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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.04.2020    
Saksnummer 17/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle  x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Roar Olsen    

 

Orienteringer fra direktør i Unit  

Bakgrunn 
Direktør ved Unit, Roar Olsen, orienterer om pågående og fremtidige aktiviteter som er av 
strategisk betydning for Digitaliseringsstyret. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
 
 
 



 

 1 

Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.04.2020    
Saksnummer 18/20    
Saksarkivnr. 20/00050    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  

     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Ole-Jon Lund    

Status nasjonal 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 ansvarlige for de omfattede prosjektene. 
Porteføljen består av 13 prosjekter. Som det kommer frem av oversikten, omfatter porteføljen 
prosjekter med ulike finansieringsformer. 
 
Fire prosjekter i porteføljen finansieres med felles investeringsmidler etter behandling og 
prioritering i Digitaliseringsstyret. For 2020 utgjør disse prosjektene 17,7 millioner kroner av de 
totale felles investeringsmidlene på 37,5 millioner kroner. Midlene er fordelt på følgende 
måte: 

- Prosjekt Nasjonalt masteropptak kr. 7.300.000 

- Prosjekt Masterdatakilder for forskning kr. 2.900.000 

- Prosjekt Beslutningsstøtte kr. 1.500.000 

- Prosjekt Datadeling kr. 6.000.000 
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Nasjonalt Vitenarkiv: Prosjektet forløper pr dato i hovedsak som opprinnelig planlagt (2-3 uker 
forsinket), og 5 små institusjoner går live som pilotinstitusjoner i mai mnd. Øvrige institusjoner 
vil få tilbud om tilgang på samme versjon i testmiljø. Prosjektet har kun finansiering frem til 
primo juni mnd, og vil stanses dersom videre finansiering for ferdigstilling av vitenarkivet ikke 
avklares innen medio mai mnd. 
 
Masterdatakilder for forskning: Prosjektet er i gang med detaljert planlegging. Endrede 
forutsetninger knyttet til bemanning har ført til forsinket oppstart på selve utviklingsarbeidet. 
Tiltak er gjennomført for å bedre situasjonen. 
 
Nasjonal samordning av masteropptak: Utsatt oppstart av prosjekt pga. situasjonen med 
Covid-19, planlagt oppstart i september 2020. 
 
IAM-prosjektet: Det vises til sak 09/20. Arbeidsutvalget i UHR-Administrasjon oppnevnte 4. 
februar 2019 en arbeidsgruppe med oppgave å diskutere en framtidig finansieringsmodell for 
fellestjenester i regi av Unit. I forbindelse med behandlingen av forslaget til 
finansieringsmodell for felles IAM i møtet i Digitaliseringsstyret 30.01.2020, ble 
arbeidsgruppen bedt om å vurdere finansieringsmodellen for innføring og drift av IAM, og 
særlig om modellen er like gunstig for små og store institusjoner. Arbeidsgruppen har 
behandlet forslaget til finansieringsmodell og gir sin tilslutning til prinsippene i prismodellen 
slik de er beskrevet i vedlegget til sak 09/20 (se vedlegg).  
 
Arbeidsgruppen har videre levert konkrete anbefalinger til justeringer av den foreslåtte 
prismodellen for Felles IAM. Unit har bedt Uninett vurdere disse forslagene, og vil komme 
tilbake til styringsgruppen for prosjektet for videre behandling av disse justeringsforslagene.  
 
Til slutt gir arbeidsgruppen anbefalinger av mer generisk karakter knyttet til fremtidige 
prismodeller som Unit vil tar med seg i det videre arbeidet med felles finansieringsmodeller.  
 

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Status 

Budsjett 

2020

Finansierings

-ramme 

(MNOK) Finansieres av

Målbilder i 

handlings-

planen Tidsramme

BOTT: HR BOTT
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn BOTT MA1 2018-2021

BOTT: Økonomi og lønn BOTT
Adm og 

ledelse
Gjennomføring Grønn BOTT MA1 2018-2022

Beslutningsstøtte Unit
Adm og 

ledelse
Planlegging Grønn 1,5 1,5

Felles 

investeringsmidler
MA2 2019-2024

Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-

helse
Forskning Gjennomføring Grønn 215 360 HOD, FR MF1 2017-2020

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring Rød 16,2 23,7 Unit
MF1, MF2, 

MF3
2019-2020

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

investeringsmidler

MF3, 

MIMD2, 

MIMD3

2020

Felles prosjekt for identitets- og 

tilgangsstyring (IAM)
Uninett IMD Gjennomføring Grønn 5 6 BOTT, Unit, Uninett

MIMD1, 

MIMD2, 

MIMD3

2018-2023

Datadeling Unit IMD Planlegging Grønn 6 6
Felles 

investeringsmidler

MIMD2, 

MIMD3
2019-2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjon

ssikkerhet
Gjennomføring Grønn 17,5 70 Unit

MIS1, MIS3, 

MIS4, MIS5, 

MIS6

2019-2022

Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring Grønn 11 35 (27)

Felles 

investeringsmidler 

(), medfinansierings-

ordning

MU1, MU5, 

MU6, MU8
2018-2020

Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring Grønn 9 11 Unit
MU3, MU6, 

MU8
2017-2020

Nasjonal samordning av 

masteropptak
UiO Utdanning Planlegging Gul 7,3 25

Felles 

investeringsmidler

MU3, MU6, 

MU8
2019-2022
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Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbe idet. 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 18A - Status IAM - UHR vurdering finansieringsmodell 



 

 

Notat 

Til: Uninett v/ Hildegunn Vada 

Kopi: UHR-Administrasjon v/Kjærstin Åstveit 

Fra: UHR’s arbeidsgruppe finansieringsmodeller 

Dato: 17.04.2020 

 

Bakgrunn 

Arbeidsutvalget i UHR-Administrasjon oppnevnte 4. februar 2019 en arbeidsgruppe med oppgave å 

diskutere en framtidig finansieringsmodell for fellestjenester i regi av Unit. I forbindelse med 

behandlingen av forslaget til finansieringsmodell for Felles IAM ba Digitaliseringsstyret i sitt møte 

30.01.2020 arbeidsgruppen om å vurdere finansieringsmodellen for innføring og drift av IAM, og 

særlig om modellen er like gunstig for små og store institusjoner. 

Følgende personer er medlemmer i arbeidsgruppen:  

Per Arne Foshaug, Universitetet i Bergen 

Line Haugen, OsloMet - storbyuniversitetet 

Kristin Dahl Rolfsen, Norges idrettshøgskole 

Roar Tobro, NTNU 

Kristian Jørgensen, Universitetet i Agder 

Det har vært gjennomført 3 telefonmøter (20.03, 02.04 og 15.04) der arbeidsgruppen har gitt sine 

kommentarer og innspill til forslaget til prismodell. Arbeidsgruppen sine kommentarer er basert på 

vedlegg til digitaliseringsstyrets sak 09/20, «Estimerte tjenestepriser per institusjon», samt 

alternative prismodeller utarbeidet av Uninett.  

Arbeidsgruppen sine vurderinger og kommentarer til forslaget: 

1. Arbeidsgruppen gir sin tilslutning til prinsippene i prismodellen slik de er beskrevet i 

vedlegget til sak 09/20. Dette innebærer at arbeidsgruppen er enig i at en slik modell må 

bestå av både et fastelement og et variabelt element. Det er også rimelig at systemer med 

stordriftsfordeler har en prismodell som gjenspeiler dette. Etter samtaler med Uninett er 

arbeidsgruppen enig i at ansatte fulltidsekvivalenter er en fornuftig parameter for det 

variable priselementet. 

2. Arbeidsgruppen peker på at størrelsen på fastelementet er det mest avgjørende for hvordan 

mindre institusjoner opplever prismodellen. For den minste institusjonen utgjør de faste 

kostnadene 77,5% av totale kostnader i Uninetts foreslåtte prismodell. Arbeidsgruppen har 

sett på prismodeller for noen av de systemene institusjoner i sektoren benytter i dag, og ser 

at fastelementet for disse er betydelig lavere, særlig i prosent. I Uninetts prismodell varierer 

totalprisen per FTE fra kr 454,- for den største institusjonen til 4.306,- for den minste. 

Gjennomsnittsprisen for en FTE ligger på kr 704,- (median på 849,-). 

3. Arbeidsgruppen ser at de faste kostnadene for innføring og drift av systemet er betydelig. 

Dette tilsier isolert sett et høyt fastelement. Arbeidsgruppen har ikke fått tilgang til 

leverandørens prismodell, men signalene fra Uninett er at det ikke er betydelige 

marginalkostnader for å drifte ekstra institusjoner i løsningen. Dette tilsier at det er mulig å 

redusere fastelementet i modellen dersom det er ønskelig å redusere de totale kostnadene 



 

 

for små institusjoner. Dette kan samtidig styrke insentivet for mindre private institusjoner å 

ta i bruk løsningen. Marginalkostnaden ved å få inn flere institusjoner er først og fremst 

knyttet til oppsett og implementering. Det vil derfor kunne argumenteres med at 

fastelementet beholdes relativt stort i prismodellens implementasjonskostnad, men at det 

kan reduseres noe ved prissetting av drift. 

4. Arbeidsgruppen er kritisk til at prismodellen legger opp til en avrunding (oppover) til 

nærmeste 50.000,-. For den minste institusjonen utgjør avrundingskostnaden 8,3% av totale 

årlige kostnader og gir dermed en unødvendig ekstra belastning for de små institusjonene.  

Det anbefales at denne mekanismen fjernes. 

5. Arbeidsgruppen viser til at det finnes ulike tilnærminger til prismodeller i sektoren, der man 

enten betaler etter evne (solidaritetsbasert – f.eks. basert på omsetning eller tildeling) eller 

basert på kostnadsstruktur for det aktuelle systemet. Dette er en prinsipiell diskusjon som 

arbeidsgruppen ikke ser på som sitt mandat. Tradisjonelt har man ofte landet på en 

kombinasjon av disse tilnærmingene. Betalingsmodeller basert på betalingsevne gir mindre 

institusjoner sterkere insentiver for å delta, ofte uten store utslag (i prosent) for større 

institusjoner. For systemer med høye marginalkostnader for nye institusjoner må en slik 

tilnærming vurderes ekstra nøye, gjerne sett opp mot hvor store fordeler sektoren vil ha av 

at alle deltar. 

6. Arbeidsgruppen anbefaler overfor Digitaliseringsstyret at det utvikles mer generiske 

prismodeller for ulike grupper av systemløsninger og ulike grupper av brukere 

(økonomisk/ikke-økonomisk aktivitet). Arbeidsgruppen anser det som lite effektivt at 

prismodeller må diskuteres ved innføring fra grunnen av for hvert enkelt (nytt) system. Ved 

en slik tilnærming vil det være mulig å tilpasse prissettingen til ulike kostnadsdrivere 

(parameter for variable kostnader; ansatte, studenter, omsetning etc.), mens selve modellen 

vil kunne være gitt på forhånd. Eventuelle faste kostnader i modellen vil for eksempel kunne 

knyttes til marginalkostnad for innfasing av flere deltagere. Utarbeidelse av slike generiske 

modeller vil være mer effektivt og skape forutsigbarhet for institusjonene i sektoren. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.04.2020    
Saksnummer 19/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle x  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Ingrid Melve    

Revisjon digitaliseringsstrategi, status april 2020 

Bakgrunn 
Unit har mottatt oppdrag om revisjon av digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og 
forskning i tildelingsbrev for 2020. Utkast til ny digitaliseringsstrategi skulle oversendes 
Kunnskapsdepartementet 1.10.2020, men har fått endret frist til 15.01.2021 slik at erfaringen 
fra digitalisering i Korona-tiden våren 2020 kan tas med i arbeidet. Behandling av forslag til 
strategi er planlagt til Digitaliseringsstyrets siste møte i 2020.  
 
Åpen innspillsrunde åpnet 28. februar, med opprinnelig frist 16. april. Ny frist er satt til 11. 
mai. Det vil også bli anledning til å til å gi innspill basert på erfaringer fra dagens situasjon på et 
senere tidspunkt. Evalueringer av den raske omleggingen av undervisning og eksamen til 
nettbaserte løsninger må tas inn i strategiutformingen. Omlegging av undervisning skjedde i 
løpet av svært få arbeidsdager, og har involvert alle i UH-sektoren. Hjemmekontor har gitt 
utfordringer både for forskere og administrativt ansatte, og også der har digitalisering medført 
raske endringer. Arbeidssituasjonen under nedstenging knyttet til Covid-19 har vært preget av 
stor omstillingsevne.  
 
Arbeidsgruppen hadde sitt oppstartsmøte 11. mars på video.  
 
Vurdering 
Framdriftsplanen som ble lagt fram i forrige møte medførte at første utkast til strategi skulle 
foreligge til juli 2020. Et slikt første utkast vil nå komme i november/desember, avhengig av 
når institusjonene har gjort sine evalueringer fra vårens erfaringer. Den andre innspillsrunden 
vil konsentrere seg om disse erfaringene.  
 
Arbeidsgruppen er godt i gang med å se på digitale utfordringer, muligheter og målbilder. Det 
skilles mellom transformerende digitalisering som radikalt endrer måten det jobbes på, og 
inkrementelle endringer gjennom digitisering (strøm på papir) og automatisering. Nye 
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eksamensformer kan være transformerende, mens digital skoleeksamen i stor grad har 
handlet om å gjenskape detaljerte føringer og arbeidsvaner inn i digitale arbeidsflater. 
Arbeidsgruppen mener at potensialet i transformerende tiltak ikke er realisert i norsk UH-
sektor.  
 
Emner som har vært nevnt som aktuelle for drøfting av digital transformasjon er blant annet 
digital beredskap, IKT i alle fag, kompetanseutvikling/EVU, forskningsinfrastruktur, data 
(stordata, kunstig intelligens, dataeierskap), åpen forskning og innovasjon.  
 
Innspillsrunden som avsluttes 11. mai vil gi innspill til andre tema.  
 
Arbeidsgruppen har møte annenhver uke fram mot sommeren. Medlemmer fra 
arbeidsgruppen vil delta i drøftinger av strategiarbeidet på Units Digitaliseringskonferanse 26.-
28. mai. Arbeidsgruppen vil møtes jevnlig til høsten. Det er etablert nettsted for deling av 
innspill og resultater fra arbeidsgruppen.  
 
Status i arbeidet med foreløpig skisse til tematisk struktur/disposisjon vil bli presentert i møtet. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
  
 
Vedlegg:  
Vedlegg 19A – Arbeidsgruppens medlemmer 



Sak_19_20_Vedlegg_19A 

Arbeidsgruppens medlemmer 

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 
• Roland Mandal (seniorrådgiver)
• Arve Olaussen (fagdirektør)
• Ingrid Melve (fagdirektør)
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.04.2020    
Saksnummer 20/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   x  
     
Saksansvarlig Sigurd Eriksson    
Saksbehandler Kristin Selvaag    

Tjenestestyring – status innføring, april 2020 

Bakgrunn 
I møtet i Digitaliseringsstyret 30. januar 2020 ble Unit bedt om å iverksette innføring av 
tjenestestyringsmodellen på bakgrunn av anbefalingen og rammeverksdokumentet som ble 
lagt fram. Videre ba Digitaliseringsstyret om at rammeverket skal evalueres og legges fram for 
endelig godkjenning i et senere møte. 
 
Arbeidet med innføring er iverksatt og revidering og ferdigstilling av rammeverket vil gjøres på 
bakgrunn av erfaringer og læring i arbeidet med innføring. 
 
Vurdering 
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. Institusjonene gir 
innspill til kandidater innen 1. mai, deretter foreslås sammensetning i samråd med 
fagutvalgene. Endelig forslag legges fram til godkjenning for Digitaliseringsstyret på e-post og 
tjenesterådene skal ha oppstartsmøter 26. mai. 
 
Det er avholdt oppstartsmøte for råd for helhetlig prioritering som også er et nytt nivå i 
styringsmodellen som følge av etablering av modell for tjenestestyring. Rådet drøftet forslag til 
mandat som er utarbeidet på bakgrunn av beskrivelsene i rammeverksdokumentet, og ga 
innspill til presisering av ansvar og oppgaver. Mandatet bygger på ansvar og oppgaver 
beskrevet i rammeverksdokumentet. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
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Vedlegg:  
Vedlegg 20A - Mandat råd for helhetlig prioritering 
  



 

 

 

Mandat råd for helhetlig prioritering 
 

Bakgrunn 

Figuren nedenfor viser styringsmodellen som skal sikre en tydelig medvirkning i arbeidet med å 

realisere digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning. Råd for helhetlig prioritering 

inngår i styringsmodellen med ansvar og oppgaver som beskrevet i dette mandatet.  

 

 
Figur 1, Styringsmodell digitalisering i høyere utdanning og forskning  
 

Formål 

Råd for helhetlig prioritering skal bidra til samordnet og effektiv realisering av 

digitaliseringsstrategien gjennom å:  

• Fremme synergier på tvers av fag- og tjenesteområder. 

• Fremme helhetlig prioritering og omforent gjennomføring av tiltak på tvers av fagområder og 

tjenesteområder.  

• Fremme samordnet og lik praksis for gjennomføring av utviklingsaktiviteter, samt forvaltning og 

videreutvikling av fellestjenester. 

 

Oppgaver og ansvar 

Råd for helhetlig prioritering har ansvar for å vurdere råd og anbefalinger fra fagutvalg og tjenesteråd 

i et helhetlig og samordnende sektorperspektiv. Dette for å ivareta felles utfordringer, behov og 



   

 

   

 

felles økonomiske rammer i sine vurderinger og råd til Digitaliseringsstyret. Rådet skal ikke gå inn i 

enkeltstående tiltak eller prosjektforslag fra fagutvalg og tjenesteråd. Avhengigheter og overlapp skal 

håndteres av fagutvalg og tjenesteråd.  

Råd for helhetlig prioritering skal: 

• Gi råd til Digitaliseringsstyret for å bidra til helhetlig styring av den nasjonale 

digitaliseringsporteføljen, og bidra til helhetlig forvaltning og videreutvikling av 

fellestjenester. 

• Vurdere sammenhenger mellom innslag i porteføljen av nye og eksisterende tjenester, og 

anbefale helhetlige prioriteringer. 

• Behandle årlige samlede anbefalinger fra fagutvalgene og tjenesterådene vedrørende 3-årige 

veikart med tilhørende budsjett, og vedta samlet anbefaling til Digitaliseringsstyret.  

• Sørge for at de samlede anbefalinger vedrørende forvaltning og nyutvikling er i tråd 

føringene fra Digitaliseringsstyret gjennom handlingsplan og de mål som er satt som f.eks. 

effektiv ressursutnyttelse og økt andel av fellestjenester til sluttbrukerne.  

 

Sammensetning 

Råd for helhetlig prioritering består av ledere for fagutvalgene, samt representant(er) fra Unit. 

Medlemmer med økonomi-kompetanse på sektornivå skal være representert i rådet. Rådet ledes av 

Unit.  

 

Sekretariat og møteplan  

Unit har sekretariatsfunksjonen for Råd for helhetlige prioriteringer. Rådet skal avholde 3-5 møter 

hvert år, og disse skal være koordinert med møtene i Digitaliseringsstyret, fagutvalgene og 

tjenesterådene. Sekretariatet har ansvar for å utvikle et felles årshjul.  

Funksjonstid  

Funksjonstid for medlemmer i Råd for helhetlige prioriteringer er i utgangspunktet 2 år, med 

mulighet for forlengelse. Mandatet og sammensetningen bør evalueres jevnlig, og vurderes ved 

endringer i styringsmodeller eller ved større organisatoriske endringer i sektorene.  
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til Digitaliseringsstyret 
Dato 29.04.2020 
Saksnummer 21/20 
Saksarkivnr. 20/00050 
Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle 

Styring av tjenesteutvikling  x 

Saksansvarlig Ingrid Brænden 
Saksbehandler Ingrid Brænden 

Kostnadsreguleringsvarsel og forvaltningskostnader for 
Arbeidslivsportalen i 2021 

Bakgrunn 

I sak 47/19 om samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit ble Digitaliseringsstyret forelagt 
en oversikt over hvilke innbetalinger sektoren gjør til 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.  

Denne saken gir en kort status på utvikling i saken. 

Vurdering 
Kostnadsreguleringsvarsel før prisvarsel for 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. Det 
er den generelle lønns- og prisveksten, hensyntatt avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt 
(ABE-kutt) og eventuell effekt på faste kostnader av valutakursendringer som vil være det 
generelle grunnlaget for endringer i pris for den enkelte tjeneste.  

Tiltak for å understøtte endret bruk av digitale løsninger for eksamen, undervisning, opptak og 
mer fleksible undervisningstilbud fremskyndet av koronasituasjonen kan medføre økte 
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kostnader. Slike kostnader vil kunne bli innarbeidet i prisvarsel for 2021 som sendes ut til 
høsten, men dette vil da være forankret i tjenestestyringen.  

Dette kostnadsreguleringsvarselet er mindre relevant for tjenester som har en variabel 
prismodell (for eksempel pris etter forbruk). Informasjon om slike tjenester sendes ut for hver 
avtale, og faktureres løpende til berørte virksomheter.  Dette kostnadsreguleringsvarselet 
hensyntar heller ikke endringer i pris som skyldes bruk av fordelingsnøkler eller etterkalkyler 
som påvirkes av forhold utenfor Units kontroll, for eksempel studenttall, eller priser fra 
eksterne leverandører.   

Varsel med pris pr. tjeneste 
Unit vil også høsten 2020 sende ut et kostnadsvarsel som angir faktisk pris for tjenestene for 
2021 (prisvarsel). Prisen beregnes med utgangspunkt i kostnads- og fordelingsmodell som 
avtalt for den enkelte tjeneste.  

Forvaltning av Arbeidslivsportalen  
Unit overtar forvaltningen av Arbeidslivsportalen (ALP) fra OsloMet Storbyuniversitetet i juni 
2020. 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. 

Spørsmål som gjelder den enkelte tjeneste rettes til tjenesteansvarlig som angitt under 
www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020. På denne siden finnes mer informasjon som viser 
hvor vesentlig den generelle lønns- og prisveksten er for tjenesten. 

Felles investeringsmidler 
Videreføres i 2021 i tråd med vedtak i sak 47/19. 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 

Vedlegg 
Vedlegg 21A - Forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen Fase I 

https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/28.-29.08.2019_Referat_M%C3%B8te_i_Digitaliseringsstyret__.pdf
http://www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020


 
Notat 

 

 

Forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen Fase I 
 

Bakgrunn 
Ulike typer for praksis er en læringsform som blir aktuell i stadig flere utdanninger. Læringsformen har som mål 
å sikre arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Håndtering og gjennomføring av praksis har derimot mange 

utfordringer. Webapplikasjonen Arbeidslivsportalen skal bygge en bro for studentene fra studiene og over i 
arbeidslivet.   
   

Prosjektet Arbeidslivsportalen ble initiert av OsloMet og prosjektets eier er prorektor for utdanning 
ved OsloMet, Nina Waaler. Arbeidslivsportalen bygger på datasett som ligger i Felles studentsystem (FS), som 
utvikles og forvaltes av Unit. Unit er også ansvarlig for arkitektur, utvikling og sikkerhet i prosjektet og stiller 
både med en produkteier og utviklere i system- og utviklingsteamet.   

  
For første versjon av Arbeidslivsportalen (prosjektperioden) er hovedmålet å løse behov som gjelder 
informasjon og fordeling av praksisplasser. Sluttidspunktet for denne fasen er satt til juni 2020. Når første fase 

leveres har vi en arbeidslivsportal som kan benyttes av alle UH-institusjoner i sektoren som benytter Felles 
studentsystem og tilhørende praksissteder. Vi har fått en plattform og vi har fått en tjeneste til bruk for 
studenter, UH-institusjoner og praksissted.  
 

 

Kostnader med drift og forvaltning 

Unit vil overta forvaltnings- og driftsansvaret for Arbeidslivsportalen fase I i juni 2020. Portalen skal i løpet av 
året settes i produksjon hos de første institusjonene, samtidig som det skal arbeides med å tilby tjenesten til 

hele sektoren. For å kunne gjøre dette har Unit etablert et mottaksprosjekt for å bygge opp kompetanse internt 
om den nye løsningen, både teknisk og funksjonelt. Det vil etableres et team på fire personer (tre utviklere og 
en tjenesteansvarlig, alle på deltid) som vil stå for enkel videreutvikling, vedlikehold og drift av tjenesten.  
 

For 2020 dekkes kostnaden med etablering av mottaksprosjektet og forvaltning av en varslet økning i den 
ordinære FS-kontingenten. For 2021 og videre vil Arbeidslivsportalen etableres som en egen tjeneste med 
separat finansiering av drift og vedlikehold. I kostnadsreguleringsvarslet er dette budsjettert til 4.5 mill. kr per 

år, og spesifiseres slik: 
 

Tjenesteansvarlig (0.5 årsverk, 760 timer a 1.100 kr) 836.000 

Utviklere (2 årsverk, 3.000 timer a 1.100 kr) 3.300.000 

Drift av skyløsning 364.000 

 
4.5 millioner kr per år tilsvarer 13% av den totale investeringskostnaden. I den eksterne kvalitetssikringen av 
prosjektet Arbeidslivsportalen anslo PWC at kostnader for vedlikehold typisk vil ligge på 10 -20% av opprinnelig 

investeringskostnad.  
 
Arbeidslivsportalen driftes som en offentlig skyløsning. Selve driftskostnaden består av to deler: En fast kostnad 

ved etablering og forvaltning av driftsmiljøet, og en variabel kostnad basert på lagringsvolum og trafikk. Den 
variable kostnaden er høyst usikker, og vil være avhengig av størrelse og utrulling av løsningen. Det tas derfor 
høyde for at dette er et foreløpig estimat som kan endres etter hvert som vi får mer informasjon om faktisk 
bruk av løsningen for senere år.  



   

 

   

 

Videre utvikling av tjenesten 
Det foreligger planer for videre utvikling av Arbeidslivsportalen, bl.a. for å utvide tjenesten til å forbedre 
kommunikasjon og samhandling mellom studenter, næringsliv og institusjonene. I tillegg forventes det en 

rekke utviklingsforslag når løsningen tas i bruk av de første institusjonene. Prosjektet er i gang med å utarbeide 
søknader for finansiering av videre utvikling, blant annet tilskuddsmidler fra Diku men det kan også være 
aktuelt å be om finansiering fra felles investeringsmidler. Et eventuelt nytt utviklingsprosjekt bør gjøres i tett 
koordinering med forvaltningsteamet, og bør følge prinsipper moderne programvareutviklingsmetodikk, med 

bruk av tjenestedesign, kontinuerlig produktutvikling og DevOps. 

 

Fordeling av kostnader 

Fordelingsnøkkelen for kostnader med utvikling av Arbeidslivsportalen ble vedtatt på digitaliseringsstyremøtet 

29. august 2019. Modellen som legges til grunn er etter en fordeling 70/30, der 70  % beregnes etter antall 

registrerte studenter på profesjonsutdanningene innen lærer –og sykepleier, og 30 % beregnes etter totalt 

antall registrerte studenter. Tabellen nedenfor viser årlig forvaltnings- og driftsbeløp hvis samme prinsipp skal 

legges til grunn for beregningen. 
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.04.2020    
Saksnummer 22/20    
Saksarkivnr. 20/00050    
Sakstype V-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle X  
     

  Styring av tjenesteutvikling     
     
Saksansvarlig Ingrid Brænden    
Saksbehandler Ingrid Brænden    

Operasjonalisering av modell for felles investeringer   
 
Bakgrunn 

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.  
 
Da vedtak om innbetaling ble gjort, ble det forutsatt at innspill fra gruppen med 
økonomiansvarlige utpekt av UHR, heretter UHR-gruppen, ble avklart før innbetalingen kunne 
gjennomføres. I sak 49/19 ble det vedtatt at Unit i samarbeid med UHR-gruppen 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 (se vedlegg 1 for beskrivelse).  
 
Vurdering og samarbeid med UHR-gruppen 
Videre arbeid med operasjonalisering av modell 2 og modell 3 pågår fortsatt og Unit har i 
perioden hatt to møter med UHR-gruppen  
 
I møte med UHR-gruppen 17. mars 2020 presenterte Unit status for iverksetting av utbetaling 
og regnskapsføring for felles investeringsmidler så langt, med en anbefaling om videre arbeid 

 
 
 
1 Beslutningsstøtte der Unit er gjennomføringsansvarlig på 1,5 mill. kroner, Masterdatakilder for 
forskning på 2,9 mill. kroner der Unit er gjennomføringsansvarlig, Datadeling på 6 mill. kroner der Unit 
er gjennomføringsansvarlig og Nasjonal samordning av masteropptak på 7,3 mill. kroner der UiO er 
gjennomføringsansvarlig, totalt 17,7 mill. kroner.  
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og konkretisering av modellen i en ny håndbok. I møtet ble det spurt om innbetalingene til 
felles midler kunne ha en konkurransevridende effekt, i strid med gjeldende regler om 
statsstøtte. Det kom noen innsigelser rundt spørsmålet om insentiver for virksomhetene som 
betaler inn til de felles midlene, og som derfor tar en tidlig risiko.  

Til neste møte 15. april ble gruppen presentert for status i arbeidet. I møtet ble det gitt en 
tilbakemelding om at varigheten på ordningen som blir iverksatt bør tydeliggjøres og at det er 
nødvendig med mer dokumentasjon ift. statsstøttevurderinger. Det ble også stilt spørsmål ved 
eierskap til håndboken for regnskapsføring og rapportering av felles investeringsmidler.  

Avklaringer for innbetaling til felles investeringsmidler i 2020 og 2021 
Behovet for avtaler for å regulere forhold ved engangsinnbetalinger, mva., tilkoblingsavgift og 
utbetaling til gjennomføringsansvarlig aktør var utredet til møtet i Digitaliseringsstyret 
20.11.2019.  Rammeverket for håndtering av disse momentene er beskrevet i en ny håndbok 
for regnskapsføring og rapportering. 

Regulatoriske avklaringer 
Ved finansiering av investeringsprosjekter via overføring av midler mellom ulike statlige 
aktører, bør regulatoriske vurderinger kunne dokumenteres. Hvorvidt Unit driver økonomisk 
aktivitet, er sentralt. Da Unit ble opprettet ble det foretatt en vurdering av spørsmålet i forhold 
til Units virkeområde generelt og disse vurderingene vil dokumenteres ved oppdatering av 
Units instruks/vedtekter.  

Unit driver ikke økonomisk aktivitet med henblikk på profitt og har en enerett fra 
Kunnskapsdepartementet for oppgaver som anses å være av allmenn økonomisk betydning. 
Eneretten innebærer at offentlige oppdragsgivere kan kjøpe tjenester som er omfattet av 
eneretten, uten konkurranseutsetting.   Enerett er en form for felles offentlig samarbeid og er 
hjemlet i en unntaksbestemmelse i anskaffelsesdirektivet. Anskaffelsesforskriften (FOA) § 1-3 
(2) har oppstilt fire vilkår som må være tilfredsstilt for at det skal kunne tildeles enerett uten å
følge FOAs anskaffelsesprosedyrer:
1) Den som tildeles kontrakt, må være en offentlig oppdragsgiver, jf FOA § 1-2
2) Det må være et offentlig tjenestekjøp
3) Organet må ha fått tildelt en enerett iht. lov, forskrift eller adm. vedtak som er kunngjort
4) Tildelingen må være forenelig med EØS-avtalen

Etableringen av og vedtektene til Unit er det adm. vedtaket som så langt er brukt for å 
dokumentere eneretten, ref. pkt. 3. En kostnadsdekkende prising av tjenestene samt at tilbud 
om bruk av tjenestene har vært åpent for alle, har innen Norge vært benyttet som tiltak for å 
hindre eventuelle konkurransevridende effekter blant aktører som ikke er forvaltningsetater. 
Internasjonalt er allerede finansieringsmekanismene for høyere utdanning så ulike, med 
eksempelvis gratis prinsippet i Norge, at denne praksis med fellestjenester ikke utgjør en 
forskjell ift. konkurransevridning i økonomisk forstand i en internasjonal sammenheng. 

På kort sikt vil Unit gjøre en vurdering av porteføljen knyttet til om det er aktører som ikke kan 
favnes under å være en offentlig oppdragsgiver og dermed likevel ikke inngå i eneretten. 
Vurderingen må ses sammen med øvrige regulatoriske vurderinger knyttet til ordningen (mva., 
offentlige anskaffelser, avtaleforhold til eierskap/regnskapsføring). Unit legger til grunn at 
vurderingen vil vise at de allerede vedtatte og finansierte prosjektene vil kunne gjennomføres.  

Presisering for iverksetting 
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Unit foreslår at ordningen blir iverksatt basert på følgende avklaringer for perioden 2020. 
Ordningen skal forvaltes med utgangspunkt i den etablerte prosessen for porteføljestyring som 
beskrevet i håndbok for porteføljestyring, og en ny håndbok for regnskapsføring og 
rapportering av midler. Disse håndbøkene vil utgjøre rammeverket for forvaltning av 
ordningen med felles investeringsmidler.  

Felles investeringsmidler kan innbetales basert på følgende avklaringer: 

• Ordningen igangsettes i 2020. Dette betyr at innbetaling for 2020 gjennomføres og at
innbetaling for 2021 kan vedtas.

• Innbetalingen er ikke et lån som kan betales tilbake. Innbetalingen er et bidrag til
investeringsformål. Ved et opphør av ordningen, vil ev. ikke disponerte beløp
tilbakebetales med samme fordelingsnøkkel som ved innbetalingen. Tilførte midler ved
innbetaling av tilkoblingsavgift inngår i midler som tilbakebetales.

• Tilkoblingsavgiften med 15 % påslag for andre enn statlige UH-institusjoner utgår. Før en
ny tjeneste tas i bruk og går over i forvaltning og tjenestestyring gjøres det en særskilt
vurdering om behov for tilkoblingsavgift for hver ny tjeneste basert på om løsningen er
obligatorisk og hvilke andre brukere som kan ta løsningen i bruk. Virksomheter som ikke
har vært med på å finansiere utvikling gjennom felles investeringsmidler kan bli brukere av
tjenesten når den er i forvaltning.

• I tillegg til de to håndbøkene, vil det utarbeides avtaler som beskriver plikter og rettigheter
for gjennomføringsansvarlig institusjon før midlene utbetales.

• Håndboken for regnskapsføring og rapportering av felles investeringsmidler vil eies av
Unit, men den vil forelegges Digitaliseringsstyret for kommentarer og tilslutning til neste
møte.

• Unit vil sende brev til de statlige UH-institusjonene med henvisning til vedtak i
Digitaliseringsstyret for å legge til rette for utbetaling fra institusjonene.

Forslag til 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.

Vedlegg 
Vedlegg 22A – Vurdering av modell 2 og modell 3 
Vedlegg 22B – Innhold i håndbok  



Sak_22_20_Vedlegg_22A  

Vurdering av modell 2 og modell 3. 

Modell 2 
Modell 2 er en justert versjon av den vedtatte opprinnelige modellen for felles finansiering av 
investeringer i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Formålet med 
modellen videreføres, selv om tilpasningene som beskrevet over gjennomføres.  

Modell 2 kan vare inntil evaluering i 2023. Innen 2023 vil erfaringer med den nye 
styringsmodellen tydeliggjøre hvordan samlede rammebetingelser for finansiering av nye 
investeringstiltak og videreutvikling og forvaltning/drift av eksisterende tjenester kan 
håndteres mest effektivt  

Modell 2 gir Digitaliseringsstyret som beslutter av porteføljestyringen direkte årlige fullmakter 
til å vedta rammer for investering. 

Modell 3 
Felles investeringsmidler kan også stilles til rådighet for Digitaliseringsstyret via omfordeling av 
rammer i statsbudsjettprosessen. Digitaliseringsstyret ved Unit kan få tilført øremerkede 
midler fra Kunnskapsdepartementet i det årlige tildelingsbrevet, samtidig som de statlige UH-
institusjonene får et tilsvarende trekk på sine egne rammer. En slik ordning vil være noe 
mindre fleksibel enn modell 2, men den vil samtidig være enklere å gjennomføre og rapportere 
på.  

Det anbefales at det utredes om videreføring av ordningen med felles investeringsmidler bør 
skje ved omfordeling via statsbudsjettet innen 2022.   

Unit anbefaler at det igangsatte arbeidet videreføres basert på modell 2.  
Før modell 2 blir valgt som en modell for tre år, bør en revidert modell beskrives helhetlig og 
presenteres sammen med oppdatert Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning.  



Sak_22_20_Vedlegg_22B 

Innhold i håndbok 
• Overordnet finansieringsmodell for felles investeringer
• Tilstøtende prosesser

o Porteføljestyring
o Tjenestestyring

• Overordnede områder
o Merverdiavgift
o Eierskap og balanseføring
o Enerett
o Innenfor og utenfor UH sektor
o Private tjenestemottakere

• Praktiske rutiner
o Innbetaling av investeringsmidler
o Utbetaling til gjennomføringsansvarlig
o Rapportering på forbruk og disponering av felles midler
o Rapportering til Digitaliseringsstyret
o Rapportering til statsregnskapet / årsrapport
o Tjenestebetaling for nye tjenester

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/04/Rammeverk%20for%20forvaltnin
g%20og%20videreutvikling%20av%20fellestjenester%20v1.pdf 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/04/Rammeverk%20for%20forvaltning%20og%20videreutvikling%20av%20fellestjenester%20v1.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/04/Rammeverk%20for%20forvaltning%20og%20videreutvikling%20av%20fellestjenester%20v1.pdf
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Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.04.2020    
Saksnummer 23/20    
Saksarkivnr. 20/00050    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle   
     

  Styring av tjenesteutvikling   X  

     
Saksansvarlig Anders Reitan    
Saksbehandler Anders Reitan    

Administrative fellestjenester – konsekvens- og kostnadsanalyse  

Bakgrunn 
Unit har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet startet arbeidet med en konsekvens- og 
kostnadsanalyse av at TROFAST-samarbeidet (det vil si statlige universitet – og høyskoler 
utenfor BOTT-samarbeidet) planlegges overført til DFØ tjenestene for økonomi og lønnsnær 
HR utviklet for BOTT.  
 
Bakgrunnen for dette er Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-
2021 hvor det heter: «Som hovedprinsipp skal støtteoppgaver realiseres som 
fellestjenester…». Dette er videre konkretisert i Handlingsplan for digitalisering i høyere 
utdanning og forskning 2019-2021 hvor det henvises til at: «Store aktiviteter for etablering av 
like arbeidsprosesser og fellestjenester som planlegges og pågår i regi av BOTT-samarbeidet 
(UiO, UiB, UiT og NTNU), danner grunnlag for initiativene for etablering av de nye 
fellesløsningene som hele UH-sektoren skal ta i bruk». 
 

Vurdering 
Unit har gjennomført en datainnsamling fra alle TROFAST virksomhetene mht. størrelse og 
transaksjonsomfang for økonomi og lønn. Dette tallmaterialet er oversendt DFØ slik at de kan 
gi et kostnadsoverslag for oppstart- og driftskostnad.  
 
Målsettingen er at Unit ferdigstiller sin analyse i løpet av 2. kvartal 2020 og oversender den til 
Fagutvalg/tjenesteråd Administrative tjenester, UHR Administrasjon, BOTT, DFØ og 
Digitaliseringsstyret.  
 
Konsekvens- og kostnadsanalysen vil danne grunnlag for Units anbefaling om videre prosess. 
Dette arbeidet må ses i sammenheng med BOTT-samarbeidets arbeid med etablering av BOTT-
forvaltning. Siden vi her snakker om fremtidige fellestjenester for sektoren, vil dette arbeidet 
danne grunnlag for hvordan dette skal organiseres og økonomiske konsekvenser.  
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Når BOTT kommer over på DFØ-tjenestene vil sektoren benytte samme applikasjoner, men for 
en periode levert av ulike driftsleverandører. Her ligger det potensiale i å samordne tjenestene 
og forvaltningen av disse, særlig med tanke på at dette etter hvert (2023/24) vil bli 
fellestjenester. Denne situasjonen er ikke avgrenset til å gjelde økonomi og lønn, men gjelder 
også beslutningsstøtte og sak/arkiv (se vedlegg 1).  
 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.  
Eventuelle innspill fra Digitaliseringsstyret tas med i den videre prosessen.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 23A - Brev finansiering SA 



 

  

Iflg. Adresseliste Vår dato Deres dato 
   17.04.2020    
 Vår referanse Deres referanse 
 19/00225    
   
 Ugradert Saksbehandler 
    Tor Holmen 

Ny løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for 
universiteter og høgskoler – anskaffelse, finansieringsmodell og etablering 
av styringsgruppe.  

Bakgrunn 

Det vises til brev av 25.04.2019, ref 19/00225-1, “Ny løsning for saksbehandling og 
dokumentasjonsforvaltning for universiteter og høgskoler”, og brev av 11.11.2019, ref 19/00225-
22, «Anskaffelse for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universitets- og 
høgskolesektoren», se hhv vedlegg 1 og vedlegg 2.   
 
De fleste institusjonene i UH-sektoren benytter i dag en avtale for saksbehandling og 
dokumentasjonsforvaltning som ble etablert av Uninett i 2013. Denne avtalen utløper 31.05.2021. 
Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (BOTT) er alle på annen løsning og har etablert et 
prosjekt for en ny felles anskaffelse på området.   
 
Ambisjonen i Kunnskapsdepartementets (KD) digitaliseringsstrategi er at administrative tjenester skal 
etableres som fellestjenester. Området saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning ble fremmet som 
en prioritert fellessatsing i «Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» av 
fagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Denne handlingsplanen ble vedtatt i 
Digitaliseringsstyret i møte 11.04.2019.   
 
Målsettingen er at alle 21 universiteter og høgskoler underlagt KD skal benytte løsningen som blir 
anskaffet av BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA).  Alle 21 er derfor rettighetshavere til 
anskaffelsen.   
 
Høgskoler som ikke direkte er underlagt KD, samt andre virksomheter med tilknytning til UH-
sektoren, har opsjon på å ta i bruk løsningen. Opsjonen gir en rett, men ingen plikt. Det er 18 
virksomheter (opsjonshavere) som ønsker opsjon. Dette brevet er ikke rettet mot opsjonshaverne, de vil 
motta et eget tilsvarende brev. 
 
Unit har etablert prosjekt for å samordne aktivitetene rettet mot rettighetshaverne og opsjonshaverne. 
Dette prosjektet har deltakere fra institusjonene og Unit og er tett knyttet til BOTT SA, se vedlegg 2. 

 
Om prosjektet BOTT SA, bakgrunn, målsetting, omfang og status    
Universitetsdirektørene i BOTT-samarbeidet besluttet i 2017 oppstart av prosjektet med målsetning å 
anskaffe nye løsninger for saksbehandling og arkiv samt å standardisere og digitalisere saksprosesser for 
alle de fire universitetene. Formålet er å anskaffe en felles løsning som vil sørge for betydelig 
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bedret prosesstøtte for saksbehandlere og mer tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon i arkiv. Dette 
oppnås gjennom nye integrasjoner med fagsystemer og automatisert arkivering i saksprosessene. 
 
I arbeidet med å ta frem en løsning, legges det vekt på god prosesstøtte, selvbetjening, automasjon i 
saksprosesser, automatisert arkivering, og økt brukervennlighet for brukerne. Saksbehandler og leder vil 
få en helhetlig og digital arbeidsflate som er skreddersydd for den enkelte bruker ved at relevant 
saksinformasjon hentes fra flere systemer inn i samme flate - også fra arkivkjernen. Målet er at 
anskaffede løsninger i større grad skal gi brukervennlige digitale selvbetjeningsløsninger for både 
studenter og ansatte.   
 
Brukerne vil få prosesstøtte i løsningen gjennom predefinerte sjekkpunkter/ steg i 
saksprosessene. Predefinerte sjekkpunkter gjør at alle følger gjeldende lovverk og samme rutine. Dette 
gir økt standardisering, likebehandling og mindre behov for opplæring. Videre vil det gi bedre 
overholdelse av lovkrav og bedret beslutningsstøtte. Med bedret systemstøtte vil saks- og 
arkivprosesser gå raskere, ha bedre kvalitet og være mer effektive for brukerne.  
 
BOTT SA har ansvar for å anskaffe løsning og tjenester for videreutvikling av   
saksbehandlingsprosesser og dokumentasjonsforvaltning for hele sektoren. Konkurransen ble kunngjort 
medio mars 2020 og det planlegges kontraktsignering andre kvartal 2021. Prosjektet BOTT SA vil være 
ansvarlig for gjennomgang av tilbud og forhandlingene. Både BOTT institusjonene og representanter for 
virksomhetene tilknyttet dagens Unit portefølje vil være representert i den videre prosess.  
 
Omfang  
Anskaffelse og innføring av ny løsning for saksbehandling og arkiv er et omfattende prosjekt. Løsningen 
skal dekke behovene for virksomheter av ulik størrelse og behov. Løsningen vil resultere i endrede 
arbeidsformer og nye samarbeidsmåter, samt være integrert med en rekke fagsystemer.   
  
Prosjektet samarbeider med sektorprosjektene BOTT ØL (Økonomi og lønn), BOTT HR og øvrige 
fellesinitiativ i BOTT- og sektorregi.   
  
Dagens sak-arkivløsninger basert på Public360 og Ephorte avvikles når den nye løsningen for BOTT SA er 
implementert.   
  
Det skal inngås 5 kontrakter, en kontrakt for hver BOTT - virksomhet og en kontrakt med Unit som 
kontraktspart. Denne kontrakten omfatter universiteter og høgskoler underlagt KD utenfor BOTT-
samarbeidet (som vil være rettighetshavere til kontrakten, 17 virksomheter), samt de høgskoler som 
ikke direkte er underlagt KD og andre virksomheter med tilknytning til UH-sektoren, som vil ha opsjon 
på å ta i bruk løsningen (18 virksomheter).  
 
Unit etablerte ultimo 2019 eget prosjekt bestående av ressurser fra sektoren og Unit. Prosjektet 
synliggjøres som et delprosjekt i BOTT SA med ansvar for den femte kontrakten. Prosjektet deltar i de 
forskjellige delprosjektene i BOTT SA, gjennom arbeidsmøter, utredninger, forberedelser til anskaffelsen 
og i selve evalueringen av tilbyderne. Fra sektoren er det involvert tre faste ressurser i prosjektgruppa 
og to-tre som deltar i konkrete oppgaver, uten å være en del av Unit sin prosjektgruppe. 
Prosjektgruppen består av Henriette Olsen, HVL, Gro Wisting Haugland, USN og Harald Haukom, UiA. 
Det arbeides med å få inn ytterligere en person for deltakelse i evalueringen. I tillegg har 
prosjektgruppen med innkjøpsressurser og prosjektressurs fra Unit, prosjektet ledes av Tor Holmen. 
  
Foreløpige kostnadsanslag i anskaffelsen er for investering (engangskostnad) 50 – 100 MNOK og årlige 
driftskostnader på 40 – 100 MNOK for alle 21 UH-institusjoner samt de 18 opsjonshaverne totalt. Dette 
fordeler seg som følgende:  
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Investering – 
fra MNOK 

Investering – 
til MNOK 

Driftskost – 
fra MNOK 

Driftkost – 
til MNOK 

BOTT-institusjonene  25  50  20  50  
  

Sum Unit   
Rettighetshavere  

17,5  35  14  35  

Sum Unit  
opsjons-havere  

7,5  15  6  15  

Totalt  50  100  40  100  

  
 
Dette er estimert ut fra tre forutsetninger:   

1. De 4 BOTT-institusjonene representerer ca 60 % av UH-sektoren, mens de andre 17 UH-
institusjonene representerer ca 40 %. De er rettighetshavere til Unit-avtalen  

2. De 18 opsjonshaverne representerer på sin side ca 30% av totalen til Unit.  
3. Grunnet opsjonshavere er totalkostnadene delt 50/50 mellom BOTT og Unit.   
  

I tillegg kommer interne kostnader blant annet knyttet til prosjektgjennomføring og mottaksprosjekter i 
hver institusjon.    

   
Status og videre arbeid  

  
2020  
Prosjektet ferdigstilte og utlyste konkurransegrunnlaget i medio mars 2020. Sektorrepresentanter og 
Unit skal delta i evaluering og forhandlinger. Unit vil samtidig forlenge avtalen for dagens løsning basert 
på Public360.  
  
Parallelt med anskaffelsen pågår det arbeid med forberedelser til innføring i virksomhetene, dette går 
spesielt på utarbeiding av konsepter for standardisering, gevinstrealisering og opplæring som vil 
komme mottaksprosjektene til gode. Unit koordinerer dette arbeidet for Units kunder og vil bistå den 
enkelte institusjon ved innføring.   
  
Å legge til rette for mer felles prosesser på tvers av institusjonene er ett av hovedmålene for arbeidet og 
er en viktig del av gevinstpotensialet i ny løsning. Prosessforbedring er i hovedsak et lokalt anliggende, 
og mye arbeid pågår allerede ved institusjonene. Prosjektet vil derfor koordinere denne aktiviteten for å 
sørge for læring og standardisering på tvers og unngå dobbeltarbeid, samt avklare eventuelle spørsmål 
om standardiseringsnivå.    
 
Det gjennomføres funksjonsanalyser av saksbehandlingsprosessene ved universiteter og høgskoler. En 
funksjonsanalyse gir oversikt over hvilke funksjoner og prosesser som er en del av kjernevirksomheten i 
sektoren. Analysen legger grunnlag for en felles plan for bevaring og kassasjon, samt 
klassifikasjonssystem som blant annet sikrer sporbarheten av dokumenter i arkivkjernen og i ny 
saksbehandlingsløsning. Funksjonsanalysene legger grunnlag for standardisering, automasjon og felles 
arkivstruktur. Unit-prosjektet har i samarbeid med Units kunder utarbeidet en felles funksjonsanalyse. 
Før endelig ferdigstilling ble forslaget til felles funksjonsanalyse sendt til høring til statlige høgskoler og 
universiteter med svarfrist 29. november 2019, se brev med referanse 19/00963-1 “Høring – 
Funksjonsanalyse av prosesser i UH-virksomheter". Sektorens prosjektdeltakere har vært svært sentral i 
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ferdigstillelsen av en felles analyse for Unit-virksomhetene. Det pågår nå et samarbeid mellom Unit-
virksomhetene og BOTT-institusjonene for å utarbeide en felles funksjonsanalyse for hele sektoren. 
 
Alle institusjoner som får ny løsning, må etablere egne mottaksprosjekter med prosjektansvarlig som er 
kontaktpunkt mot fellesprosjektet. Fellesprosjektet vil legge til rette for samordning av 
mottaksprosjektene. Det har vært oppstartsmøter i februar og mars med kontaktpersoner for 
virksomhetene, kommunikasjon er opprettet gjennom felles Teams-plattform og videomøter. Framover 
vil det bli månedlige videomøter med status og spørsmål/svar. 
 
2021 og 2022  
Utvikling av løsning og oppstart pilotering BOTT og virksomhet fra Unit porteføljen.  
  
2023-2025   
Utrulling av løsning hos alle virksomhetene.  

  
Finansieringsbehov  
 

Kostnadselementer som må finansieres de nærmeste årene:  
  

• Anskaffelseskostnader, valgt leverandør,  

• Driftskostnad ny løsning, valgt leverandør,  

  
Ut fra foreløpige kostnadsoverslag ift til valgt leverandør vil de eksterne kostnadene til hver av 
deltakerinstitusjonene kunne fordele seg som følger: 

 

Estimert 
kostnad for Sak/Arkiv-tjeneste     ESTIMAT  LAV     ESTIMAT  HØY  

Organisasjon     Investering  Driftskostnad årlig     Investering  Driftskostnad årlig  

OsloMet – storbyuniversitetet     2,167,000  1,746,000     4,334,000  4,334,000  

Høgskulen på Vestlandet     1,752,000  1,411,000     3,503,000  3,503,000  

Universitetet i Sørøst-Norge     1,733,000  1,396,000     3,466,000  3,466,000  
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet     1,694,000  1,364,000     3,388,000  3,388,000  

Universitetet i Stavanger     1,584,000  1,276,000     3,168,000  3,168,000  

Nord universitet     1,445,000  1,163,000     2,889,000  2,889,000  

Universitetet i Agder     1,435,000  1,155,000     2,870,000  2,870,000  

Høgskolen i Innlandet     1,180,000  950,000     2,360,000  2,360,000  

Høgskolen i Østfold     781,000  628,000     1,561,000  1,561,000  

Norges handelshøyskole     620,000  498,000     1,239,000  1,239,000  

Høgskulen i Volda     565,000  454,000     1,130,000  1,130,000  

Norges idrettshøgskole     458,000  368,000     917,000  917,000  

Kunsthøgskolen i Oslo     448,000  359,000     895,000  895,000  

Norges musikkhøgskole     447,000  359,000     894,000  894,000  
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i 
logistikk     438,000  351,000     875,000  875,000  

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo     383,000  307,000     766,000  766,000  

Samisk høgskole     347,000  279,000     695,000  695,000  
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I tillegg kommer: 

• Driftskostnad eksisterende løsning vil i en overgangsperiode komme i tillegg  

• Felles prosjektkostnader forberedelser og innføring 

• Interne prosjektkostnader for forberedelser og innføring   

• Felles forvaltnings-/tjenestekostnad til Unit 
 
Valg av leverandør 
 
Prosjektet er inne i evalueringsfasen for valg av leverandør. BOTT SA vil forhandle innenfor de rammer 
som er skissert over med det formål å inngå avtale med leverandør av ny sak/arkivløsning. Anskaffelsen 
skjer ihht mål og retningslinjer gitt i Digitaliseringsstrategien og Handlingsplan om felles administrative 

tjenester.    
 

Styringsgruppe 
 

Unit ønsker å etablere en styringsgruppe med representasjon rettighetshavere og opsjonshavere. Vi ber 
derfor om forslag til representanter. Frist for tilbakemelding på styringsgruppe settes til 1. juni. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Roar Olsen     Anders Hansteen Reitan  
Direktør      Avdelingsdirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer 
 
 
Vedlegg: 

• Ny løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universiteter og høgskoler 

• Anskaffelse for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for universitets- og 
høgskolesektoren 

 
 
Mottakerliste: 

OsloMet – storbyuniversitetet  

Høgskulen på Vestlandet  

Universitetet i Sørøst-Norge  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  

Universitetet i Stavanger  

Nord universitet  

Universitetet i Agder  

Høgskolen i Innlandet  

Høgskolen i Østfold  

Norges handelshøyskole  

Høgskulen i Volda  

Norges idrettshøgskole  
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Universitets- og høgskolerådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kunsthøgskolen i Oslo  

Norges musikkhøgskole  

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk  

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  

Samisk høgskole  
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