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Målet med ordningen:

Økt gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt og realisering
av planlagte gevinster. Ordningen skal nå bredt ut, og bidra til å realisere
regjeringens digitaliseringsstrategi og mål om effektiv utnytting av offentlige
ressurser.

Endringer fra 2020

Det er i statsbudsjett for 2021 bevilget 189 millioner kroner til medfinansiering
av digitaliseringstiltak. Potten skal fordeles på to kategorier:
Kategori 1:
Små og mellomstore samfunnsøkonomisk
lønnsomme prosjekt

Kategori 2:
Samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak som understøtter
digitaliseringsstrategien
Strategisk prioriterte fellesløsninger
Tverrgående tiltak (sammenhengende tjenester)

Foreløpig tildeling prosjekt i kategori 2
Søkervirksomhet

Prosjekt/Tiltak

Omsøkt beløp

Helsedirektoratet

Digital behandlings- og
egenbehandlingsplan

Patentstyret

Smart tilgjengelighet, datadeling og
selvbetjening i Altinn 3.0

Brønnøysundregistrene

Forenklet innsamling og formidling
av økonomisk informasjon for
enkeltpersonforetak (ENK)

Kort beskrivelse

Funksjonalitet for helhetlig plan på behandling av pasienter, både fra
helsetjenesten (behandlingsplan) og i pasientens hjem
(egenbehandlingsplan), samt informasjonsdeling på tvers av
41 735 000 behandlere og pasient.
Effektivisere saksbehandlingen til Patentstyret og måten næringslivet
kan få tilgang til, ta i bruk, behandle og dele IPR-data (immaterielle
13 610 623 rettigheter) via Altinn 3.0
Innbyggerorientert tjeneste som tilgjengeliggjør og visualiserer data
for å bedre økonomistyring hos enkeltpersonforetak.
4 441 250
Sum 59 786 873

Digitaliseringsstrategien
Livshendelsen «Alvorlig
sykt barn».

Utvikle fellesløsning.

Livshendelsen «Starte og
drive bedrift».

54,6%

Foreløpig tildeling prosjekt i kategori 1
Søkervirksomhet
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)

DigiROS

Direktoratet for forvaltning
og økonomistyring (DFØ)

Automatisering av
lønnsutbetaling

Folkehelseinstituttet

APIVIS - åpen
statistikkvisning

Sjøfartsdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Direktoratet for forvaltning
og økonomistyring (DFØ)

Prosjekt/Tiltak

Omsøkt beløp

Kort beskrivelse
Digital løsning for risiko- og sårbarhetsanalyser.

Erstatt TS - fase 1
Nytt merkeregister for
reindriften

9 350 000
5 250 000

Ny teknisk programvare (Neptun software) som gjør det mulig å tilrettelegge for samme tjenester i
selvbetjeningsportalen som i DFØ-app.

13 581 200

API for å gjøre data lett tilgjengelig og støtte mer automatisert deling og overføring av
statistikkdata til interne og eksterne systemer og aktører.

15 000 000

Utvikle en ny samhandlingsplattform og fagsystem, digital sammenhengende tjeneste for kundene.

4 000 000

Det nye merkeregisteret skal digitalisere dagens manuelle oppgaver
Intern datakatalog over datasett, løsning for publisering av datasettbeskrivelser til felles
datakatalog og deling av aktuelle åpne datasett.

ANS Datasjø

2 534 891
Sum 49 716 091
Sum total 109 502 964

45,4%

Arbeidsprosess høsten 2021
Ny søknadsrunde med frist 2. august. 79,5 mill. i potten.
Skate AU gir på vegne av Skate synspunkt på
•

kategorisering av søknader

•

om det er noen prosjekter som kan betegnes som prioriterte
fellesløsninger/infrastruktur?

•

erfaringer med søknadsrunden 2021

Digdir anbefalte i fjor høst justering av
retningslinjene
•

Fjerne kravet om at 50% av netto gevinster i andre statlige virksomheter
med gevinster over 5 mill. kroner over tiltakets levetid blir tatt som
budsjettkutt

•

Gjeninnføre krav som i de opprinnelige retningslinjene om involvering av
andre statlige virksomheter der en regner vesentlige gevinster (over 5 mill
kroner over tiltakets levetid). For løsninger som treffer hele offentlig sektor
skal et representativt utvalg virksomheter involveres i utarbeidelse av
søknaden

•

Gevinstrealiseringsplanen som følger sluttrapporten bør ligge til grunn for
departementets vurdering av om og hvordan nettogevinster som følge av
tiltaket skal tas ut. Større avvik i gevinstplanen kan dog ikke aksepteres.

Hovederfaring med retningslinjene:
Kravet om budsjettkutt i andre statlige
virksomheter er for strengt
• De nye retningslinjene påvirker søknadsmassen
•
•
•
•
•

Færre søknader til ordningen
Få søknader i kategori 2
Ingen prosjekter som har gevinster som gir grunnlag for
budsjettkutt i annen statlig virksomhet i 2021
Færre interne gevinster to siste år
Prosjektene retter seg mot kommuner og innbyggere eller
næringsliv

• Ordningen understøtter i liten grad digitaliseringsstrategien
•
•

Uheldig fordeling av søknader mellom kategori 1 og 2
Fellesløsninger vanskelig å gjennomføre innenfor ordningen

Spørsmål til Skate
• Hvilke innspill til endringer i retningslinjene for
medfinansieringsordningen har Skate?
• I denne runden har Skate AU være det rådgivende organet i
søknadsprosessen for medfinansieringsordningen. Kan vi
videreføre at AU er rådgivende på vegne av Skate i
søknadsprosessen?

Forslag til beslutning
• Skate AU, på vegne av Skate, som er det rådgivende organet i
søknadsprosessen for medfinansieringsordningen.
• Digdir løfter saker av strategisk betydning for
Medfinansieringsordningen til Skate ved behov
Eventuelt tillegg:
• Skate mener at kriteriene for medfinansieringsordningen bør
endres i tråd med Digdirs tidligere råd. Digdir vil formidle Skates
råd til KMD.
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