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Masterplan for universitetets IT

• God infrastruktur for IT er vesentlig i arbeidet 
med å nå målene i Strategi2020. UiO skal 
utarbeide en masterplan for IT; et overordnet 
styringsdokument med tydelige føringer for 
konkrete initiativ, prosjekter og satsinger. 

• Fokus på IT i forskning og utdanning, men 
helhetlig plan inkludert administrativ IT og IT 
infrastruktur
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Presenter
Presentation Notes
Klipp fra årsplan



Medlemmer arbeidsgruppa
• Dekan UV Sten Runar Ludvigsen, leder av arbeidsgruppa
• Representant for utdanning, studiedekan Solveig Kristensen, MN, og 

studiedekan Erling Hjelmeng, Det juridiske fakultet
• Representant for forskning, leder av fagrådet for eInfrastruktur, Lex 

Nederbragt og leder av SFF RITMO, Alexander Refsum Jensenius, HF
• Representant for innovasjon, visedekan Kristin Vinje, MN
• Representant for IT-lederne, Willy Syvertsen, SV
• Representant for studentene
• Ekstern, IT-direktør Linköping, Joakim Nejdeby
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eInfrastruktur nasjonal
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Presenter
Presentation Notes
UiOs forskere behov for eInfrastruktur, beregningstjenester, lagringstjenester, programvare og kompetanse, vil øke mye i framtiden og nasjonal eInfrastruktur vil ikke kunne tilby det til alle på UiO, dvs UiO må ha en plan for hvordan dette skal tilbys, dvs masterplanen.



Leveranser fra prosjektmandat - I

• En oppsummering av nåsituasjonen når det gjelder 
universitetets bruk av IT i sin virksomhet

• En oversikt over de viktigste trender og utviklingstrekk: 
– I universitetets bruk av IT i virksomheten
– I sammenlignbare virksomheters IT-bruk
– I teknologisk og tjenestemessig utvikling og andre ytre forhold 

som kan påvirke universitetets IT-bruk
• Visjon og målbilde
• Utfordringer og brukerbehov
• En vurdering av finansieringsbehov og aktuelle 

finansieringsmodeller
• En anbefaling av tiltak for hensiktsmessig og effektiv bruk av IT 

for å nå universitetets mål
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Leveranser fra prosjektmandat – II

• Oppfølging av KDs digitaliseringsstrategi for 
UH-sektoren

• Digitaliseringsstrategi 
• Sourcing strategi
• Veikart for UiOs IKT infrastruktur
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Kartlegging fakultetene

• Bestilling fakultetene/enheter
– Tilgang til IT-infrastruktur for utdanning og forskning 

(nettverk, lagring, beregninger, programvare, data med mer)
– Særlige IT-behov innenfor fakultetets fagområder
– Behov for kompetanse og kompetanseutvikling i ulike 

brukergrupper
– Behov for ulike typer av støtte, veiledning, opplæring og 

tilrettelegging og organisering av denne virksomheten
– Ledelse, styring og organisering av IT i utdannings- og 

forskningsvirksomheten ved fakultetet og på universitetet 
(inkludert forholdet mellom sentralt og lokalt nivå)
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Tentativ tidsplan
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Vedtak rektoratet arbeid Desember 2017  

Budsjettinnspill 2019 Mars 2018  

Leveranse fakultetene status og behov April 2018  

Arbeidsseminarer om IT i forskning og IT i utdanning Mai-juni 2018  

Behandling av forslag i utdanningskomiteen og forskningsdekannettverket September 2018  

Behandling av forslag i dekanmøtet September 2018  

Behandling av forslag i rektoratet September 2018  

Styreseminar diskusjonssak  11.-12. september 2018 

Endeling i utdanningskomiteen og forskningsdekannettverket   

Endelig behandling i dekanmøtet Oktober 2018  

Endelig behandling rektoratet Oktober 2018  

Dokumentfrist   

Dokumentfrist   

Behandle i møte med de ansattes organisasjoner November 2018  

Styremøte vedtak  4. desember 2018 
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Styringsgruppe masterplan for UiOs IT

• Viserektor for forskning og innovasjon Per 
Morten Sandset

• Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin 
Karlsen

• Dekan UV Sten Runar Ludvigsen, leder av 
arbeidsgruppa
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Nettsted for prosjektet

• https://www.usit.uio.no/om/it-
dir/strategi/masterplan/

• Møteinnkallinger og referater
• Lenker dokumenter
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