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Høringsdokument  

Organisering av nettarbeidet 
 

I forbindelse med prosjektet Internt handlingsrom (IHR) har det vært nedsatt en plangruppe med 
underliggende arbeidsgruppe som i 2012 har kartlagt hvordan organisasjonen utvikler og forvalter 
innholdet på UiOs nettsider. Gruppene har også gjennomført en evaluering av roller og ansvar knyttet til 
nettstedet. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av to nettredaktører fra fakultetsnivået og nettredaktør ved UiO. Resultatet av 
arbeidet har vært behandlet i en plangruppe og en utvidet plangruppe. 
Plangruppen har bestått av 10 medlemmer fra ulike deler av organisasjonen: institutt, fakultet og 
Sentraladministrasjonen samt en representant fra fagforeningene.  Utvidet pIangruppe har bestått av 
ytterligere ni medlemmer. Til sammen har gruppene dekket alle fakulteter, Universitetsbiblioteket og 
museene.  
Kartleggingene har involvert ansatte fra alle nivåer og så å si alle enheter. 
 
Følgende områder er behandlet: 

a) Kartlegging og evaluering av roller, ansvar og arbeidsoppgaver fordelt mellom institutter, fakulteter 

og Sentraladministrasjonen.   

b) Kartlegging av arbeidsprosesser knyttet til oppretting og vedlikehold av nettsider 

c) Samspill mellom nettorganisasjonen og annet kommunikasjonsarbeid 

d) Kompetansekrav til ny organisasjon 

Avklaring av systemeierskapet, inkludert avklaring av nettredaktørs ansvar for andre applikasjoner, ble besluttet 

løftet ut av mandatet tidlig høsten 2012, og håndteres videre i linjeorganisasjonen via Strategisk 

koordineringsgruppe for administrativ IT.  
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Universitetsstyret vedtok 23. oktober 2012 at administrasjonen ved UiO skal utvikles i retning av 
«nærhetsmodellen». Forslagene plangruppen presenterer følger nærhetsmodellen: oppgaver med 
stordriftsfordeler foreslås samordnet, mens fagnære oppgaver fortsatt skal ligge lokalt.  
 
Universitetsdirektøren ber høringsinstansene om tilbakemelding på den fremlagte rapporten og ber 
spesielt om tilbakemelding på følgende: 
 
A. Enhetenes synspunkter på innføring av de tre prinsippene som foreslås: 

1. Ambisjonsnivå og prioriteringer defineres og differensieres. 
 

2. Ansvar og oppgaver differensieres på ulike nivåer i organisasjonen.  
Herunder enhetenes syn på fordelingen av oppgaver mellom nivåene (inkludert arbeidsdelingen mellom 
Kommunikasjonsavdelingen og Studieavdelingen knyttet til studieinformasjon), forslaget til nye roller og 
oppgaver i den nye organisasjonen og forslaget til minimum kompetansekrav for de ulike nivåene.  
 
Universitetsdirektøren ber også enhetene drøfte bruken av redaktørbegrepet. På hvilket nivå i 
organisasjonen bør begrepet brukes og/eller bør det innføres alternative stillingsbetegnelser? 

 
3. Arbeidet med kommunikasjon på nett knyttes tettere til linjen. 

 
B. Enhetenes synspunkter på planguppens anbefalinger knyttet til  

 kunnskapsressurser på nett 

 nettredaktørens ansvar for nettsteder UiO deltar i, men ikke eier alene 

 hvordan man sikrer en nettorganisasjon som samspiller med annet kommunikasjonsarbeid 
 
Vi ber om at høringsuttalelser er oss i hende senest fredag 15. mars 2013. 

 

Med hilsen 

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 

universitetsdirektør     Ingar Pettersen 

       prosjektdirektør 
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