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Policy for felles investeringsmidler 

1 Formål 
Formålet med felles investeringsmidler er å bidra til realisering av strategier og handlingsplaner for sektoren.  

2 Gyldig for 
Denne policyen omfatter felles investeringsmidler. Felles investeringsmidler er finansiering fra de 21 
universitetene og høyskolene.  

3 Føringer og prinsipper 
Skissen under beskriver beslutningspunkter for felles investeringsmidler. 
 

 
 
 
 
Vedtak av ramme 
Digitaliseringsstyret beslutter årlig ramme for felles investeringsmidler, og treårig finansieringsplan for midlene 
(ramme år 1 + estimat år 2 + estimat år 3). Den treårige finansieringsplanen er en del av langtidsplanen, som 
revideres årlig.  
 
Vedtaket om årlig ramme fattes basert på strategier og handlingsplaner for sektoren og langtidsplan for tiltak. 
Vedtaket skal fattes tidsnok til at det kan tas med i virksomhetenes budsjettprosess for det kommende året.  
 
Fordeling av ramme 
Andel av årlig sum som den enkelte høyskole og universitet skal innbetale følger av institusjonens relative 
bevilgning det foregående året.  
 
Sikt legger frem anbefalt finansieringsramme for Digitaliseringsstyret.  
 
Digitaliseringsstyret har delegert mandatet for å tildele felles investeringsmidler til tiltak til porteføljestyrene. 
Dermed har porteføljestyret også ansvaret for å fastsette gjennomføringsansvarlig institusjon og den øvrige 
oppfølging av økonomi, kvalitet og kontroll.  
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Etter vedtak om tildeling til tiltak, skal det inngås avtale som tydeliggjør premissene for bruk av midler, samt 
krav til styring og kontroll. Kravet om avtale gjelder også når Sikt er gjennomføringsansvarlig virksomhet.  
 
Avtalen signeres av leder for porteføljestyret og gjennomføringsansvarlig institusjon. Leder for porteføljestyret 
er godkjenner for måloppnåelse og utbetaling av felles investeringsmidler.  
 
Sikt har ansvaret for å legge frem forslagene om finansieringstildeling og/eller koordinere fremleggelse for 
porteføljestyrene. Koordineringen skjer i samarbeid med gjennomføringsansvarlig institusjon. Sekretariatene 
for porteføljestyrene har også ansvar for å påse inngåelse og oppfølging av avtale.  
 

Gjennomføringsansvarlig institusjon 
Gjennomføringsansvarlig institusjon kan være universiteter, høyskoler eller fellesaktørene (Sikt, HK-Dir). 
Gjennomføringsansvarlig har ansvaret for at tiltaket blir gjennomført i tråd med vedtaket.  
 

Metode og kvalitetskontroll 
Foretrukket organisering av tiltak finansiert med felles investeringsmidler er kontinuerlig produktutvikling i 
linjen. Tiltak kan likevel være organisert som prosjekter. Hvilken organisering og metode som benyttes påvirker 
ansvar og rammeverk for styring og kontroll, og skal være beskrevet i avtalen for bruk av midler.  
 

Det er en forutsetning for bruk av midler at gjennomføringsansvarlig følger økonomiregelverket og andre 
regulatoriske krav til styring og kontroll.  
 

Prosedyrer som tilhører policyen 

Beslutningsfullmakt for prosedyrer for felles investeringsmidler er delegert til Sikt.  


