
Møte i Digitaliseringsstyret
Møte 2/2020 Video

29.04.2020



Nr. Type Tid Sak Innleder

15 V 10:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby
16 V Godkjenning av referat fra møte 30.01.2020 Ida Munkeby

10:05 Innlegg fra Kunnskapsdepartementet Aase M. J. Horrigmo, 
statssekretær KD

17 O 10:50 Orienteringer fra direktør i Unit Roar Olsen
11:30 Pause

18 O 12:00 Status nasjonal digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson

19 O 12:15 Status revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren Sigurd Eriksson /
Geir Nysetvold

20 O 12:45 Tjenestestyringsmodell – status innføring Sigurd Eriksson / 
Kristin Selvaag

21 O 12:55 Kostnadsreguleringsvarsel 2021 Ingrid Buhaug Brænden
22 V 13:20 Operasjonalisering av modell for felles investeringer Ingrid Buhaug Brænden
23 O 13:35 Administrative fellestjenester - konsekvens- og 

kostnadsanalyse
Anders Hansteen Reitan

24 O 13:50 Evaluering av møtet
25 O 13:55 Eventuelt

Saksliste Digitaliseringsstyrets møte 29.04.2020



SAK 15/20 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN



Sak 15/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.



SAK 16/20 
GODKJENNING AV REFERAT



Sak 16/20 Godkjenning av referat

Sakstype Vedtak
Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Referatet fra møte 30.01.2020 godkjennes.



INNLEGG VED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET



SAK 17/20 
ORIENTERINGER FRA DIREKTØR I UNIT



Orienteringer:

• Koronasituasjonen
• Status informasjonssikkerhet: UH - rapport
• Status strategi og veikart FS
• Konseptvalgutredningen Kompetanse Norge
• Status justering mandat og sammensetning av Digitaliseringsstyret og 

fagutvalgene
• Digitaliseringskonferansen



På under en uke ble mye av undervisningen i høyere 
utdanning flyttet ut på digitale flater

NORMALSITUASJONEN KORONA

Pressekonferansen
12.mars



Ekstraordinære tiltak ifm Korona

• Kapasitet økt på videoløsningene 
• Zoom: Uninett
• Adobe Connect, Mediasite, Kaltura: Unit

• ROS analyse og fellestiltak for samordna opptak
• Forberedelser til digital eksamensgjennomføring – ROS med mange tiltak
• Personvernurderinger bruk av video
• Etablerte samarbeidsfora relatert til fellesløsningene har hatt økt 

møtevirksomhet for felles problemløsning og storstilt deling av erfaringer og 
tiltak



Finansiering av ekstrakostnader ifm Korona

Regjeringen viser til Innst. 197 S (2019–2020) hvor blant annet tilgjengeliggjøring av nettundervisning trekkes frem. Regjeringen vurderer at 
det er nødvendig å sikre driften av kritisk IKT-infrastruktur når skoler og høyere utdanningsinstitusjoner er stengt som følge av 
koronaviruset, og foreslår å bevilge 20 mill. kroner til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Tiltaket 
skal iverksettes raskt, være målrettet og midlertidig. Som følge av koronaviruset har Unit og aksjeselskapet Uninett betydelige merkostnader 
til utvidelser av kapasitet og sikkerhet i IKT-tjenester og til digitale løsninger for læringsressurser og undervisning. Dette er nødvendig for å 
håndtere økningen i bruk av digitale løsninger for undervisning, eksamen og opptak. Tiltakene vil også ha effekt på lengre sikt bl.a. for 
fleksible utdanningstilbud, herunder etter- og videreutdanningstilbud. 

Foreløpig plan:
 Økt kapasitet Zoom og NIX (Uninett): 8 mill. kroner
 Produksjon og deling av digitale læringsressurser: 9 mill. kroner (DLR/LOR utredning i 2019)
 Økt kapasitet Adobe Connect og Mediasite: 1 mill. kroner
 Styrke Samordna opptak: 2 mill. kroner
 Sum 20 mill. kroner

• Varige kostnadsøkninger for økt bruk av videoløsninger fra 2021 dekkes gjennom brukerfinansieringen som vanlig. 
Kommer i prisvarsel for 2021.



KD har innført en ISO standard for styring av 
informasjonssikkerhet og personvern for underliggende etater

• Fast årlig kartlegging av etterlevelse med vurderinger utført av Unit
• Fortsatt forbedringsbehov, men positiv utvikling etter bare 2 år*:

8

12

1

2018

1

18

2

2019

Rød: Behov for
vesentlige forbedringer
Gul: Behov for enkelte
forbedringer
Grønn: Arbeider
systematisk og helhetlig

*Status for informasjonssikkerhet hos universitet og høyskoler.



Status strategi og veikart FS: Funksjonell og teknisk 
gjennomgang av FS i regi av Gartner (Pres DS 26.05)



Konseptvalgutredningen Kompetanse Norge
• Oppdrag fra KD – underlag for tiltak mot:  Meld. St. Lære hele livet
• Skal levere anbefaling til KD fredag 15.mai

• Presentasjon av anbefalingen i neste DS møte.



Status justering mandat og sammensetning av 
Digitaliseringsstyret og fagutvalgene

• Kommer som sak på neste møte



Digitaliseringskonferansen 26. til 28. mai blir en 
digital konferanse – dag 1 del av DS-møtet

• https://www.unit.no/digitaliseringskonferansen-hoyere-utdanning-og-forskning-2020

Tirsdag 26. mai - fellesmøte
0900 - 1000:
Samstyring for utvikling av nye og eksisterende fellestjenester for høyere utdanning og forskning
•Leder for Digitaliseringsstyret Ida Munkeby åpner. 
•Gjennomgang av styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester, Units sekretariat ved assisterende direktør
Sigurd Eriksson og seksjonssjef Kristin Selvaag. 
•Presentasjonsrunde fagutvalg og tjenesteråd, ved ledere. 
Lenke til konferanserom

1000 - 1600: Ordinært møte i Digitaliseringsstyret

https://www.unit.no/digitaliseringskonferansen-hoyere-utdanning-og-forskning-2020
https://unit.no/link


Sak 17/20 Orienteringer fra Unit

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x 



SAK 18/20 
STATUS NASJONAL DIGITALISERINGSPORTEFØLJE



Porteføljeoversikt pr. april 2020
Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Budsjett 
2020 
(MNOK)

Finansierings
-ramme 
(MNOK) Finansieres av Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 
ledelse

Planlegging Grønn BOTT 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT
Adm og 
ledelse

Planlegging Grønn BOTT 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 
ledelse

Gjennomføring Grønn BOTT 2018-2022

Beslutningsstøtte Unit
Adm og 
ledelse

Planlegging Grønn 1,5 1,5
Felles 
investeringsmidler

2019-2024

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-
helse

Forskning Gjennomføring Grønn 215 360 HOD, FR 2017-2020

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring Rød 16,2 23,7 Unit 2019-2020

Masterdatakilder for forskning Unit Forskning Gjennomføring Gul 2,9 2,9
Felles 
investeringsmidler

2020

Felles prosjekt for identitets- og 
tilgangsstyring (IAM)

Uninett IMD Gjennomføring Grønn 5 6 BOTT, Unit, Uninett 2018-2023

Datadeling Unit IMD Planlegging Grønn 6 6
Felles 
investeringsmidler

2019-2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjons
sikkerhet

Gjennomføring Grønn 17,5 70 Unit 2019-2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Grønn 11,5 27,5
Felles 
investeringsmidler

2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Grønn 9 11 Unit 2017-2020

Nasjonal samordning av 
masteropptak

UiO Utdanning Planlegging Gul 7,3 25
Felles 
investeringsmidler

2019-2022



Felles investeringsmidler
Unit
(Tall i MNOK) Budsjett 2020

Påløpte kostnader 
Q1 2020 Finansieringsramme

Adm og ledelse
Beslutningsstøtte 1,5 0,4 1,5

Forskning
Masterdatakilder for forskning 2,9 0,3 2,9

IMD
Datadeling 6 1,4 6

QA
- Arbeidslivsportalen (2019) 0,3
- Masteropptak 0,2

Sum 10,4 2,5 10,4

UH
Tall i MNOK Budsjett 2020

Påløpte kostnader 
totalt per 01 2020 Finansieringsramme

Utdanning
OsloMet - Arbeidslivsportalen 11 17 27,5
UiO - Nasjonal samordning av 
masteropptak 7,3 25

Sum 11 17 52



Felles investeringsmidler



Sak 18/20 Status nasjonal 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 19/20
STATUS REVISJON DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR UH-SEKTOREN



Arbeidsgruppa etablert 11. mars

• Leder av arbeidsgruppe:
• Programdirektør digitalisering Geir Nysetvold, NTNU

• Utdanningsområdet:
• Professor og visedekan Knut Martin Mørken, UiO (medlem fagutvalg)
• Professor og prodekan Tale Skjølsvik, OsloMet
• Viserektor Morten Brekke, UiA

• Forskningsområdet
• Professor og prodekan Camilla Brekke, UiT Norges arktiske universitet

• Administrativt område:
• IT-direktør Stig Ørsje, UiT Norges arktiske universitet (medlem fagutvalg)

• Infrastruktur og data:
• IT-direktør Tore Burheim, UiB (medlem fagutvalg)

• Kunstig intelligens og stordata:
• Førsteamanuensis og nestleder for Center for Artificial Intelligence

Research, Morten Goodwin, UiA

• Studenter:
• Julie Størholdt Iversen, Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig NSO

• Næringslivet er representert ved Digital Norway:
• Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og 

næringsliv, Annita Fjuk, PhD

• Unit:
• Assisterende direktør Sigurd Eriksson

• Sekretariat fra Unit
• Ingrid Melve (fagdirektør)
• Roland Mandal (seniorrådgiver)
• Arve Olaussen (fagdirektør)



Oppdraget fra KD

• Lage utkast til ny digitaliseringsstrategi i 
samarbeid med UH-sektoren

• Helhetlig bilde av alle sider ved 
digitaliseringen i sektoren

• Utvidelse: innhold og dimensjonering av 
studietilbud og forskningsinnsats

• Involvering av Digitaliseringsstyret, 
fagutvalgene, Diku og UHR

• Leveranse til KD 15.01.2021 (endret fra 
1.10)

• Lanseringsdato 1.4.2021 (endret fra 1.1)

• Fokus på utfordringer, målbilder og retning
• Forutsetninger for måloppnåelse («hva må 

til?«) mer enn tiltak

• Ingen tiltak som binder opp prioriteringer i 
KD

• Konkrete tiltak henvises til 
handlingsplannivået

• Strammere struktur, tematisk bredere, men 
kortere i omfang (10-12 sider mot dagens 
24)

KD har gitt Unit oppdrag Utforming av strategi



Rammer – styrende dokumenter

• Strategien gjelder for UH-sektoren slik som nåværende strategi
• Styrende dokumenter:

• Eksisterende: LTP, Kvalitetsmeldingen, Strategi for åpen tilgang til 
forskningsdata, Sikkerhetskompetansestrategien, Digitaliseringsstrategi 
for offentlig sektor, KI-strategien Digitaliseringsrundskrivet 

• Kommende: Kompetansereformen (vår 2020), Melding om datadrevet 
økonomi (ved utgangen av 2020), Arbeidslivsrelevansmeldingen (vår 
2021), Styringsmeldingen (vår 2021) Lovproposisjon UH-lov (vår 2021)

28



Innretning og utforming

• Fokus på utfordringer, målbilder og retning. 
• Forutsetninger for måloppnåelse – "Hva må til?" – mer enn 

tiltak. Ingen tiltak som binder opp prioriteringer i KD. 
• Konkrete tiltak henvises til handlingsplannivået. 
• Strammere struktur, tematisk bredere, men kortere i omfang 

(10-12 sider mot dagens 24 sider).

29



"De nye områdene"

• Ikke "i stedet for", men "i tillegg til".
• Institusjonell autonomi og faglig frihet gjelder som alltid, men 

samtidig har regjeringen (som alltid) overordnete forventninger 
om kvalitet og relevans i undervisning og forskning. 

30



Digital kompetanse

• Yrkestilpasset og profesjonstilpasset digital kompetanse
• "Det er behov for å ha IKT-emner inn i alle studieprogram." (UHR) 

• Spesialistkompetanse i IKT
• Riktig dimensjonering av studietilbudene (neste lysbilde)

• Implementeringen av regjeringens strategi for digital 
sikkerhetskompetanse

31



Dimensjonering av studietilbud i IKT

• Universiteter og høyskoler har selv ansvaret for å dimensjonere 
studietilbudene sine innenfor gjeldende rammebevilgninger.

• Gjennom dialog og samarbeid med nærings- og arbeidslivet, 
og gjennom sitt forskningsoppdrag, må UH-sektoren 
posisjonere seg for å fange opp samfunnets fremtidige 
kompetansebehov på IKT-området.

• KD forventer at institusjonene kontinuerlig vurderer sin 
studieportefølje (og justerer den etter kompetansebehovene)

32



Digitalisering på 
forskjellige nivåer

1

IKT for å erstatte/ 
effektivisere oppgaver 

Verdiskaping, 
innovasjon 
konkurranseevne og 
utviklingsorientering

2

3
Digital automasjon

Digital 
transformasjon/ 

disrupsjon

Digisering/ 
digitisering

Fra 
analog til 

digital
Hvilke nivåer er 
relevant for ny 

digitaliseringsstrategi?



Innsatsområdene må fokusere mer på 
kulturendringen og 
organisasjonsutvikling, slik at 
utdanningstilbudene oppleves som
relevante og attraktive for både ordinære 
studenter, og arbeids- og næringsliv.

digitalnorway.com



Revidert framdriftsplan med milepæler: 
rom for erfaringer og innspill 

Dato Tiltak
Januar - mars Oppstart strategiarbeid, arbeidsgruppen har oppstartsmøte 11. mars

12. mars-?? Korona-krise medfører omfattende digitalisering og omlegging av arbeid i sektoren

28.2 – 11.5.2020 Gjennomføring av åpen innspillsrunde

29.4.2020 Digitaliseringsstyret orienteres om status og gir innspill

Sommer og høst Analyser, erfaringssamling, innspill og diskusjoner med interessenter i UH-sektoren

Tidlig høst Andre innspillsrunde om erfaringer fra digitalisering under Korona-krisa

November - desember Utkast til anbefalt strategi, saksgrunnlag til Digitaliseringsstyret

15.1.2021 Strategi oversendes Kunnskapsdepartementet

1.4.2021 Lansering av strategi fra regjeringen



Målbilder
• Student
• Lærer

• Forsker
• Leder

Nye målbilder:
• Innhold og dimensjonering studietilbud
• Forskningsinnsats
• Arbeidsliv og samfunn

Muligheter
Eksisterende løsninger og nye muligheter

Forutsetninger
Kultur, struktur, organisering, finansiering

Overordnede mål for UH

Tema og innsatsområder

Utfordringer: 
Hvorfor trengs denne strategien for digitalisering?

Målbilder
• Administrasjon
• Data og infrastruktur



Tema og innsatsområder
Mulige innsatsområder som krever tydelige retningsvalg

Teknologi og data Utdanning ForskningGrunnlag

Digital 
beredskap

Åpen 
forskning

Nett-
undervisning

Bruk av 
kunstig 

intelligens

Forsknings-
infrastruktur

Regelverk

Digital 
kompetanse

Kultur og 
insentiver

Personvern 

Infrastruktur

Datadeling og 
forvaltning

Digital etikk

IT i alle 
utdanninger 

Informasjons-
sikkerhet

Livslang 
læring

Digitalisering for 
kvalitetsutvikling

Dataeierskap

IKT-
kompetanse

Innovasjon



Sak 19/20 Status revisjon digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

• Kunnskapsdepartementet har gitt Unit oppdrag med å revidere digitaliseringsstrategien for 
universitets- og høyskolesektoren i 2020

• Leveranse til KD 15.01.2021 (endret fra 1.10)

• Lanseringsdato 1.4.2021 (endret fra 1.1)

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x



SAK 20/20 
TJENESTESTYRING – STATUS INNFØRING, APRIL 2020



Tjenestestyringsmodell implementeres som vedtatt, 
for å komme i gang og opparbeide erfaring

Læring og erfaring  Rammeverksdokumentet 
revideres og godkjennes av Digitaliseringsstyret



Gjennomført oppstartsmøte i råd for helhetlig 
prioritering. Diskutert og gitt innspill til mandat

• Sigurd Eriksson, Unit. Leder rådet
• Marianne Øhrn Johannessen, UIA. 

Leder fagutvalg utdanning
• Johanne Raade, UiT. Leder fagutvalg 

forskning
• Kjetil Hellang, UiA. Leder fagutvalg 

administrasjon
• Tore Burheim, UiB. Leder fagutvalg 

IMD og informasjonssikkerhet
• Ingrid Volden, NTNU. Utpekt av UHR
• Per A. Skjelvik Nord universitet. 

Utpekt av UHR

… vurdere råd og anbefalinger fra fagutvalg 
og tjenesteråd, i et 
… helhetlig, samordnende sektorperspektiv
… ivareta felles utfordringer, behov og felles 
økonomiske rammer i råd til  DS
… ikke gå inn i enkeltstående tiltak 



Tjenesteråd – kjernen i modellen. I prosess med å 
sette sammen tjenesteråd sammen med fagutvalg

Vedtak om sammensetning i Digitaliseringsstyret pr 
epost etter 1. mai. Oppstartsmøte 26. mai.

50 ++ mottok forespørsel om forslag til kandidater

13 institusjoner har svart pr. 28.4.

Mer enn 50 forskjellige personer er foreslått fordelt på 5 tjenesteråd

Svarfrist 1. mai



Oppgaver i tjenesterådene framover - som også vil gi 
input til revidering av rammeverksdokumentet

• Forstå oppgaven (mandatet)
• Verifisere tjenestespekteret
• Identifisere og samordne operative fora (arbeidsgrupper, utvalg osv.)
• Veikart og budsjetter; hvordan og hva fram mot «vårmøtet 2021» i DS

Læring og erfaring  Revidert rammeverk



Sak 20/20 Tjenestestyringsmodell – anbefaling fra arbeidsgruppe

Styringsmodellen for digitalisering for høyere utdanning og forskning ble revidert som en del av arbeidet 
med modell for tjenestestyring. Kjernen i tjenestestyringen er det nye nivået med tjenesteråd og det 
arbeides nå med sammensetningen av tjenesterådene.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

x



SAK 21/20
KOSTNADSREGULERINGSVARSEL 2021



Samlede innbetalinger fra sektor til Unit

1. Tjenester finansiert gjennom brukerbetaling fra sektoren 
2. Felles investeringsmidler - innbetaling fra sektoren for samfinansiering av 

porteføljen for digitalisering vedtatt i Digitaliseringsstyret. 
3. Bidrag til enkeltstående initiativ som vedtas finansiert som fellestiltak.
4. Andre enkeltprosjekt og tiltak.



KOSTNADSREGULERINGSVARSEL 
2021



Kostnadsreguleringsvarsel 2021

• Generell lønns- og prisjustering hensyntatt ABE-kutt på brukerfinansierte 
tjenester 

• Tar utgangspunkt i selvkostberegnet internpris for 2020
• Kan hensynta valutakursendringer
• Kan hensynta priseffekter av koronatiltak, vil varsles i tjenestestyringen

• Kan komme endringer i kostnadsvarsel som følge av fordelingsmodeller som 
anvendes for den enkelte tjeneste  

• Unit vil sende kostnadsvarsel høsten 2020 



FORVALTNING AV ARBEIDSLIVSPORTALEN 



Forvaltning av Arbeidslivsportalen

• Unit varsler at Arbeidslivsportalen vil bli en egen ny tjeneste med en 
kostnadsramme (budsjett) på 4,5 mill. kroner til forvaltning i 2021.

• Fordelingsnøkkelen for disse kostnadene ble vedtatt på digitaliseringsstyremøte 
29, august 2019, se referatet fra møtets sak 32/19. 



Fordeling per institusjon, vektlegging 70% 
profesjonsstudenter og 30% totalt antall studenter



Sak 21/20 Kostnadsreguleringsvarsel 2021
Unit vil innen utgangen av april sende et kostnadsreguleringsvarsel for 2021. Varselet skal orientere om 
grunnlaget for endringer i kostnader for brukerfinansierte tjenester for 2021.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.





SAK 22/20
OPERASJONALISERING AV MODELL FOR FELLES INVESTERINGER



Status

• Finansieringsmodell for felles investeringer ble vedtatt sammen med 
handlingsplanen den 11.4.2019. 

• En innbetaling på kr 37,5 millioner kroner fra de 21 statlige universitetene og 
høyskolene under Kunnskapsdepartementet ble vedtatt samtidig for årene 
2020 og 2021.  

• I etterkant er det vedtatt finansiering av 41 prosjekter på totalt 17,7 mill. 
kroner.  



Operasjonalisering av modellen

• Innbetaling for 2020 gjennomføres og innbetaling for 2021 kan stadfestes.
• Innbetalingen er et bidrag til investeringsformål.
• Tilkoblingsavgift vurderes for hver ny tjeneste.
• Virksomheter som ikke har vært med på å finansiere utvikling gjennom felles 

investeringsmidler kan bli brukere av tjenesten når den er i forvaltning.



Avklaringer i samarbeid med UHR-gruppen

• De opprinnelige avklaringspunktene er håndtert.
• Nye behov for avklaring vil bli tatt ned og beskrevet i en ny håndbok for 

regnskapsføring og rapportering.
• Identifiserte regulatoriske problemstillinger (som statsstøtte) vil følges opp av 

Unit. UHR-gruppen vil bli involvert.
• Et rammeverk for en revidert modell vil bli forankret i UHR-gruppen før 

fremleggelse for Digitaliseringsstyret.



Videre arbeid   

• Unit er i dialog med KD om presiseringer i vedtekter og instruks av enerett. 
• Nødvendige avklaringer om statsstøtte inngår som et grunnlag for stadfestelse 

av enerett.
• En vurdering av statsstøtte for allerede vedtatte prosjekter som er finansiert 

ved felles investeringsmidler vil gjennomføres på kort sikt. 
• En vurdering av Units kundeportefølje er under planlegging. 



ARBEID MED HÅNDBOK 
2021



Håndbok for regnskapsføring og rapportering

• Håndboken for regnskapsføring og rapportering av felles investeringsmidler vil 
eies av Unit.

• Håndboken vil forelegges Digitaliseringsstyret for kommentarer og tilslutning til 
neste møte. 

• Egne avtaler med gjennomføringsansvarlig institusjon vil utformes.
• Egne avtaler om vil tilkoblingsavgift utformes.



UTREDNING AV ALTERNATIVE MODELLER
INNTIL 2023 



Felles investeringsmidler - modell 2 og 3

• Modell 2: Digitaliseringsstyret beslutter direkte ved årlige fullmakter felles 
investeringsmidler og vedtar rammer for investering som en del av 
porteføljestyringen 

• Ordningen kan vare til 2023
• En revidert modell vil beskrives helhetlig 

• Modell 3: Digitaliseringsstyret har fullmakt til å forslå/fastsette nivå for felles 
investeringsmidler som tildeles gjennom omfordeling av rammebevilgning fra 
de statlige UHene til Unit i statsbudsjettprosessen

• Videreføring av ordningen med felles investeringsmidler ved omfordeling utredes innen 
2022. 



Sak 22/20 Operasjonalisering av modell for felles investeringer
- Finansieringsmodell for felles investeringer ble vedtatt sammen med handlingsplanen den 11.04.2019. 
- I sak 49/19 ble det vedtatt at Unit i samarbeid med UHR skulle jobbe videre med to alternative 

modeller, modell 2 som er en justert modell tilpasset regulatoriske rammebetingelser og med redusert 
gjennomføringsrisiko, og modell 3 med omfordeling av midler til investeringer via 
statsbudsjettprosessen.

Sakstype Vedtak

Råd til Unit sin myndighetsrolle    Styring av tjenesteutvikling

Vedtak 1. Innbetaling til felles investeringsmidler for 2020 gjennomføres etter at håndbok for forvaltning og 
rapportering av felles investeringsmidler er forelagt Digitaliseringsstyret for tilslutning. 

2. Før evaluering av ordningen med felles investeringsmidler, utredes modell 3.

x



SAK 23/20 
ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER - KONSEKVENS- OG 

KOSTNADSANALYSE



Konsekvens- og kostnadsanalyse

• Formål:
• Avklare oppstartskostnad og årlig driftskostnad DFØ

• (Unit har samlet inn grunnlagsdata for alle virksomheter og oversendt dette til DFØ og avventer 
svar medio mai)

• Avklare kostnad for TROFAST-virksomhetene for tilgang til sektorspesifikke løsninger 
utviklet av DFØ spesielt for BOTT. 

• (Utviklingskostnad BOTT ØL)
• Komme med anbefalinger i forhold til videre prosess og fremtidig forvaltning



Sak 23/20 Administrative fellestjenester - konsekvens- og kostnadsanalyse

Unit har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet startet arbeidet med en konsekvens- og 
kostnadsanalyse av at TROFAST-samarbeidet (det vil si statlige universitet – og høyskoler utenforBOTT-
samarbeidet)planlegges overført til DFØ tjenestene for økonomi og lønnsnær HR utviklet for BOTT.

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
Eventuelle innspill fra Digitaliseringsstyret tas med i den videre prosessen. 





SAK 24/20 
EVALUERING AV MØTET



Sak 24/20 Evaluering av møtet

Sakstype Orientering

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak



SAK 25/20 
EVENTUELT



Sak 25/20 Eventuelt

Sakstype Eventuelt

Råd til Unit sin myndighetsrolle Styring av tjenesteutvikling

Vedtak
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