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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)



Dilemmaer og løsninger for UiO:IT
• Vår konkurranseevne må videreutvikles – større investeringer 

helt avgjørende (jf lansering av MatNat strategi i går)

– Dilemma: Hvem betaler for hva? Investeringsplan er helt avgjørende.

• Problemanalyse av fakultetene 
– For lite IT som er forskningsnær
– For lite IT som er utdanningsnær

• IT-labmiljøer ved enhetene: ansvars- og arbeidsdeling 
• Forskning og utdanning: domeneavhengig og domenespesifikk
• Mulig løsning: modellere forskningsorganisering – hub/node 

strukturer som øker fra få (5) til 15-20. 



Sentra med store IT-behov
• LCBC (SV) – EU prosjekt – Hjerneforskning
• NCGC (Matnat/Medisin) - Kreftforskning
• Evir (UV) – Videobasert forskning
• Norment (Medisin) – Mentale lidelser
• Psykologisk Instiutt (SV) – psykologi forskning og utdanning
• BigInsight (MatNat) – (bio) statistikk
• Rosselandsenteret (Matnat) – solfysikk
• Hylleraas (Matnat) – kvantekjemi
• Elixir (Matnat) – bioinformatikk
• CSE (Matnat) – utdanning
• HEP (Matnat) – høyenergifysikk (CERN)



Viktigste element i IT-basert forskningsstøtte ved UiO
• Beregningstjenester(HPC)
• Lagring
• Visualisering
• Datainnsamling
• Avansert brukerstøtte (AUS)
• Forskningsnær spesialkompetanse innen IT
• Støtte til søknadsskrivning
• Målrettet kursing
• Maskinlæring / Kunstig intelligens
• Utvikling av spesialløsninger



Utfordringer med IT-støtte til Forskningen ved UiO
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Dagens behov

Sigma2 leverer UiO må levere selv

Ansvarsgrense Behov i nær fremtid

Dagens leveranse ved UiO

Gap i UiOs leveranse i morgen
Gap i dag



Finansiering

• Dagens situasjon
– Lokal-IT finansieres over enhetenes budsjetter
– Sentral IT finansieres av rammetildeling, satsinger og salg 

av tjenester
• Prioritering/omprioritering må til for å dekke kartlagte 

behov
• Behov for å etablere en ny finansieringsmodell?

– Struktur for å finansiere og realisere beslutninger i 
Strategisk styringsgruppe UiO:IT

– Bruk av insentiver for å få til endringer



Styring og organisering
I dag
• Lokal-IT organisert og styrt av fakultetene 
• USIT organisert som en administrativ avdeling
• USIT har fagansvar, men ikke personalansvar

Fremtidig behov:
• Utvikling: IT en integrert del av forskning og 

utdanning
• Lokal-IT dekker ikke behov
• USIT for langt unna



UiO:IT – styring og organisering



Problemanalyse: mulig løsning

• Hub-node nettverkene 
– Faglig miljø 
– Levering av tjenester
– Ekspandere med prinsipp 

om en viss nærhet
– Mulig løsning også for å 

samle ressurser om noen 
satsninger innenfor 
utdanningen 
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Diskusjon  

• Med dette som utgangspunkt inviteres universitetsstyret 
til en diskusjon om dilemmaer og problemområder som 
arbeidet hittil har avdekket:
– Gir bakgrunnsnotatet et godt bilde på de mulighetene og 

utfordringer IT gir for Universitetet i Oslo?
– Er det særlige områder som styret ønsker utdypet til neste 

møte?
– Er de foreslåtte organisatoriske og faglige grepene i forhold 

til styring, organisering og finansiering i notatet 
tilstrekkelige?




	Masterplan for universitetets IT�
	Kartlegging fakultetene
	Dilemmaer og løsninger for UiO:IT 
	Sentra med store IT-behov
	Viktigste element i IT-basert forskningsstøtte ved UiO
	Slide Number 6
	Finansiering
	Styring og organisering
	UiO:IT – styring og organisering
	Problemanalyse: mulig løsning
				Ui0:IT
	Diskusjon  
	Slide Number 13

