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Sak 10/2022 Medfinansieringsordningen 2022 – Orientering og strategiske utfordringer
Historikk/bakgrunn
I mars 2021 ved behandling av den årlige saken om medfinansieringsordningen i Skate-sak 24/21
besluttet Skate bl.a. følgende:
• Saka om medfinansieringsordninga bør leggjast fram for Skate også framover, minimum som
ei orienteringssak/drøftingssak med fokus på strategiske utfordringar, men der Skate og kan
bli orientert om innstilling/vedtak og grunngjeving.
Medfinansieringsordningen ble opprettet i 2016 for å bidra til økt gjennomføring av
samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter og realisering av gevinster.
For å bidra til økt realisering av gevinster, ble det i 2017 innført et krav om at 50 pst. av netto gevinster
i søkervirksomheten skal realiseres i form av reduksjon i fremtidige budsjettrammer, på grunnlag av en
fastsatt gevinstrealiseringsplan. I 2020 ble målet med ordningen utvidet til også å understøtte
digitaliseringsstrategien og mål om effektiv utnyttelse av offentlige ressurser. Det ble samtidig innført
et krav om at 50 pst. av netto gevinster i andre statlige virksomheter (over en gitt størrelse) også skal
realiseres i form av budsjettkutt.
Retningslinjer for ordningen fastsettes av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digdir har
tidligere anbefalt endringer i retningslinjene. Skate har støttet Digdirs forslag, men også gitt råd om
endring i innretningen på ordningen, se omtale i Skates erfaringsrapport for 2021.
Forslag til beslutning:
• Skate mener at retningslinjene for medfinansieringsordningen bør endres i tråd med Skates
råd i dette møtet.
Presentasjon av saken
Orientering om mulige endringer i rammene i forbindelse med RNB 2022
I 2022 var tilsagnsrammen for medfinansieringsordningen opprinnelig 190,6 mill. kroner. I forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringen å redusere rammen med 60 mill. kroner.
Tilsagnsrammen blir med dette forslaget redusert til 130,6 mill. kroner i 2022. Begrunnelsen for
nedtrekket er frigjøring av midler til andre tiltak.
Orientering om søknadsmasse og foreløpige tildelinger for 2022
Tilsagnsrammen for 2022 skal i henhold til gjeldende retningslinjer fordeles på to kategorier:
1) Små og mellomstore digitaliseringstiltak
2) Tiltak som understøtter digitaliseringsstrategien
a. Strategisk prioriterte fellesløsninger
b. Tverrgående tiltak (sammenhengende tjenester)
Antall søknader har variert over tid. Innen søknadsfristen 21. mars 2022 har Digdir mottatt 19
søknader. Prosjektene søker om totalt 402,4 mill. kroner i medfinansiering. Fordelingen er:
• Kategori 1: 11 prosjekter søker om totalt 104,6 mill. kroner
• Kategori 2: 8 prosjekter søker om totalt 297,7 mill. kroner
Digdir kommer i løpet av juni til å gi foreløpig tilsagn innenfor tilsagnsrammen. Søknadsbehandlingen
er noe forsinket som følge av regjeringens endringsforslag i RNB 2022, jf. over. Skates arbeidsutvalg
vil bli orientert om foreløpige tildelinger. Endelige tilsagn blir gitt medio august etter at søkere har
levert forpliktende gevinstrealiseringsplan.
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Orientering om arbeidet med nye retningslinjer
A-2 Norge AS har på oppdrag for KDD gjennomført en evaluering av medfinansieringsordningen, se
oppsummering av anbefalingene i vedlegg 1. Hele evalueringsrapporten ligger her. Rapporten ble
levert til Kommunal- og distriktsdepartementet 1. desember 2021.
KDD vurderer endringer i retningslinjene for medfinansieringsordningen, blant annet i lys av
evalueringsrapporten fra A-2 Norge AS. Et diskusjonsutkast til nye retningslinjer vil bli forelagt
embedsgruppen for IKT. Deretter vil forslaget forelegges departementene, før regjeringsbehandling.
Nye retningslinjer vil bli omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.
Forslag til strategisk diskusjon i Skate-møtet
I Skate-møte 15. juni 2022 foreslår Digdir at Skate diskuterer i hvilken grad de er enige i anbefalingene
i evalueringsrapporten fra A-2 Norge AS, se vedlegg 1. A-2 Norge AS vil innledningsvis kort
presentere sine anbefalinger.
Anbefaling fra Skates arbeidsutvalg
Skates arbeidsutvalg (AU) har diskutert saken. AU mener Skate bør tilrå alternativ 2 i
evalueringsrapportens forslag til endringer i "Målet med medfinansieringsordninga":
• «Sekundært, kan man velge å spisse ordningen mot en av kategoriene. I så fall bør kategori 2
prioriteres for å understøtte Digitaliseringsstrategiens formål knyttet til strategisk prioriterte
fellesløsninger og sammenhengende tjenester. Vi er oppmerksomme på at dette vil føre til at
ordningen vil favne om et mindre omfang av prosjekter og virksomheter enn i dagens
ordning.»
Når det gjelder forvaltningen av ordningen anbefaler AU at den bør gjøres mer fleksibel slik
evalueringsrapporten foreslår og Skate tidligere har anbefalt. AU mener også at Skate bør involveres i
utformingen av de endelige fremtidige retningslinjene og forvaltningsregimet.
AUs anbefaling til Skate er basert på Skates tidligere råd og ligger i vedlegg 2. Det vises her også til
Skates tidligere råd om å fjerne kravet om budsjettkutt i medfinansieringsordningen. Dette er også en
av anbefalingene i evalueringsrapporten fra A-2, jf. vedlegg 1.
Vedlegg:
• 1. Evalueringsrapportens anbefalinger
• 2. Skates AUs anbefaling til Skate

--Saken vil bli framlagt av A-2 og Digdir
Saksframlegget er utarbeidet av Digdir
Oslo, 09.05.2022
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