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Bakgrunn 

Nærhetsmodellens prinsipper 

 Nærhetsmodellen bygger på at beslutninger skal fattes på lavest mulig effektive nivå, og 
brukerinteresser tillegges tung vekt 

 Organiseringen av de administrative tjenester skal følge en desentral modell som 
innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå.  

 Ved stordriftsfordeler, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges 
sentraliserte løsninger.  

 Økt grad av standardisering i administrative tjenester der en helhetlig vurdering tilsier 
dette. 

 Mindre kontroll og rapportering; Oppgavegjennomgangen skal ha som mål å unngå et 
kontrollregime, dominert av rapportering og revisjon 

Hva skal kjennetegne arbeidsmåten i nærhetsmodellen 

 Gjøre mer av det vi allerede gjør bra 

 Arbeidsdeling og samhandling mellom enhetene og LOS skal bygge på systematisk og 
åpen dialog for å avstemme forventninger, behov og servicegrad 

 Samhandle på tvers av fag, nivåer og enheter 

 Åpenhet i prosesser og prioriteringer 

Nærhetsmodellen og IT-organisasjonen 

Implementasjonen av nærhetsmodellen for IT-organisasjonen bygger på Universitetsstyrets 
behandling av tre saker: 

 Ny organisering av USIT, orientering til styret 5. februar 2013  

 Administrative IT-systemer, styrevedtak 27. januar 2012  

 Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet, styrevedtak 23. 
oktober 2012 

IHR organisering og standardisering av IT ved UiO 

For IT-området er nærhetsmodellen beskrevet i universitetsstyrets vedtak av "Organisering og 
standardisering av universitetets IT-virksomhet" 23. oktober 2013: 

1. Bedre organisering og koordinering av fakultetenes og enhetenes IT-virksomhet, tydelig 
rolle- og ansvarsdeling mellom lokal og sentral IT 

2. En forutsigbar og gjennomsiktig prosess for beslutninger knyttet til standardisering og 
prioritering av tjenesteutvikling og oppfølging av brukerbehov 

3. Beskrive og dokumentere grunnlag, rammer og retningsvalg for universitetets IT-
virksomhet 



Oversikt over IT-virksomheten 

De ulike delene av IT-virksomheten og hvordan de henger sammen er illustrert i figuren 
nedenfor. Her er grunnlaget for virksomheten samlet i “Infrastruktur”-boksen, mens tjenestene 
og ressursene er delt mellom de som alle benytter (“Fellestjenester (‘Basis IT’)) og tjenester som 
primært benyttes innenfor hovedområdene i universitetets virksomhet. 

 

Tiltak på overordnet nivå: 

 Forskning og formidling:  
o Arbeidsgruppe nedsatt og i arbeid 

 Utdanning, undervisning og studier:  
o Arbeidsgruppe nedsatt og i arbeid 

 Administrative og tekniske tjenester:  
o Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT 

 Fellestjenester (“Basis IT”):  
o IT-ledernettverket og prosess for oppfølging av brukerbehov 

 Infrastruktur:  
o IT-ledernettverket og IT-direktørens ansvar 

Nærmere om tiltakene 

1: Organisering og koordinering 

Igangsatt arbeid på området: 

 IT-leder/-koordinator ved alle fakulteter og enheter 

 IT-ledernettverk 

 IT-tilsatte ved grunnenhetene 

 Veiledende stillingsbeskrivelser for rollene som:  
o IT-leder/-koordinator 
o IT-tilsatte med ansvar for støtte- og driftstjenester ved grunnenhet 



 Samarbeids- og samhandlingsarenaer 

 Opplæring, informasjon og dokumentasjon 

 Audiovisuelt utstyr i undervisningsrom og andre rom 

Dette settes i verk i samarbeid mellom USIT og fakulteter/enheter der målet er å utvikle en 
omforent forståelse av roller, ansvar og oppgaver knyttet til de ulike tiltakene på området. 

 Gjennomføre møter m/ledelsen ved fakulteter og andre enheter der dette er et tema 

 Fellesmøte mellom IT-ledernettverket og fakultetsdirektørene for evaluering 

 Audiovisuelt nettverk opprettes for koordinering mellom enhetene og USIT 

2: Standardisering, prioritering og beslutninger 

Igangsatt arbeid på området: 

 Styrevedtaket om organisering og standardisering redegjør for krav til 
beslutningsprosess når det gjelder standardisering og tekniske valg på IT-området 

 Det er utarbeidet forslag til retningslinjer og rutiner for behandling av brukerbehov 

 Det er nedsatt to arbeidsgrupper med bred deltakelse fra fagmiljøene med oppdrag å 
foreslå organisering av IT-støtte til henholdsvis forskning og utdanning 

Tiltak: 

 Tiltak for en forutsigbar og gjennomsiktig beslutningsprosess diskuteres på møtene 
m/ledelsen ved fakulteter og andre enheter 

 Retningslinjer og rutiner for behandling av brukerbehov diskuteres på møtene 
m/ledelsen ved fakulteter og andre enheter 

3: Grunnlag, rammer og retningsvalg 

Igangsatt arbeid på området: 

 Strategi for universitetets IT-virksomhet (denne er satt på vent, i stedet arbeides det med 
forslag til IT-relaterte satsinger og tiltak i universitetets årsplan for 2015-17) 

 Revisjon av IT-sikkerhetshandbok for Universitetet i Oslo 

 Nytt IT-reglement 

 Arkitektur- og integrasjonsrammeverk 

 Tjenestekatalog 

Tiltak: 

 Arbeidet gjennomføres etter plan, resultatet legges fram for universitetsdirektøren, IT-
ledernettverket og fakultetsdirektørene 


