordning av masteropptak vil bidra til en kvalitetssikret opptaksprosess som 
sikrer søkerne mest mulig likebehandling og transparens i saksbehandlingen. Det vil også føre 
til effektiv saksbehandling og mindre dobbeltarbeid for lærestedene.  

 
Dagens opptakssystem er spesiallaget for opptak til grunnutdanningene ved universiteter og 
høgskoler, og kan ikke benyttes til andre opptak. Det gamle systemet har store svakheter, 
personavhengighet, høy teknisk gjeld og er sårbart. Det er dermed behov for et nytt 
opptakssystem.  
 
Unit utvikler nå et nytt opptakssystem for fagskoler som skal settes i produksjon i 2020, på 
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette systemet vil ligge i bunn som grunnlag for 
videreutvikling for masteropptak og på sikt også andre opptak til høyere utdanning. 
Leveransene til fagskoleopptaket er kun minimumsversjoner, som må utvides betraktelig og 
tilrettelegges for å kunne håndtere et mye mer komplekst nasjonalt masteropptak.  
 
Tiltaket er beskrevet i handlingsplanen for digitaliseringsstrategien under satsing U6 
«Modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for samordnet masteropptak, opptak til 
videreutdanning og andre fellesopptak.» 
 
Saken er behandlet i fagutvalg for utdanning med en anbefaling om at dette vedtaket fremmes 
for Digitaliseringsstyret. 
 

Forslag til 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. 
 
Vedlegg 
Vedlegg sak 51: Prosjektforslag Masteropptak  
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