
Vedtak 18/19:  
Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført, under forutsetning av at innspillene fra UHR 
implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 fordeles på statlige UH-
institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Engangsinnbetalingen i 2021 
vurderes av Digitaliseringsstyret våren 2020 med bakgrunn i behov og oppnådde resultater, men 
med minimum på 37,5 millioner kroner. Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en 
vurdering av om lokale behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller 
enn å gjennomføres lokalt. Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra 
fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. 
Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og 
ressursbruk. 
 
Innspillene fra UHR med oversikt over tiltak: 

Innspill  Tiltak 
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 

  
Felles porteføljestyring 
etableres 
Følges opp regelmessig i 
Digitaliseringsstyret 
Se sak XX/19 

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

Vedtak 18/19 

Tilrår fordelingsnøkkel etter omsetning (modell A).  Vedtak 18/19 

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. 

 
Følges opp i 
porteføljestyring 
Se sak 50/19 

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

 
Evaluering starter 2023 

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.   

 
Brev sendt til 
institusjonene, se sak 
30/19 

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

 
Arbeid pågår med 
avklaringer 

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

 
Arbeid starter 2020Q1 
Bakgrunn: forprosjekter 
og porteføljestyring 

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

 Oppstart 2020Q1 
Bakgrunn: arbeid med 
utkast til avtaler med 
gjennomføringsansvarlig 

 
 
 


