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Finansieringsmodell for felles initiativ i sektoren  

  
Bakgrunn  
Som en del av arbeidet med handlingsplanen for digitaliseringsstrategien skal finansieringsmodell for 
fellesinvesteringer og forvaltning/drift av fellestjenester beskrives.  
 
Høyere utdanning og forskning har lange tradisjoner for samarbeid om fellestjenester, både for 
investeringer og forvaltning/drift. Gjennom dette samarbeidet er det etablert ulike samarbeids- og 
finansieringsmodeller: Konsortiemodeller hvor finansieringen avtales mellom medlemmene, 
obligatoriske fellestjenester hvor kostnadsdeling skjer etter en fordelingsnøkkel basert på størrelse 
(eller bruk) og valgfrie tjenester med ulike spleiselagsmodeller.   
Større strategiske felles satsinger bør ha forutsigbare finansieringsrammer over tid, og ikke være 
avhengig av kortsiktige ad-hoc samarbeidsformer. Mindre investeringer bør også ha tilgang til 
investeringsmidler uten å gjennomgå flerårige budsjettprosesser, enten for raskt å kunne realisere 
gode ideer, eller for å videreutvikle eksisterende fellestjenester. Forvaltning og drift av fellestjenester 
bør i størst mulig grad ha brukerfinansiering fra institusjonene med forutsigbar kostnadsdeling.  

Modellen for finansieringsformer som vi har tatt utgangspunkt i svarer på spørsmålene: 
• Hva er betalingsprinsippet? 
• Hvem betaler? 
• Hvordan fordeles kostnader? 
• Hvordan får tiltakseier finansiering? 
• Hvordan får leverandør betalt fra tiltakseier? 
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 Figur 1 Digitaliseringsstyrets styrings- og samordningsområder 

Vurdering  
Høyere utdanning og forskning bør videreføre brukerbetaling for fellestjenester. Det er i dag mange 
ulike fordelingsnøkler og modeller. Tiltak for å samordne institusjonenes betalingsmodeller bør 
settes i gang for å sikre enklere modeller og forutsigbare kostnader.  

Store investeringer i e-infrastruktur skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har behov for 
finansieringsmodeller som er fleksible og kan utnytte internasjonalt samarbeid. Vi ser også at det 
gjennom statsbudsjettet kommer færre bevilgninger til større satsinger. Finansiering av fellestiltak 
gjennom allerede tildelte rammer til institusjonene alene eller i kombinasjon med sentralfinansiering 
blir mer aktuelt. Det er allerede betydelig usikkerhet knyttet til hvorvidt strategiske 
investeringsbehov blir prioritert gjennom øremerking eller ekstrabevilgninger i statsbudsjettene i 
årene fremover. 

For investeringer er det behov for en forutsigbar og langsiktig felles sentral ramme til strategiske 
fellessatsinger og strategiske endringstiltak for eksisterende fellestjenester. Vi vil derfor utrede 
mulighetene for et digitaliseringsfond for høyere utdanning og forskning. Dette kan etableres ved en 
engangsinnbetaling og vedlikeholdes ved en oppstartsavgift når nye fellestjenester tas i bruk. Det 
undersøkes hvordan Uninett som et statlig AS kan ha rammebetingelser for å forvalte et felles 
digitaliseringsfond, og Digitaliseringsstyret kan gis fullmakter til å beslutte finansiering fra fondet. 
Prosessene kan administreres gjennom porteføljestyringsfunksjonen i Unit. Investeringsbehov kan 
ytterligere suppleres gjennom at Uninett som statlig AS kan benytte sine kreditt- og lånemuligheter 
mot private finansieringsinstitusjoner. Digitaliseringsfondet er inspirert av DigiFin-ordningen fra KS. 
Gjennom KS er det opprettet et digitaliseringsfond, DigiFin, som har en ramme på inntil 250 
millioner, og som skal brukes til tjenesteutvikling av fellestjenester. Første innbetaling skjer per 
innbygger (20 kr/person i kommuner, 5 kr/person i fylkeskommuner), mens vedlikehold av 
kapital skjer som et påslag på tjenesteavgiftene. KMD har tilbudt matchende finansiering, slik at hver 
krone til digitaliseringsfondet følges av en krone fra KMD sentralt.  
 
I den videre utredningen tenker vi å legge til grunn rammeverk fra helsesektoren for strukturelt 
oppsett av mulighetsrom for finansiering, men tilpasse rammeverket til høyere utdanning og 
forskning som vist i Figur 2.   
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Figur 2 Finansieringsrammeverk for digitalisering (utkast) 

 
Forslag til vedtak  
Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet. 
Digitaliseringsstyret ber Unit om å anbefale tiltak for å samordne institusjonenes betalingsmodeller 
for å sikre enklere modeller og forutsigbare kostnader for fellestjenester. 
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