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Operasjonalisering av finansieringsmodellen 

Bakgrunn 
Finansieringsmodell for investeringer ble vedtatt sammen med handlingsplanen 11.4.2019, 
med en innbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 for de 21 statlige universitetene og 
høyskolene under Kunnskapsdepartementet. Felles forpliktelse er etablert gjennom vedtak i 
Digitaliseringsstyret, som omtalt i statsbudsjettet for 2020.  

UHR gav en rekke innspill til finansieringsmodellen i brev av 13.3.2019, og disse skal ivaretas 
samtidig som fremdrift i Digitaliseringsstyrets arbeid med å etablere en felles portefølje 
kan opprettholdes. Se vedlegg for status på arbeid med innspillene.  

Porteføljens investeringer finansieres av den rammen som er satt av Digitaliseringsstyret. 
Felles porteføljestyring etablerer et rammeverk for hvilke aktører som i henhold til 
godkjent prosjektdokumentasjon, får tilsagn om tildeling av fellesmidler og blir 
gjennomføringsansvarlig virksomhet. Fordeling av prosjekter og gjennomføringsansvarlig 
virksomhet vil ligge til grunn for scenarier og videre arbeid med operasjonalisering av 
finansieringsmodell.  

Vurdering 
Unit har i etterkant av Digitaliseringsstyrets møte 28.08.2019 videreført arbeidet med 
avklaringer knyttet til innbetalinger av felles investeringsmidler. Organisering av felles 
investeringsmidler innenfor Unit som direktorat reiser en rekke problemstillinger knyttet til 
mva., behov for avtaleverk og regnskapsføring. Forutsetningene viser at det bør utarbeides 
bindende avtaler om 

• Engangsinnbetalinger (regnskapsføring som langsiktig gjeld)
• Tilkoblingsavgift (inkludert avklaringer rundt mva.)
• Utbetaling til gjennomføringsansvarlig aktør (inkludert avklaringer rundt mva.)
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Unit som regnskapsfører for prosjekter finansiert med felles midler medfører uprøvde 
løsninger for regnskapsføring, rapportering og behov for felles avklaringer med UH-
institusjonene (ref. Dok. 1 2018 om balanseføring av programvare som eiendeler). 
 
Det er behov for etablering av avtaler med gjennomføringsansvarlig for hvert prosjekt, og 
avklaring av eierskapsforhold til prosjektleveranser. Avtaler med gjennomføringsansvarlig bør 
utformes slik at det gir riktige insentiver for gjennomføringsansvarlig.  
  
Avklaringene har dokumentert at kompleksiteten i finansieringsmodellen er 
høy, gjennomføringsrisikoen betydelig, samt at ordningen vil medføre varige 
forvaltningskostnader. Unit vurderer kompleksiteten så stor at det bør vurderes andre 
modeller som kan være tjenlige for samarbeidet i UH-sektoren. Ved valg av 
finansieringsmodell bør hensynet til enkelthet, styrbarhet og effektivitet, ses i sammenheng 
med målet om samstyring i sektoren. Effektive og forutsigbare prosesser i porteføljestyring og 
tjenestestyring i regi av Digitaliseringsstyret kan oppnås ved andre forpliktende ordninger for 
finansiering.     
 
Samtaler med andre nasjonale aktører i Skate-samarbeidet peker på tilsvarende 
problemstillinger med kompleksitet for samfinansiering. Regjeringens digitaliseringsstrategi for 
offentlig sektor varsler at regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i 
nye digitaliseringstiltak. Denne vurderingen vil ta for lang tid i forhold til behovene for 2020 og 
2021, og det må derfor etableres midlertidig ordning som tidligere vedtatt for 
investeringsmodell.  
 
Unit ser på alternative modeller som kan redusere forvaltningskostnadene og kompleksitet, 
blant annet mulighet for betaling direkte fra UH til gjennomføringsansvarlig institusjon etter 
vedtak i Digitaliseringsstyret. Dette innebærer at ordningen med felles investeringsmidler 
endres vesentlig fra å ha en innbetalt arbeidskapital til å gjøre investeringer etter forbruk i 
prosjekter i samsvar med felles vedtak. 
 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt av UHR er informert om situasjonen.   
 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar informasjon om operasjonalisering til orientering. Unit tar innspill med 
i videre arbeid.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 49A - Føringer fra UHR med status for hvert punkt
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