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1. Felles finansiering av tjenester sektoren har prioritert 
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 FS   

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 på 290 millioner i 

planperioden 2019-2021, basert på estimater fra arbeidet i fagutvalgene. Av dette omdisponeres 

tidligere planlagt finansiering med 140 millioner, mens 150 millioner fra institusjonene betales inn til 

felles investeringsmidler fordelt på 2020 og 2021.   

 

Innbetaling til felles investeringsmidler gjøres i fellesskap av statlige universiteter og høyskoler 

organisert under Kunnskapsdepartementet. Disse institusjonene har det tetteste samarbeidet om 

fellestjenester, og utgjør den tyngste brukergruppen. Prioritering av midler gjøres i 

Digitaliseringsstyret. Finansieringsmodellen har en engangsinnbetaling, og så vil tilkoblingsavgifter 

for tjenester sørge for påfyll til felles 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.  

 

Den største 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.  

 

 



 

3 
 

1.1. Strategiske føringer 
Digitaliseringsstrategi1 for universitets- og høyskolesektoren realiseres gjennom felles handlingsplan 

for høyere utdanning og forskning 2019-2021 som lanseres i juni 2019. I tillegg skal dette arbeidet 

ivareta føringer fra andre strategiske dokumenter for sektorene som Nasjonal strategi for 

tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata2 og Digital Agenda3. 

Det har vært underinvestert i digitalisering, og det forventes økt investeringsbehov fremover som 

følge av felles satsing på digitalisering i sektorene. I dag finansieres mange felles tjenester via 

konsortiestrukturer og tjenestefinansiering av spesifikke tjenester, noe som gjør det vanskelig å ha 

en helhetlig prioritering og gjøre en eventuell omdisponering av tilgjengelige midler mellom 

tjenester. Det er behov for en ny modell som  

- sikrer større handlingsrom i sektoren,  

- tillater mer helhetlig tenkning og  

- sørger for finansieringsmekanismer som vil redusere tid fra idé til realisering.  

Finansieringsmodellen bør støtte et digitaliseringsløp i planperioden 2019-2021 og sikre at det er 

tilgjengelig midler for felles investeringer også etter engangsinnbetalingene i 2020 og 2021 .  

1.2. Styring: Modell for medvirkning og brukerinvolvering 

 
Figur 1: Styringsmodell 

Det er etablert en styringsmodell med hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering på alle 

styringsnivå som gir tydelig medvirkning både fra institusjonene i høyere utdanning og forskning, og 

øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen helsesektoren.  

Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og har 

en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin 

myndighetsrolle.  

 

                                                           
1 Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021, Kunnskapsdepartementet, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/  

2 Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-
forskningsdata/id2582412/  

 
3 Digital Agenda, Meld. St. 27 (2015–2016), Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt 

produktivitet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/   
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-forskningsdata/id2582412/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-forskningsdata/id2582412/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
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Digitaliseringsstyret skal:   

• Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske 

digitaliseringsstrategier og mål  

• Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og 

innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende 

fellestjenester  

• Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.  

• Behandle store satsningsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk  

 

Modellen for strategisk styring forutsetter følgende rolle- og oppgavefordeling:  

• Digitaliseringsstyret og fagutvalgene har en rådgivende funksjon overfor Unit og skal styrke 

digitalisering gjennom nasjonal styring og samordning  

• Unit er sekretariat for både digitaliseringsstyret og fagutvalgene  

 

Tjenestestyrene følger opp eksisterende tjenester  

• I tillegg skal samordning med andre aktører ivaretas:  

• Strategiske satsinger samordnes med NOKUT, Diku og Forskningsrådet   

• Infrastruktur samordnes med Uninett, NSD og offentlig sektor for øvrig  

• Kunnskapssektoren krever samhandling på tvers av utdanningsnivå og for alle typer 

forskning  

 

Styringsmekanismer  

 
Figur 2 Oversikt over styringsmekanismer 

                                      Digitaliseringsstyrets oppgaver 
Porteføljestyring Godkjenne enkeltvise prosjekter og bevilge finansiering av felles 

digitaliseringsportefølje  
Tilrå prioriteringer i nasjonal digitaliseringsportefølje, inkludert leveranseplan 
Beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje  
Beslutte prioriteringskriterier for felles digitaliseringsportefølje 

Arkitekturstyring Tilrå standardisering eller endringer innen lov/forskrift, organisering, 
arbeidsprosesser, løsningsarkitektur, tekniske- og datarelaterte standarder der 
dette er nødvendig for realisering av strategier 

Forvaltningsstyring 
av fellestjenester 

Beslutte styringsmodell  
Utpeke styringsorganer for fellesløsninger   
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1.3. Porteføljestyring 
Digitaliseringsstyret prioriterer hvordan felles investeringsmidler skal disponeres i tråd med 

porteføljestyringsfunksjonen. De sikrer helheten gjennom porteføljestyring av prosjekter for 

digitalisering i høyere utdanning og forskning, slik at totalbildet blir i samsvar med 

digitaliseringsstrategien og andre førende dokumenter.  

Sektorene ser behov for felles investeringsmidler for å gjennomføre strategi og handlingsplan. 

Gjennomføring av fellesinitiativ krever 150 millioner i 2020-2021 utover dagens satsinger, som 

beskrevet i 2.3. Felles finansiering av investeringer knyttet til digitalisering for høyere utdanning og 

forskning vil være et virkemiddel for felles strategiske prioriteringer, styrket 

gjennomføringsevne og  styring av fellestjenester.  

Unit etablerer en porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter 

og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal godkjenne enkeltvise prosjekter og bevilge finansiering 

av felles digitaliseringsportefølje. Prioritering vil skje slik at løsninger nært administrative- og 

støtteprosesser blir standardiserende fellestjenester, mens løsninger nært lærings- og 

forskningsprosesser blir fleksible muliggjørende plattformer. Det er behov for oppbygging 

av felles investeringsmidler for bruk til felles porteføljestyring og finansiering av strategisk viktige 

tiltak. Handlingsplanen for digitalisering viser behov for finansiering også av nye fellestiltak.  

 

Figur 3 Rutiner rundt prosjekter i felles portefølje finansiert gjennom felles investeringsmidler 

1.4. Handlingsplan 
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning forvalter felles IKT-
strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. På oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet et utkast til 
handlingsplan4 for å realisere målene i Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 
og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. 
 

                                                           
4 Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning https://unit.no/handlingsplan-digitalisering  

https://unit.no/handlingsplan-digitalisering
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En første prioritering av tiltak er gitt under. Denne er bygd på gjeldende politiske satsinger, 

eksisterende føringer og sektoren og institusjonenes behov. De politiske satsingene er i hentet fra 

Granavolden-plattformen, men også fra styrende dokumenter relatert til digitalisering og sektorens 

tildelingsbrev. Oppstart av enkeltinitiativ er gjenstand for beslutninger i digitaliseringsstyret.    

De største gevinstene ligger i et godt samarbeid mellom institusjonene og Unit, der en arbeidsdeling 

er nødvendig for å få en mest mulig effektiv og kraftfull realisering. Den sterkeste 

gjennomføringskraften av tiltak som krever omfattende organisasjonsutvikling ligger hos 

institusjonene. Brukermedvirkning og brukerorientering kan også best realiseres hos institusjonene. 

For å gi en ramme for hva som skal etableres som fellestjenester er det tatt et utgangspunkt i at jo 

nærmere kjerneoppgavene til institusjonene tjenestene ligger, jo større skal tilrettelegging for 

innovasjon, den lokale styringen og valgfrihet være:    

• Dess nærmere administrative- og støtteprosesser så skal arkitekturen og løsningene være 

standardiserende fellestjenester.  Disse må også realiseres som plattformer som nye 

tjenester igjen kan bruke.    

Eksempler: Økonomi og lønn, arkivering, tilgangsstyring (felles IAM).  

• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser så skal arkitekturen og løsningene være 
fleksible muliggjørende plattformer og valgfrie fellestjenester med sterk grad av 
institusjonelt selvstyre.   
Eksempler: Modulær og integrasjonsvennlig læringsplattform, tilgang til data for gjenbruk 
som eksempel studentdata fra FS, datalagring, en «appstore» med tilgang til klargjorte og 
integrerte systemer til valgfri bruk som eksempel digitale eksamensløsninger.   

 
Figur 4 og 5 på de neste sidene viser utkast til leveranser fra prioriterte initiativ. For mer informasjon 

henvises til handlingsplanen og dens initiativbeskrivelser.  Oppstart av enkeltprosjekter vedtas i 

Digitaliseringsstyret.  
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Figur 4 Utkast til leveranser fra prioriterte initiativ (2019-2020) 



 

8 
 

 

Figur 5 Utkast til leveranser fra prioriterte initiativ (2021, 2022-2025) 
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1.5. Modellens prinsipper 
Modellen for felles investeringer skal følge prinsippene: 

Styrbarhet • Oppbygging, forvaltning og bruk skal gjøres i tråd med lover og regler og følge de 
til enhver tid gjeldende føringer gitt i styrings- og oppdragsbrev fra departement 

• Virksomhetene som bidrar til finansiering, og som skal ta ut gevinster av 
investeringene, skal involveres i styring og prioritering av fellesinvesteringer 

Forutsigbarhet • Forutsigbare framtidige kostnader til investering og bruk av fellestjenester for 
virksomhetene  

• Rammer til finansiering av planlagte fellesinitiativ gjenspeiler ambisjonsnivå i 
handlingsplaner og porteføljestyring 

Fleksibilitet • Redusere tid fra idé til realisering, minst mulig binding av midler men skal brukes 
til tiltak for å nå vedtatte mål 

• Ikke skape en binding mellom hvem som betaler inn til felles investeringsmidler 
og hvem som kan benytte tjenestene som finansieres 

• Sikre at felles investeringsmidler har etablerte modeller for kontinuerlig påfylling 

Rettferdighet • Samsvar mellom hvor mye du betaler og hvilken effekt du får, både for 
oppbygging og tilbakebetaling til felles investeringsmidler 

• Fordelingsnøkler bør ta hensyn til størrelse på institusjon, omfang av bruk og 
leveransemodeller for tjenesteleveranser 

• Lik tilgang til fellestjenester for alle relevante aktører  

Praktisk og enkel 
administrasjon 

• Administrasjonen av felles investeringsmidler samordnes med 
porteføljestyringsprosessen for fellestiltak 

• Gjenbruk av anerkjente fordelingsnøkler for kostnadsdeling 

 

1.6. Roller og ansvar 
Det kreves et stort omfang av utviklingsaktiviteter og ressurser for å realisere de prioriterte 

initiativene. For å sikre gjennomføringsevne av mange parallelle fellesprosjekter og tiltak er det laget 

en overordnet oppgave- og rolledeling:  

• Unit har ansvar for oppfølging av handlingsplan og tilrettelegging for Digitaliseringsstyrets 

arbeid gjennom fagutvalg og brukerinvolvering, som beskrevet i 1.2 

• Dersom et prosjekt under handlingsplanen har behov for omfattende brukerinvolvering, skal 

en UH-institusjon enten være prosjektansvarlig eller pilotinstitusjon. Eksempler på dette er 

gjenbruk av prosjektresultater fra BOTT innen administrative fellestjenester, OsloMet som 

prosjektansvarlig for arbeidslivsportalen, og UiB som pilot for felles IAM.  

• Unit, Uninett AS og NSD AS kan tildeles prosjektansvar for å etablere nye fellestjenester, ved 

behov for omfattende brukerinvolvering skal gjennomføringsansvaret utøves i samarbeide 

med en UH-pilotinstitusjon.  

De nasjonale leverandører av fellestjenester (Unit, Uninett AS og NSD AS) forvalter og videreutvikler 

etablerte fellestjenester innenfor rammene gitt i vedtekter og tildelingsbrev fra sin eier, nasjonale 

strategier og handlingsplaner, felles portefølje- og arkitekturstyring, lik tjenestestyring og 

brukerinvolvering, samt tjenestenivåavtaler mot brukerinstitusjoner/kunder. Forvaltningsansvar for 

fellestjenester legges normalt til de nasjonale leverandørene, men NTNU, UiO, UiB og UiT med sine 

større interne IKT-organisasjoner kan også ta forvaltnings- eller driftsansvar for fellestjenester. Dette 

må skje i tråd med de nevnte institusjoners strategi og tilrådes etter behandling i 

Digitaliseringsstyret.  

Universitetene og høyskolene har faglig frihet i utdanning, forskning og innovasjon og delegert 

særskilte administrative og organisatoriske fullmakter. Utover dette er institusjonene statlige 

forvaltningsorganer, hvilket betyr at de utover den faglige autonomien er underlagt departementets 
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myndighet og instruksjon, og at statsråden har et overordnet konstitusjonelt ansvar for all 

virksomhet utover det faglige. Institusjonene har ansvar for tjenesteyting og verdiskapning som 

digitaliseringen skal understøtte, og har hver for seg et delegert ansvar for sine IKT-systemer og 

initieringen av digitaliseringstiltak. Institusjonene har ansvar blant annet for informasjonssikkerheten 

i egen infrastruktur og egne systemer og tjenester, også når disse er satt ut til eksterne aktører. 

Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene følger opp de tiltakene i strategien hvor de er 

gitt et oppfølgingsansvar og bidrar konstruktivt gjennom deling av beste praksis og samarbeid 

institusjonene i mellom, og med Unit, Diku og Nokut om utvikling av fellesløsninger og infrastruktur.5 

Unit vil ha ansvaret for den taktiske og operasjonelle forvaltningen av IKT og digitalisering på 

sektornivå, og vil på den ene siden ha ansvaret for å iverksette og følge opp strategier og policies 

fastsatt av departementet, og på den andre siden iverksette og følge opp initiativer fra sektoren. I 

praksis vil dette skje gjennom at strategier og forslag utvikles av sektoren og Unit, enten på eget 

initiativ eller på bestilling fra departementet. En grunnleggende forutsetning for Units forvaltning er 

at det har et klart mandat fra departementet til å treffe beslutninger for sektoren. De største 

mulighetene til å oppnå gevinster forventes å ligge i samarbeidet mellom Unit og institusjonene om 

fellesløsninger. 

  

                                                           
5 Teksten er hentet fra Digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og forskning, både i dette avsnittet og neste 
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2. Finansieringsmodell: struktur og vurderinger 
Dagens finansieringsmodell er ikke tilrettelagt for helhetlige prioriteringer og raskere realiseringsløp. 

Finansieringsmodellen er en forutsetning for tilstrekkelig gjennomføringskraft for fellesprosjekter. 

Forslag til ny finansieringsmodell gjennomgås i dette kapittelet, mens det konkrete forslaget med 

innstilling til innbetalingsbeløp per institusjon er samlet i kapittel 3.  

Oppbygging av midler til felles investeringer skjer ved at de offentlige universitetene og høyskolene 

under Kunnskapsdepartementet betaler inn midler til en felles investeringspott.  Alle aktører innen 

høyere utdanning og forsking skal kunne bruke tjenestene som utvikles gjennom felles investeringer. 

Gjennomføringsansvar kan gis til universiteter, høyskoler eller fellesaktørene (Unit, Uninett, NSD), 

eller til samarbeid mellom flere av disse. 

2.1. Avgrensninger 
Finansieringsmodellen er utviklet for å støtte investeringer nødvendige for gjennomføringen av 

handlingsplan for digitalisering. Drift av fellestjenester holdes utenfor finansieringsmodellen. Ved 

større endringer av fellestjenester, hvor investeringen har et strategisk preg som drøftes i 

Digitaliseringsstyret, kan investeringer for videreutvikling tas inn i modellen.   

Lokale løsninger som ikke er fellestjenester vil ikke omfattes av modellen. Lokale tjenester kan 

benytte felles plattformer eller komponenter fra fellestjenester, og dette håndteres gjennom 

brukerbetaling til den aktuelle tjenesten. Lokale prosjekter som ikke er pilotering eller prototyping 

for fellestjenester, bør ikke finansieres av felles investeringsmidler. 

Dersom en lokal tjeneste skal bli fellestjeneste, må dette behandles gjennom porteføljestyringen i 

Digitaliseringsstyret. Når en tjeneste er utviklet hos en institusjon blir fellestjeneste, vil 

tilkoblingsavgiften dekke den sektorvise andelen av utviklingskostnaden til institusjonen.   

Prosjekter som har spesielt høy risiko bør vurderes om skal gjennomføres som spleiselag mellom 

risikovillige aktører.  

Ved investering i felles utvikling, vil investeringen normalt foretas en god stund før tjenesten er 

ferdig utviklet. Dette medfører at tilbakebetaling av midlene (i form av tjenesteavgifter) først vil skje 

etter en viss periode. I denne perioden er det behov for mellomfinansiering av utviklingsarbeidet, og 

her er felles investeringsmidler en nødvendig komponent. 

Felles utvikling forutsetter felles forpliktelse til samarbeid mellom universiteter, høyskoler og andre 

virksomheter innen høyere utdanning og forskning. Mekanismene for felles finansiering bør bidra til 

å bygge fellesskap om prioriteringer for digitalisering der det er gevinster ved å samarbeide om 

fellesinvesteringer. Virksomhetene avgjør hvilke tjenester de ønsker for sine brukere.  

2.2.  Finansieringsmodell: illustrasjon 
Figur 6 viser finansieringsmodell for digitalisering, med oppbygging av felles investeringsmidler, 

finansiering av fellesinvesteringer og tilbakebetalingsmekanisme som sikrer gjenoppbygging av 

investeringsmidlene når en tjeneste tas i bruk og institusjonen betaler tilkoblingsavgift for 

utviklingskostnadene.  
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Figur 6 Finansieringsmodell for digitalisering 

Digitaliseringsstyret: 

• Digitaliseringsstyret vedtar tildeling av midler til enkeltprosjekter i prosjektporteføljen 

• Digitaliseringsstyret vedtar modell for tilbakebetaling av midler gjennom brukerbetaling 

som kan variere fra tjeneste til tjeneste 

• Mottar statusrapporter for prosjekter og årsrapport for fellesinvesteringer 

 

Units rolle som sekretariat og forvalter av felles investeringsmidler: 

• Unit lager regelverk for forvaltning av felles investeringsmidler 

• Unit fasiliterer prosessen for beslutningsunderlag på anvendelse (porteføljestyring) 

• Porteføljekontoret utarbeider forslag til tilbakebetaling for tjenester 

• Unit utarbeider årsrapport for status på tiltak og bruk av midler  

 

2.3. Oppbygging av felles investeringsmidler: engangsinnbetaling 
Innbetaling til felles investeringsmidler foreslås at gjøres i fellesskap av statlige universiteter og 

høyskoler organisert under Kunnskapsdepartementet. Disse institusjonene har det tetteste 

samarbeidet om fellestjenester, og vil utgjøre den tyngste brukergruppen. Gjennomføringsansvar vil 

legges til fellesaktører eller disse institusjonene.  Prioritering av midler gjøres i Digitaliseringsstyret. 

 

Andre institusjoner vil ha tilgang til fellestjenestene som utvikles, og har gjennom representasjon i 

Digitaliseringsstyret en stemme inn i prioriteringsdiskusjonene. Figur 7 viser finansiering av 

investeringsbehovet knyttet til handlingsplanen 2019-2021.  
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Figur 7 Finansiering av investeringsbehovet 2020-2021 

 

Noen forutsetninger for estimatene er: 

• Estimerer 290 millioner i ekstra behov for investering for strategiske satsinger i 2020-2021 

• Unit og Uninett bidrar med 60 millioner i investeringsmidler Sikkerhetssatsing er finansiert 

med 17,5 millioner kr/år fra KD, og er holdt utenfor  

• Investeringer knyttet til e-infrastruktur (nasjonal og europeisk) eller til PlanS er holdt utenfor 

• Flere satsinger ligger inne som søknader, og det er her lagt inn et antatt tilslag på 30% for 

finansiering 

• For infrastruktursatsinger der Uninett er gjennomføringsansvarlig, har Uninett anledning til å 

forskuttere investeringer gjennom egenkapital eller ved låneopptak 

• Fra 2021 vil det komme noen tilkoblingsavgifter som innbetaling, men disse vil være lave 

første året, disse er således ikke lagt inn i grafen ovenfor. Fra 2022 forventes større beløp. 

• Behov for tilføring av felles investeringsmidler beregnes til totalt 150 millioner for 2020 og 

2021 

Dersom 60 millioner skal videreføres fra fellesaktørene, forutsetter dette at noen tiltak kan 

iverksettes med ansatte fra Unit, siden 45 av 60 millioner er bundet til faste ansettelser (lønnsmidler 

og utviklingsressurser).   

Fordelingsmodeller for innbetaling av 150 millioner NOK kan følge ulike fordelingsnøkler, og 

eksempel på fordeling er vist i figur 8 og tabellen under.  

Modeller bygges på ulike fordelingsnøkler: 

• Modell A: 100% bevilgning 

• Modell B: 40% studenter, 60% bevilgning 

• Modell C: 20% fast andel, 80% bevilgning 
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Figur 8: Kostnad per institusjon, fordeling av 150 millioner 

Samme fordelingsmodeller vist i tabell: 

Virksomhet           Modell A           Modell B          Modell C           

NTNU 28 180 000 27 786 000 23 973 000 

Universitetet i Oslo 24 737 000 22 121 000 21 218 000 

Universitetet i Bergen 15 659 000 14 323 000 13 956 000 

UiT - Norges arktiske universitet 13 992 000 12 882 000 12 622 000 

Oslomet – Storbyuniversitetet 10 100 000 11 127 000 9 509 000 

Høgskulen på Vestlandet 8 461 000 9 141 000 8 197 000 

Universitetet i Sørøst-Norge 8 009 000 9 179 000 7 836 000 

Universitetet i Stavanger 6 530 000 6 994 000 6 652 000 

Nord universitet 6 044 000 6 398 000 6 264 000 

Universitetet i Agder 5 863 000 6 854 000 6 119 000 

NMBU 5 361 000 4 729 000 5 717 000 

Høgskolen i Innlandet 4 741 000 6 033 000 5 221 000 

Høgskolen i Østfold 2 760 000 3 285 000 3 636 000 

Norges Handelshøyskole 1 965 000 2 181 000 3 000 000 

Høgskulen i Volda 1 575 000 1 876 000 2 688 000 

Kunsthøgskolen i Oslo 1 546 000 1 090 000 2 666 000 

Norges Musikkhøgskole 1 181 000 907 000 2 374 000 

Norges Idrettshøgskole 1 178 000 1 008 000 2 371 000 

Høgskolen i Molde 952 000 1 140 000 2 190 000 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 773 000 654 000 2 047 000 

Samisk Høgskole 393 000 292 000    1 743 000 
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Vi anbefaler modell A: 

• Fordelingsnøkkel er knyttet direkte til bevilgningsstørrelse som fanger opp kompleksitet for 

forskningsstøtte og utvalg i studieprogram 

• Modellen er robust for variasjon i studenttall 

• Fordeling i forhold til bevilgning er enkel å administrere 

 

2.4. Forvaltning av felles investeringsmidler 
Unit har ansvar for administrasjon av felles investeringsmidler, og prioritering av bruk skjer i 

Digitaliseringsstyret. Midler kan tildeles til aktører som får i oppdrag å etablere en fellestjeneste, der 

ansvarlig part skal være fellesaktør for sektoren (Unit, Uninett, NSD) eller en UH-institusjon 

(universitet, høyskole eller samarbeidsorganer som BOTT).  

Når en UH-aktør har gjennomføringsansvar, vil det oftest være fordi institusjonen har utviklet en 

tjeneste som egner seg som fellestjeneste, eller fordi institusjonen har kompetanse som stilles til 

disposisjon for fellesskapet. Når en tjeneste er utviklet hos en institusjon blir fellestjeneste, vil 

tilkoblingsavgiften dekke den sektorvise andelen av utviklingskostnaden til institusjonen.  

 

Unit har ansvar for oppfølgingsrutiner for tiltakene, og samarbeider med aktørene om praktiske 

løsninger for rapportering.  

 

Digitaliseringsstyret bestemmer hvilke prosjekter som skal tildeles midler fra felles 

investeringsmidler. Dette gjøres på bakgrunn av handlingsplanen og de til enhver tid gjeldende 

fullmakts- og styringsrammer fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektene vil som regel resultere i 

fellestjenester, enten som større forbedringer av eksisterende tjenester eller som nye tjenester. Det 

kan også være aktuelt å ta med prosjekter som leverer kunnskap eller moduler for fellestjenester. 

Driftstjenester er som hovedregel brukerfinansierte, med unntak av forvaltningsoppgaver som har 

finansiering fra departementet.  

2.5. Påfyll til felles investeringsmidler: Tilkoblingsavgift 
Når en ny fellestjeneste tas i bruk, betales en tilkoblingsavgift som tilsvarer investeringskostnaden 

for tiltaket. Tilkoblingsavgiften skal brukes som finansieringsbidrag til neste prosjekt som blir 

prioritert i porteføljestyringen av Digitaliseringsstyret, og sikrer at det er tilgjengelig midler for felles 

investeringer også etter at engangsinnbetalingene er gjennomført i 2021 og 2022.   

Institusjoner utover de statlige UH skal kunne kjøpe og bruke fellestjenester selv om de ikke har 

bidratt til den initielle oppbygning av investerings-midler. Disse virksomhetene vil da betale en 

høyere andelsvis tilkoblingsavgift for å kunne ta i bruk tjenesten. Tidligere har virksomheter betalt 

15% ekstra dersom de har vært på utsiden av investeringer (f.eks. eCampus-programmet), og det 

forslås å videreføre ordningen med samme prosentsats. Dette vil gjelde private høyskoler, 

institutter, fagskoler, formidlingsvirksomheter og eventuelle andre. Denne mekanismen vil da sikre 

at det ikke bare er det statlige UH som bærer fellesinvesteringene, men de fordeles på et større 

felleskap og gir en lavere investeringskostnad for den enkelte virksomhet. 

Digitaliseringsstyret vil få forslag til fordeling av tilkoblingsavgifter gjennom porteføljestyringen og 

forvaltningsstyring av fellestjenester. For eksempel vil det for felles bruk av administrative tjenester 

med gjenbruk av utvikling gjort i BOTT-fellesskapet, være naturlig at en andel av BOTTs 

utviklingskostnader dekkes av øvrige institusjoner som skal ta i bruk samme tjenester. I tillegg 

kommer kostnader til fellesprosjektet, slik at tilkoblingsavgiften vil måtte dekke både 

utviklingskostnad fra første fase (i dette tilfellet gjennomført av BOTT) og andre fase (tilpasse og ta i 
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bruk ny fellestjeneste). Tilkoblingsavgiften vil betales inn til Unit av hver ny institusjon som tar 

tjenesten i bruk, og så vil Unit betale ut til BOTT-samarbeidet for å kompensere for en avtalt andel av 

utlegget.  

Tilkoblingsavgiften for fellestjenester beregnes slik at livsløpskostnad for utvikling av tjenesten 

dekkes. Tiltak vil i samsvar med offentlig sektors prosjektmetodikk omfatte forprosjekt (ofte med 

prototyping og testing), konseptfase og gjennomføringsfase (inkludert pilotering) for utvikling. 

Fasedeling av tiltak gjøres for å redusere risiko for feilinvesteringer, og kan medføre at en foreslått 

tjeneste stoppes før gjennomføringsfasen.  

Tilkoblingsavgiften for fellestjenesten vil følge kostnadsbildet for tjenesten, og gjerne bruke samme 

fordelingsnøkkel som tjenestebetalingen. For eksempel kan en fordeling av utviklingskostnader for 

arbeidslivsportalen ha en 30% fast andel per institusjon og 70% variabel kost etter antall studenter i 

praksis ved institusjonen. For en tjeneste med felles anskaffelse og rammeavtale direkte med 

leverandør kan flat fordeling på institusjonene være aktuelt for å dekke anbudskostnad. Bindende 

påmelding før gjennomføringsfasen kan bidra til at risiko reduseres.   

Tilbakebetalingsmekanismen må ta høyde både for at det kan være flere som tar en tjeneste i bruk 

enn planlagt, og at det kan bli færre. Dersom færre enn planlagt tar tjenesten i bruk, kan tjenesten 

gå med underskudd over livsløpet sitt, og det bør drøftes om brukerbetalingen bør justeres for å 

hente inn underskudd.  

Beregning av tilkoblingsavgiften bør ta høyde for en utrullingsperiode på to år. Noen tjenester kan 

ha spesielle forhold som medfører at fordelingsperioden blir lengre eller kortere for beregning av 

tilkoblingsavgift for institusjoner som tar tjenesten i bruk. Kortere tid kan være aktuelt ved 

anskaffelser med bindende påmelding. Lengre tid kan være aktuelt der det er innføring av 

kompliserte systemer som krever omfattende endringer av lokal infrastruktur.  

Dersom det tar lang tid før tjenester er tatt i bruk, vil de felles investeringsmidlene være tappet ned 

over lengre tid enn planlagt. Dette kan hindre nyinvesteringer. De innbetalte fellesmidler bør derfor 

ha en størrelse som sikrer at felles tiltak kan gjennomføres, og tilkoblingsavgiften skal sikre løpende 

påfylling.  

 

2.6. Kontroll og oppfølging 
Tildelinger og transaksjoner detaljeres og følges opp via prosjektregnskap, slik at man vet til enhver 

tid hvilke kunder og andre parter som har bidratt med finansiering, og hvilke tjenester som er 

tilgodesett med midler.  

Rapportering skjer til Digitaliseringsstyret i tillegg til rapportering i Unit for administrasjon og 

oppfølging. Digitaliseringsstyrets sakspapirer er åpne i samsvar med offentlighetsloven.  

For prosjekter som har startet før ordningen kom i gang, bør det etableres dialog om 

rapporteringsbehov og innsyn med aktørene som har gjennomføringsansvar. Rutiner som avtales 

bør følge modellens prinsipper (se 1.5) om styrbarhet, forutsigbarhet, fleksibilitet, rettferdighet og 

praktisk administrasjon.  
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2.7. Oppsummering risikofaktorer 
Den viktigste risikofaktoren for modellen er at tilkoblingsavgiften for nye tjenester ikke genererer 

nok tilbakebetaling til felles investeringsmidler, slik at fellesskapets midler tappes ned. 

Porteføljestyring 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. 

 

For hvert av elementene i finansieringsmodellen er det gjort en vurdering av risikofaktorer.  

 

Risikofaktorer for engangsinnbetaling 

• Kunnskap om omfang for investeringsbehov: treffer analysene på hvor mye penger det er 

behov for til fellestjenester og prosjekter? Analysene er under kvalitetssikring i fagutvalgene, 

og innspill fra prioriteringsdiskusjonene der tas med i videre arbeid.  

• Overgangen til porteføljestyring fra konsortier og annen øremerket innsamling til 

enkeltprosjekter vil ta tid, og overgangsperioden kan gi utfordringer, for eksempel å etablere 

felles forståelse av porteføljestyringsmekanismer. 

• Kontantstrømsanalyser viser at det noe midler fra tilkoblingsavgifter vil komme inn i løpet av 

2021, men at større summer ikke kan påregnes før i 2022.  

 

Riskofaktorer ved bruk av felles investeringsmidler 
• Aktører med gjennomføringsansvar klarer ikke å levere fellestjenester eller prosjekter i 

henhold til plan og vedtatt budsjett 

o Prosjekter skal bruke god prosjektmetodikk, og ha tett kontakt med oppdragsgiver 

o Rutiner for oppfølging fra Unit skal sikre gjennomføring 

• Digitaliseringsstyret har ansvar for prioritering av porteføljen for digitalisering. 

o Jevnlig evaluering av arbeidsform og rutiner for Digitaliseringsstyrets arbeid er 

planlagt 

• For tunge planprosesser eller utredninger bruker mye ressurser 

o Fasedeling av prosjekter og tilnærming med stegvise leveranser reduserer risiko 

o Prototyping før utredning: aktiv utprøving sammen med brukermiljøene 

• Fellestjenester bommer på behov 

o Brukeren i sentrum: aktiv involvering av brukere og samarbeidspartnere 

o Tett kobling med prioritering fra institusjonene  

 

Risikofaktorer ved tilkoblingsavgift for fellestjenester 

• Dersom det investeres i prosjekter som ikke blir til fellestjenester, kommer det ingen 

påkoblingsavgift, og felles investeringsmidler tappes ned. 

• Tilkoblingsavgifter for tjenester kommer i etterkant av tjenesteutvikling. Dersom en tjeneste 

bruker lang tid på utrulling, vil mye investeringsmidler bindes. Det bør ideelt sett være en 

kobling i tid og størrelse mellom når institusjonen får en kostnad i form av 

påkoblingsavgiften, og det tidspunktet og den gevinsten samme institusjon får ved å ta 

tjenesten i bruk.  

o Fasedeling av utvikling, sikrer kort tid fra utvikling til ibruktagning.  Enkle versjoner 

av tjenester kan raskt tas i bruk, mens mer avansert funksjonalitet tar noe tid. 

o Konsekvenser for tilkoblingsavgift kan også bli fasedeling av denne, med mindre steg 

for hver bit av tjenesten som tas i bruk. 
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• Fastsettelse av tilkoblingsavgift kan være krevende før fellesskapet har oversikt over hvem 

som kommer til å ta den i bruk. Unit har ansvar for fastsettelse av tilkoblingsavgift, i tråd 

med de føringer Digitaliseringsstyret gir.   

o Bindende påmelding reduserer risiko for at tjenester ikke tas i bruk.  

o Dersom det blir mange flere brukere enn planlagt, kan refusjon gis til tidlige brukere 

som har betalt høy pris fordi estimert brukermiljø var satt for lite.  

o Høyere tilkoblingssats kan settes for etternølere etter en gitt dato.  

• Fordeling av tilkoblingsavgift bør i størst mulig grad følge de prinsipper for brukerbetaling 

som er satt for tjenesten (eller for lignende tjenester), og som er i samsvar med 

forretningsmodellen til samarbeidspartnere i de tilfeller tjenesteleveranser har partnere. 

Skytjenester rettet mot sluttbrukere vil ofte ha volumtaksering som 

brukerbetalingsmekanisme, mens utviklingskostnader for norske komponenter/krav eller 

skreddersøm av integrasjoner vil ha kostnader per institusjon. I dette tilfellet kan kostnad 

per institusjon være fornuftig, eventuelt med en volumkomponent. 

o Digitaliseringsstyret kan differensiere tilkoblingsavgift etter brukerbetaling, og dette 

behandles sammen med beslutning om fellestjenesten.  
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3. Innføring av finansieringsmodell: konsekvenser for institusjoner og 

fellestjenester 

3.1. Engangsinnbetaling 
Statlige universiteter og høyskoler organisert under Kunnskapsdepartementet betaler inn midler til 

felles investeringer for digitalisering i samsvar med handlingsplan vedtatt av Digitaliseringsstyret.  

Engangsinnbetaling fordeles på to år (2020 og 2021), med fordeling i samsvar med bevilgning.  

Virksomhet 150 MNOK over 1 år 
150 MNOK over 2 år, 

 årlig beløp 

NTNU 28 180 000   14 090 000  

Universitetet i Oslo 24 737 000   12 368 500  

Universitetet i Bergen 15 659 000   7 829 500  

UiT - Norges arktiske universitet 13 992 000   6 996 000  

Oslomet - Storbyuniversitetet 10 100 000   5 050 000  

Høgskulen på Vestlandet 8 461 000   4 230 500  

Universitetet i Sørøst-Norge 8 009 000   4 004 500  

Universitetet i Stavanger 6 530 000   3 265 000  

Nord universitet 6 044 000   3 022 000  

Universitetet i Agder 5 863 000   2 931 500  

NMBU 5 361 000   2 680 500  

Høgskolen i Innlandet 4 741 000   2 370 500  

Høgskolen i Østfold 2 760 000   1 380 000  

Norges Handelshøyskole 1 965 000   982 500  

Høgskulen i Volda 1 575 000   787 500  

Kunsthøgskolen i Oslo 1 546 000   773 000  

Norges Musikkhøgskole 1 181 000   590 500  

Norges Idrettshøgskole 1 178 000   589 000  

Høgskolen i Molde 952 000   476 000  

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 773 000   386 500  

Samisk Høgskole 393 000   196 500  

 

3.2. Bruk av felles investeringsmidler 
Digitaliseringsstyret bruker porteføljestyring av prosjekt som metode for å tildele midler. Unit er 

sekretariat, og porteføljekontoret legger fram og følger opp felles prosjekter.  

Prosjekter som har vært diskutert som aktuelle fellestjenester omfatter blant annet: 

• Administrative tjenester etter modell fra BOTT-samarbeidet, der det jobbes med å samle 

sektoren på felles løsningsportefølje, for eksempel Lønn og økonomi hos DFØ. 

• Arbeidslivsportalen fra OsloMet, med funksjonalitet for oppfølging av praksisadministrasjon 

• Felles IAM, der BOTT har gjort mye forarbeidere og UiB er pilotinstitusjon. Vedtatt som ny 

fellestjeneste i Digitaliseringsstyret 28.01.2019. 

• Sikresiden.no med beredskapsinformasjon og varslingsmuligheter. 
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Støtte til prosjekter gis til:  

• Nye fellestjenester, både anskaffelser og egenutvikling 

• Større endringer i eksisterende fellestjenester  

• Forarbeider til nye fellestjenester, for eksempel forprosjekt, planfase, prototyping, 

arkitekturarbeid eller andre forarbeider som er nødvendige før en tjeneste kan anskaffes 

eller etableres 

 

Dersom støtte skal gis til forarbeider, er det en forutsetning at prosjektkostnader regnes for hele 

livsløpet til tjenesteutviklingen, slik at tilkoblingsavgift for tjenesten også tar hensyn til kostnader 

med forarbeidene.  Dette er i samsvar med valgt metodikk for prosjektstyring (Prosjektveiviseren 

basert på Prince2).  

3.3. Tilkoblingsavgift for fellestjenester 
Når en ny fellestjeneste tas i bruk beregnes en tilkoblingsavgift basert på utviklingskostnadene. Hver 

institusjon som tar tjenesten i bruk, betaler en tilkoblingsavgift. Virksomheter som ikke har deltatt i 

oppbyggingen av investeringsmidler betaler 15% mer enn de som har deltatt i oppbyggingen.  

Utviklingskostnader kan ligge hos enten fellesaktørene eller institusjonene. Unit har ansvar for at 

felles utviklingskostnader dekkes for den som har gjennomføringsansvar, i samsvar med føringer 

vedtatt i Digitaliseringsstyret under porteføljebehandlingen av prosjektet. Unit forvalter felles 

investeringsmidler, og skal sørge for at tidsforskyving av tilkoblingsavgifter ikke medfører stopp i 

tjenesteleveranser for institusjonene.  

3.4. Oppløsning av felles investeringsmidler 
Dersom ordningen med felles investeringsmidler opphører, tilbakeføres investeringsmidlene til 

innbetalende institusjoner med samme fordelingsnøkkel som de ble betalt inn.  
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4. Bakgrunnsstoff 

4.1. Finansiering 
Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren6 har ført til opprettelse av 

digitaliseringsstyret som har ansvar knyttet til følgende økonomiske beslutninger illustrert i figur 9: 

 

Figur 9 Digitaliseringsstyrets ansvarsområder 

Aktuelle tiltak knyttet til finansiering 
1. Samkjøring av dagens brukerbetaling for å redusere antall fordelingsmodeller slik at 

kostnader blir mer forutsigbare 
2. Oppbygging av finansieringsmodell for bruk til felles porteføljestyring og strategisk viktige 

initiativ for høyere utdanning og forskning  
 
Dagens brukerbetaling har i varierende grad satt av penger til utvikling. Noen fellestjenester har et 

fagområde med en fellespott, mens de fleste tjenester som setter av penger til utvikling kun dekker 

den spesifikke tjenesten. Noen tjenester setter ikke av ressurser til videreutvikling.  

4.2. Modeller i andre deler av offentlig sektor 

Tilkoblingsavgift: KS DigiFin 
Gjennom KS er det opprettet et digitaliseringsfond, DigiFin7, 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. For at ikke ordningen skal tømmes for 

kapital, vil man måtte betale for å ta i bruk løsningene som utvikles. Prisen vil beregnes ut i fra hvor 

store utviklingskostnadene har vært og hvor mange som man forventer tar i bruk de enkelte 

løsningene. Utviklingskostnadene vil på den måten fordeles på dem som tar i bruk løsningene og 

penger vil flyte tilbake til ordningens kapital. 

                                                           
6 Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021, Kunnskapsdepartementet 
7 http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/finansieringsordning-for-digitaliseringsprosjekter--digifin/  

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/finansieringsordning-for-digitaliseringsprosjekter--digifin/
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Figur 10 Oppbygning av DigiFin (status per mai 2018) 

 

 

Figur 11 Bruk av midler i DigiFin 

Kommunene har gjennom KS etablert DigiFin-ordningen8 der modellen for påfylling av midler skjer 

ved at hver kommune betaler en tilkoblingsavgift når den tar i bruk en felleskomponent utviklet ved 

hjelp av ordningen. Denne modellen fungerer godt for felleskomponenter, men gir kommunene en 

høy terskelkostnad når de tar i bruk en tjeneste.  

Effektinndragning: Difi medfinansieringsordning 
For Difis medfinansieringsordning9 er det etablert en praksis med at digitaliseringsprosjekt kan få 

inntil 50% tilskudd fra ordningen, men forplikter seg til en effektinndragning på 50% av 

effektiviseringsgevinsten fra prosjektet over rammebevilgning fra departementet. Denne ordningen 

er spesielt effektiv for mellomfinansiering av tiltak i offentlig sektor som har høy 

effektiviseringsgevinst, og der gevinsten er kjent på investeringstidspunktet.  

4.3. Finansieringsrammeverk 
Dagens situasjon har en rekke ulike finansieringsmodell for fellestjenester og strategiske satsinger 
innen fellestjenester og IKT for høyere utdanning og forskning.  
 
Vi har lagt til grunn arbeid fra e-helse for å utarbeide følgende rammeverk:  

                                                           
8 DigiFin http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/finansieringsordning-for-digitaliseringsprosjekter--digifin/  
9 Difis medfinansieringsordning https://www.difi.no/medfinansieringsordning  

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/finansieringsordning-for-digitaliseringsprosjekter--digifin/
https://www.difi.no/medfinansieringsordning
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Figur 12 Finansieringsrammeverk for digitalisering (utkast) 

Rammeverket vil bli brukt i arbeidet med konkretisering av finansieringsbeslutninger og utarbeidelse 
av beslutningsgrunnlag for finansieringer av initiativ. Modellen er en tilpasning av arbeid utført av 
Oslo Economics for e-helse rundt finansieringsmodeller for helsesektoren10.  
 
Forslag har bli gjennomgått i forhold til rammeverket, heller enn å måle alle alternativer opp mot 
hverandre. Konklusjonen er at en modell med en engangsinnbetaling og tilkoblingsavgift for 
tjenester gir best uttelling på kostnadsfordeling, samtidig som brukerbetaling videreføres som 
hovedprinsipp for fellestjenester.   
 

4.4. Tidligere sektorarbeider med finansieringsmodell (2016) 
I forbindelse med forarbeider til IKT-strategi ble organisering, styring og finansiering11 utredet. 

Tilbakemeldinger i forbindelse med handlingsplanarbeidet i Unit er også brukt i oversikten under.   

                                                           
10 Rapporten: Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak   
https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/13/Rapport%20-%20Finansieringsmodeller%20for%20nasjonale%20e-
helsetiltak.pdf  
11 https://www.uninett.no/sites/default/files/ikt-strategi-uh-organisering-styring-finansiering-31012017.pdf (2017)   

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/13/Rapport%20-%20Finansieringsmodeller%20for%20nasjonale%20e-helsetiltak.pdf
https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/13/Rapport%20-%20Finansieringsmodeller%20for%20nasjonale%20e-helsetiltak.pdf
https://www.uninett.no/sites/default/files/ikt-strategi-uh-organisering-styring-finansiering-31012017.pdf
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Figur 13 Dagens finansiering av fellestjenester 

 

4.5. Modell: e-infrastruktur 
For forskningsprosjekter er det etablert nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer  

(e-infrastruktur), og her er det en sammensatt finansiering som ikke omfattes av forslaget om felles 

investeringer for digitalisering. Dagens situasjon kan illustreres ved et eksempel fra Uninett Sigma2, 

der finansiering er sammensatt av brukerbetaling fra: 

• Felles finansiering fra Forskningsrådet, dekker blant annet forskningsinstitutters HPC-behov 

• UiO, UiT, UiB og NTNU som dekker forskningsbehov ved sine institusjoner 

• Konkurranseutsatt e-infrastruktur, prosjektbasert nasjonal finansiering via Forskningsrådet 

• Prosjektbasert finansiering fra forskningsprosjekter 

En arbeidsgruppe12 nedsatt av NTNU, UiO, UiB og UiT, i samarbeid med Norges Forskningsråd og 

Uninett Sigma2 skal i løpet av våren 2019 legge fram forslag for ny organisering og finansiering av 

nasjonal e-infrastruktur for forskning i Norge frem mot 2030. Unit holdes løpende informert om 

arbeidet.  

 

                                                           
12 https://www.sigma2.no/content/background-information-and-documents  

Dagens situasjon

• 3/4 Brukerfinansiering

• Sentralfinansierte 
satsinger/prosjekter

• Ekorn-metoden for nye 
tiltak, samler ad hoc

• Mange fordelingsnøkler for 
fellestjenester

• Ikke-økonomiske kostnader 
har ad hoc fordeling

• Variabel brukerinvolvering

Tidligere kartlegging viser

• Styring og finansiering bør 
følge hverandre

• Kostnadsdeling for 
administrasjon og 
infrastruktur

• Brukerbetaling fra 
institusjon for forskning og 
utdanning

Ønsket situasjon

• Forutsigbare rammer for 
strategiske satsinger

• Felles rammer for endring 
og utvikling

• Bedre brukerorientering

• Forutsigbare 
kostnadsmodeller for 
institusjonene

• Færre fordelingsnøkler

• Brukerbetaling videreføres

https://www.sigma2.no/content/background-information-and-documents

