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Status arbeid med handlingsplan og porteføljestyring 

Bakgrunn 
I møtet 11.04.2019 tilrådde Digitaliseringsstyret at handlingsplanen legges til grunn for videre 
arbeid med digitalisering. Med bakgrunn i Digitaliseringsstyrets innspill til utkastet til 
handlingsplan som ble behandlet i møtet, ferdigstilte Unit og en redaksjonskomite bestående 
av fagutvalgsledere handlingsplanen. Handlingsplanen (versjon 1.0) ble oversendt 
Kunnskapsdepartementet 20.5.2019, og ble offisielt lansert av statssekretæren på 
Digitaliseringskonferansen 4.6.2019. 
 
Godkjent handlingsplan markerer en viktig milepæl i digitaliseringsarbeidet, og utgjør et skifte 
fra planlegging til gjennomføring på overordnet nivå. I handlingsplanens kontekst innebærer 
dette å konkretisere initiativer som bidrar til realisering av handlingsplanens målbilder 
innenfor vedtatte prioriterte satsningsområder.  
 
Digitaliseringsstyret utøver porteføljestyring og beslutter hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres og hvilke fellestjenester som etableres. Hovedfokus i digitaliseringsarbeidet 
siden forrige møte har derfor vært på å konkretisere tiltak/prosjekter for å realisere de 
strategiske satsningene i handlingsplanen, og samtidig etablere en hensiktsmessig og effektiv 
porteføljestyringsprosess. Dette har vært gjort i nært samarbeid med institusjonene og 
aktørene som inngår i styringsmodellen som sikrer at Digitaliseringsstyret får forelagt godt 
forankrede og tilstrekkelig utrede prosjektforslag for prioritering og beslutning.  
 
Vurdering 
Til dette møtet i Digitaliseringsstyret fremmes det ett prosjekt for inntak i nasjonal 
prosjektportefølje med tilhørende forslag til felles finansiering (Arbeidslivsportalen, egen 
vedtakssak). Videre vil det bli orientert om fem prosjekter som er fremmet og anbefalt 
igangsatt av fagutvalgene (egen orienteringssak). Disse prosjektene er i tidligfaser (konsept- 
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eller planfase), og fullstendig grunnlagsdokumentasjon for prioritering og beslutning mht. bruk 
av felles finanseringsmidler foreligger derfor ikke i denne omgang.  
 
De aktuelle prosjektene har blitt identifisert og konkretisert etter en bred, men samtidig rask 
prosess som involverer fagutvalgene, UH-IT, BOTT og de enkelte institusjonene. Det er forsøkt 
å sikre en god balanse mellom handlingsplanens ulike områder i prosessen.  
 
Kostnadsestimater for de aktuelle prosjektene foreligger ikke, men første overordnede 
kostnadsoverslag tilsier at summen av mulige nye fellestiltak overstiger den avsatte rammen 
for felles finansieringsmidler i 2020. Foreliggende fremdriftsplaner for prosjektene tilsier at 
Digitaliseringsstyret i neste møte (november 2019) må gjøre en prioritering av fellestiltak på 
tvers av handlingsplanens satsingsområder.  
 
En viktig premiss som er lagt til grunn i arbeidet med å etablere porteføljestyringsprosessen er 
at Digitaliseringsstyret skal kunne behandle forslag til nye prosjekter/tiltak i 
digitaliseringsporteføljen kontinuerlig gjennom året, i utgangspunktet i de 4-5 årlige møtene. 
Dette for å sikre en rask, fleksibel og porteføljestyringsprosess mer tilpasset smidig 
utviklingsmetodikk enn tradisjonelle årlige porteføljestyringsprosesser.    
 
I arbeidet med å etablere en effektiv og forutsigbar porteføljestyringsprosess foreslås det at 
porteføljebeslutningene tas med utgangspunkt i en helhetlig og enhetlig vurdering av i hvilken 
grad prosjektene oppfyller følgende kriterier: 
  

• Bidrar til forbedret sluttbrukeropplevelse  
• Pålagte oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet (må-tiltak) 
• Bidrar til måloppnåelse for digitaliseringsstrategien og andre førende dokumenter, 

herunder politiske føringer. Understøtter realisering av strategiske satsinger i 
handlingsplanen for planperioden 

• Skaper gevinster for sektoren i form av delte investeringskostnader, stordriftsfordeler, 
gjenbruk/sambruk, bedre forhandlingsposisjon, kompetansedeling mv. 

• Sikrer en balansert portefølje  
• mellom handlingsplanens satsningsområder 
• gjennomføringskapasitet 

 
I møtet vil det bli gitt en kort presentasjon av hvordan arbeidet med å komme frem til mulige 
nye prosjekter i digitaliseringsporteføljen har blitt gjennomført, sett i lys av vedtatt 
styringsmodell og styringsprosesser. Med bakgrunn i denne orienteringen er det ønskelig med 
Digitaliseringsstyrets innspill til videre arbeid med å etablere porteføljestyringsprosessen, 
herunder arbeid med prioriteringskriterier for porteføljestyringen. Porteføljestyringsmodellen 
med beskrivelser av prosessene og kriteriene vil bli presentert og behandlet i neste møte 
(november) i Digitaliseringsstyret. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar status i arbeidet med handlingsplan og porteføljestyringen til 
orientering.  
 
Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet med å utarbeide 
prioriteringskriterier for porteføljestyringen. 
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Vedlegg: 
Sak 29 - Vedlegg 29A - Porteføljestyring status til DS 
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