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Finansieringsmodell for fellesinvesteringer   

Bakgrunn 
Formålet med felles investeringsmidler er å finansiere investeringer i felles tjenester sektoren 
har prioritert:   

1. Nye fellestjenester som for eksempel Felles IAM, Arbeidslivsportalen, Læringsanalyse  
2. Større endringer knyttet til eksisterende fellestjeneste, for eksempel neste generasjon 

Felles Studentsystem    
3. Utredninger, planlegging, arkitektur, koordinering av forarbeider for tjenester. 
   

Prosjektforslag fremmes via fagutvalgene. Tildeling fra felles investeringsmidler vil skje 
etter vedtak fra Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Finansiering av drift og 
forvaltning ligger utenfor denne modellen.   
  
Gjennomføring av handlingsplanen forutsetter en økning i investeringer. Det er foreløpig 
beregnet en kostnad på 290 millioner i perioden 2020-2021, basert på estimater fra arbeidet i 
fagutvalgene. Av dette omdisponeres allerede planlagt finansiering med 140 millioner for 
2020-2021, mens 75 millioner fra institusjonene betales inn til felles investeringsmidler i 2020. 
Som påpekt i innspill fra UHRs administrasjonsutvalg bør kostnader estimeres bedre før videre 
innbetaling kan skje i 2021 av ytterligere 75 millioner kroner.    
  
Innbetaling til felles investeringsmidler gjøres av statlige universiteter og høyskoler organisert 
under Kunnskapsdepartementet. Disse institusjonene har det tetteste samarbeidet om 
fellestjenester i dag, og utgjør den tyngste brukergruppen. Tildeling av midler til prosjekter og 
tiltak gjøres av Digitaliseringsstyret. Finansieringsmodellen har en engangsinnbetaling, og så vil 
tilkoblingsavgifter for tjenester sørge for påfyll til felles de felles 



 

 2  

investeringsmidler.  

 
 
Alle aktører innen høyere utdanning og forsking skal kunne bruke tjenestene som utvikles 
gjennom felles investeringer. Gjennomføringsansvar tildeles av Digitaliseringsstyret til 
universiteter, høyskoler eller fellesaktørene (Unit, Uninett, NSD), eller til samarbeid mellom 
flere av disse. Når en fellestjeneste tas i bruk, betales tilkoblingsavgift som går inn i de felles 
investeringsmidlene. Tilkoblingsavgiften blir lavere for dem som har bidratt til oppbygging av 
investeringsmidlene. Digitaliseringsstyret fastsetter tilkoblingsavgiften gjennom 
porteføljestyringen, basert på investeringskostnad. Tilkoblingsavgifter sikrer tilgjengelig kapital 
for felles investeringer. Når en tjeneste er utviklet hos en institusjon blir fellestjeneste, vil 
tilkoblingsavgiften dekke den sektorvise andelen av utviklingskostnaden til institusjonen.    
  
Unit har ansvar for at felles utviklingskostnader dekkes for den som har gjennomføringsansvar. 
Føringer vedtas i Digitaliseringsstyret under porteføljebehandlingen av prosjektet. Dersom 
ordningen med felles investeringsmidler avvikles, tilbakebetales midlene til institusjonene.   
  
Estimatene for kostnader er usikkert, og påvirker investeringsbehov. Mange 
digitaliseringsprosjekter gjennomføres samtidig som del av samlet portefølje.  En annen 
risikofaktoren for modellen er at tilkoblingsavgiften for nye tjenester ikke genererer nok 
tilbakebetaling til felles investeringsmidler, slik at fellesskapets midler tappes 
ned. Porteføljestyringen i Digitaliseringsstyret må sikre at alle aktørene i målgruppen får 
tilgang til fellestjenester. UH-sektoren tar en større investeringsbyrde enn andre aktører, og 
bør ha tilsvarende innflytelse på prioriteringer. Modellen er sårbar for investeringer som ikke 
resulterer i fellestjenester.   
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Vurdering 
UHRs administrasjonsutvalg satte ned en arbeidsgruppe som har vurdert modellen (modellen 
er beskrevet i vedlegg). UHR sine innspill er vedlagt, og hovedpunktene er: 

• Tilslutning til prinsippene i modellen slik de er beskrevet i notatet. 

• Prosjektene som skal finansieres av fellesinvesteringene er forventet å gi gode effekter 
for universitetene og høyskolene når det gjelder bedre sikkerhet og økt kvalitet og 
effektivitet. 

• Det er ikke tatt standpunkt til størrelsen på investeringsbehovet, anslagene bør 
dokumenteres bedre før innbetaling i 2021.  

• Betydelig risiko knyttet til modellen gjør at modellen anbefales for en tidsavgrenset 
periode fram til 2025, med evaluering i god tid før utløp.  

• For at Unit skal kunne starte opp sitt arbeid, anbefales det likevel at innbetaling for 
2020 gjennomføres, ut fra forslaget som fremkommer i Units rapport.   

• Tilrår fordelingsnøkkel etter omsetning (modell A). 

• Modell for insentiver til enkeltinstitusjoner som påtar seg utviklings- eller 
pilotoppgaver på vegne av sektoren bør utredes før innbetaling i 2021. 

• Avklaringer rundt mva og om engangsinnbetaling vil tilbakebetales på et senere 
tidspunkt må være på plass før innbetaling. 

• Digitaliseringsstyret fastsetter endelig investeringsramme, godkjenner og tildeler 
midler til enkeltprosjekter, og beslutter modell for tilkoblingsavgift og tilbakebetaling. 
til institusjoner som påtar seg utviklings- eller pilotoppgaver på vegne av sektoren 

 
Innspillsrunden i forbindelse med handlingsplanen har fått innspill om finansieringsmodellen 
fra 12 institusjoner (10 UH under KD, og 2 private UH-institusjoner). 9 støtter modellen, og 
stiller seg bak UHRs innspill om merknader. 3 institusjoner (NTNU, UiO og UiB) støtter 
modellen, men ønsker at engangsinnbetalingen halveres til 75 millioner fordelt på 2020 og 
2021. UiS har ikke relatert sitt innspill til UHRs merknader, men tar opp spørsmål om 
prosjektgjennomføring, kobling til ABE-kutt og at de ønsker å se detaljer i grunnlaget for 
estimatene for å sikre at det ikke betales for løsninger UiS har i dag.  
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført under forutsetning av at innspillene fra 
UHRs administrasjonsutvalg implementeres.  
 
Engangsinnbetaling i 2020 av 75 millioner fordeles på statlige UH-institusjoner med 
fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Engangsinnbetaling I 2021 trenger bedre 
dokumentasjon av anslag for tiltak før innbetaling (estimert til 75 millioner ut fra dagens 
kunnskapsgrunnlag), som beskrevet i UHRs merknader.   
 
 
Vedlegg  
Sak 18 - Vedlegg 18A Notat Finansiering av prioriterte tjenester  
Sak 18 - Vedlegg 18B Innspill fra UHRs administrasjonsutvalg 


