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2 D Forslag til mandat for Råd for helhetlig prioritering Kristin Selvaag

3 O Foreløpig agenda neste møte i Digitaliseringsstyret Sigurd Eriksson

4 O Status nasjonal digitaliseringsportefølje Sigurd Eriksson

5 D Møteplan, møteform og arbeidsform

6 Annet



BAKGRUNN



Bakgrunnen for samstyring– involvering, samarbeid og 
brukermedvirkning i arbeidet med digitalisering i UH/F

Styringsmodell for digitalisering i høyere utdanning og forskning – ref. Handlingsplan



Samstyring for nye satsinger er etablert

Utdanning 9,5 Masteropptak, 8

Forskning 8 Masterdata, 2,9

Admin 5 Beslutningsstøtte, 1,5

IMD 11 Datadeling, 6

1.1.2018 11.4.2019 20.11.2019 30.1.2020

Nå må vi få på plass samstyring av forvaltning og 
videreutvikling av fellestjenester



Føringer

Anbefalinger

Målet er samordnet styring for gode fellestjenester 
som understøtter digitaliseringsstrategien og 
handlingsplanen 

Digitaliseringsstyret ønsker et samordnet og helhetlig 
bilde for å gi gode føringer for strategiske satsinger



Digitaliseringsstyret ønsker et samordnet og helhetlig bilde 
for å utøve strategisk styring

Tjenesteleverandører  og -forvaltere ønsker samordnede 
og tydelige signaler fra sektor for å levere gode tjenester



Studieadministrative 
tjenester

Undervisnings-
tjenester Forskningstjenester Administrative 

tjenester
IMD og informasjons-

sikkerhet

- FS (12-13 
tjenester)

- Samordna opptak
- RUST
- GAUS
- Institusjons-

registeret
- Vitnemålsportalen
- Fagskoleopptak
- NVB

- LMS (Canvas)
- Digital eksamen 

(Inspera, Wiseflow)
- Forelesningsopptak 

(Kaltura, Mediasite)
- Time-/rom 

(TimeEdit)
- Plagiatkontroll 

(Urkund)
- DLR
- Mooc, plattform for 

åpne nettkurs (inkl. 
Canvas, OpenEdx)

- Pensumliste-
konsortiet, Leganto

Uplassert/uavklart
Studiebarometeret og GSU-liste, NOKUT
DBH, NSD Skolevalg, ESS EduNet, NSD
Timeplanleggingssystem (TP), USIT

- Cristin, DUCT
- Lisensavtale-

konsortiet, Edvarda
- BIBSYS-konsortiet, 

inkl. Alma, Oria
- Brage - konsortiet
- Bird
- Open Journal 

System (OJS)
- REK-portalen 
- Sigma2-tjenester 

(inkl. TSD)
- NSD-tjenester
- DataverseNO

- Økonomi, bestilling 
og faktura

- Lønn og personal
- Rekruttering
- Konkurranse-

gjennomføring
- Innkjøp og 

rammeavtaler
- Dokument-

forvaltning
- STAR Datavarehus
- Datavarehus 

virksomhetsstyring
- Datauttrekk fra FS

Uplassert/uavklart
Sektorvid kontorstøtte

- Stamnett
- Campustjenester
- Sanntidstjenester
- Feide
- Sikkerhetstjenester

Uplassert/uavklart
Skytjenester (IaaS
rammeavtaler), UH-AD, 
NSD sikkerhet og 
personvern, Sikresiden.no



Porteføljeprosessen



Hvilke tiltak kan inngå i porteføljen?

• Prosjektet oppfyller kriteriene for et nasjonalt prosjekt hvis:
• Prosjektet har nasjonalt omfang, mål og leveranser.
• Prosjektet understøtter målene for digitalisering som er 

definert i sektorens samt nasjonale tverrsektorielle 
digitaliseringsstrategier og handlingsplaner. 

• Prosjektet gir gevinster for mer enn én virksomhet i 
sektoren.

• Prosjektet etablerer fellestjenester for sektoren.
• Prosjektet definerer og/eller etablerer plattform eller 

infrastruktur som skal muliggjøre innovasjon og 
utvikling i et økosystem bestående av sluttbrukerne av 
tjenestene, institusjonene i sektoren, sentralaktører 
som Unit, NSD og Uninett, og markedet.



FRA LOKALT INITIATIV TIL NASJONAL 
FELLESTJENESTE?



Prioriteringskriterier

Prioriteringskriterier brukes for å velge ut hvilke prosjekter som skal tas inn 
i porteføljen og dermed få tildelt ressurser. 
1. Strategisk tilknytning
2. Nytteverdi
3. Risiko 

Prosjekter som foreslås inn i nasjonal portefølje skal ha Høy (sterk) 
strategisk tilknytning, Positiv (høy) nytteverdi og Akseptabel (lav eller 
middels) risiko.



Prioritering på tvers 

• Prosjekter som foreslås vurderes i alle hovedsak å ha høy (sterk) strategisk tilknytning, 
positiv (høy) nytteverdi og akseptabel (lav eller middels) risiko.

• Plattforminitiativer skal prioriteres i samsvar med handlingsplan
• Det legges vekt på at prosjektporteføljen skal en god balanse mellom fagområdene –

ingen prioritering satsningene i mellom
• Det er gjort en overordnet vurdering av avhengigheter til andre prosjekter/leveranser –

med utgangspunkt i eksisterende porteføljeoversikt
• Kapasitet hos gjennomføringsansvarlige og innførende organisasjoner skal vurderes



Avgrensning og virkeområde
• Nasjonal digitaliseringsportefølje vil til enhver tid bestå av 

prosjekter og program som har ulike finansieringskilder:

1. Prosjekter som har samfinansiering: Felles finansieringsmidler til utvikling av nye 
fellestjenester eller til videreutvikling av eksisterende fellestjenester.

2. Prosjekter som har sentralfinansiering: Bevilgninger som tildeles til den enkelte 
virksomhet til utvikling av fellestjenester. Omfatter både grunnbevilgning og øremerkede 
bevilgninger.

• Det er forskjellige styringslinjer og -prosesser for de ulike 
finansieringsformene. Porteføljestyring innenfor begrepet og modellen 
samstyring gjelder prosjekter som finansieres gjennom bruk av 
felles investeringsmidler. I 2020 utgjør felles investeringsmidler 37,5 mill. 
kroner.



Foreløpig årshjul – portefølje- og tjenestestyring

22Årshjul
2020

Digitaliseringsstyret 
03.09.

Porteføljestyring

Digitaliseringsstyret 
29.04.

Digitaliseringsstyret 
19.11.

Digitaliseringsstyret 
30.01.

Tjenestestyring

Beslutte ramme for 
felles investeringsmidler for 

kommende år

Vedta veikart og ramme for 
videreutvikling og forvaltning 

av tjenester

Digitaliseringsstyremøter

Beslutte fordeling av felles 
investeringsmidler på områder

Behandle budsjett for 
videreutvikling og forvaltning 

av tjenester

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen

Vedta endringer i porteføljen



Overordnede mål for porteføljestyringen

• Porteføljestyringen skal sikre at de riktige prosjektene blir iverksatt og at 
porteføljen er balansert med hensyn til gjeldende målbilder og strategiske 
prioriteringer. 

• Porteføljestyring av sektorens digitaliseringsportefølje skal overordnet bidra til 
at sektorens samlede ressurser til digitalisering utnyttes bedre

• Porteføljestyringsprosessen må være så tids- og kostnadseffektiv at den bidrar 
til at lokale behov og prosjekter som bør løses som et nasjonalt prosjekt eller 
tjeneste blir en del av nasjonal portefølje tidligst mulig. 



Metodisk utgangspunkt – vi finner ikke opp noe nytt!

Inspirasjon og gjenbruk fra en rekke andre virksomheter:
eHelse, Skatt, NAV, DFØ, Husbanken, OsloMet…

Må tilpasses bruk i sektoren og vår styringsmodell
– ikke internt virksomhetsfokus



Beslutte ramme 
for felles 
investeringsmidler 
for kommende år

Beslutte fordeling 
på områder

Digitaliserings-
styret

Beslutte budsjett og fordeling av ramme (årlig)

Kartlegge kandidater 
for prosjekter

Behandle kandidater 
for prosjekter

Kvalitetssikre
grunnlag for
anbefaling til 
ledermøtet i Unit og 
Digitaliseringsstyret

Tjenesteavdelingene
i Unit

Fagutvalgene

Porteføljekontor

Digitaliserings
-styret

Porteføljekontor, ledermøtet i Unit
og fagutvalgene
Behandler dokumentasjonUtarbeider dokumentasjon

Digitaliseringsstyret
Beslutter

Orientering om mulige endringer i portefølje
Ledermøtet i Unit og Digitaliseringsstyret

Gjennomføre prosjekter og styre porteføljen (løpende gjennom året)

BP1 BP2 BP5

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere

Gjennomføringsansvarlig
virksomhet

z

Prosjekter

BP3 BP4

Prosjektstyring i fasene



SAK 2/20 
FORSLAG TIL MANDAT FOR RÅD FOR HELHETLIG PRIORITERING



Sak 2/20 Forslag til mandat for Råd for helhetlig prioritering

Sakstype Drøfting

Anbefaling Råd for helhetlig prioritering stiller seg bak forslaget til mandat og ber om at innspill som 
har kommet fram i diskusjonen blir tatt med i ferdigstilling av mandatet.



SAK 3/20 
FORELØPIG AGENDA NESTE MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET



Type Sak Ansvarlig
V Godkjenning av innkalling og dagsorden Ida Munkeby
V Godkjenning av referat fra møte 30.01.2020 Ida Munkeby

Innlegg:
Aase M. J. Horrigmo, 
statssekretær KD- KDs syn på Digitaliseringsstyrets arbeid

- Politiske føringer (digitaliseringsstrategien etc)
O Orienteringer fra direktør i Unit Roar Olsen

O

Status nasjonal digitaliseringsportefølje
Sigurd Eriksson/Kristin SelvaagOppfølging - vurdering IAM finansieringsmodell (UHR økonomigruppe)

NVA

O Status revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren Sigurd Eriksson/Ingrid 
Melve/Geir Nysetvold

O Tjenestestyringsmodell – status innføring Sigurd Eriksson/Kristin Selvaag

O/V
Kostnadsvarsel (Budsjett 2021 investerings- og forvaltningskostnader)

Ingrid Buhaug BrændenPrisjustering
Arbeidslivsportalen - forvaltningskostnader

V Felles finansieringsmodell – operasjonalisering (håndbok) Ingrid Buhaug Brænden

O

Forvaltning av administrative fellestjenester

Anders Hansteen ReitanUnit skal på oppdrag fra KD gjennomføre en konsekvens- og kostnadsanalyse knyttet til de 17 statlige 
UH- virksomhetene utenfor BOTT (TROFAST-samarbeidet) for å knytte seg til DFØ tjenester for økonomi 
og lønnsnær HR utviklet gjennom BOTT-samarbeidet.

O Evaluering av møtet
O Eventuelt



Sak 3/20 Foreløpig agenda Digitaliseringsstyrets møte 29.04.

Sakstype Orientering



SAK 4/20
STATUS NASJONAL DIGITALISERINGSPORTEFØLJE



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 Planlegging 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 Gul 6 6
Felles 
investeringsmidler

MIMD2, 
MIMD3

2019-2020

UH Sikkerhetssatsning Uninett
Informasjons
sikkerhet

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



Sak 4/20 Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Sakstype Orientering



SAK 5/20
MØTEPLAN, MØTEFORM OG ARBEIDSFORM



Sak 5/20 Møteplan, møteform og arbeidsform

Sakstype Drøfting
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