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Samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit   

Bakgrunn 
Institusjonene bidrar til finansiering av fellestjenester i Unit og Uninett gjennom flere 
innbetalinger. En samlet oversikt over større innbetalinger fra institusjonene, viser utvikling i 
betalingsforpliktelsene til institusjonene etter etablering av Unit.   
 

1. Prisvarsel 2020 - tjenester finansiert gjennom brukerbetaling fra sektoren.  
2. Felles investeringsmidler - innbetaling fra sektoren til felles midler for samfinansiering 

av porteføljen for digitalisering vedtatt i Digitaliseringsstyret. 
3. Bidrag til enkeltstående initiativ som vedtas finansiert som fellestiltak. Vedtak om 

finansiering av videre utvikling og forvaltning av Arbeidslivsportalen i 2019 er 
eksempel på et slikt enkeltstående initiativ.  

Årlig varsles prisendringer i et forhåndsvarsel fra Unit og Uninett til sektoren. Totalt har Unit 
sendt forhåndsvarsel om innbetaling for 26 tjenester til 160 kunder på totalt kr 166 mill. I 2019 
ble det på samme tidspunkt varslet om kr 144 mill.  
 
UH institusjonene skal etter vedtak i Digitaliseringsstyret bidra med kr 37,5 mill. til finansiering 
av felles portefølje. Ref. vedtak 18/19 og sak 32/19.  
 
I 2020 skal hver av UH-institusjonene bidra til finansering av Arbeidslivsportalen, ref. vedtak 
(32/19). 
 
  
Vurdering 
UH institusjonene etterspør informasjon om deres samlede bidrag til finansiering av Unit, 
begrunnelsen for samt disponering av den varslede prisøkningen i tjenestene. Pris på Units 
tjenester fastsettes etter drøfting med prioriteringsråd, konsortiet eller tilsvarende 
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brukermedvirkningsfora på tjenestenivå. Unit har for 2020 i hovedsak videreført pris- og 
kostnadsfordelingsmodeller fra 2018.  
 
Unit jobber med en forbedring av prosessene for prisfastsettelse og forhåndsvarsling. 
Prisvarslet for 2020 er første gang Unit sender ut et samlet prisvarsel for alle tjenester. 
Innføring av en felles tjenestestyringsmodell fra 2020 vil bidra til ytterligere forbedring ved 
mer formell behandling av prisfastsettelse samt at vi får mer enhetlige måter å fordele 
kostnadene på. Det er også et mål om tidligere varsling fra budsjettåret 2021.  
 
Unit vil i møte redegjøre for større prisendringer ved en gjennomgang pr. tjeneste. 
Unit vil også vise for samlet utgiftsvekst pr. institusjonene i en tabell. 
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i videre forbedring 
av prosesser. 
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