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Oppfølging av masterplan for universitetets IT 

Utarbeiding av Masterplan for universitetets IT er ett av seks virksomhetsovergripende tiltak i 
universitetets årsplan for 2019-21. Universitetsstyret har blitt orientert om arbeidet på styremøtene 13. 
april 2018 (D sak 3) og 5. februar 2019 (D sak 2). 

Arbeidsgruppa, ledet av dekan ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet Sten Ludvigsen, leverte 
rapporten “Masterplan for universitetets IT” med anbefalinger til universitetsdirektøren 1. april 2019. I 
framleggsnotatet oppsummeres arbeidsgruppas anbefalinger samt at selve masterplanen er vedlagt 
saken.  

Arbeidsgruppas funn og analyser har underveis i arbeidet vært åpent tilgjengelig for universitetets 
ansatte og studenter og diskutert i møter med universitetsledelsen, i dekanmøtet, IT-ledernettverket og 
andre fora. Det har vært informert om arbeidsgruppas arbeid på IDF-møter med tjenestemanns-
foreningene. Arbeidsgruppa har gjennom dette og på andre vis fått innspill og synspunkter som er tatt 
inn i masterplanarbeidet. 

Hovedproblemstillinger i saken 
Arbeidsgruppa har på basis av sine funn og analyser utarbeidet overordnete anbefalinger innenfor 
følgende områder: 

 Strategisk innretting av IT-virksomheten
 IT-kompetanse- og -ferdighetsutvikling
 Fag/domenenær IT-støtte og plattformer for forskning og utdanning
 Koordinerings- og prioriteringsorganer for universitetets IT-virksomhet
 Organisering av IT ved Universitetet i Oslo
 Finansiering av IT på Universitetet i Oslo
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Forslag til vedtak: 
Styret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av Masterplan for univer-
sitetets IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter: 
 
1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT-
virksomhet, bestående av: 

 Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)  
 Strategiske koordineringsgrupper for: 
 IT i forskning 
 IT i utdanning 
 Administrativ IT 

De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksis-
terende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget som 
nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandatene må 
beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt ansvar for 
forvaltning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordineringsgruppene skal 
være rådgivende for universitetsledelsen. 

2. Det opprettes et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-
virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og utdanning, inngår. I prosjektet vil 
fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i 
forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og 
endring av arbeidsprosesser.  

3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverksettes med virkning fra 
budsjettåret 2021.  

 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Lars Oftedal 
IT-direktør 

 
 
Vedlegg: 
 
 Notat vedrørende masterplan for universitets IT med tilhørende vedlegg: 
 Arbeidsgruppas rapport “Masterplan for universitetets IT” overlevert universitetsdirektøren 

1. april 2019 med følgende vedlegg: 
 Kartlegging av ressursflyt i universitetets IT-virksomhet (unntatt offentlighet etter § 14) 
 Finansiering og finansieringsmodeller 
 Arbeidsgruppas nettsted (https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/) 
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Oppfølging av Masterplan for universitetets IT 

Bakgrunn: 
Utarbeiding av Masterplan for universitetets IT er ett av seks virksomhetsovergripende tiltak i 
universitetets årsplan for 2019-21: 

“UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende forskning 
og utdanning.” I årsplanen stilles det følgende forventninger om resultater i løpet av 2019: 

 Masterplan for IT følges opp og gir føringer for UiOs IT-virksomhet 
 Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktivitet 
 Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering av IT-investeringer og drift innen 

forvaltning, utdanning og forskning” 

Arbeidsgruppa som ble oppnevnt i desember 2017 har analysert og kartlagt en rekke tema med 
utgangspunkt i det opprinnelige mandatet og årsplantiltaket. Med hovedvekt på forskning og 
utdanning er trender og utviklingstrekk analysert, status og framtidige behov på området ved 
fakulteter og andre enheter kartlagt, og det er innhentet informasjon om hva sammenlignbare 
institusjoner gjør på området. 

Arbeidsgruppas funn og analyser har vært diskutert i møter med universitetsledelsen, i dekanmøtet, 
IT-ledernettverket og andre fora. Det har vært informert om arbeidsgruppas arbeid på IDF-møter med 
tjenestemannsforeningene. 

Styret er blitt orientert om arbeidet på møtene 13. april 2018 og 5. februar 2019. 

Arbeidsgruppas funn og anbefalinger: 
Arbeidsgruppa beskriver digitalisering som et grunnleggende utviklingstrekk i vår tid, en ‘megatrend’ 
som innebærer store endringer i såvel offentlig og privat virksomhet som i den enkeltes arbeids- og 
privatliv. Dette berører universitetet sterkt gjennom endringer i fagene og kunnskapsområdene og i 
utviklingen av utdanning og forskningen. IT er en sterk drivkraft i disse endringene og skaper 
muligheter, ressursutfordringer, handlingsrom og begrensninger for alle deler av virksomheten ved 
universitetet. 
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Arbeidsgruppa har derfor kartlagt og analysert en rekke forhold knyttet til IT-virksomheten og ITs 
økende betydning i alle deler av universitetets virksomhet. Konklusjonen er at det må tas omfattende 
grep knyttet til IT i alle deler av virksomheten, fra innretting av IT-virksomheten via IT i forskning, 
utdanning og administrativ virksomhet til organisering, styring og prioritering. 

Arbeidsgruppa minner om at Universitetet i Oslo har en rekke tunge fagmiljøer innen informatikk som 
gir et godt grunnlag for videre arbeid. De påpeker samtidig at vesentlige deler av den kompetansen og 
de ressursene som finnes på universitetet framstår som fragmentert, isolert og ses i for liten grad i 
sammenheng. Det er arbeidsgruppas vurdering at en utnyttelse og koordinering er en stor og 
betydningsfull uutnyttet ressurs. Det er et hovedanliggende for arbeidsgruppa å få satt i gang tiltak 
som gjør kompetanse og ressurser bygd opp for ett formål tilgjengelig for miljøer og brukere som 
samme eller nærliggende behov og at det sikres at kompetanse og ressurser videreføres der det er 
behov for det. 

Et annet hovedanliggende for arbeidsgruppa er finansiering. Universitetet i Oslo bruker i dag en 
mindre andel av budsjettet på IT enn institusjoner vi gjerne sammenligner oss med. Tiltakene 
arbeidsgruppa anbefaler gjennomført de nærmeste årene forutsetter at universitetet er villig til å 
prioritere om på ressursbruken og aktivt bruke aktuelle kilder til finansiering for å styrke IT 
ressursmessig. Arbeidsgruppa har ikke hatt anledning til å vurdere budsjettmessige konsekvenser av 
tiltakene utover å anbefale at den økte satsingen skjer trinnvis over årene 2020-23. Til rapporten har 
arbeidsgruppas leder og sekretariat lagd et anslag over hva foreslåtte tiltak vil innebære økonomisk de 
nærmeste årene. 

Arbeidsgruppa har på basis av sine funn og analyser utarbeidet overordnete anbefalinger på 6 
områder: 

1. Strategisk innretting av IT-virksomheten 
2. IT-kompetanse- og -ferdighetsutvikling 
3. Fag/domenenær IT-støtte og plattformer for forskning og utdanning 
4. Koordinerings- og prioriteringsorganer for universitetets IT-virksomhet 
5. Organisering av IT ved Universitetet i Oslo 
6. Finansiering og finansieringsmodeller 

Innretting av IT-virksomheten 

I rapporten redegjør arbeidsgruppa for utviklingen av informasjonsteknologien og tjenesteleveranser, 
endringene når det gjelder IT i UH-sektoren, endringer i brukeratferd og de krevende utfordringene 
knyttet til informasjonssikkerheten. Dette i kombinasjon med endringer i fagenes og fagområdenes 
bruk av IT tilsier i følge arbeidsgruppa at den strategiske innrettingen av IT-virksomheten må endres: 

 Mobile brukere: Brukerne blir mobile og trenger tilgang til IT på det brukerutstyret de har 
tilgang til – enten dette er en stasjonær eller bærbar datamaskin, et nettbrett eller en 
smarttelefon – fra der de til enhver tid befinner seg 

 Hybrid tjenesteportefølje: IT-tjenestene, ressursene og løsningene må utvikles i retning av 
en hybrid skyteknologibasert tjenesteportefølje bestående av tjenester levert av eksterne 
kommersielle og ikke-kommersielle skyplattformer og leverandører, fellestjenester og interne 
tjenesteleveranser i UH-sektoren og løsninger levert på egen kjøl 

 Kontinuerlig utvikling og forbedring: Med ITs sentrale rolle i løsningen av oppgaver 
innen alle deler av virksomheten ved universitetet er det påkrevet å innrette IT-virksomheten 
på kontinuerlig utvikling og forbedring, spesielt i den ‘lette’, brukernære delen, men også i den 
‘tunge’ system- og infrastrukturnære delen innenfor rammen av et omforent sett av spilleregler 
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 Informasjonssikkerhet: Med et stadig mer komplekst trusselbilde og endringer i lov- og 
regelverk med til dels store IT-messige konsekvenser er det nødvendig å styrke dette ved å 
samle IT-sikkerhetsarbeid og IT-juridisk arbeid og innarbeide informasjonssikkerhet i alle 
deler av virksomheten 

Samtidig påpeker arbeidsgruppa behovet for å opprettholde og videreutvikle universitetets IT-
infrastruktur og basis IT-tjenester med god stabilitet, tilgjengelighet og kapasitet. 

Fag-/domenenær IT-kompetanse og IT-støtte, samt plattformer for forskning og 
utdanning 

I rapporten redegjør arbeidsgruppa for at endringene i fagene og fagområdene stiller nye krav til både 
fag-/domenenær og generell kompetanse og IT-støtte. Endringer i teknologi, verktøy, metoder, 
arbeidsprosesser med mer i forskning, undervisning, studier og administrativ virksomhet krever 
kompetanseutvikling hos ansatte og studenter. Samtidig uttrykker mange vitenskapelig ansatte at de 
ikke får den IT-støtte de trenger i sin forskning og undervisning. 

Dette er trekk som i sin konsekvens vil svekke universitetets evne til å levere fremragende forskning og 
utdanning i årene som kommer dersom det ikke tas omfattende grep. Arbeidsgruppa peker på flere 
mulige tiltak som kan støtte og fremme oppbygging, deling, gjenbruk og videreutvikling av den omfatt-
ende kompetansen og kunnskapen innen informatikk, IT i fagene og IT generelt som universitetet 
allerede er i besittelse av. 

På samme vis skisserer rapporten flere tiltak som kan gi bedre fag-/domenenær støtte, blant annet 
gjennom en økt satsing på en hub/node-organisert IT-støtte for både forskning og utdanning og forsøk 
med et kompetansesenter for IT i forskning og utdanning ved siden av videreføring av USITs satsinger 
på området i regi av Underavdeling for IT i forskning (ITF). 

Samtidig må det bygges gode plattformer for forsknings- og utdanningsvirksomheten. På forsknings-
siden er Tjenester for sensitive data (TSD) etablert som en plattform for forskning på sensitive data. 
Arbeidsgruppa understreker nødvendigheten av å videreføre og videreutvikle denne plattformen. 

Arbeidsgruppa understreker behovet for å etablere en forskerplattform som kan gi like gode og 
fleksible forskningsomgivelser for forskning på data som ikke trenger like sterk sikring som TSD gir. 
Den primære målgruppen vil være forskning der universitetet er pålagt å ha kontroll med data, men 
ambisjonen bør være at denne blir så god at den også vil være attraktiv for resten av forskningen. 
Universitetet i Oslo er i posisjon for å kunne levere dette som en sektortjeneste, men arbeidsgruppa 
anbefaler at oppbyggingen av denne bør starte allerede nå og ikke vente på avklaringer om en eventuell 
sektortjeneste. 

På utdanningssiden er Canvas etablert som læringsplattform. Her påpeker arbeidsgruppa behov for 
tiltak for å fremme bruk av de mer avanserte funksjonene dersom plattformen skal bidra til utvikling 
av studentaktive læringsformer og funksjoner for evaluering underveis, tilbakemelding til studentene, 
læringsanalyse med mer. Samtidig trekker arbeidsgruppa fram Computing in Science Education ved 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet der programmering, data- og beregningsvitenskap inngår 
som integrerte deler i utdanningsløpet. Dette er en tilnærming som i tilpasset form også er under 
utvikling innen andre fag og disipliner og arbeidsgruppa ser for seg en satsning i retning Computing in 
(all) Education som både framtidsrettet og som sentralt for forskningsbasert utdanning. 
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Koordinering, prioritering og porteføljestyring for universitetets IT-virksomhet 

Arbeidsgruppa har kartlagt dagens ressursstyring av IT i styringslinja og konkludert med at den er 
mangelfull på flere vis. Ved siden av at den i stor grad er tilfeldig, ugjennomsiktig og uforutsigbar, er 
den vesentligste mangelen at ressursstyring i liten grad er forankret i universitetets faglige virksomhet 
og at den har varierende, men gjennomgående lav oppmerksomhet i ledelsen på alle nivåer. 

Arbeidsgruppa slår fast at ressursstyringen skal skje i styringslinja og at dette krever større ledelses-
oppmerksomhet. For å oppnå bedre styring anbefaler arbeidsgruppa etablert koordinerings-, 
prioriterings- og porteføljestyringsorganer med en tosidig oppgave: 

 Rådgi styringslinja i ressursstyringen gjennom budsjettinnspill og andre tiltak 
 Bistå i koordinering, prioritering og porteføljestyring innenfor tildelt budsjett 

Arbeidsgruppa foreslår å etablere følgende: 

 Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)  
 Strategiske koordineringsgrupper for: 

 IT i forskning 
 IT i utdanning 
 Administrativ IT 

Organisering av IT ved Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo har hatt en tonivå IT-organisasjon med lokal og sentral IT (USIT) siden midten av 
1990-tallet. Siden den gang har IT-organisasjonen vært gjennom flere endringer, sist i 2013. Alle årene 
med en todelt IT-organisasjon har på flere vis vært vellykket ved at det har gitt universitetet en IT-
infrastruktur og et tjenestetilbud som kan måle seg med de fleste sammenlignbare institusjoner når 
det gjelder kapasitet, kvalitet og effektivitet.  

I vurderingen av konsekvenser av arbeidsgruppas anbefalinger er det som redegjort for i rapporten, 
avdekket flere utfordringer og svakheter ved dagens organisering. Noen er knyttet til IT-organisasjon-
en og noen til det store antallet aktører som i varierende og gjennomgående lav grad er koordinert og 
samkjørt. Felles for flesteparten er at de peker i retning av behov for både organisasjons- og kompe-
tanseutvikling. 

En hovedmålsetting er å få til økt brukernær IT-støtte til forskning og utdanning gjennom styrket 
nærvær av og bedret tilgjengelighet til IT-kompetanse og IT-tjenester for forskere og undervisere. I 
tillegg er det en målsetting at alle studenter tilbys moderne verktøy og teknologier og at IT-
organisasjonen er fleksibel, responsiv og kan bevege seg med den innovasjonshastigheten som kreves 
av våre studenter og ansatte. Måloppnåelse foreslås realisert gjennom blant annet en organisering der 
det legges til rette for standardisering og optimalisering av IT-infrastruktur og IT-tjenester for å 
frigjøre IT-ressurser og IT-kompetanse til forskning og utdanning.  

I en ny IT-organisasjon forventes det økte muligheter for spesialisering, økt kompetanse og effektivi-
sering innenfor områder når UiOs IT-virksomhet ses under ett. Enheter med i dag små lokale IT-
funksjoner vil få en vesentlig redusert sårbarhet når det gjelder tilgjengelig kapasitet og tilgang til god 
kompetanse innenfor teknologiske vekstområder. Det er også forventet at arbeid med 
informasjonssikkerhet vil ha et bedre utgangspunkt i en samlet og enhetlig styrt IT-organisasjon, enn 
ved dagens desentrale IT-organisering.  
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Samlet sett forventer arbeidsgruppa at en sammenslått IT-organisasjon vil gi et fortrinn for UiOs 
forskere, undervisere og studenter, samt at dette bedre vil legge til rette for at UiOs IT-virksomhet 
utvikler seg i samsvar med et voksende fremtidig behov.  

Til grunn for arbeidsgruppas anbefaling om å samle lokal og sentral IT i en organisasjon (i rapporten 
omtalt som UiO:IT) ligger resultatene av en kartlegging av status og framtidige behov for IT i forskning 
og utdanning ved fakulteter og andre enheter og BencHEIT 2017 som sammenlignet ressursbruk på IT 
ved universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Arbeidsgruppa har også innhentet 
informasjon om IT-organisering ved universitetene i Bergen, Trondheim. Linköping universitet, Penn 
State University, University of California, Berkeley med flere som alle har de samme analysene og går i 
samme retning som arbeidsgruppa anbefaler når det gjelder samling i en IT-organisasjon. 

Finansiering av universitetets IT-virksomhet 

Finansiering har vært et sentralt tema for arbeidsgruppa. En egen undergruppe ble gitt i oppgave å 
kartlegge ressursflyt i IT-virksomheten og utrede forslag til framtidig finansieringsmodell. Under-
gruppa har levert en egen rapport for hvert av disse områdene og disse følger arbeidsgruppas rapport 
som vedlegg. 

Kartleggingen av ressursflyten i IT-virksomheten viser at universitetet bruker en mindre andel av 
budsjettet på IT enn institusjoner universitetet gjerne sammenligner seg med. Den viser også en del 
andre forskjeller av betydning, blant annet forskjeller når det gjelder fordelingen mellom drifts-, 
investerings- og personellkostnader. Dette kombinert med kostnader knyttet til anbefalte tiltak i 
rapporten tilsier at universitetet må gjennomføre tiltak for å vri ressursbruken for å oppnå en styrket 
og bærekraftig finansiering av IT i sin virksomhet. 

Arbeidsgruppa anbefaler at dette skjer med en trinnvis opptrappingsplan. Arbeidsgruppa har ikke hatt 
anledning til å behandle de økonomiske konsekvensene av sine anbefalinger. I stedet har arbeids-
gruppas leder og sekretariat utarbeidet et anslag på kostnadene og fordelt dem over årene 2020-23. 
Dette anslaget inngår i rapporten. 

I rapporten er det redegjort for forutsetninger for en bærekraftig finansiering av IT og anbefalt at 
arbeidet med dette starter når framtidige rammebetingelser for IT-virksomheten er fastlagt. 

Universitetsdirektørens kommentarer: 
Den fremlagte rapporten fra arbeidsgruppa viser at det er gjennomført et solid stykke arbeid med 
viktige funn, analyser og forslag til anbefalinger. Anbefalingene er av ulik karakter, og noen av dem er 
av langsiktig og mer generell karakter, mens andre er helt konkrete med et tydelig forslag til tidsløp.  

IT er en sterk drivkraft i utviklingen av utdanning og forskning og skaper muligheter, handlingsrom og 
begrensninger for alle deler av virksomheten ved universitetet. Dette må universitetet utnytte og 
arbeidsgruppas anbefalinger på de ulike områdene er en god pekepinn på hva som vil kreves for at 
universitetet skal opprettholde og videreutvikle sin posisjon som fremragende forskningsuniversitet og 
høyere utdanningsinstitusjon. Behovet for å satse når det gjelder kompetanseutvikling og IT-støtte, 
samt å gjøre endringer i styring, organisering og finansiering av IT ved UiO som konsekvens av 
arbeidsgruppa funn og anbefalinger, er godt begrunnet i rapporten. 

Innretting av IT-virksomheten 

Rapportens anbefalinger når det gjelder framtidig innretting av IT-virksomheten er godt begrunnet og 
i tråd med generelle utviklingstrekk knyttet til utviklingen av IT, brukeratferd og endringer i fag og 
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kunnskapsområder. Det er viktig at IT-organisasjonen målbevisst dreier virksomheten i den anbefalte 
retningen og tilpasser seg behovet for kontinuerlig utvikling og forbedring som forskningen, utdann-
ingen og andre deler av universitetets virksomhet vil være avhengig av. 

En utvikling i retning av en hybrid tjenesteportefølje tilpasset mobile brukere og med en styrket 
satsing på informasjonssikkerhet innebærer gode muligheter for en godt tilpasset og effektivt tjeneste-
tilbud for universitetets brukere. 

Rapportens anbefalinger forutsetter en målrettet kompetanse- og organisasjonsutvikling av IT-
organisasjonen. 

Fag-/domenenær IT-kompetanse og IT-støtte, samt plattformer for forskning og 
utdanning 

Arbeidsgruppa redegjør i sin rapport for viktige utviklingstrekk som vil kreve tiltak innenfor forskning, 
utdanning og innovasjon dersom universitetet skal utvikle og styrke sin posisjon som fremragende 
forskningsuniversitet og høyere utdanningsinstitusjon. 

Å møte utfordringene knyttet til fag-/domenenær kompetanse og IT-støtte som arbeidsgruppa har 
redegjort for, vil kreve et langsiktig arbeid. Anbefalingene er godt begrunnet, men den konkrete 
utformingen og prioriteringen av tiltakene bør være en oppgave for de foreslåtte organene for 
koordinering, prioritering og porteføljestyring i aktiv dialog med brukerne. 

Dog er flere av anbefalingene knyttet til videreføring av igangsatte aktiviteter. Det er viktig at dette 
arbeidet videreføres i tråd med tidligere beslutninger og innenfor rammer gitt av tilgjengelige 
ressurser. 

Koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT-virksomheten 

Universitetsdirektøren slutter seg til forslaget til struktur for koordinering, prioritering og portefølje-
styring av universitetets IT-virksomhet med formål å øke forutsigbarhet og gjennomsiktighet for 
brukere, enheter og IT-organisasjonen, samt legge grunnlag for bedre samarbeid mellom IT og fag og 
effektivitet i utøvelsen av oppgavene. Et viktig tiltak for å ruste disse organene best mulig til å løse sine 
oppgaver er å gi de ansvar for forvaltning og fordeling av porteføljemidler innen sine områder. 

Det forslår derfor at det etableres:  

 Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)  
 Strategiske koordineringsgrupper for: 
 IT i forskning 
 IT i utdanning 
 Administrativ IT 

De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i 
eksisterende mandater for gruppene, men alle mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt gitt 
forslaget som nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. 
Alle koordineringsgruppene skal være rådgivende for universitetsledelsen.  

Organisering av universitetets IT-virksomhet 

Arbeidsgruppa forslår på bakgrunn av sin analyse organisering av IT i en felles IT-organisasjon ved å 
slå sammen sentral og lokal IT til en IT-organisasjon for at den bedre kan støtte opp under de mål og 
ambisjoner UiO har for sin forsknings- og utdanningsvirksomhet enn dagens todelte: 
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 Sikre at IT er mer tilstede og tilgjengelig for forskning og utdanning 
 Sikre stabil og sikker IT-infrastruktur, tjenesteleveranser og -drift 

Universitetsdirektøren deler arbeidsgruppas ambisjoner og målsettinger for universitetets framtidige 
IT-virksomhet og IT-organisasjon. Arbeidsgruppas analyser og konklusjoner tilsier at det er behov for 
å gjøre en nærmere vurdering om dagens IT-organisering støtter målsettingene tilstrekkelig, eller om 
en annen organisering av IT-virksomheten vil være mer fordelaktig på bakgrunn av de utviklingstrekk 
på IT-området som rapporten beskriver. Det foreslås derfor at det opprettes et organisasjons-
utviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten inngår. Prosjektet bør 
også omfatte kompetanse og arbeidsprosesser, inkludert forslag til tiltak og muligheter for standard-
isering og automatisering.   

Finansiering av universitetets IT-virksomhet 

Arbeidsgruppa har utredet spørsmål knyttet til dagens finansiering og har undersøkt aktuelle modeller 
for framtidig finansiering av IT-virksomheten. Universitetsdirektøren slutter seg til behovet for å 
etablere løsninger for finansiering av IT som bedre ivaretar forutsigbare rammevilkår samtidig som vi 
kan være raske og tilpasningsdyktige når nye muligheter kan skapes. Modellen må gi rom for 
fleksibilitet og kontinuerlig utvikling forankret i prioriterte behov. 

Universitetsdirektøren leser beskrivelsene som arbeidsgruppa gir knyttet til finansieringsbehov 
primært som et budskap om at hvis vi skal lykkes som universitetet med å ta i bruk IT som en drivende 
og muliggjørende kraft innen forskning, utdanning og innovasjon, så vil det kreve et økt nivå på 
finansiering av området enn det som er tilfelle i dag. I masterplanen inngår det forslag om bruk av 
samfinansiering og brukerbetaling i større grad enn hva som gjøres i dag. Universitetsdirektøren 
ønsker at det skal arbeides videre med slike løsninger både i de foreslåtte prioriterings- og 
koordineringsorganene og ved USIT.  

Forslag til vedtak: 
Styret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av Masterplan for universitetets 
IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter: 

1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT-
virksomhet, bestående av: 

 Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)  
 Strategiske koordineringsgrupper for: 
 IT i forskning 
 IT i utdanning 
 Administrativ IT 

De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksis-
terende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget 
som nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandat-
ene må beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt 
ansvar for forvaltning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordinerings-
gruppene skal være rådgivende for universitetsledelsen. 

2. Det opprettes et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-
virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og utdanning, inngår. I prosjektet vil 
fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i 
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forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og 
endring av arbeidsprosesser.  

3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverksettes med virkning fra 
budsjettåret 2021.  

 

Vedlegg: 
 Arbeidsgruppas rapport “Masterplan for universitetets IT” overlevert universitetsdirektøren 1. 

april 2019 med følgende vedlegg: 
 Kartlegging av ressursflyt i universitetets IT-virksomhet (unntatt offentlighet etter § 14) 
 Finansiering og finansieringsmodeller 
 Arbeidsgruppas nettsted (https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/) 
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1: Innledning 

Utarbeiding av Masterplan for universitetets IT er ett av seks virksomhetsovergripende tiltak i 

universitetets årsplan for 2019-21: 

“UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive 

fremragende forskning og utdanning.” 

I årsplanen stilles det følgende forventninger om resultater i løpet av 2019: 

▪ Masterplan for IT er et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet 

▪ Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktiviteter 

▪ Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering av IT-investeringer og drift innen 

forvaltning, utdanning og forskning 

Arbeidsgruppa som fikk i oppdrag å utarbeide utkast til Masterplan for universitetets IT, ble 

oppnevnt ved årsskiftet 2017/18. Gruppa har hatt arbeidsmøter omtrent månedlig i semesteret og 

systematisk kartlagt, analysert og gjennomgått anbefalingene av tiltak innen identifiserte og 

prioriterte problemområder. Et viktig bidrag til arbeidet har vært kartleggingen av status og 

framtidige behov for IT i forskning og 

utdanning ved fakulteter og andre enheter. 

Arbeidsgruppas funn og analyser har vært 

diskutert i møter med universitetsledelsen, i 

dekannettverket, IT-ledernettverket og andre 

fora. Det har vært informert om arbeidsgruppas 

arbeid på IDF-møter med organisasjonene. 

Alt arbeidsgruppa har arbeidet med inkludert 

referat fra møter i arbeidsgruppa, styrings-

gruppa og sekretariatet har vært publisert åpent 

tilgjengelig for universitetets ansatte og studen-

ter på arbeidsgruppas nettsted. Her er også 

artikler og analyser av relevans for arbeids-

gruppas arbeid lagt ut. 

I vårsemesteret 2018 prioriterte arbeidsgruppa 

å utarbeide et kunnskapsgrunnlag gjennom å 

utforske trender og utviklingstrekk av betydning 

for universitetets forskning og utdanning og å 

kartlegge status og framtidige behov for IT ved 

fakulteter og andre enheter og ved universitetet 

som institusjon. 

De foreløpige funnene fra denne delen av 

arbeidet ble lagt fram for universitetsledelsen på 

dekanmøte 3. oktober 2018 og ble presentert og 

diskutert i flere andre sammenhenger. 

Høsten 2018 analyserte arbeidsgruppa funnene 

og betydningen av dem for universitetets IT-

virksomhet de nærmeste 2-5 årene. Resultatet 

av dette ble oppsummert og lagt fram på møte 

med rektorat, dekaner, fagdirektører og andre 

12. desember 2018 og i diskusjonssak på møtet i 

Arbeidsgruppa: 

▪ Leder av arbeidsgruppa: Dekan Sten Ludvigsen, 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
▪ Representanter for utdanning: Studiedekan 

Erling Hjelmeng, Det juridiske fakultet og Studiedekan 

Solveig Kristensen, Det matematisk-naturviten-

skapelige fakultet 

▪ Representanter for forskning: Leder av Fagråd for 

eInfrastruktur Lex Nederbragt og nestleder av RITMO 

Alexander Refsum Jensenius 

▪ Representant for innovasjon: Visedekan Kristin 

Vinje, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

▪ Representant for Universitetsbiblioteket: 

Håvard Kolle Riis, UB Digitale tjenester 

▪ Representant for IT-ledernettverket: Willy 

Syvertsen, IT-leder v/Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet 

▪ Representant for studentene: Johannes Saastad, 

Studentparlamentet 

▪ Konsultativt medlem: IT-direktør Joakim Nejdeby, 

Universitetet i Linkøping 

Leder av LINK, Bjørn Stensaker deltok i siste fase av 

arbeidet fra 1. februar 2019 

Styringsgruppa: 

▪ Prorektor for forskning Per Morten Sandset 

▪ Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen 

▪ Arbeidsgruppas leder Sten Ludvigsen 

Sekretariat: 

▪ IT-direktør Lars Oftedal 

▪ Strategisk systemeier Johannes Falk Paulsen 

▪ Seniorrådgiver Bjørn Ness 
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universitetsstyret 5. februar 2019, se saksdokumentet UiO:IT – Revurdering av universitetets IT og 

presentasjonene framført på møtet. 

Digitalisering betyr endring 

Digitalisering er en ‘megatrend’ som i varierende grad preger utviklingen i offentlig og privat virk-

somhet og i den enkeltes arbeids- og privatliv. De omfattende endringene dette innebærer, berører i 

stor grad også universitetet gjennom endringer i fagene og kunnskapsområdene og i utviklingen av 

utdanning og forskningen ved institusjonen. IT er en sterk drivkraft i disse endringene og skaper 

muligheter, handlingsrom og begrensninger for alle deler av virksomheten ved universitetet. I 

mange sammenhenger kommer endringene først ved universitetene siden store deler av forskning-

en alltid vil ligge i forkant når det gjelder å ta i bruk tilgjengelig teknologi og ressurser. 

De endringene universitetet gjennomgår og vil stå overfor de nærmeste årene, gjør det nødvendig å 

vurdere innretting av egen IT-virksomhet og dens bidrag til å skape resultater ikke bare i forskning, 

utdanning, men også i innovasjon og å ta kunnskap i bruk i utviklingen av samfunnet. Mange 

institusjoner som universitetet gjerne sammenligner seg med står i samme situasjon og deres 

analyser og anbefalinger samsvarer i stor grad med arbeidsgruppas analyser og anbefalinger. 

Københavns universitet, Aalto-universitetet i Finland, Penn State University og University of 

California, Berkeley er gode eksempler på dette. 

Universitetet i Oslo har en god IT-infrastruktur og en IT-organisasjon med mye kompetanse på 

mange områder og som leverer tjenester med høy stabilitet og god kapasitet. IT ved UiO kommer 

godt ut sammenlignet med tilsvarende institusjoner. Resultatene fra analyser av IT-kostnader ved 

sammenlignbare institusjoner i Norge og Norden tyder også på at IT på UiO drives like effektivt 

som de andre.  

Dette danner et godt utgangspunkt for å gjennomføre de omfattende tiltakene som analysene i 

rapporten viser er nødvendig for at universitetet skal opprettholde og videreutvikle sin stilling som 

fremragende forskningsuniversitet og høyere utdanningsinstitusjon i en omgivelse preget av raske, 

omfattende og gjennomgripende endringer. 

Arbeidsgruppas hovedanliggende 

Arbeidsgruppa har kartlagt og analysert en rekke forhold knyttet til IT-virksomheten og ITs økende 

betydning i alle deler av universitetets virksomhet. Konklusjonen er at det må tas omfattende grep 

knyttet til IT i alle deler av universitetets IT-virksomhet, – fra innretting av IT-virksomheten via IT i 

forskning, utdanning og administrativ virksomhet til organisering, styring og prioritering. 

Universitetet i Oslo har ved USIT og Institutt for informatikk (Ifi) landets største og beste fagmiljø i 

informatikk og det er høy fag- og virksomhetsnær IT-kompetanse ved fakulteter, muséer, Universi-

tetsbiblioteket og i LOS. Ifi er universitetets egen forsknings-, utdannings- og innovasjonsenhet 

med spisskompetanse innen hele bredden av IT-området og har vært en viktig premissleverandør 

under arbeidet med masterplanen.  

Viktig for UiO er også de sterke vitenskapelige kompetansemiljøene innen datavitenskap (Data 

Science) og beregningsvitenskap (Computational Science) ved Det matematisk-naturvitenskapelige 

og Det medisinske fakultet, representert blant annet med to SFI-er (Sirius – Center for Scalable 

Data Access og BigInsights – Statistics for the Knowledge Economy) og et SFU (CCSE – Centre for 

Computactional Science in Education).  

Disse fagmiljøene er i kontinuerlig vekst fordi digital håndtering av store datamengder, beregninger 

og modellering blir stadig viktigere for de fleste forskningsfelt. Dette gjelder alle fakulteter og 

fagområder, ikke bare MN-fakultetet, noe sterke IT-faglige kompetansemiljøer ved Det juridiske og 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet, samt det tverrfaglige SFF-et RITMO (som favner musikk-

vitenskap, psykologi og informatikk) ved Det humanistiske fakultet er eksempler på.  

Mye kompetanse og ressurser på universitetet er i dag fragmentert, isolert og i mange sammen-

henger flyktig. Det er arbeidsgruppas vurdering at dette er en stor og betydningsfull uutnyttet 

ressurs. Et hovedanliggende for arbeidsgruppa er derfor tiltak som kan bidra til å etablere og styrke 

ordninger som gjør kompetanse og ressurser tilgjengelig og gjenbrukbar for miljøer som har nær–

liggende behov og blir varig i de tilfeller der det er behov utover den aktiviteten som utviklet dem. 

Dette er arbeidsgruppas ene hovedanliggende. 

Arbeidsgruppas andre hovedanliggende er finansiering. 

Universitetet i Oslo bruker i dag en mindre andel av budsjettet på IT enn institusjoner vi gjerne 

sammenligner oss med. Tiltakene arbeidsgruppa anbefaler gjennomført de nærmeste årene 

forutsetter at universitetet er villig til å prioritere om på ressursbruken og aktivt bruke aktuelle 

kilder til finansiering for å styrke IT ressursmessig.  

Arbeidsgruppa har ikke hatt anledning til å vurdere budsjettmessige konsekvenser av tiltakene 

utover å anbefale at den økte satsingen skjer trinnvis over årene 2020-23. Med utgangspunkt i dette 

har arbeidsgruppas leder og sekretariat utarbeidet et anslag som illustrasjon på økonomiske 

konsekvenser av arbeidsgruppas anbefalinger i 2020 og påfølgende år. Dette følger som en 

anbefaling i kapittel 8 uten at arbeidsgruppa har tatt stilling til eller behandlet anslagene i dette 

vedlegget. 

Arbeidsgruppas anbefalte tiltak på 2- 5 års sikt oppsummert 

På basis av de funn og analyser som er gjort og det kunnskapsgrunnlag som er etablert, har 

arbeidsgruppa utarbeidet en rekke anbefalinger til tiltak på 2-5 års sikt innenfor 6 hovedområder: 

▪ Revurdering av universitetets IT-virksomhet 

▪ IT i forskning 

▪ IT i utdanning 

▪ Administrativ IT 

▪ Strategisk koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT ved UiO 

▪ Organisering av IT ved UiO 

▪ Finansiering og finansieringsmodeller 

Ut av disse anbefalingene er det trukket 6 overordnete anbefalinger. 

1: Strategisk innretting av IT-virksomheten 

Den raske utviklingen av informasjonsteknologien og endringene i fagenes og fagområdenes bruk 

av IT i forskning og utdanning nødvendiggjør en revurdering av strategisk innretting av IT-virk-

somheten. For å opprettholde og videreutvikle sin posisjon som fremragende forskningsuniversitet 

og høyere utdanningsinstitusjon trenger universitetet en IT-virksomhet som er nærmere fagene og 

rigget for kontinuerlig utvikling og forbedring med en hybrid tjenesteportefølje tilpasset mobile 

brukere.  

2: IT-kompetanse- og -ferdighetsutvikling 

Fag-/domenenær digital kompetanse og generelle IT-ferdigheter er i dag forutsetninger for å lykkes 

i arbeidet med forskning, innovasjon, utdanning og studier. Universitetet må utnytte bedre mulig-

hetene som ligger i den ordinære virksomheten og utvikle løsninger som støtter oppbygging, deling 
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og gjenbruk av den kompetansen og kunnskapen som universitetet allerede er i besittelse av på 

området.  

3: Fag/domenenær IT-støtte og plattformer for forskning og utdanning 

Det er behov for økt tilstedeværelse av IT nærmere forsknings- og utdanningsvirksomheten 

gjennom organisering, deling og gjenbruk av kompetanse, ressurser og infrastruktur på tvers av 

miljøer med nærliggende oppgaver og behov. Suksessen med Tjenester for sensitive data (TSD) må 

videreføres samtidig som erfaringene derfra brukes til å utvikle gode forskningsomgivelser og 

forskningstjenester for den delen av forskningen som ikke trenger den sterke sikringen i TSD. 

4: Koordinerings- og prioriteringsorganer for universitetets IT-virksomhet 

Ressursstyring av IT må inn som en ordinær oppgave i styringslinja på universitetet samtidig som 

det må etableres organer som kan bistå og rådgi styringslinja og IT-organisasjonen i koordinering, 

prioritering og porteføljestyring for å sikre at IT-virksomheten best mulig støtter opp om universi-

tetets ambisjoner og mål, brukenes behov og krav til effektiv ressursbruk. 

5: Organisering av IT ved Universitetet i Oslo 

For å sikre god tilgang for alle til stabile og sikre IT-tjenester og IT-ressurser med god kapasitet og 

kvalitet, samt hindre dobbeltarbeid og parallelle løsninger må universitetet ta grep for å samle IT-

virksomheten i en IT-organisasjon. 

6: Finansiering og finansieringsmodeller 

IT koster og universitetet må vri disponeringen av ressurser for å kunne finansiere de tiltakene 

arbeids–gruppa mener er nødvendig å iverksette for å videreutvikle universitetet som forsknings- 

og utdanningsinstitusjon. Finansieringsmodellen må utvikles slik at den bygger opp om den 

fleksibiliteten og dynamikken som gjennomsyrer forskningen og utdanningen. 

Referanser 

Analyser, rapporter og artikler som har hatt betydning for etableringen av kunnskapsgrunnlaget for 

arbeidsgruppas anbefalinger er samlet på nettsiden Verdt å kikke på. 

En viktig del av dette var innhenting av informasjon om hvordan sammenlignbare institusjoner 

håndterer sin IT-virksomhet, spesielt Reimagining IT at Penn State (og rapporten “Reimagining 

Information Technology – A Bold Vision for a Great University”, Reimagining IT – Strategic Plan 

for University of California, Berkeley og København universitet: Etablering av KU-IT. 

Status og planer for IT ved universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø, samt Linköpings 

universitet ble presentert av IT-direktørene ved disse institusjonene på møte i arbeidsgruppa 25. 

september 2018. På samme møte ble organisering og planer for Unit – Direktorat for IKT og 

fellestjenester i høyere utdanning forskning presentert. 

Kartleggingen av status og framtidige behov for IT i forskning og utdanning ved fakulteter og andre 

enheter ble oppsummert på møte i arbeidsgruppa 11. juni 2018 og IT-organiseringen ved 

Universitetet i Oslo ble presentert og diskutert på møte i arbeidsgruppa 25. oktober 2018. 

Bidrag innenfor en rekke områder utarbeidet på oppdrag fra arbeidsgruppa er samlet på nettsiden 

Skriveoppdrag. 

Educause er en amerikansk organisasjon med godt over 2000 universiteter og høyere utdannings-

institusjoner i 45 land er medlemmer. Et hovedanliggende for organisasjonen er bruk av IT og 
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teknologi i høyere utdanning og forskning og analyser og rapporter fra dem har vært et viktig 

grunnlag for arbeidsgruppas kartlegging av trender og utviklingstrekk, spesielt de årlige 

undersøkelsene blant medlemsinstitusjonene av hva som er viktigste trender og utfordringer på 

området, – se “Top 10 IT Issues, Technologies, and Trends”. For 2018 oppsummeres fem 

overordnete trender: 

1. Growing complexity of security threats 

2. Student success focus/imperatives 

3. Data-driven decision-making 

4. Increasing complexity of technology, architecture, and data 

5. Contributions of IT to institutional operational excellence 

Sten Ludvigsen og Lars Oftedal deltok på Educause Conference 2018. 
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2: Revurdering av universitetets IT-virksomhet 

Gruppa har hatt tilgang til et omfattende materiale om og analyser av generelle trender og 

utviklingstrekk i den informasjonsteknologiske utviklingen og innen forskning og høyere utdanning 

spesielt: 

▪ En bred kartlegging av status og framtidige behov for IT i forskning og utdanning ved 

fakulteter og ander enheter våren 2018 

▪ Professor Bendik Bygstad ved Institutt for informatikk har redegjort for resultater fra 

forskning på IT i store organisasjoner der konsepter som plattformer, digitale økosystemer, 

utvikling i to hastigheter (lett/tung IT, lettvekts-/tungvekts-IT) og kontinuerlig utvikling og 

forbedring er sentrale elementer i en framtidsrettet IT-virksomhet 

▪ Fast for IT@UiO som kartla universitetets IT-virksomhet, brukernes forventninger, organi-

satoriske og tjenestemessige valg IT på universitetet står overfor som konsekvens av digita-

liseringen og hva dette betyr for strategisk retning og prioriteringer i IT-organisasjonen 

▪ Ved siden av gjennomgang av organisering, styring, prioriteringer, tjenesteleveranser i egen 

IT-organisasjon har analyser og data fra den internasjonale sammenligningen av IT ved 

universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge, Norden og Europa, Benchmarking Higher 

Education IT (BencHEIT), gitt viktig kunnskap om IT på universitetet 

▪ Arbeidsgruppa har hatt møte med IT-direktørene ved de andre forskningsuniversitetene i 

Norge og har hatt IT-direktøren ved Linköping universitet som assosiert medlem. Gjennom 

dette har arbeidsgruppa fått et godt bilde av hovedtrekkene i deres vurderinger av ITs rolle i 

forskning og utdanning 

▪ Rapporter og analyser fra Educause og sammenlignbare universiteter, bransjeorganisa-

sjoner, offentlige myndigheter, forskning med mer er gjort tilgjengelig for arbeidsgruppa og 

arbeidsgruppas leder og en representant for sekretariatet deltok på Educause Conference 

2018, den viktigste og største konferansen med IT i utdanning og digitale læringsomgivelser 

som tema 

Arbeidsgruppas funn og analyser 

Arbeidsgruppa har arbeidet mye med dette materialet for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for 

sine anbefalinger. Gruppa oppsummerte tidlig noen overordnete funn og utviklingstrekk av 

vesentlig betydning for videre utvikling av universitetets IT-virksomhet: 

▪ For IT-organisasjoners vedkommende skjer det gjennomgående en dreining vekk fra å være 

en i overveiende grad teknisk tjeneste- og systemdriftsleverandør til å være en innsatsfaktor 

i arbeidet med å skape resultater i universitetets virksomhet. I sammenheng med dette blir 

IT-organisasjonens viktigste oppgave å bidra til kontinuerlig forbedring og utvikling av 

prosesser, ressurser og kompetanse som støtter opp om strategi og mål på kort og lang sikt  

▪ Tjenestemessig er det en klar utvikling i retning av en hybrid tjenesteportefølje med 

voksende innslag av skytjenester, samt fellestjenester og interne tjenesteleveranser i UH-

sektoren. Dette stiller nye krav til leveransestrategi (‘sourcing’-strategi) for tjenester, 

ressurser, samt kompetanse som reflekterer dette 

▪ USIT har vært en stabil og pålitelig leverandør og utvikler av fellestjenester i UH-sektoren, 

noe som har bidratt til bedre og billigere tjenester til universitetet og gjort det mulig for 

USIT å opprettholde høy kompetanse av kritisk størrelse på prioriterte områder 

▪ Det er en tydelig trend i brukeratferd i retning av mobile brukere som forventer å ha tilgang 

til den IT de trenger på det brukerutstyr (stasjonære og bærbare datamaskiner, nettbrett, 

smarttelefoner) de har til rådighet der de til enhver tid befinner seg og at IT er tilgjengelig 

tilnærmet 24 timer i døgnet året rundt 
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▪ Et stadig mer komplekst og krevende trusselbilde og omfattende regulatoriske endringer, 

spesielt på personvernområdet stiller nye og omfattende krav til kontroll med data og 

sikring av universitetets verdier og dermed informasjonssikkerheten 

Fra tjenestedrift til kontinuerlig utvikling og forbedring 

Etter hvert som digitaliseringen av virksomheten skrider fram og IT inngår stadig tettere og mer 

grunnleggende i virksomhetens prosesser, blir utviklingshastighet (‘time to market’) på løsninger av 

brukerbehov kritisk. For brukerne er endringer i eksisterende løsninger, ny funksjonalitet og nye 

måter å bruke eksisterende informasjon på, ofte avgjørende for at de kan utføre sine oppgaver 

effektivt og til riktig tid og de forventer dette tilgjengelig momentant. 

Dette medfører gjennomgripende endringer for institusjonenes IT-organisasjoner, organisasjoner 

som i stor grad er innrettet på å drive, forvalte, sikre og tilrettelegge for bruk systemer og tjenester 

med økende kompleksitet og der endringsprosesser er både tid- og ressurskrevende. I en tid med 

raske og gjennomgripende endringer vil en slik IT-organisasjon i liten grad kunne levere de 

tjenester og den kompetanse universitetet trenger for å utvikle sin virksomhet. 

Utvikling i to hastigheter – Lett og tung IT 

Dette skismaet er et sentralt område innen forskningen på digitaliseringsprosesser i (større) organi-

sasjoner og foretak og omtales der som utvikling i to hastigheter og lett/lettvekts vs tung/tungvekts 

IT, se blant annet The Coming of Lightweight IT (2015) av professor Bendik Bygstad. I IT-bransjen 

omtales det samme ofte som bimodal IT etter en artikkel som Gartner Group publiserte i 2014. 

▪ I litteraturen omtales den tunge siden som pålitelig, langsiktig, IT-sentrisk, sikkert og 

planlagt 

▪ Samme sted omtales den lette siden med begreper som smidig, kortsiktig, brukernær, 

innovativ og eksperimenterende 

Mellom de to ligger en integrasjonsløsning som blant annet gjør at lett IT kan bruke data og 

funksjonalitet som tung IT forvalter. 

Samlet utgjør de tre organisasjonens digitale økosystem eller plattform for digitalisering og bruk av 

IT i sin virksomhet. 

Tung IT/Tungvekts-IT 

Tung IT eller tungvekts-IT omfatter de data, tjenester, systemer og behandlingsressurser som 

organisasjonen rår over og er avhengige av i sin virksomhet, noe som leder til sterke krav og for-

ventninger til stabilitet, tilgjengelighet og sikkerhet i disse løsningene. Tung IT utgjør en heterogen 

samling av løsninger: 

▪ For noens vedkommende er dette løsninger utviklet over mange år, som ofte har et silopreg, 

har vokst i kompleksitet og er kostbare å drifte, vedlikeholde og endre og der utveksling og 

gjenbruk av data kan være krevende. Endringer og utvikling av tung IT-løsninger følger 

gjerne en tradisjonell utviklingsmetodikk med et endringsregime som skal hensynta flere 

interessenters behov og ønsker, dersom de ikke er innelåst i en leverandørs regime. Resul-

tatet er ofte en kostbar, tid- og ressurskrevende endrings- og utviklingsprosess. 

▪ For andres vedkommende kan de være bygd på en moderne teknologiplattform (les: sky-

teknologi) som gir både fleksible og skalerbare løsninger som er attraktive økonomisk og 

bruksmessig og som har veldefinerte grensesnitt (API’er) og mekanismer som gjør det 

enkelt å utvikle tilpasninger og tilleggsfunksjonalitet. Med dette følger gjerne en smidig 

utviklingsmetodikk med kontinuerlig utvikling og forbedring som arbeidsform 
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Ved universitetet er det innslag av begge deler i tjenestetilbudet, men utviklingen går entydig i 

retning av de sistnevnte. Felles for alle er at de er IT-avdelingens ansvar og at ansvaret for at 

løsningene er tilrettelagte og tilgjengelig for bruk i organisasjonens virksomhet ligger der.  

Lett IT/Lettvekts-IT 

Lett IT eller lettvekts-IT befinner seg på brukersiden og har som formål å understøtte arbeids-

prosesser og oppgaver som skal løses i den daglige virksomheten. På denne siden skjer endringer i 

behov stadig raskere med økende etterspørsel etter ny eller endret funksjonalitet i brukernes 

tilgang. 

Tidligere forutsatte brukernes tilgang til mange av tjenestene og systemene at brukeren hadde et 

ofte tungt klientprogram tett knyttet til tjeneste eller system installert på PC’en sin. Lett IT flytter 

ansvaret for brukernes tilgang vekk fra tjenesten og systemet og erstatter den med tilgang via 

nettleser og/eller egne app'er på smarttelefoner, nettbrett, stasjonær eller bærbar PC eller annet 

utstyr som kan kommunisere over Internett (IoT – Internet of Things). Gjennom nettleseren eller 

app’en får så brukeren tilgang til akkurat de data og den funksjonaliteten som trengs i den aktuelle 

arbeidsprosessen. 

Dette er løsninger som er langt enklere å utvikle og endre enn klientprogrammene var og det er 

enkelt å utvikle løsninger med ny funksjonalitet. Utvikling og endring her er gjerne basert på smidig 

metodikk og kontinuerlig utvikling og skjer i tett kontakt med brukermiljøet. 

Fra utvikling i to hastigheter til kontinuerlig utvikling og forbedring 

Det er viktig at en ikke ser på tung og lett IT som to adskilte størrelser, men i stedet se dem som 

endepunkter i et kontinuum som utgjør universitetets digitale økosystem og felles IT-plattform for 

sin virksomhet.  

I IT-virksomheten på universitetet vil de to i liten grad være metodiske motpoler. Med skytjenester 

og skyteknologi, åpne programmeringsgrensesnitt, mikrotjenester og tilhørende teknologi, samt 

god integrasjon og identitetsforvaltning vil utviklingsmetodikk, verktøy, arbeidsformer og 

kompetanse vil de i økende grad være sammenfallende.  

For dette økosystemet må det eksistere noen spilleregler som gjør at utvikling kan skje mest mulig 

friksjonsfritt, at data og løsninger kan gjenbrukes og at universitetets store verdier knyttet til IT 

ikke eksponeres for brudd på informasjonssikkerheten. Ansvaret for å utvikle, forvalte og utøve 

disse spillereglene må ligge i IT-organisasjonen. 

I universitetets virksomhet er tida fra et behov oppstår til en løsning må foreligge ofte svært kort. 

Det betyr at IT-virksomheten i årene som kommer må rigges kompetansemessig for kontinuerlig 

utvikling og forbedring, når det gjelder spilleregler og utviklingsomgivelser og dette vil omfatte 

mange flere enn de IT-ansatte. 

Hybrid tjenesteportefølje for mobile brukere 

På tjenestesiden er det to grunnleggende utviklingstrekk som preger utviklingen: 

▪ Utviklingen av et ‘indre’ marked for fellestjenester og sektorinterne tjenesteleveranser i 

UH-sektoren (og til dels i tilgrensende sektorer) og et ‘ytre’ marked av skytjenester og 

skybaserte løsninger levert av kommersielle og ikke-kommersielle aktører ved siden av 

interne tjenesteleveranser tar over for egenproduserte og -driftete tjenester 

▪ Mobile brukere som benytter IT-løsninger på det de måtte rå over av bærbare og stasjonære 

datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og annet utstyr tilkoplet Internett og de ønsker 

tilgang til tjenestene der de til enhver tid befinner seg og forventer tilgang 24x365 
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Skytjenester: Cloud First – Users Are Choosers 

Det er liten tvil om at utviklingen går i retning skytjenester og skyplattformer som tjenestetilbud, 

brukeromgivelse og tjenesteplattform. Det er heller ingen tvil om at utviklingen går i retning av 

mobile brukere som bruker tjenestene på det de måtte ha av utstyr og at de må være tilgjengelig fra 

hvor som helst til hvilken som helst tid. I den nærmeste tiden vil nettleseren og app'er være de 

viktigste brukergrensesnittene, men her vil det sikkert skje en betydelig utvikling de kommende 

årene. 

Skytjenester kommer i mange former og fasonger i 

alt fra store, internasjonale leverandører som 

Google, Amazon og Microsoft med et meget bredt 

tjenestespekter til lokale leverandører med mer 

begrensete tjenester. I prinsippet er det ingen for-

skjell mellom dem sett fra institusjonens side, men 

de krever en annen form for etablering og tilrette-

legging av brukernes tilgang (formåls- og hjemmels-

vurdering, risiko- og sårbarhetsanalyse, databehand-

leravtale, kontrakt med mer) og innpassing i 

tjenestetilbudet enn egendriftete tjenester. 

Skytjenester vil normalt være førstevalget i et 

framtidsrettet tjenestetilbud, noe som også er i tråd 

med pålegg til hele offentlig sektor om alltid å vur-

dere skytjenester som alternativ når nye tjenester og 

funksjoner skal introduseres. Dette gjelder alt fra 

infrastruktur (‘Infrastructure as a Service’) til 

tilrettelagte brukertjenester (‘Software as a Service’). 

Fellestjenester og sektorinterne tjenesteleveranser i UH-sektoren 

Fellestjenester og samarbeid om tjenesteleveranser har lange og sterke tradisjoner i norsk UH-

sektor. Det er tre forhold som er viktige å trekke fram på dette området: 

▪ Fellestjenester og samarbeid i UH-sektoren har gitt institusjonene løsninger med bedre 

økonomi og tilpassing til institusjonenes behov 

▪ USIT har vært den største leverandøren av drift og utvikling av fellestjenester og -løsninger 

▪ Gjennom digitaliseringsstrategien og reorganiseringen av organer under Kunnskaps-

departementet fra 1. januar 2018 legger departementet opp til en sterkere vektlegging, 

koordinering og styring av dette, se nærmere omtale av nasjonal styring og koordinering av 

IT i UH-sektoren nedenfor 

Egenutviklete, -forvaltete og -driftete tjenester, samt kompetanse 

Dette var det IT-sentrene tidligere levde av og det er fortsatt en viktig del av tjenesteleveransene fra 

IT- organisasjonen selv om omfanget og innrettingen endrer seg med spesielt skytjenestene inntog. 

Det er gode grunner for at tjenester og ressurser som ikke er direkte knyttet til primærvirksom-

heten, i økende grad vil bli levert av andre i årene som kommer. Det handler om økonomi, kompe-

tanse, kapasitet, kvalitet og sikkerhet og hvilken leveranseform som scorer best på disse faktorene. 

Dette vil stille krav til endring av kompetanse og innretting av virksomheten i IT-organisasjonen. 

Det samme vil trykket i retning av fag- og domenenære IT-behov i forskning og utdanning (om 

behandles i de to neste kapitlene). 

Selv om innslaget av skytjenester og fellestjenester øker, vil universitetet fortsatt trenge kompetanse 

som IT-organisasjonen forvalter og utvikler. Universitetet vi fortsatt være avhengig av en IT-

USITs salg av tjenester til UH-sektoren 

Prinsippene som styrer USITs salg av tjenester til UH-

sektoren ble fastlagt i forbindelse med behandlingen av 

Internt handlingsrom (IHR): 

▪ Oppdragene skal være initiert av, ha relevans for og 

være finansiert av sektoren selv eller institusjoner 

innenfor sektoren 

▪ Oppdragene skal ha relevans for universitetets egen 

virksomhet  

▪ Oppdragene skal bidra med et økonomisk tilskudd til 

utvikling og drift av tjenester og løsninger for 

universitetet 

Et grunnleggende krav er i tillegg at virksomheten skal bidra 

til å opprettholde kritisk størrelse på kompetanse 

universitetet trenger i sin IT-virksomhet. 
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infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet og en rekke infrastrukturnære tjenester og 

ressurser. Det vil fortsatt være forsknings- og utdanningsnære behov som mest hensiktsmessig 

ivaretas innenfor institusjonens egne rammer.  

Utenfor universitetet arter dette seg som ‘in-sourcing’ der institusjoner som tidligere satte ut 

mesteparten av IT-virksomheten til andre, tar tilbake deler av dette fordi de trenger IT—

kompetansen det representerer i virksomhetsutviklingen. Det hele koker med andre ord ned til et 

spørsmål om kompetanse. 

Et spesielt forhold for Universitetet i Oslo er USITs rolle som tjenesteleverandør til UH-sektoren. 

USIT har opparbeidet seg en posisjon som en pålitelig og kompetent leverandør av tjenester til UH-

sektoren. Dette har gitt positive bidrag til universitetet som helhet og IT-virksomheten. Fortsatt 

vellykket satsing på dette området forutsetter opprettholdelse av kapasitet og kompetanse i IT-

organisasjonen. 

Dette er ikke et forhold som har vært behandlet inngående av arbeidsgruppa, men gruppa har fått 

en forståelse av at dette er viktig av to grunner. For universitetet innebærer denne virksomheten 

både at institusjonen får tilgang til billigere løsninger og tjenester for institusjonen og at kritisk 

størrelse på egen etterspurt IT-kompetanse opprettholdes. 

Nasjonal styring og koordinering av IT i UH-sektoren 

UH-sektoren har tradisjoner tilbake til slutten av 1970-tallet for samarbeid, fellestjenester og felles-

løsninger innen nettverk og IT-infrastruktur, administrative systemer og vitenskapelig databehand-

ling. I dette samarbeidet har Uninett i alle år vært en ryggrad, først som et samarbeidsprosjekt og 

fra 1987 som et aksjeselskap heleid av departementet. To nylig gjennomførte tiltak har endret 

premisser, organisering og maktforhold i dette samarbeidet: 

▪ Kunnskapsdepartementets “Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 

2017-2021” publisert høsten 2017 uttrykker departementets ambisjoner om sterkere styring 

og koordinering av IT i UH-sektoren 

▪ Etableringen av Unit – Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

som både styringsorgan og tjenesteleverandør med oppgave å gjennomføre 

digitaliseringsstrategien, samt videreutvikle fellestjenester og fellesløsninger for sektoren 

Dette har forrykket balansen mellom sentral styring og institusjonell autonomi som tidligere lå til 

grunn for samarbeidet om IT i UH-sektoren. Dette innebærer på den ene side at institusjonenes IT-

virksomhet vil oppleve sterkere sentrale føringer i større grad enn tidligere, samtidig som det 

foreløpig ikke er åpenbart hvordan institusjonenes behov vil bli ivaretatt innenfor denne rammen. 

Unit – Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

Unit – Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ble dannet ved å fusjon-

ere BIBSYS, Ceres og deler av Uninett og Unit har fått ansvar for gjennomføring av digitaliserings-

strategien og koordinering av IT i UH-sektoren og leveranse av fellestjenester inkludert tjenester til 

IT i utdanning og forskning.  

Unit har oppnevnt Digitaliseringsstyret med mandat å styre digitalisering og samordning av IT i 

UH-sektoren, samt porteføljestyring og forvaltning av fellestjenester. Under dette er det etablert 

fagutvalg for utdanning, forskning, administrativ IT, IT-infrastruktur og basis IT, informasjons-

sikkerhet og IT-arkitektur. Universitetet er representert i Digitaliseringsstyret og alle fagutvalgene. 

For tiden utarbeides det en handlingsplan for gjennomføring av digitaliseringsstrategien, innehold-

ende en rekke tiltak innen de ulike tjenesteområdene og en finansieringsordning for realisering av 

handlingsplanen. 
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DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

Samtidig med etableringen av Unit, etablerte departementet to andre direktorater. Det ene av disse, 

DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, er viktig for 

universitetet, fordi det forvalter det tidligere Norgesuniversitetets utviklingsmidler for prosjekter 

som skal bidra til økt utdanningskvalitet gjennom digitalisering, samt stimuleringsmidlene som blir 

omtalt som nasjonal konkurransearena i Kvalitetsmeldingen. 

Uninett AS og Uninett Sigma2 

I forbindelse med etableringen av Unit ble Uninett delt ved at en del ble fusjonert inn i Unit mens 

resten fortsetter som Uninett AS med ansvar for det norske forskningsnettet. Uninett har ansvar for 

drift og utvikling av Forskningsnettet og nettnære tjenester. Uninett Sigma2 ble videreført som 

datterselskap av Uninett med ansvar for nasjonal eInfrastruktur for vitenskapelig databehandling 

med beregnings- og lagringstjenester som kjernevirksomhet. 

Universitetssamarbeidet BOTT 

Universitetssamarbeidet BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim 

og Tromsø med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som observatør. BOTT 

ledes av institusjonenes universitetsdirektører. I regi av dette samarbeidet er det opprettet under-

utvalg for noen av samarbeidsområdene, – IT-BOTT, Studie-BOTT, Økonomi-BOTT, HR-BOTT og 

UB-BOTT.  

De største prosjektene i BOTT-samarbeidet er innføring av nytt felles sak- og arkivsystem og ditto 

økonomi- og lønnssystem for de fire universitetene, løsninger som sannsynligvis vil bli tatt i bruk av 

resten av UH-sektoren i etterkant. På IT-siden er det satt i gang større aktiviteter knyttet til blant 

annet identitetsforvaltning (UH:IAM), integrasjonsarkitektur (UH:IntArk) og masterdata-

forvaltning (MDM). 

Både pålegg fra myndighetenes side (via UNIT) og forhold som økonomi, funksjonalitet og nærhet 

til primærvirksomheten tilsier at satsing på fellesløsninger i UH-sektoren, inkludert sektorinterne 

tjenesteleveranser vil være en viktig del av en leveransestrategi for IT på Universitetet i Oslo. For 

universitetet vil det i forlengelsen av dette være viktig å avklare USITs rolle som leverandør for 

fellestjenester og sektorintern tjenesteleverandør. 

Leveransestrategi for et hybrid IT-tjenestetilbud, inklusiv kompetanse 

Det overordnete målet med en leveransestrategi er å sørge for at institusjonen og dens brukere får 

tilgang til de IT-ressurser de har behov for i sin daglige og langsiktige virksomhet på mest mulig 

effektivt vis: 

▪ Den skal støtte opp om institusjonens formål og mål 

▪ Den skal sørge for at dette skjer innenfor rammer satt av lov- og regelverk, pålegg fra 

overordnet myndighet og institusjonens krav til sikring av egne verdier og brukere 

▪ Den skal samtidig støtte opp om den fleksibiliteten og dynamikken som spesielt forsknings- 

og utdanningsvirksomheten er avhengig av 

▪ Den skal sikre tjenester som imøtekommer behov for kapasitet og krav til funksjonalitet og 

brukeropplevelse 

▪ Den skal sikre kosteffektive løsninger og tjenester 

Kompetanse blir en stadig viktigere del av IT-virksomheten. For universitetet er det viktig å skille 

mellom kompetanse av kritisk betydning for kontinuerlig utvikling av kjernevirksomheten og 

kompetanse som kun trengs for et avgrenset og tidsbestemt formål. Det første må universitetet ha i 

egne rekker og en plan for å rekruttere, beholde og videreutvikle. Den andre bør universitetet kjøpe 

av eksterne og ikke utvikle selv. 
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Informasjonssikkerhet 

De siste 2-3 årene har oppmerksomheten om IT-sikkerhet og IT-juss vokst kraftig i offentligheten. 

Det er i hovedsak tre faktorer som har forårsaket dette: 

▪ Den første er at en stadig økende del av arbeidsliv og privatliv og virksomheten i både 

offentlig og privat sektor skjer i IT- og Internett-baserte prosesser i omgivelser med et 

trusselbilde som blir mer og mer krevende og komplekst  

▪ Den andre er den økte oppmerksomheten og vektleggingen av samfunnssikkerhet og 

beredskap på bakgrunn av utviklingstrekk og hendelser nasjonalt og internasjonalt og en 

erkjennelse av samfunnets økende sårbarhet grunnet avhengigheten av IT og Internett 

▪ Den tredje er endringer i lov- og regelverk nasjonalt og internasjonalt som griper direkte 

eller indirekte regulerende inn i virksomhetene i både offentlig og privat sektor og i den 

enkeltes arbeids- og privatliv. En viktig del av dette er den økende vektleggingen av 

personvern og beskyttelse av personopplysninger 

Denne utviklingen har to grunnleggende konsekvenser: 

▪ Den fjerner skillet mellom tradisjonelt sikkerhetsarbeid for å beskytte virksomhetens verdi-

er og arbeidet på juridisk side med å sikre at virksomheten skjer innenfor regulatoriske 

rammer satt av lov- og regelverk og disse to samles til ett fagfelt under overskriften 

informasjonssikkerhet 

▪ Den medfører at IT-sikkerhet og IT-juss samles i en og samme organisasjon og styrings-

linje. Den tette tilknytningen til IT og Internett som effektivt informasjonssikkerhetsarbeid 

krever, tilsier at IT-organisasjonen er mest hensiktsmessig og formålstjenlig plasseringen 

av denne 

Ved Universitet i Oslo er det fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til i dag bygd opp en liten, men 

kompetansemessig sterk funksjon som er delegert overordnet ansvar for arbeidet med informa-

sjonssikkerhet. Samtidig er ansvaret for informasjonssikkerhet et ansvar som omfatter hele organi-

sasjonen gjennom styringslinja og ut til den enkelte bruker. Dette er nedfelt i LSIS – Ledelses-

system for informasjonssikkerhet for Universitetet i Oslo. 

Trykket på dette området er sterkt i dag og forventes å bli sterkere i årene som kommer, noe som 

innebærer at universitetet må vie noe mer oppmerksomhet og prioritere ressurser for blant annet: 

▪ Å sette informasjonssikkerhetsorganisasjonen nedfelt i LSIS bedre i stand til å følge opp sitt 

ansvar og sine oppgaver kompetanse-, verktøy- og rutinemessig 

▪ Å styrke det operative informasjonssikkerhetsarbeidet i IT-organisasjonen (sentralt og 

lokalt) 

▪ Å øke brukenes bevissthet om truslene og hvordan de best kan beskytte seg og arbeide med 

minst mulig risiko for å bryte informasjonssikkerheten 

Om trusselbildet 

Daglig rapporteres det om sikkerhetshendelser som omfatter alt fra statlig etterretningsvirksomhet 

rettet mot andre lands politiske, sosiale og økonomiske organisering og virksomhet, via kriminelle 

nettverk med økonomisk vinning som mål til mer og mer målrettede angrep med sikte på å ta 

kontroll over enkeltbrukeres og organisasjoners verdier.  

Det bildet som tegnes opp i trusselvurderinger fra offentlige myndigheter (Politiets sikkerhets-

tjeneste, Forsvarets etterretningstjeneste, Økokrim med flere) vier spekteret av trusler i cyberspace 

stadig større oppmerksomhet. NORSIS sin Trusler og trender 2018-19 gir en god oversikt over et 

trusselbilde preget av: 
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▪ Mer ressurssterke og profesjonaliserte aktører 

▪ Mer sammensatte, pågående (‘persistente’) og målrettede trusler 

Samtidig vokser mengden av det som skal sikres og beskyttes i omfang og kompleksitet. Digitaliser-

ingen medfører at stadig nye systemer og funksjoner er IT- og Internettbasert og de koples sammen 

og integreres på nye vis. Samtidig er tempoet i utfasingen av gamle langt fra det samme. En ekstra 

kompliserende faktor er tjenesteutsetting og introduksjonen av skytjenester i IT-tjenestetilbudet. 

Det trenger ikke øke risikoen (skyleverandører er gjerne gode på sikkerhet), men dersom det skjer 

sikkerhetshendelser, tap av data eller informasjonslekkasjer i slike systemer vil skalaen og rekke-

vidden som oftest være uendelig mye større enn om det skjer på lokale ressurser. 

Samlet sett stiller trusselbildet sterke krav til behov for ytterligere satsing på å bygge informasjons-

sikkerhetsmessig kompetanse, verktøy, ressurser og beredskap. 

Om samfunnssikkerhet og beredskap 

Dette trusselbildet har skapt økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet og beredskap, en opp-

merksomhet som i Norge økte sterkt etter 22. juli-terroren og Gjørv-kommisjonens rapport. I kjøl-

vannet av dette er det kommet pålegg fra offentlige myndigheter med tydeligere krav til sikkerhets- 

og beredskapsarbeidet i alle deler av offentlig virksomhet og institusjoners, lederes og annet 

personells ansvar for dette. 

For kunnskapssektoren er grunnlaget for dette arbeidet lagt i Styringsdokument for arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

(LSIS) for Universitetet i Oslo som er nevnt ovenfor, er et resultat av slike pålegg. Ved flere anled-

ninger har departementet gitt uttrykk for en forventning om at UH-institusjonene har et nivå på sitt 

arbeid med informasjonssikkerhet som er høyere enn minimumskravet i statlig virksomhet og at 

det er forankret i linja helt til topps. 

Dette følges opp med pålegg og retningslinjer i departementets årlige tildelingsbrev og i dialog-

møter med institusjonen og det stilles krav som krever spesifikk rapportering av oppfølgingen på 

området i institusjonenes årsrapporter. 

Om lov- og regelverk 

På det regulatoriske området er det nytt personvernregelverk i kjølvannet av EUs forordning om 

GDPR (General Data Protection Regulation) som har fått størst oppmerksomhet det siste året. 

Dette angår omtrent alle deler av universitetets virksomhet og innføringen har medført store 

endringer i rutiner og prosesser og nye krav som spesielt treffer forskning på personopplysninger. 

En ny ting ved det nye regelverket er bøtenivået som er så høyt at det vil koste merkbart for 

institusjonene å trå feil på dette området. 

I LSIS er det listet opp 12 til dels omfattende lover som angår universitetets virksomhet både som 

forvaltningsorgan og forsknings- og utdanningsinstitusjon. I tillegg kommer forskrifter, 

bestemmelser, retningslinjer med mer fra ulike organer som IT-virksomheten må forholde seg til i 

utvikling, tilrettelegging, forvaltning, overvåking og drift av sine løsninger. 

Tilgang til høy kompetanse på det IT-sikkerhetsmessige og det IT-juridiske området blir dermed 

mer og mer en forutsetning for å både kunne gi brukerne IT-løsninger innenfor rammene som lov- 

og regelverk setter og for å håndtere avvik som måtte oppstå raskt og mest mulig skade-

begrensende. 

Og dette blir bare viktigere og viktigere etter hvert som mer og mer av IT-bruken på universitetet 

flytter ut fra universitetets maskinrom og ut i skybaserte tjenester enten disse befinner seg i private 

eller allment tilgjengelige skytjenester. 
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Arbeidsgruppas anbefalinger 

Med det kunnskapsgrunnlaget arbeidsgruppa har innhentet, anbefales følgende tiltak for en 

strategisk innretting og prioritering av IT-virksomheten: 

▪ IT-organisasjonen må rigges kompetansemessig og på andre måter for kontinuerlig 

utvikling og forbedring og etablere felles spilleregler og omgivelser for utvikling av et 

digitalt økosystem som omfatter alt fra lett til tung IT 

▪ Framtidig IT-virksomhet må baseres på en hybrid tjenesteportefølje og tilrettelagt for 

mobile brukere. Leveransestrategi (‘sourcing’-strategi) for tjenester og kompetanse 

tilpasses dette 

▪ Arbeidet med informasjonssikkerhet styrkes ressursmessig slik at universitetet kan følge 

opp retningslinjene for LSIS – Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og nye 

regulatoriske rammer 

Referanser 

Bendik Bygstad presenterte forskning på store organisasjoners bruk av IT og konseptet “Utvikling i 

to hastigheter – lett og tung IT” på møte i arbeidsgruppa 21. august 2018, se også The Coming of 

Lightweight IT. Resultatet av undersøkelsen Fast IT@UiO og konseptet “IT Services as a Service” 

ble gjennomgått på møte i arbeidsgruppa 3. mai 2018. 

BencHEIT – Benchmarking Higher Education IT er en årlig analyse og sammenligning av IT-

kostnader ved universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Resultatene fra BencHEIT 

2017 inngikk som viktig grunnlagsmateriale for kartleggingen av ressursbruk innen IT på 

universitetet. 

Kunnskapsdepartementet lanserte “Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 

2017-2021” høsten 2017 og samlet reorganiserte IT-virksomheten i UH-sektoren fra 1. januar 2019 

ved å etablere av Unit – Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som 

både styringsorgan og tjenesteleverandør med oppgave å gjennomføre digitaliseringsstrategien og 

med Digitaliseringsstyret som øverste organ. Se også Universitetssamarbeidet BOTT, Uninett og 

Sigma2. 

Informasjonssikkerhet var tema på møte i arbeidsgruppa 29. mai 2018 der LSIS – Ledelsessystem 

for informasjonssikkerhet for Universitetet i Oslo, Klassifisering av data og informasjon, 

Lagringsguide og Nytt personvernregelverk var hovedsakene. 

Se også: 

▪ Strategisk retning og prioriteringer for universitetets IT-organisasjon presentert på møte i 

arbeidsgruppa 25. oktober 2018 

▪ Lars Oftedal og Bjørn Ness: Leveransestrategi (‘sourcing’-strategi) 

▪ Lars Oftedal: Status for infrastruktur og basistjenester 
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3: IT i forskning 

Forskningen er i utgangspunktet dynamisk og fleksibel og vesentlige deler av den har vært og er i 

forkant når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i alle deler av forskningsprosessen. Arbeidsgruppa 

har behandlet IT i forskning med bakgrunn i noen grunnleggende utviklingstrekk: 

▪ Rapporten om “Dataeksplosjonen …” fra 2015 beskriver hvordan IT på ulikt vis har medført 

en enorm vekst i mengden forskningsdata og hvordan dette har gjort store deler av forsk-

ningen datasentrisk, samt den økte interessen for deling og gjenbruk av data 

▪ Rapporten om “IT i forskning ved Universitetet i Oslo” fra 2014 som la mange premisser for 

vitenskapelig databehandling og forskningsstøtte, blant annet en datasentrisk tilnærming 

og hub/node-organisert forskningsstøtte 

▪ Utviklingen av IT-baserte og datasentriske metoder og forskningsressurser har medført at 

disse tas i bruk i økende grad på fagområder som tidligere benyttet IT i liten grad, samtidig 

som eksisterende IT-sterke forskningsmiljøer opplever sterk vekst i behovet for IT-

ressurser 

▪ På bakgrunn av dette vokser det fram nye, tverrfaglige fagområder som datavitenskap 

(‘Data Science’) og beregningsvitenskap (‘Computational Science’), samtidig som IT blir 

viktige deler av eksisterende fagområder (‘Computational Biology’, ‘Computational Social 

Science’, ‘Digital humaniora’ med mer) 

▪ Teknologisk skjer det en sterk utvikling innen områder som skaper nye muligheter for 

forskningen, – algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring, sensor- og robotteknologi 

med mer, områder der utviklingshastigheten høy og nedslagsfeltet voksende 

▪ Dette skjer samtidig som rammebetingelsene og kravene fra omgivelsene endres. Innfør-

ingen av ny personvernforordning (GDPR) og nye krav knyttet til informasjonssikkerhet, 

føringer knyttet til åpen vitenskap og åpen tilgang til forskningsresultater og FAIR-

prinsippene for håndtering av forskningsdata er eksempler på dette 

Det overordnete bildet av bruk av IT i forskning kan illustreres med på denne måten:  
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Den blå kurven illustrerer dagens bruk der noen få forskningsprosjekter konsumerer de fleste og 

mest komplekse IT-ressursene til forskning (i vesentlig grad beregnings- og lagringsressurser), 

ressurser som finnes i nasjonal (og internasjonal) eInfrastruktur (Sigma2), mens det store antallet 

prosjekter konsumerer en liten del. Alt tyder på at denne kurven vil bevege seg oppover og mot 

høyre og at prosjektenes forbruk av IT-ressurser vil øke vesentlig på begge sider av den prikkete 

linjen som markerer skillet mellom nasjonale og institusjonelle ressurser. Dette medfører behov for 

mer IT både i den tunge og lange enden. 

Arbeidsgruppas funn og analyser 

Arbeidsgruppa har konkludert med følgende overordnete funn og utviklingstrekk på dette området: 

▪ På mange områder er det et gap mellom forskernes kompetanse og de krav til kompetanse 

som kreves for effektiv bruk av IT-baserte og datasentriske forskningsmetoder og -ressurs-

er. Dette gjelder både fag-/domenenær IT-kompetanse og generelle IT-ferdigheter og opp-

leves i alle ledd i forskningsprosessen 

▪ Tilsvarende opplever forskerne på mange områder at de i varierende og for lav grad har 

tilgang til den IT-støtte de har behov for i sin forskningsvirksomhet. Tilsvarende gjelder 

dette både fag-/domenenær og generell IT-støtte og alle ledd i forskningsprosessen 

▪ For forskning på sensitive data er det etablert gode løsninger gjennom Tjenester for sensi-

tive data (TSD), Nettskjema for innsamling av slike data med mer. For forskningen som 

arbeider med data som ikke trenger TSD-sikring er det ikke etablert like gode og effektive 

forskningsomgivelser 

Forskernes kompetanse og ferdigheter 

Arbeidsgruppas kartlegging og forskningslitteraturen på området viser at mange forskere erfarer at 

de ikke har den IT-kompetanse og de IT-ferdighetene som kreves for å drive forskningen sin effek-

tivt. Dette omfatter både domenespesifikk og generisk kompetanse og ferdigheter. Dette innebærer 

at forskere ved UiO over tid mister kapasitet og kompetanse til å bidra i forskningen innen en rekke 

forskningsområder og universitetet mister konkurransekraft og omdømme i den stadig økende 

internasjonale konkurransen. 

Artikkelen “Good Enough Practice in Scientific Computing” lister opp datahåndtering i alle dens 

fasetter, lagring, analyse, programvare, inkludert programmering, samarbeid, organisering og 

administrasjon av (forsknings-)prosjekter og publisering som grunnleggende kompetanseområder. 

I tillegg kommer mer generell kompetanse innen områder som IT-sikkerhet, personvern, 

opphavsrett og generelle IT-ferdigheter. 

Samtidig er IT i for liten grad til stede i ordinær virksomhet som introduksjonskurs for nytilsatte og 

nye studenter. Uten at arbeidsgruppa har gått nærmere inn på forskerutdanningen, så er det reist 

spørsmål om fag-/domenenær kompetanse er innarbeidet i tilstrekkelig omfang i 

forskerutdanningen. 

Med de raske endringene i prosesser, innhold, metode, arbeids- og samarbeidsformer vi ser innen 

både forskning og utdanning kommer et stort behov for kontinuerlig utvikling av kompetanse og 

ferdigheter for å kunne mestre nye brukeromgivelser og nytt innhold. Det er også reist spørsmål om 

det bør stilles en eller annen form for krav til dokumentert kompetanse før tillatelse til å sette i gang 

forskningsprosjekter, eksempelvis kompetansekrav for å starte forskningsprosjekter i TSD. 

Gapet i kompetanse er et av de viktigste funnene i arbeidet hittil og det gjelder ikke bare forskerne, 

det gjelder også underviserne, ansatte i støttetjenestene (IT-organisasjonen inkludert) og det 

gjelder studentene på alle nivåer. 
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Forskning på IT ved Universitetet i Oslo 

I implementering og realisering av Masterplan for universitetet IT vil en rekke fagmiljøer fra flere fakulteter 

kunne bidra. Fagmiljøene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og spesielt Institutt for 

Informatikk skiller seg ut når det gjelder å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med 

digitalisering, blant annet gjennom etablering av et senter innen “Data Science and Computational Science” 

(Dahl med flere, 2019). Vedtaket om et slik senter vil påvirke utviklingen innen en rekke kunnskapsområder 

ved MN og ved flere andre fakulteter. Det vil kunne bli en sterk strategisk driver innen digitalisering innen 

forskning, utdanning og innovasjon. 

Institutt for informatikk (Ifi) arbeider med en strategi som forholder seg til den nylig lanserte 

“Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Realfag og teknologi mot 2030” som er MN-fakultetets 

overordnede og styrende plan. Ifi er et stort institutt (377 ansatte) som dekker et bredt spekter av 

forskningsområder: Intelligente teknologier og systemer, sikre, robuste, fleksible og skalerbare systemer, 

sensorer, interaksjon mellom system og samfunn og kommersialisering av teknologi. 

Grunnlaget for fakultetets satsing på digitalisering og beregningsorientert vitenskap er knyttet til 

grunnleggende kunnskapsutvikling innen informatikk og matematiske fag. Bruk av avanserte beregninger i 

kombinasjon med annen kunnskap, for eksempel hentet fra fakultetets øvrige tematiske satsinger – 

livsvitenskap, jord og rom, og energi og materialer – blir stadig viktigere. Datavitenskap (Data science), 

herunder maskinlæring og beregningsorientert vitenskap (Computational Science), er sentrale områder med 

sterke fagmiljøer på tvers av fagdisipliner og enheter.  

Digitalisering er en driver av konvergens mellom fagområder, som i sin tur setter oss i stand til å håndtere 

problemstillinger som krever en radikal tverrfaglig tilnærming. Satsingen på digitalisering ved fakultetet er 

omfattende og bygges for å understøtte internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning. Denne 

satsingen handler blant annet om hvordan fremtidens sikre informasjonssystemer skal konstrueres og 

brukes. Bruk av digitale ressurser står også sentralt i forskning og utdanning, og en stor andel av vår 

samhandling med bedrifter og enheter i offentlig sektor handler om utvikling og bruk av digitale ressurser. 

Forskingen innen informasjonssystemer har bidratt til masterplanens faglige innretting. De faglige 

begrepene (konseptualiseringen) som brukes er utviklet og formidlet fra Ifi. Dette har vært avgjørende for 

hvordan denne masterplan er utformet. Presise begreper og analyser av hvordan informasjonssystemer kan 

og bør virke i plattformer har bidratt til å vurdere organisering av IT ved universitetet både når det gjelder 

videre utvikling av informasjonssystemer og hvordan ressurser og kompetanse bør organiseres mest mulig 

effektivt. Dette kommer blant annet til utrykk i form av IT-innovasjoner i lav- og høy hastighet tett koblet til 

disipliner og kunnskapsområder. Videre samarbeider Ifi og USIT på områder som kunstig intelligens, 

maskinlæring og informasjonssikkerhet. USIT leverer forskningsinfrastruktur (e-infrastruktur) og tjenester 

som brukes spesielt av MN-fakultetet innen hele spekteret av beregningsorienterte vitenskaper.  

Under IT og utdanning fremheves det arbeidet som er gjort ved MN innen programmering i fagene ved MN 

(Computing in Science Education). I masterplanen foreslås det at denne satsningen skaleres opp og at 

mange fagmiljøer ved UiO kan samarbeide med dette fagmiljøet for å fremme Computing in all.    

At en stadig større del av studentenes og lærernes aktiviteter skjer i digitale omgivelser med digitale 

ressurser innebærer at UiO kan utvikle en satsning innen læringsanalyse der vi kan følge, vurdere og gjøre 

analyser av studentenes arbeid. Uten informasjonssystemer som gjør det mulig å koble 

informasjonssystemer og design kategorier som er bygget inn i de digitale ressursene for analyser av læring 

og undervisning kan vi ikke hente ut data med høy kvalitet og relevans. 
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Fag-/domenenær og generell IT-støtte 

Funnene når det gjelder forskernes kompetanse og ferdigheter henger tett sammen med erfaring-

ene svært mange fag- og forskningsmiljøer har av manglende tilgang til fag-/domenenær og 

generell IT-støtte. Noen (få) steder er denne støtten svært god, men det generelle bildet er at IT-

organisasjonen i liten grad kan levere det forskerne og forskningsprosjektene forventer og har 

behov for. I mange tilfeller må forskerne på egen hånd skaffe og finansiere denne støtten til sine 

forskningsprosjekter, hvilket i mange tilfeller betyr at støtten, ressursene og kompetansen som 

bygges opp forsvinner når forskningsprosjektet avsluttes og forskerne starter på nye. 

Hub/node-organisering av forskningsstøtte 

Med de store endringene i fagenes innhold, metode og tilgjengelige ressurser og tjenester er det 

behov for mer og bedre bruker-/fag-/domenenær IT-støtte i forsknings- og utdanningsvirksom-

heten. Dette omfatter tilgang til både kompetanse og tilgang til ressurser og tjenester i form av 

forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur.  

Et eksempel på et slikt tiltak er den hub/node-organiseringen av IT-støtte for forskning som er 

startet i regi av Fagråd for eInfrastruktur. Hensikten er å samle og gjøre tilgjengelig eInfrastruktur 

og fagnær IT-kompetanse innen et utviklings- eller problemområde som mange deler på tvers av 

disipliner og fagområder. I dette konseptet er huben kjernen og plasseres i et tungt fagmiljø. 

Forskere og forskergrupper som har sammenfallende eller nærliggende kompetanse- og ressurs-

behov og andre som kan bidra er så tilknyttet som noder. 

Prinsippene for hub/node-organiseringen kan 

illustreres med Senter for bioinformatikk (selv 

om dette ikke er blant de som er finansiert av 

fagrådet). Huben er lagt til bioinformatikk-

miljøet ved Institutt for informatikk. Denne 

har så knyttet til seg nærliggende miljøer og 

forskningsgrupper andre steder som noder.  

På denne måten løses oppgaver sammen, 

oppgaver som mange i dag bruker mye tid og 

krefter på hver for seg. Områder der det nå er 

organisert hub/node i dag omfatter video-

analyse, tidsrekkedata, kartdata, 3d-visuali-

sering og Internet of Things, samt kunstig 

intelligens, maskinlæring og dyp læring. 

Fagrådet har oppsummert erfaringene hittil 

som lovende, – se “Hub/node: Evaluering og 

anbefalinger”. Oppsummeringen viser også at 

konseptet må utvikles videre for å minske 

noen av problemene som er identifisert: 

▪ Det tar tid å komme i gang noe som tilsier fleksibilitet når det gjelder levetid utover de 3 

årene som fagrådet bevilger støtte til 

▪ Det er utfordringer knyttet til arbeidet med å identifisere aktuelle noder og knytte de til 

huben på en hensiktsmessig måte 

▪ Spørsmål knyttet til organisering, oppfølging underveis, ansettelser med mer må det finnes 

svar på  

Et overordnet spørsmål er exit-strategi. For mange aktuelle hub/noder vil det være behov for 

videreføring av den kompetansen og de ressursene som er bygd opp. Dette ansvaret kan ikke 
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tillegges de deltakende forskerne og forskningsmiljøene, men må videreføres innenfor mer varige 

organisatoriske rammer. Derfor er det viktig at alle hub/noder i hele levetiden har en hensikts-

messig tilknytning til IT-organisasjonen og/eller andre som har eierskap til problemområdet. 

Fagrådets notat om evaluering og anbefalinger peker på potensialet i denne organiseringen og 

skisserer også flere fagområder den vil være aktuell. Områder som her nevnes er illustrasjoner på 

mulige områder for hub/node-organisering: 

▪ Kvalitative data 

▪ Digital humaniora og tekstanalyse 

▪ Imaging og avansert billedbehandling 

▪ Måling av læringsresultater  

▪ Data Science – Analyse og håndtering av store datamengder 

▪ Research Software Engineering/Scientific Programming 

Kompetansesenter for IT i forskning og utdanning, data-/koderøktere 

Hub/node-organisering vil langt fra dekke alle behov for IT-støtte til forskning og utdanning. I 

notatet “Digital Scholarship Center ved UiO – Innspill til masterplanarbeidet” skisseres forslag til å 

etablere et kompetansesenter for forskning og utdanning ved universitetet. Dette vil være en slags 

tverrfaglig arbeids- eller skrivestue bemannet med personell som kan gi forskere og undervisere 

praktisk støtte og problemløsing knyttet til bruk IT og digitale ressurser i forskningen og 

utdanningen. 

Målet med et slikt tiltak vil være noe av det samme som målet for hub/node-organiseringen, – å 

gjøre synlig og tilgjengelig kompetanse og ressurser som i dag ikke er kjent for aktuelle brukere. 

Dette vil være knyttet til alle delene av forskningsprosessen fra design til publisering. 

Et viktig område for et slikt kompetansesenter vil være data-/koderøkting. Fagråd for eInfra-

struktur har det siste året finansiert to årsverk til en ambulerende tjeneste på området. Erfaringene 

fra denne er at behovet for denne typen forskningsstøtte er meget stort og at det er en tjeneste som 

bør videreføres. 

Plattformer for forskning 

Ved Universitetet i Oslo er Tjenester for sensitive data (TSD) etablert for å sikre at innsamling og 

alle former for bruk og lagring av sensitive data kan skje i tilstrekkelig sikre omgivelser og i henhold 

til lov- og regelverk. Sammen med Nettskjema og mobil-app’er for innsamling av sensitive data har 

TSD vært og er en suksess og har gjort at forskning på sensitive data kan skje kosteffektivt med 

tilstrekkelig sikkerhet og i tråd med lov- og regelverk. Pr mars 2019 er det omlag 3000 brukere og 

560 aktive forskningsprosjekter i TSD og begge tall vokser. 

Håndtering av sensitive personopplysninger utgjør den desidert største bruken av tjenestene i TSD. 

Medisinsk og helsefaglig forskning er således den største brukeren, men tjenestene brukes i økende 

grad ved flere fakulteter og også til håndtering av annen sensitiv informasjon i forskningsprosjekter. 

TSD er både en strengt kontrollert og en fleksibel plattform for behandling av sensitive data til ulike 

formål: 

▪ Den er strengt kontrollert i den forstand at all håndtering av data skjer bak en mur av 

sikkerhetstiltak og -prosedyrer som gir særdeles lav risiko for lekkasje av sensitive data, 

uberettiget innsyn eller andre brudd på informasjonssikkerheten 

▪ Plattformen er fleksibel i den forstand at forskere og andre behandlere av sensitiv 

informasjon kan arbeide i denne beskyttete omgivelsen fra omtrent hva som helst de måtte 
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benytte av utstyr, hvor som helst og når som helst og fordi man kan få opp nye tjenester 

raskt 

I tillegg er det tilrettelagt rutiner for håndtering av oppgaver som må utføres før tjenesten kan tas i 

bruk til håndtering av sensitive data blant annet en enkel, men særdeles viktig funksjon som 

Digitalt samtykke. 

De data som håndteres i TSD er data som blir klassifisert som svart (‘strengt fortrolig’) i universi-

tetets retningslinjer for Klassifisering av informasjon med tilhørende Lagringsguide som sier noe 

om hvor informasjon i de ulike klassene kan lagres og behandles. 

TSD ble etablert som en tjeneste ved Universitetet i Oslo, men er i dag en tjeneste som benyttes av 

institusjoner i UH-sektoren og helsesektoren. I notatet notatet Behov for økt satsing på IT-tjenester 

for forskning – 2020-> er det redegjort for det som trengs for å videreføre denne tjenesten. 

Forskerplattform 

TSD har gitt forskningen på sensitive data en fleksibel, god og sikker plattform tilgjengelig for 

forskerne. Det er et klart uttalt behov for en tilsvarende løsning for forskning som ikke har like 

sterke behov for sikring og kontroll som TSD. Dette omfatter forskningsprosjekter der det kreves at 

universitetet har kontroll på data under hele forskningsprosessen, samt vesentlige deler av master-

oppgaver og doktoravhandlinger.  

Denne virksomheten skjer i dag på et bredt spekter av utstyr, – alt fra private bærbare og stasjon-

ære maskiner via driftet arbeidsplass- og serverutstyr til ressurser i lokal og nasjonal eInfrastruktur. 

Denne situasjonen gir forskerne en uoversiktlig og uforutsigbar tilgang til ressursene de trenger 

med uheldige virkninger for framdrift, ressursbruk og resultater av forskningen. Det gir også en 

uoversiktlig situasjon når det gjelder håndtering av data, et område det stilles nye og sterkere krav 

til gjennom blant annet kravet om at forskningsprosjekter skal ha en Datahåndteringsplan (DHP) 

og følge FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, Reuseable). 

I tilknytning til Forskerplattformen er det flere eksisterende tjenester som må styrkes, blant annet 

Instrumentnett og laboratoriestøtte (LIMS – Laboratory Information Management System og ELN 

– Electronic Lab Notebook). 

Det er også registrert behov for forskningsomgivelser som gir bedre støtte til arbeide med søknader, 

datahåndtering, registrering av forskningsprosjekter, gjennomføring av personvernvurderinger 

med mer. 

Dette vil være en løsning som deler av forskningen må bruke, den delen som forsker på data som 

universitetet av ulike grunner må ha kontroll på (forskningsdata som klassifiseres som rød eller gul 

i klassifiseringsmatrisen), mens andre kan velge å bruke den fordi den vil gi gode og forutsigbare 

forskningsomgivelser. 

I notatet Behov for økt satsing på IT-tjenester for forskning – 2020-> er det redegjort for hvordan 

en nasjonal Forskerplattform levert av Universitetet i Oslo kan realiseres. Behovet er såpass stort at 

universitetet må starte med å bygge Forskerplattformen på egen kjøl allerede nå i påvente av beslut-

ning om en nasjonal tjeneste. 

Nasjonal eInfrastruktur for forskning 

I flere tiår har det vært et nasjonalt samarbeid om nasjonale ressurser for forskning. Dette videre-

føres i dag av Uninett Sigma2 som er samfinansiert av de fire store forskningsuniversitetene og 

Forskningsrådet. Dagens ressurser omfatter i hovedsak beregnings- og lagringsressurser lokalisert i 

Trondheim og Tromsø. I tillegg til de nasjonale ressursene forvalter Sigma2 også samarbeid med og 

tilgang til internasjonale nettverk og ressurser på området. 

V-sak 11 - side 32 av 85

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/infoklasser.html
http://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsinfrastruktur/einfrastruktur/moter/2019/190325/sakspapir/digitalisering-av-forskning-2020.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsinfrastruktur/einfrastruktur/moter/2019/190325/sakspapir/digitalisering-av-forskning-2020.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/arbeidsdokumenter/bidrag/digitalisering-av-forskning-2020-25.pdf


  Side 23 

Universitetet i Oslo er og vil fortsatt være største bruker av de nasjonale ressursene og det er viktig 

at utviklingen på dette området følges tett opp slik at forskningens behov ivaretas best mulig. 

Universitetet i Oslo v/USIT er en stor leverandør av tjenester til Sigma2 og det er viktig at dette 

videreføres. 

Arbeidsgruppas anbefalinger 

For at Universitetet i Oslo skal opprettholde sin status som et fremragende forskningsuniversitet og 

drive forskning i forskningsfronten innenfor prioriterte forskningsområder anbefaler arbeidsgruppa 

disse tiltakene på 2-5 års sikt: 

▪ Styrke satsingen på hub/node-organisert forskningsstøtte og andre fag-/domenenære 

støttetjenester, inkludert forsøk med et Kompetansesenter for IT i forskning og utdanning 

▪ Videreutvikle TSD med tilhørende tjenester som plattform for forskning på sensitive data 

▪ Etablere Forskerplattform med tilknyttete tjenester og systemer som plattform for 

forskning som ikke trenger TSD 

1: Forskernes IT-kompetanse og IT-ferdigheter 

Målrette tiltak for å utvikle forskernes fag-/domenenære og generelle IT-kompetanse og IT-

ferdigheter i tråd med analysen foran 

▪ Innarbeide IT som sentral del av introduksjonskurs for nye ansatte og studenter 

▪ Styrke og utvide nedslagsfeltet for Carpentry@UiO 

▪ Utvikle eLæringstilbud på prioriterte områder 

▪ Systematisk innarbeide fag-/domenenær IT-kompetanse i forskerutdanningen 

2: Fag-/domenenær forskningsstøtte 

På dette området anbefales følgende: 

▪ En betydelig styrking av hub/node-organisert forsknings- og utdanningsstøtte 

▪ Etablering av et kompetansesenter for forskning og utdanning etter modell av Digital 

Scholarship Center ved amerikanske universiteter (mange av disse har samme bredde profil 

som UiO og er veldig gode offentlige universiteter) 

▪ Tjeneste for data-/koderøkting 

3: Plattformer for forskning 

Tjenester for sensitive data (TSD) og tilhørende tjenester som Nettskjema og mobil-app’er for 

innsamling av sensitiv informasjon må videreføres både som en tjeneste for universitetets forskere 

og en sektortjeneste levert av Universitetet i Oslo i tråd med forslagene i notatet “Behov for økt 

satsing på IT-tjenester for forskning – 2020->".  

Det samme gjelder Forskerplattformen rettet mot forskning som ikke trenger TSD og som er fore-

slått etablert som en nasjonal tjeneste levert av Universitetet i Oslo i samme notat. Denne platt-

formen bør universitetet starte på bygge snarest på egen hånd i påvente av eventuelle beslutninger 

om å gjøre den til en nasjonal løsning.   

4: Fellestjenester og nasjonalt samarbeid 

Universitetets forskeres behov for tilgang til ressurser i nasjonal og internasjonal eInfrastruktur vil 

øke i årene som kommer og tilrettelegging av tilgang til disse vil måtte ha høy prioritet. Sigma2 er 

under evaluering, samtidig som det er startet arbeid med å utrede behovet for framtidig eInfra-
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struktur, noe som gir universitetet gode muligheter for å påvirke prioritering og innretting av disse 

ressursene. 

I regi av Unit og Digitaliseringsstyret vil det bli satt i gang tiltak for å etablere fellesressurser på 

relevante områder i tillegg til allerede eksisterende. Universitetet bør delta aktivt i utformingen av 

disse slik at de best mulig kan imøtekomme forskningens og institusjonens behov på samme måte 

som universitetet deltar i videreutviklingen av nasjonale forskningsressurser i regi av Sigma2 

Referanser 

Rapportene “Dataeksplosjonen – en stor utfordring og en gedigen mulighet” og “IT i forskning ved 

Universitetet i Oslo” fra 2015 la grunnlaget for store deler av arbeidet med IT i forskning de siste 

årene, blant annet etableringen av Fagråd for eInfrastruktur og arbeidet med hub/node-organisert 

forskningsstøtte. 

Utviklingen av datavitenskap (‘Data Science’) og beregningsvitenskap (‘Computational Science’) er 

beskrevet i rapporten Data Science and Computational Science – report from a committee at the 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo. 

Den teknologiske utviklingen drevet fram av algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring, robot- 

og sensorteknologi, med mer omtales ofte som den 4. industrielle revolusjon, se Wikipedia: Fourth 

Industrial Revolution. 

Forskningen innen IT og informatikk ble presentert på møte i universitetsstyret 12. mars 2019, se 

presentasjon. 

Forskerkompetanse og forskerrolle i endring var tema på møte i arbeidsgruppa 3. mai 2019. 

Forskernes (og undervisernes) kompetanse og ferdigheter er behandlet i notatet “Masterplan IT: 

Forskernes/undervisernes kompetanse og ferdigheter” av Lex Nederbragt og Alexander R 

Jensenius med flere i “Good Enough Practice in Scientific Computing”, se også Carpentry@UiO. 

Hub/node-organisert forskningsstøtte er beskrevet i Generell og fagnær IT-støtte av Bjørn Ness og 

Gard Thomassen og Hub/node: Evaluering og anbefalinger av Lars Oftedal, Lex Nederbragt, Gard 

Thomassen. 

Behov knyttet til Tjenester for sensitive data (TSD) og Forskerplattformen (tidligere omtalt som 

‘TSD Light’) er beskrevet av Gard Thomassen i Behov før økt satsning på IT-tjenester for Forskning 

i UH, Helse og Instituttsektoren – 2020->. 
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4: Om IT i utdanning 

IT og digitalisering i utdanning, undervisning og læring er et svært viktig område for UiO og 

arbeidsgruppa har viet dette stor oppmerksomhet. Den langsiktige utdanningssatsingen “En 

langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO” behandlet i universitetsstyret 6. februar 

2018 er lagt til grunn for arbeidet på dette området. Videre er konsekvenser av stortingsmeldingene 

om kvalitet i høyere utdanning og langtidsplan for forskning og høyere utdanning vurdert. I 

arbeidet er det identifisert noen viktige strategiske drivere bak endringene på utdanningsområdet: 

▪ ITs integrering i alle fag, fagområder, disipliner og arbeidsprosesser 

▪ Digitalisering og bruk av IT i utviklingen av virksomhet og arbeidsprosesser i både offentlig 

og privat virksomhet medfører at IT-kompetanse og IT-ferdigheter utgjør en stadig viktig-

ere del av kompetansen den enkelte er avhengig av i arbeids- og privatliv 

▪ Utvikling av digitale design, læremidler, læringsressurser og læringsteknologi muliggjør nye 

læringsformer som studentaktiv undervisning, omvendt klasserom og andre tiltak som 

stimulerer studentenes læring av innhold på nye måter. Studentene blir eksponert for 

disipliner og fag der IT er integrert på en rekke forskjellige måter og stimulert av nye typer 

av digitale omgivelser 

Det er en klar oppfatning i gruppa at det vil skje store endringer de nærmeste årene på dette 

området. Gruppa mener samtidig at Universitetet i Oslo har tatt viktige løft på både institusjonelt 

og lokalt nivå og har kompetanse, ressurser og infrastruktur som tilsier at universitetet kan bli av de 

fremste når det gjelder digitalt og fysisk lærings- og studiemiljø og IT i utdanning.  

Arbeidsgruppas funn og analyser 

Erfaringene fra arbeid ved universitetet og forskningen innen IT i utdanning viser at utdanning er 

et komplekst problemområde som IT og digitalisering alene i ubetydelig grad kan endre og fornye. 

Vesentlig endring forutsetter at IT og digitalisering har utgangspunkt i utviklingen innen disipliner 

og kunnskapsområder. Denne utviklingen må settes i sammenheng med pedagogisk utvikling av 

lærings- og studiemiljø og behov for kompetanseutvikling hos ansatte og studenter. Ved 

universitetet er det de senere år gjennomført flere viktige tiltak: 

▪ Det er en gjennomført en rekke innovative satsninger ved flere av fakultetene som elæring 

ved Det medisinske fakultet, data- og beregningsvitenskap i fagene (CSE – Computing in 

Science Education) på alle nivåer i utdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet, endringer i studiene ved Det juridiske fakultet, bruk av Canvas innen en rekke 

emner og programmer, samt bruk av tredjepartsteknologier i tillegg til Canvas 

▪ Digital eksamen-prosjektet etablerte Inspera som plattform for digital (skole-)eksamen og 

Silurveien 2 som infrastruktur. Med dette har Universitetet i Oslo etablert seg som den 

fremste blant høyere utdanningsinstitusjoner i landet når det gjelder digitalisering av 

eksamen 

▪ Digitalt læringsmiljø-prosjektet har innført Canvas som preferert digital læringsplattform 

på universitetet, noe som også er tilfelle for de aller fleste institusjoner innen høyere 

utdanning i Norge 

▪ Etableringen av LINK – Senter for læring og utdanning med oppgave å fremme utdannings-

kvalitet og innovasjon i utviklingen av læringsformer og læringsmiljø og digitale design av 

undervisning og læring 

Dette representerer store og viktige skritt framover, men det er fortsatt nødvendig med strategiske 

satsninger tett koblet med lokale initiativ.  Eksempelvis viser undersøkelser av bruken av Canvas at 

det er de enkle funksjonene som tas i bruk, gjerne funksjoner som gjenspeiler tradisjonell under-

visning. Funksjoner som forutsetter endringer i læringsdesign, for eksempel i retning av mer 

studentaktive læringsformer, tas i mindre grad i bruk. Arbeidsgruppas vurdering er at underviser-
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nes kompetanse er en del av forklaringen på dette. En annen kan være manglende strategisk retning 

og ledelse av utdanningsvirksomheten når det gjelder hvorfor og hvordan digitale omgivelser og 

verktøy kan forbedre utdanning og læring på program- og emnenivå.  

Parallelt med de institusjonelle løftene har det ved flere fakulteter vært en vel så viktig utvikling av 

utdanning, lærings- og evalueringsformer og læringsmiljø initiert nedenfra. Disse lokalt initierte 

endringene har som felles utgangspunkt endringer i fag og kunnskapsområder på den ene siden og 

kompetansekrav studentene vil møte i arbeidslivet på den andre. CSE har introdusert beregninger, 

dataanalyse og programmering som grunnleggende innslag i utdanningen ved MN-fakultetet. Et 

resultat av dette er at programmering nå er en integrert del av utdanningen på alle nivåer ved 

fakultetet. I den senere tid er det også kommet i gang samarbeid med interesserte ved andre 

fakulteter for å undersøke hvordan IT, databehandling og datavitenskap, inkludert programmering 

kan bli en del av deres utdanning. 

For å styrke det forskningsbaserte aspektet ved utdanningen på universitetet er det viktig å ta i bruk 

de muligheter som forskningsressurser og eInfrastruktur representerer. Et aktuelt eksempel vil 

være å bygge digitale læringsressurser og klasserom med ressursene som vil inngå i den foreslåtte 

Forskerplattformen. 

For et universitet som prioriterer campus-basert utdanning vil sammenhengen mellom digitalt og 

fysisk lærings- og studiemiljø være vesentlig. Det er gjort noen forsøk på å etablere koplinger 

mellom fysisk og digitalt læringsmiljø, blant annet i form av læringssentre tilknyttet enkelte 

biblioteker. En grunnleggende forutsetning for dette er tilgang til nettet og et vesentlig og viktig 

bidrag de senere år er satsningen som har gitt god dekning av trådløst nett i undervisningslokaler 

og studentarealer. 

I utviklingen av et digitalt og fysisk læringsmiljø er eksisterende bygningsmasse en begrensning. 

Den er i stor grad tilpasset tradisjonell undervisning og tilrettelegger i liten grad for nye lærings-

former. For å bygge et integrert digitalt og fysisk læringsmiljø kreves ombygging av lokaler, noe som 

er kostbart og krever god planlegging og tydelig prioritering. 

På en rekke kunnskapsområder og innen de fleste delene av samfunnet er digitalisering en tung 

trend og drivkraft. Fra offentlige myndigheters side ses digitalisering på som virkemiddel for 

forbedring, forenkling og fornying av offentlig virksomhet, mens det i privat sektor er en vesentlig 

faktor når det gjelder produktutvikling, konkurransekraft og markedstilpassing. I begge deler ses 

digitalisering på som et virkemiddel for effektivisering og reduserte kostnader. Dette innebærer 

utstrakt bruk av eksisterende og stor interesse for nye teknologier i både utformingen av arbeids- og 

produksjonsprosesser og i utvikling av relasjoner til kunder og brukere. 

Trendene det er pekt på medfører et økende behov for egen IT-ekspertise og for IT-kompetanse i 

både eksisterende og nye virksomheter, yrker og profesjoner. Dette innebærer at håndtering av 

komplekse problemområder, analyse av store datamengder tilpasset ulike situasjoner, gjerne i 

samarbeid med andre blir vesentlig. Dette krever ofte grunnleggende forståelse av programmering, 

algoritmer og lignende i tillegg til generelle IT-ferdigheter og kompetanse innen områder som 

informasjonssikkerhet, informasjonsarkitektur, design, plattformer med mer. Dette er ikke krav om 

flere IT-spesialister, men kompetansekrav til utøvere innen både tradisjonelle og nye yrker og 

profesjoner. Dette er også grunntanken som ligger til grunn for CSE og endringene ved MN-fakul-

tetet og for endringene i utdanningen ved Det juridiske fakultet der målet er å gi studentene en 

studiehverdag som best mulig ligner på den arbeidshverdag de vil møte som ferdigutdannet og 

andre utviklingstiltak på utdanningsområdet ved fakulteter og enheter. 

Disse overordnede driverne og forventinger må oversettes til innhold og arbeidsformer når 

studentene skal lære vitenskapelige disipliner og kunnskapsområder. Disse oversettelsene er ikke 

kjennetegnet av effektivitet, men av endringer i selve fagene og de nye fagene som vokser frem som 

del av digitaliseringen (som for eksempel datavitenskap og beregningsvitenskap). 
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Arbeidsgruppas anbefalinger 

Arbeidsgruppa mener at Universitetet i Oslo har gode forutsetninger for å bli ledende når det 

gjelder digitalt og fysisk læringsmiljø og at strategisk retning og prioritering av dette bør nedfelles i 

Strategi 2030. Innenfor masterplanens tidshorisont på 2-5 år anbefaler arbeidsgruppa at det iverk-

settes noen tiltak som støtter opp om denne innrettingen og prioriteringen: 

▪ Fremme innovasjon i digitalisering og IT i alle utdanninger og studier 

▪ Styrke ansattes og studentenes digitale kompetanse og ferdigheter 

▪ Utvikle studentenes lærings- og studieomgivelser 

▪ Økt vekt på sammenkopling av digitalt og fysisk læringsmiljø 

▪ Forbedre støtte for evaluering og tilbakemelding underveis, læringsanalyse og 

utdanningsledelse  

1: Tiltak for å fremme digitalisering og IT i utdanning og studier 

Det foreslås initiert tiltak på både institusjonelt og lokalt nivå for å utvikle og ta i bruk digitale 

læringsomgivelser og læringsressurser, innarbeide bruk av IT i utdanningene, innarbeide IT i 

eksisterende og nye utdanningstilbud, digitaliserte læremidler og læringsressurser og styrke 

utdanningen av IT-profesjonelle innen ulike fagområder og disipliner. 

Arbeidsgruppa anbefaler at det satses på å videreutvikle Computing in Science Education (CSE) og 

bruke dette til å etablere tilpassete opplegg for utdanningen ved andre fakulteter (Computiung in 

(All) Education). 

2: Ansattes og studentenes digitale kompetanse og ferdigheter 

På samme måte som for forskningens vedkommende er de involvertes digitale kompetanse og 

ferdigheter en nøkkelfaktor også på utdanningsområdet. På samme vis som for forskningens 

vedkommende dreier det her seg også om både fag-/domenenære og mer generelle kompetanser og 

ferdigheter, blant annet gjennom: 

▪ Vitenskapelig ansatte skal gis en 200 timers innføring i universitetspedagogikk. Halvparten 

av denne tida bør settes av til emner der digitale omgivelser for undervisning og læring 

innen for eget fagområde er det sentrale 

▪ IT i utdanning må utgjøre et eksplisitt kriterium i UiO meritteringssystem for vitenskape-

lige ansatt  

▪ Alle introduksjonsemner og kurs (på bachelor-nivå) for nye studenter skal ha en vesentlig 

komponent knyttet til IT i faget, digitale lærings- og studieomgivelser og verktøy 

3: Studentenes lærings- og studieomgivelser 

Det overordnete målet for alle tiltak på området er å etablere digitale og fysiske lærings- og studie-

omgivelser som gir størst mulighet for at studentene lykkes i gjennomføringen av studiene og i 

senere arbeidsliv, noe den vedtatte utdanningsplattformen også understreker og prioriterer. 

Et særdeles viktig tiltak er å imøtekomme studentenes ønske og en persontilpasset inngangsvei til 

og ditto studieomgivelser til sine oppgaver, læringsaktiviteter, læringsressurser og annet studie-

relatert. I tilknytning til denne er det også ønskelig å få etablert en tilpasset inngang til IT-tjenester 

for studentene. 
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4: Digitalt og fysisk læringsmiljø 

For campus-basert utdanning vil samspillet mellom digitalt og fysisk læringsmiljø være en 

avgjørende faktor.  

Noen tiltak på dette området kan gjennomføres uten vesentlige endringer i eksisterende bygnings-

masse. Bedre kapasitet og dekning for trådløsnettet i undervisningslokaler og studentarealer er et 

slikt tiltak der svært mye er gjort allerede, men dette må vedlikeholdes og bygges videre ut. Et 

område der det trengs et felles, koordinert løft er standardisering og utbygging av AV-infrastruktur 

og -utstyr, inkludert utstyr for samarbeidsstøtte, videokonferanse og lignende. Slik infrastruktur må 

planlegges og gjennomføres i tett samspill med faglig linje. 

For andre behov vil det være påkrevet med mer kostnadskrevende ombygginger. Et eksempel er 

Active Learning Classrooms som så vidt er kommet til UiO. Dette er undervisningslokaler utstyrt 

med digitale verktøy og som tilrettelegger for nye og mer studentaktive læringsformer. 

Her er det behov for et langsiktig planlagt aktivitet som også vil involvere Eiendomsavdelingen. 

5: Evaluering, læringsanalyse og utdanningsledelse 

UiO har som nevnt tatt i bruk Inspera og Canvas samt at noen fagmiljøer har brukt egne digitale 

verktøy som Devilry ved Institutt for Informatikk.  Dette verktøyet har vært brukt til tilbakemelding 

til store studentgrupper. Canvas og Inspera er i ulik grad brukt systematisk til å gi tilbakemelding i 

undervisningen. Canvas og Inspera har heller ikke vært koblet i tilstrekkelig grad til andre tunge 

informasjonssystemer som for eksempel Felles Studentsystem (FS).  

Det er nødvendig å utvikle strategier for hvordan vi kan koble sammen våre informasjonssystemer 

for å få tilgang til mer presise data om studieprogram, emner og kurs og data som kan brukes for å 

gi studentene faglige tilbakemeldinger i deres læringsforløp (formativ vurdering). Dette vil være 

komplementært til analyser av studentenes læringsutbytte og deres progresjon i et gradsforløp 

(summativ vurdering).  Samlet trenger vi en større satsning innen området læringsanalyse og infor-

masjonssikkerhet for studentene. Bruk av informasjon fra det digitale læringsmiljø må suppleres 

med evalueringsmetoder som brukes når undervisning og læring skjer i et fysisk læringsmiljø (med 

eller uten støtte av digitale verktøy).  

Arbeidet med utdanningsledelse har vært et prioritert område ved UiO de siste 15 årene. Skal vi øke 

kvaliteten på våre studieprogrammer er det avgjørende at utdanningsledelse blir gitt en høy prio-

ritet. Digitalisering krever koordinering og ledelse fordi investeringer ofte må skje på et institu-

sjonelt nivå. Spesielt viktig er det at ledelse av studieprogrammer og dermed emner og kurs blir gitt 

økt oppmerksomhet. Det er på dette nivå digitalisering av utdanning og læringsaktiviteter møter 

organisatoriske strukturer, kulturer og faglige utfordringer.  

6: Nasjonale initiativ og fellesløsninger 

Digitalisering av utdanning er et hovedmål for offentlige myndigheter, blant annet nedfelt i Kunn-

skapsdepartementets digitaliseringsstrategi fra 2017 og i St. meld. 16 (2916-17) Kvalitet i høyere 

utdanning. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har ansvar 

for å følge opp denne strategien og gjennom utkast til handlingsplan varsles det initiativer til felles 

prosjekter og tiltak på utdanningsområdet der Universitetet i Oslo kan bidra og dra nytte av i sitt 

eget arbeid.  

Arbeidsgruppas vurdering er at UiO må arbeide for en økt klargjøring av hvilke initiativ som kan og 

bør tas nasjonalt og hva som må styres lokalt. Noen av initiativene vil kreve at UiO utvikler 

modeller og tiltak som er relevante for alle våre fagmiljøer. Utfordringene som beskrives er på 

handlingsnivå og må finne sine løsninger der. En juridisk avklaring av bruk av læringsanalyse og 
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studentdata i studieforbedrende tiltak bør skje nasjonalt. UiO må følge tett nasjonale initiativ slik at 

de ikke hindrer universitetets egen utvikling av sin utdanning. 

Referanser 

Utdanningsplattformen “En langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO” og 

stortingsmeldingene Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Meld. St. 

4 (2018–2019) - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028. 

IT i utdanning var tema på møte i arbeidsgruppa 29. mai 2018. Bidrag utarbeiedt på oppdrag fra 

arbeidsgruppa: 

▪ Anders Malthe-Sørensen og Erling Hjelmeng: Endringer i læringsmiljø, læringsressurser og 

læringsformer 

▪ Håvard Kolle Riis, Lex Nederbragt, Solveig Kristensen, Alexander Jensenius: Digitalt og 

fysisk læringsmiljø 

▪ Johannes Saastad: Studiehverdagen, studentenes forventninger til studie- og læringsmiljø 

▪ Sten Ludvigsen: Masterplan IT og utdanning. Overordnede perspektiver (en 

oppsummering) 

▪ Bjørn Stenaker: Universitetets digitale læringsmiljø 

Prosjektet Digitalt læringsmiljø har gjennomført Kartlegging av undervisningsbehov og -ønsker  og 

utarbeidet Framtidsbilde for universitetets digitale læringsmiljø. Innføringen av Canvas ved Det 

utdanningsvitenskapelige fakultet er evaluert i Damsa, C. og Fremstad, E. (2018): Pedagogical use 

of Canvas. 

Centre for Computing in Science Education og endringer i studiene ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet ble presentert på møte i universitetsstyret 5. februar 2019, se 

presentasjon. 
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5: Om administrativ IT 

Universitetets administrasjon og administrative systemer har som hovedformål å støtte opp om 

UiOs primæraktiviteter gjennom en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon. IT er et 

vesentlig bidrag til realiseringen av dette. 

Administrativ IT på universitetet ble reorganisert i forbindelse med oppfølgingen av universitets-

styrets behandling av rapporten “Administrative IT-systemer” på møtet 27. januar 2012 og etabler-

ingen av LOS – Ledelse og støtteenheter i 2015.  

Resultatet av dette ble etableringen av Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT (SKAIT) 

som rådgivende for universitetsdirektøren i 2012. Med etableringen av LOS ble en stilling som 

Strategisk systemeier opprettet i Enhet for lederstøtte og systemeierskap for de ulike administrative 

systemene lagt til fagavdelingene. Systemgrupper i fagavdelingene står for tilrettelegging med mer 

knyttet til egne systemer, mens USIT leverer systemdrift.  

Arbeidsgruppa har i liten grad behandlet dette området. 

Arbeidsgruppas funn og analyse 

For å støtte forskning og utdanning vil tiltak som bidrar til effektivisering og forenkling være 

førende for prioriteringene på området. Moderne teknologi gir muligheter for bedre kvalitet i de 

administrative og ledelsesorienterte oppgavene som i dag preges av mye manuelt arbeid. 

Universitetet skal ha digitale og effektive løsninger for administrative prosesser og oppgaver. Det er 

en forventning fra ansatte, studenter, samarbeidspartnere og andre. Videre forventes det at bruker-

vennlige selvbetjeningsløsninger er tilgjengelig til enhver tid, der tjenesten er rettet mot slutt-

bruker. Det forventes også at systemene er integrert med hverandre, slik at informasjon kun 

registreres en gang, i tillegg til at prosesser skal være automatisert i så stor grad som mulig.  

Universitets- og høgskolesektoren må innrette seg på strammere rammevilkår i tiden fremover. 

Avbyråkratiseringsreform i regi av regjeringen har vedvart i flere år og medfører betydelige kutt. 

Digitalisering vil bli brukt som et virkemiddel for å effektivisere og automatisere støttefunksjoner, 

og slik frigjøre midler og kapasitet til kjernevirksomheten og dempe effektene av kuttene. UiO skal 

jobbe kontinuerlig med å forbedre de administrative tjenestene og prosessene, blant annet gjennom 

å se på hvordan vi organiserer tjenesteleveranser og utnytter eksisterende teknologi. Hensikten er å 

skape en bedre arbeidshverdag for alle involverte, og tilrettelegge for en organisasjon som 

kontinuerlig jobber med forbedringer.    

Avanserte administrative støttefunksjoner og infrastruktur virker i stigende grad i tett samspill med 

faglig aktivitet. Det ligger som et premiss at administrativ effektivisering, standardisering og 

digitalisering ikke skal redusere kvalitet på tjenester eller støtte til forskning og utdanning. 

For å løse oppgavene på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte er det behov for en kobling 

mellom systemer som er generelle og spesialtilpassede/dedikerte systemer. Disse systemene må 

innfri krav til både integrasjon, automatisering og effektiv forvaltning.  

Dagens situasjon 

Det er i flere år arbeidet aktivt med styring og organisering av den administrative IT-porteføljen. 

Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT) ble etablert i 2012 og skal 

ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet. Målet er å gi mer brukervennlige og 

mer kosteffektive administrative IT-løsninger gjennom bedre samhandling under initiering, 

innføring, forvaltning og drift og avvikling av administrative IT-systemer. 
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Pr dags dato består porteføljen av 62 systemer klassifisert i en skala fra 1 til 3 etter viktighet, 

omfang og betydning for organisasjonen. Etableringen av en mer helhetlig porteføljestruktur vil i 

fremtiden kunne medføre at deler av disse systemene flyttes ut av SKAIT sitt ansvarsområde.  

Rammebetingelser nasjonalt 

Rammene for de administrative tjenestene er blant annet gitt av våre eiere, lover og regler, den 

teknologiske utviklingen og forventninger fra studenter, ansatte og øvrige omgivelser.  

Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare digitale fellesløsninger som dekker typiske 

behov på digitaliseringsfeltet. Dette gir mulighet til å innhente informasjon fra andre registre. På 

den måten slipper vi å spørre om informasjon som er oppgitt i andre sammenhenger. Dette vil 

kreve at vi aktivt følger og tar del i utviklingen i offentlig sektor og tar i bruk nye løsninger derfra. 

Sektorløsninger 

UH-sektoren har historisk sett vært langt fremme internasjonalt i å utvikle fagsystemer som støtter 

opp om arbeidsprosesser knyttet til studie- og forskningsadministrasjon. Disse systemene er laget i 

tett samarbeid med sektoren selv og er derfor spesialtilpasset behovene.  

Sektoren har god erfaring med å utvikle slike fellesløsninger, og sektorsamarbeidet har utviklet seg 

videre gjennom BOTT-samarbeidet der formålet er å styrke organisasjonenes evne til å levere 

administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten. 

Samarbeidet skal forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. 

Målet er felles anskaffelse av nye løsninger innen økonomi, lønn, saksbehandling, arkiv og HR, 

samt å utvikle felles praksis (like arbeidsprosesser), enklere organisering av fagområdene og ikke 

minst å styrke omstillingsevnen. Det forutsetter økt bruk av standardiserte løsninger og arbeids-

prosesser, samt felles forvaltning og drift. 

For økonomi og lønnssystemer er det besluttet å inngå et samarbeid med Direktoratet for økonomi-

styring (DFØ). For saksbehandlings- og arkivområdet gjennomføres nå en anskaffelsesprosess med 

antatt leveranse i 2019/2020. Unit signaliserer at løsningene BOTT anskaffer skal utvikles til å bli 

sektorløsninger. 

Arbeidsdelingen mellom Unit og BOTT vil være et viktig tema i årene fremover. På det administra-

tive området bør UiO legge til grunn at det er hensiktsmessig at forvaltningen de tunge admini-

strative systemene skjer nasjonalt, men denne forvaltningen må skje på en slik måte at brukernes 

og institusjonenes behov blir ivaretatt. Det kan bety at deler av forvaltningen bør ligge på institu-

sjonene, og at det er naturlige at det er de største institusjonene som må det største ansvaret i 

denne sammenheng. 

Viktige faktorer fremover 

For universitetet vil det også i fremtiden være rasjonelt å finne løsninger i fellesskap med sektoren. 

Det gir tilpassede løsninger til sektorens behov og billigere løsninger enn om universitetet skulle 

gjøre dette alene. 

De administrative systemene vil i hovedsak blir kjøpt i markedet og i liten grad være egenutviklet. 

Det er derfor vesentlig med god kompetanse på den administrative IT-porteføljen. Dette er viktig 

for å stille gode krav til leverandørene og for å redusere bruken av innleide konsulenter. 

Deler av den administrative porteføljen består av transaksjonstunge systemer som krever stor grad 

av forutsigbarhet, stabilitet og kontroll. Dette gjelder for eksempel på økonomi- og lønnsområdet. 
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Ny teknologi vil åpne for nye muligheter. Derfor er det viktig at UiO kan knytte nye løsninger til 

disse systemene gjennom god IT-arkitektur og gode integrasjonsløsninger.  

På andre områder vil behovene og dermed også systemene endres oftere. Her kan det være riktig å 

gjøre egne valg og ikke inngå i en sektorløsning, ikke minst for å sikre at endringene skjer raskt. I 

neste fase vil så disse løsningene kunne deles med resten av sektoren. UiO må inneha kompetanse 

for å ta i bruk nye verktøy og teknologi, slik som programvareroboter, chatbot-løsninger og kunstig 

intelligens. Slik kompetanse kan kjøpes i en initiell fase, men bør bygges internt på de kompetanse-

områder vi ser har en viss størrelse og er av mer varig karakter. På den måten har man bedre 

kontroll på egen kompetanse, og det vil være billigere enn å kjøpe tilsvarende kompetanse eksternt.  

Bedre innsikt og beslutningsstøtte er viktig for å kunne utnytte mulighetene digitaliseringen gir til å 

nå UiOs mål. Vi har behov for gode digitale løsninger beslutningsstøtte til passet vår institusjon. 

Det er behov for tilgang til nødvendig datagrunnlag på tvers av systemene for å analysere og bygge 

opp kvalitativt og kvantitativt beslutningsstøttesystem. Dette arbeidet må dels skje i samarbeid med 

sektoren, som vi deler kildesystemer med, dels må den enkelte institusjon selv kunne styre hvilke 

beslutningsstøttesystemer man ønsker å benytte, og hvordan disse tas i bruk.  

Selv om kravene til effektivitet er en viktig driver for endringsarbeidet, er målet også å tilrettelegge 

for en bedre arbeidshverdag for de ansatte. Standardisering og digitalisering av arbeidsoppgaver 

forutsetter gjennomgang av arbeidsprosesser i et ende-til-ende perspektiv. Hensikten er å dekke 

opp hele arbeidsprosesser fra behov oppstår til oppgaven er løst og sammen etablere hva som er 

beste praksis. Dette gir mulighet til å vurdere både organisering (hvem gjør hva?), optimalisering 

(må vi gjøre oppgaven?) og digitalisering (kan IT-løsninger utføre hele eller deler av oppgaven?). 

Det gir også mulighet for fjerne repeterende manuelle arbeidsoppgaver for å frigjøre tid oppgaver 

som gir større merverdi for alle involverte.   

Kravet til systematisk kompetanseutvikling av det administrative personalet vil øke med den 

utviklingen vi ser fremover. Dels gjelder dette fordi kravene til saksbehandling øker, dels fordi 

områder som for eksempel støtte til ekstern finansiering krever kompetanse som er spesialisert. 

Digitalisering vil fjerne arbeidsoppgaver som i dag skjer manuelt, som igjen vil kreve at de som i dag 

arbeider med slike oppgaver vil få nye oppgaver og dermed vil kreve at de innehar rett kompetanse 

for utføre disse nye arbeidsoppgavene.  

Et ønsket fremtidsbilde forutsetter at vi systematisk bygger kompetanse, har tilstrekkelige ressurser 

til å arbeide med kontinuerlig forbedringer, og at vi systematisk investerer i IT-verktøy som støtter 

opp om dette. 

Arbeidsgruppas anbefalinger 

Arbeidsgruppa anbefaler videreføring av igangsatte tiltak på området: 

▪ Det foreslås ingen endringer i organisering eller finansiering av administrativ IT. Men etter 

etableringen av forslag til porteføljestyring av IT områder, bør det skje en vurdering om 

deler av SKAIT skal flyttes forskning eller studier.  

▪ Arbeidsgruppen viser ellers til det allerede etablerte programmet for administrativ 

forbedring og digitalisering og dets målsetning. 

▪ Arbeidsgruppen støtter at dess nærmere administrative prosesser og støtteprosesser så skal 

arkitekturen og løsningene være standardiserende fellestjenester. Disse må også realiseres 

som plattformer som nye tjenester igjen kan bruke.  

▪ Arbeidsgruppen støtter at denne typen løsninger bør tas ut som fellesløsninger i sektoren 

eller i staten, der dette er effektivt. 
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Referanser 

Program for administrativ forbedring og digitalisering omfatter mottatsprosjekter for nytt sak- og 

arkivsystem og nytt system for økonomi og lønn, samt IT-drift-prosjektet og prosjekt for 

fellesløsninger. 

Se også nettstedet for Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT (SKAIT). 

V-sak 11 - side 43 av 85

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/administrativ-it/strategisk/


  Side 34 

6: Om koordinering, prioritering og porteføljestyring av 

IT ved UiO 

Arbeidsgruppa har kartlagt dagens ressursstyring i IT-virksomheten og ved flere anledninger disku-

tert prinsipper og tiltak for å oppnå en formålstjenlig og effektiv koordinering, prioritering og 

porteføljestyring på området. Dette er også diskutert i møter med universitetsledelsen, dekanene, 

direktørnettverket. Her har gruppa lagt til grunn dagens styringslinje og lederansvar på alle nivåer 

og konsentrert seg om tiltak for mer strategisk koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT-

virksomheten. 

Med ITs økende viktighet for gjennomføringen og resultatene av omtrent all virksomhet på univer-

sitet øker behovet for forutsigbar og effektiv ressursstyring av IT-virksomheten. Det åpenbare målet 

med dette er naturligvis at ressursene som brukes i IT-virksomheten på best mulig vis skal støtte 

opp om universitetets mål og strategi for sin forskning, utdanning og innovasjon.  

Arbeidsgruppas funn og analyse 

For arbeidsgruppa er det åpenbart at ressursstyring av IT skal skje på samme vis som annen 

ressursstyring i styringslinja på universitetet. I dag er det etter gruppas mening flere mangler ved 

denne styringen: 

▪ Det er store variasjoner i hvordan ledelsen på alle nivåer utøver dette lederansvaret og i 

ledernes kompetanse når det gjelder IT-ledelse 

▪ Prosesser knyttet til koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT overordnet på 

universitetet og innenfor de ulike delene av IT-virksomheten har varierende og gjennom-

gående mangler når det gjelder forutsigbarhet, gjennomsiktighet og forankring i universi-

tetets faglige virksomhet 

Utover dette kommer utfordringer og muligheter som den siste tids sterke vektlegging av felles-

tjenester, fellesløsninger og overordnet styring av IT i UH-sektoren gjennom blant annet Kunn-

skapsdepartementets digitaliseringsstrategi for UH-sektoren og opprettingen UNIT – Direktorat for 

IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og DIKU – Direktoratet for internasjonali-

sering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. 

Dagens koordinerings- og prioriteringsorganer for IT 

Dagens koordinerings- og prioriteringsorganer for IT på universitetet omfatter Fagråd for eInfra-

struktur når det gjelder IT i forskning, Strategisk koordineringsgruppe (SKAIT) for administrativ IT 

og IT-ledernettverket for IT-infrastruktur og basis IT. For IT i utdanningen eksisterer det ikke noe 

tilsvarende organ, men de siste årene er en del koordinering og prioritering skjedd mer eller mindre 

formelt gjennom Digital læringsmiljø-prosjektet. 

IT i forskning 

Fagråd for eInfrastruktur er det ene av to underutvalg under Forskningsinfrastrukturutvalget (FI-

utvalget) som har ansvar for forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur og ledes av viserektor for 

forskning og innovasjon. Det pågår for tiden arbeid med å kartlegge universitetets forskningsinfra-

struktur, eInfrastruktur og kjernefasiliteter med sikte på behandling i universitetsstyret et veikart 

for området i 2019.  

Fagrådet for eInfrastruktur er en kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeids-

utvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget. Fagrådet forvalter porteføljemidler på 12 millioner 

kroner i 2019 og 15 millioner kroner i 2020 og påfølgende år. Fagrådet er utnevnt av universitets-

direktøren og har medlemmer fra fakultetene. USIT er sekretariat for utvalget. 
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Fagrådet for eInfrastruktur skal også følge opp nasjonal og internasjonal eInfrastruktur og ivaretar 

kunderollen mot Sigma2. 

Fagrådet for eInfrastruktur driver en rekke prosjekter og annen aktivitet for å fremme IT i forskning 

som: 

▪ Oppfølging av rapporten om lagring og deling av forskningsdata (‘Dataeksplosjon’-

rapporten) 

▪ Hub/node-organisert forskningsstøtte 

▪ Finansiering av ambulerende team av data-/koderøktere, IT-spesialister som bistår 

forskere spesielt når det gjelder håndtering og analyse av store datamengder 

IT i utdanning (Digitalt læringsmiljø) 

Universitetet har ikke et koordineringsorgan for IT i utdanningen.  

I løpet av de siste 5-6 årene har universitetet gjennomført to større prosjekter, – Digital eksamen-

prosjektet (avsluttet ved årsskiftet 2016/17) og Digitalt læringsmiljø-prosjektet (avsluttes våren 

2019). I Digitalt læringsmiljø er et forslag til styring av universitetets digitale læringsmiljø diskutert, 

men videre behandling er utsatt i påvente av arbeidet med Masterplan for universitets IT.  

Administrativ IT 

Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT (SKAIT) ble oppnevnt av universitetsdirektør-

en i 2012 etter universitetsstyrets behandling av rapporten “Administrative IT-systemer” på møtet 

27. januar 2012 og skal ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet. Oppgaver 

tillagt SKAIT: 

▪ Utforme et overordnet veikart (strategi) for administrative IT-systemer 

▪ Vedlikeholde en oversikt over alle administrative IT-systemer 

▪ Utarbeide årsplaner for administrative IT-systemer med budsjett 

▪ Forslå bruk av porteføljemidler til administrativ IT for universitetsdirektøren 

▪ Følge opp bruk av porteføljemidlene 

▪ Følge opp oppgaver i følge ansvarskart for administrative IT-systemer 

SKAIT forvalter porteføljemidler på 17,5 millioner kroner årlig til prosjekter og tiltak for utvikling 

og forbedring av de administrative systemene. 

IT-infrastruktur og basis IT 

IT-ledernettverket er rådgivende organ for IT-direktøren og består av IT-ledere ved fakultetene og 

andre enheter og USITs ledelse. Målsettingen med IT-ledernettverket: 

▪ Bidra til bedre koordinering, samhandling og organisering av universitetets IT-virksomhet 

▪ Fremme formålstjenlig utvikling av universitetets IT-løsninger 

▪ Sikre at IT-virksomheten bidrar til at universitetet når målene for sin virksomhet 

I dette arbeidet ivaretar IT-ledernettverket følgende oppgaver: 

▪ Diskusjonsforum 

▪ Høringsinstans 

▪ Samlingspunkt for tilbakemeldinger fra lokal IT 

▪ Informasjonskanal opp/ned og på tvers i universitetets IT-organisasjon 

▪ Forum for erfaringsdeling, koordinering, samhandling og felles planlegging av 

virksomheten 
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Nasjonal styring og koordinering av IT i UH-sektoren 

UH-sektoren har tradisjoner tilbake til slutten av 1970-årene for samarbeid, fellestjenester og 

fellesløsninger innen nettverk og IT-infrastruktur, administrative systemer og vitenskapelig 

databehandling. Dette er i stor grad forsterket ytterligere og maktforholdene endret det siste året 

gjennom digitaliseringsstrategien og etableringen av direktoratene. 

▪ I Unit vil Digitaliseringsstyret og fagrådene være viktige arenaer 

▪ Tilsvarende i Uninett vil styre og ulike prioriteringsorganer være sentrale 

▪ Det samme gjelder styret og ressursfordelingskomiteen for Sigma2 

I tillegg kommer mer eller mindre uformelle samarbeidsorganer som BOTT og UH-IT (som samler 

IT-direktørene ved alle institusjonene som har universitetsstatus). 

Utfordringer ved dagens koordinering og prioritering av IT ved UiO 

Arbeidet med Masterplan for universitetets IT har avdekket flere utfordringer med dagens 

koordinering og prioritering av IT ved UiO. Overordnet er utfordringen: 

Den sterkt økte avhengigheten og viktigheten av IT i all virksomhet på universitetet reflekteres 

ikke i eksisterende styring, koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT på 

universitetet. 

Universitet har ikke et koordineringsorgan for all IT som kan sørge for en overordnet koordinering, 

prioritering og porteføljestyring av IT på universitetet.  

Det eksisterer ikke noe koordineringsorgan for IT i utdanning og det digitale læringsmiljøet. UiO 

trenger et sikkert, stabilt digitalt læringsmiljø. UiO må videre håndtere at det er stor utvikling i 

feltet læringsteknologi og digitalt støttede læringsformer. Prioriteringene i utviklingen av det 

digitale og det fysiske læringsmiljø bør styres av et felles organ. Det digitale og fysiske lærings-

miljøet må koordineres og utvikles videre på faglige premisser der faglig og pedagogisk utvikling 

prioriteres. 

IT-infrastruktur og fellestjenester er en forutsetning for IT i forskning, utdanning og 

administrasjon. Koordinering og prioritering av IT-infrastruktur bør derfor koordineres med de 

behov og de satsninger som gjøres på forskning og utdanning. 

Unit og Digitaliseringsstyret vil med sitt mandat fra departementet, sin handlingsplan for imple-

mentering av fellestjenester og sin finansieringsmodell påvirke IT ved UiO i stor grad. Det er derfor 

viktig at det er en tydelig kopling mellom utvikling og prioritering ved UiO og Unit og at UiO har en 

koordinert og tydelig stemme i Unit sine prioriteringsorganer som er forankret ved UiO. 

IT i faglig eller administrativ linje 

Arbeidsgruppas analyser viser at IT i stadig større grad er en integrert del av den faglige virksom-

heten innen forskning, utdanning og innovasjon. I en rekke vitenskapelige disipliner og kunnskaps-

områder er IT del av forskning, utdanning og innovasjon, mens i andre kunnskapsområder har IT 

en avgjørende støttefunksjon. En mulig implikasjon av dette vil være å overføre IT fra administrativ 

til faglig linje.  

UiO har som universitet valgt rektor og ansatt universitetsdirektør og har dermed to linjer, – en 

faglig og en administrativ. Dagens styringsstruktur er derfor utfordrende når vi ser at IT i økende 

grad er en integrert del av den faglige virksomheten.  

De koordinerings- og prioriteringsorganer som forslås vil kunne klargjøre hvordan UiOs ressurser 

innen IT brukes. Videre vil forslaget om én IT organisasjon, UiO:IT, kunne bidra til en bedre 
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ressurs- og kompetanseflyt ved UiO.  Dermed kan det bli lettere å gjøre økonomiske prioriteringer 

og enklere å få oversikt over hvilken IT-kompetanse som finnes på UiO enn tilfellet er i dag.  

Arbeidsgruppen mener imidlertid at det også er argumenterer mot å flytte IT fra administrativ linje 

til faglig linje. Dette er blant annet av hensyn til kontinuitet i det langsiktige arbeidet med IT ved 

hele UiO og at for store endringer kan øke risikoen når man skal implementerer UiO:IT. Vi ber 

styret og UiO ledelse vurdere det dilemma vi her har pekt på i det videre arbeidet med IT ved UiO.  

Anbefalinger fra arbeidsgruppa  

For arbeidsgruppa er det tydelig at det må skje en opprydding i ordningene for koordinering, priori-

tering og porteføljestyring av universitetets IT-virksomhet. ITs rolle må reflekteres i de ordningene 

som innføres og ordningene må gi forutsigbarhet og gjennomsiktighet for brukere, enheter og IT-

organisasjonen og legge grunnlag for effektivitet i utøvelsen av oppgavene. Arbeidsgruppa foreslår 

følgende: 

▪ Etablere en Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT) 

▪ Etablere strategiske koordineringsgrupper for IT i forskning, IT i utdanning og 

administrativ IT 

▪ Aktivt delta i og påvirke utformingen av løsninger og satsninger på nasjonalt nivå slik at de 

best mulig imøtekommer universitetets behov 

Den foreslåtte strukturen er oppsummert i følgende illustrasjon der disse er markert i grønt med 

tilhørende kopling til eksisterende organer. 

 

1: Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT) 

Det anbefales å opprette et koordinerings-, prioriterings- og porteføljestyringsorgan for av all IT ved 

UiO. Målet er å få et organ med ansvar for all IT ved UiO der både universitetsledelsen og dekanene 
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er representert og hvor representanter for koordineringsgruppene innen forskning, utdanning og 

administrasjon kan koordinere mellom områdene og en gruppe som har ansvar for koordinering av 

IT-infrastruktur og basis IT. Gruppa har derved ansvar for koordinering og prioritering av IT-infra-

struktur i forhold de behov IT i forskning og utdanning har. 

Gruppa skal også ha ansvar for porteføljestyring av all IT ved UiO. Koordineringsgruppene innen 

forskning, utdanning og administrativ IT forvalter porteføljemidler og den felles gruppa kan foreslå 

omprioriteringer av slike midler mellom de andre gruppene. 

UiO må forvente å investere mer i IT framover. De økte investeringene vil fremmes i linja fra IT-

direktøren, men det anbefales, både for involvering fra fakultetene og for at universitetsledelsen 

skal ha en gruppe som kan vurdere forslagene, at forslag til investeringer fra IT-organisasjonen, 

vurderes av SK-IT for å gi råd til universitetsledelsen. Dette vil kunne gi bedre koordinert og samlet 

innsats i faglig og administrativ linje. 

I implementeringen av arbeidsgruppas anbefalinger vil det måtte gjennomføres flere større 

prosjekter og aktiviteter. Strategisk koordineringsgruppe for all IT vil kunne være styringsgruppe 

for disse prosjektene. 

Et alternativ er at dekanmøtet selv er den strategiske koordinerings-, prioritering og portefølje-

styringsgruppen. Arbeidsgruppa anbefaler ikke dette fordi dekanmøtet behandler veldig mange 

saker, det trengs fokus på IT for gjennomføring av anbefalingene og at det anbefales også at gruppa 

kan ta i bruk kompetanse fra relevante fagmiljøer i saksforberedelsene. 

2: Strategiske koordineringsgrupper for IT i forskning, utdanning og 

administrativ IT 

Det anbefales å opprettholde de strategiske koordineringsgruppene for forskning og administrativ 

IT og at det opprettes en strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanningen. Disse tre strategiske 

koordineringsgruppene har ansvar for at behov, satsinger og forslag fra fakultetene innen sine 

områder blir diskutert og løftet videre hvis det er behov for strategiske satsinger. Slik vil fakultetene 

bli involvert i koordinering og prioritering innen IT i forskning, IT i utdanning og administrativ IT. 

Et alternativ kunne være at Studiekomiteen og Forum for forskningsdekaner utgjorde koordiner-

ingsgruppene i tillegg til SKAIT. Dette anbefales ikke fordi erfaring fra blant annet digitalt lærings-

miljøprosjektet viser at disse gruppene har for mange oppgaver og derved ikke får det fokus på IT 

som trengs.  

Et annet alternativ er at man bare har en strategisk koordineringsgruppe, SK-IT. Dette anbefales 

ikke fordi det da blir vanskeligere å få innspill fra og dialog med fakultetene. 

3: Nasjonalt samarbeid 

Arbeidsgruppa ser det om påkrevet at universitetet engasjerer seg tungt i nasjonale samarbeids-

tiltak på IT-området for å sikre at universitetets interesser er tilstrekkelig ivaretatt når felles-

tjenester og fellesløsninger lanseres. Det må etableres kanaler som gjør at alle parter med interesser 

knyttet til det som skjer på nasjonalt nivå er orientert og har mulighet til å bidra. Dette gjelder 

spesielt Unit, Sigma2 og BOTT-samarbeidet.  

4: Organisatorisk plassering av IT 

Når man får en bedre finansieringsmodell som bedre kan ivareta langsiktige og kortsiktige behov, 

samtidig som prioriterings- og koordineringsorganer ledes av ansatte i faglig linje, mener vi at de 

endringer som er forslått ikke er avhengig av at IT direktøren flyttes til faglig linje. En slik endring 
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vil også bryte med UiOs eksisterende styringsstruktur. Vi anbefaler at universitetsledelsen gjør 

videre analyser av det problem som er beskrevet i forbindelse med implementeringen av 

Masterplan for universitetets IT. 

Referanser 

Styring, koordinering og prioritering i IT-virksomheten ble behandlet ved flere anledninger, sist i 

møte i arbeidsgruppa 21. februar 2019. 
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7: Om organisering av IT ved UiO 

Arbeidsgruppa har ved flere anledninger diskutert konsekvensene for universitetets IT-organisasjon 

av anbefalingene redegjort for i tidligere kapitler. I den anledning har arbeidsgruppa fått presentert 

IT-organisasjonene ved universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø og ved Linköping univer-

sitet. Til grunn for arbeidsgruppas diskusjoner har også vært kartleggingen av status og framtidige 

behov for IT i forskning og utdanning ved fakulteter og andre enheter og data fra sammenligningen 

av IT ved universiteter i Norge, Norden og Europa i BencHEIT 2017 (nærmere beskrevet i kapittelet 

Finansiering og finansieringsmodeller). 

Arbeidsgruppas funn og analyse 

Universitetet i Oslo har hatt en tonivå IT-organisasjon med lokal og sentral IT (USIT) siden midten 

av 1990-tallet. Siden den gang har IT-organisasjonen vært gjennom flere endringer, sist i 2013. Da 

ble prinsipper for organisering av lokal IT ved fakulteter og enheter og ordningen med IT-ledere/-

koordinatorer og IT-ledernettverket fastlagt gjennom universitetsstyrets vedtak av “Organisering og 

standardisering av universitetets IT-virksomhet” på møtet 23. oktober 2012. Ved samme anledning 

ble USIT reorganisert. 

Dagens organisering av IT på universitetet 

I tillegg til sentral og lokal IT-organisasjon er det mange aktører som ivaretar de ulike områdene av 

IT-virksomheten. 

IT i utdanning 

Ansvar for IT i utdanning er nå delt mellom Avdeling for fagstøtte (AF), Universitetsbiblioteket og 

USIT og inngår i deler av LINKs virksomhet. Ved USIT er ansvaret for IT i utdanning lagt til 

Underavdeling for brukenære tjenester (BNT). 

Fakultetene har i varierende grad støtte til IT i utdanningen, alle har opprettet støtte til digital 

eksamen (Inspera) og læringsplattform (Canvas), fakultetene har AV-støtte gjennom lokal IT og ved 

noen fakulteter er det egne enheter med oppgaver innen IT i utdanning. 

IT i forskning 

USIT har en egen Underavdeling for IT i forskning (ITF) med ca 35 årsverk og der rundt halvparten 

har doktorgrad.  

Fakultetene har i varierende grad ressurser som støtter opp om IT i forskning. Disse ressursene er 

enten organisert gjennom lokal IT på fakultetet eller ved at IT-spesialister er tilknyttet forsknings-

prosjekter, -grupper og -laboratorier. 

Fagnær IT-støtte gjennom eksempelvis lab’er, SFF-er og som en del av hub/node-organisert forskn-

ingsstøtte med mer er en kritisk viktig del av IT i forskning. Det er avgjørende at miljøene som 

allerede har høy digital kompetanse gis tilstrekkelig rom for innovasjon og utvikling i sin forskning 

og undervisning. Enkelte fagmiljøer har stort behov for spesialisert og tung IT-kompetanse som en 

fullintegrert del av virksomheten. Denne må videreføres også ved en omorganisering av UiOs 

basistjenester. 

Administrativ IT 

Ansvar for administrativ IT på universitetet er tillagt Strategisk systemeier i Enhet for lederstøtte, 

mens systemeierskap for de ulike administrative systemene ligger i fagavdelingene. Systemgrupper 

i fagavdelingene står for tilrettelegging med mer knyttet til egne systemer, mens USIT leverer 

systemdrift.  
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IT-infrastruktur og basis IT 

IT infrastruktur og basis IT er organisert i sentral IT ved UiO, USIT. Hvert fakultet har en IT-

organisasjon som ved to av fakultetene (MED og MN) er instituttbasert, mens den for resten er 

fakultetsvis. Fakultenes IT-virksomhet ledes av en IT-leder som rapporterer faglig til IT-direktøren 

og administrativt til fakultetsdirektøren. 

Universitetsbiblioteket 

Universitetsbiblioteket (UB) har en egen Avdeling for digitale tjenester og har en omfattende IT-, 

forsknings- og utdanningsnær virksomhet. UB er systemeier av bibliotekssystemene og står for 

innkjøp og tilrettelegging av digitale biblioteksressurser, samt ansvar for vitenarkivet (DUO) og 

Open Access-publisering (FRITT).  

UB deltar sammen med USIT og AF i kompetansegruppa for forskningsdata. Denne gruppa har 

ansvar for innføring av Politikk og retningslinjer for forskningsdata, opprinnelig foreslått i Data-

eksplosjonen-rapporten. UB er også en drivkraft i Carpentry@UiO i tillegg til en omfattende 

virksomhet med kurs i digitale bibliotekstjenester. Biblioteket er også involvert i etablering av en 

kombinasjon av fysisk og digitalt læringsmiljø i egne lokaler ved flere fakulteter. 

Utfordringer dagens IT-organisering 

På mange måter har alle årene med en todelt IT-organisasjon vært vellykket ved at det har gitt 

universitetet en IT-infrastruktur og et tjenestetilbud som kan måle seg med de fleste sammenlign-

bare institusjoner når det gjelder kapasitet, kvalitet og effektivitet. Allikevel har masterplanarbeidet 

avdekket en rekke utfordringer og svakheter ved dagens organisasjon. Noen er knyttet til IT-

organisasjonen og noen til det store antallet aktører som i ulik grad er koordinert og samkjørt: 

▪ Den teknologiske utvikling går mot at leveranser blir mer direkte til sluttbruker, ikke via 

både sentral og lokal IT. Mobiltelefoner er et eksempel der IT-avdelingen ikke er inne i 

basis drift, dette gjøres av leverandøren, mens IT-avdelingen legger på tjenester som er 

spesielle for UiO. Den samme utvikling skjer i økende grad for stasjonære og bærbare 

maskiner med Windows og Mac OS. Dette gjør at UiO kan standardisere og effektivisere 

driften. Det gir mindre arbeid for hele IT-organisasjonen og mindre nødvendig å skille lokal 

og sentral IT 

▪ Dagens organisering har i en del sammenhenger resultert i en ‘vi vs de’-kultur mellom lokal 

og sentral IT. Dette medfører ekstra kommunikasjon og at fokus flyttes fra brukeren til 

diskusjoner mellom lokal og sentral IT 

▪ Kartleggingen fra fakultetene beskriver at lokal IT i varierende grad støtter opp om forsk-

ning og utdanning. Noen steder er det god støtte til forskning, men det er mange som ikke 

får den forsknings- og utdanningsstøtte de har behov for. Noen steder har lokal IT fokus på 

bare forskning, andre steder bare utdanning, men oppgavene som legger mest belag på 

ressurser er knyttet til generell brukerstøtte og drift 

▪ Sentral IT-støtte til forskning får anerkjennelse fra mange i kartleggingen, men noen gir 

også uttrykk for at den er for langt unna og at den ikke kjenner behovene godt nok og 

mange forskere kjenner ikke til tjenestene og ressursene som er tilgjengelig. Variasjonen 

mellom fagmiljøer når det gjelder fagnær IT i forskning og utdanning er for stor slik IT er 

organisert i dag. Spesielt framheves det fra fakultetene at viktige utviklingsprosjekter tar for 

lang tid og at arbeidsdeling, tidsplan og ferdigstilling ofte er mangelfull 

▪ Kartleggingen viser at forskere ønsker mer fagnær støtte, noe de i for liten grad får. 

Forskerne ønsker seg støtte som både forstår de faglige behovene og som kan tilby IT-

løsninger (eInfrastruktur) som støtter forskningen 

▪ BencHEIT viser at UiO bruker mer enn andre sammenlignbare universiteter på basis IT. 

UiO bruker flere årsverk på drift og forvaltning av basis IT-tjenester enn de vi sammen-
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ligner oss med. IT-drift-prosjektet, et prosjekt under Program for administrative forbed-

ringer og digitalisering, har kartlagt at basis IT-tjenester kan leveres mer effektivt 

▪ IT-drift-prosjektet har kartlagt at det er vanskelig for en bruker å vite hvor man skal hen-

vende seg. I dag er det forskjellig hvordan man organiserer brukerstøtte ved hvert fakultet, 

om man er ansatt eller student og om saken gjelder basis IT, IT i forskning og utdanning 

eller administrativ IT. IT-drift prosjektet har kartlagt at et kontaktpunkt for IT-

henvendelser kan gjøre dette enklere 

▪ Det er mange aktører som driver med IT-støtte og IT-utvikling i en eller annen form. Selv 

om det er flere eksempler på godt samarbeid, så skjer dette i for stor grad tilfeldig og 

fragmentarisk og det skjer fra tid til annen uten kjennskap til hva som allerede eksisterer og 

er tilgjengelig for bruk. Etter hvert som IT integreres tettere i arbeidsoppgaver kan en regne 

med at utfordringene med dette vokser 

Organisering av IT ved andre universiteter 

BencHEIT viser at de fleste universiteter har en felles IT-avdeling, Universitetet i Helsinki har hatt 

det i 10 år og Københavns universitet fra 2017. Alle UH-institusjoner i Norge har det, Universitetet i 

Bergen har hatt det i snart 10 år, Universitetet i Tromsø i omlag 5 år og NTNU fra 2018. Alle har IT-

infrastruktur og basis IT som del av en felles IT-avdeling, men organiseringen av IT til forskning og 

utdanning varierer. 

Endringene ved Helsinki, København, UiB, UiT og NTNU er gjort utfra noenlunde de samme 

funnene som er gjort i arbeidet med masterplanen. Alle vil ha mer effektiv drift og forvaltning av 

basis IT-tjenester gjennom standardisering og en IT-avdeling for leveranse av disse tjenestene. Alle 

ønsker å flytte fokus i IT-avdelingen fra leveranse av basis IT-tjenester til fokus på IT i forskning og 

utdanning. De ønsker å endre fokus fra produksjon av IT-tjenester i IT-avdelingen, til at IT-

avdelingen har fokus på tilrettelegging av tjenester sammensatt av skytjenester og fellestjenester. 

UiO har hatt større fokus på IT i forskning enn tilsvarende institusjoner i Norden og har både et 

bredere sett av tjenester og en IT-avdeling som støtter forskning. IT-avdelingene ved de andre 

universitetene tilbyr stort sett bare basis drift og har lite kontakt med forskningsmiljøene. 

IT i utdanning er veldig forskjellig organisert, ofte er det egne enheter (som LINK som har mange 

ulike funksjoner ikke bare IT i utdanning), noen har organisert det som en del av studieavdelingen. 

Mange sliter med hvordan man skal ha en god samhandling mellom de som tilbyr tjenester innen 

IT i utdanning og IT-organisasjonen. 

Arbeidsgruppas anbefalinger 

Ut fra analysene konkluderer arbeidsgruppa med at universitetet må organisere sin IT-virksomhet 

på en annen måte for at IT bedre skal støtte opp under de mål og ambisjoner UiO har. 

▪ Sikre at IT er mer tilstede og tilgjengelig for forskning og utdanning 

▪ Sikre stabil og sikker IT-infrastruktur og ditto tjenesteleveranser og -drift 

Målet for en ny organisering er fortsatt gode, effektive og stabile IT-tjenester som har god IT-

sikkerhet og som er i henhold til lov- og regelverk: 

▪ Støtte bedre opp under UiOs faglige mål innen forskning, utdanning og innovasjon 

▪ Bedre og mer fagnær IT-støtte til forskning og utdanning 

▪ Fleksibilitet med stabile fellesløsninger og lokale spesialbehov (utvikling i to hastigheter) 

▪ Sikre god samhandling mellom IT i forskning, utdanning, administrativ IT og IT 

infrastruktur 

▪ God samhandling mellom brukerne og utviklerne av IT-tjenester for å sikre at behov fanges 

opp og at veien fra behov til beslutning ikke blir for lang 
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▪ Kosteffektiv leveranse av IT-infrastruktur og basis IT-tjenester 

▪ Flytte ressurser fra basis IT til IT i forskning og utdanning 

1: En samlet IT-organisasjon 

Det foreslås en ny organisering av IT ved å slå sammen sentral og lokal IT til en IT-organisasjon, 

UiO:IT. Dette muliggjør et enhetlig og felles tjenestetilbud til alle på UiO, en effektiv drift av IT-

infrastruktur og basis IT-tjenester og et kontaktpunkt for alle henvendelser der det er rasjonelt. 

En IT-avdeling som både har ansvar for IT-infrastruktur og eInfrastruktur er viktig for fortsatt å 

kunne tilby topp internasjonal eInfrastruktur, uavhengig av om tjenesten er en lokal tjeneste, en 

fellestjeneste eller en skytjeneste. USIT har i dag en egen underavdeling som leverer eInfrastruktur, 

driver avansert brukerstøtte og utvikler nye tjenester til IT i forskning, dette er en styrke UiO må 

bygge videre på og forsterke. 

2: Informasjonssikkerhet 

Informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet og IT-juridisk, er og forblir viktig for gode og trygge IT-

leveranser og i UiO:IT vil informasjonssikkerhet fortsatt både være et linjeansvar og en 

stabsfunksjon som det forventes må styrkes betydelig. 

3: IT i forskning 

USITs eksisterende organisering av IT i forskning har vært vellykket når det gjelder å etablere, gjøre 

tilgjengelig og utvikle eInfrastruktur både nasjonalt og lokalt. Den dekker vesentlig behov i 

forskningen, selv om den langt fra dekker alle områder og ambisjoner. Denne må videreføres i en 

felles IT-organisasjon og breddes ut i takt med at behovene og ambisjonene for IT-ressurser og 

eInfrastruktur øker i fagmiljøer som tidligere hadde små behov på området. Denne organiseringen 

er også viktig for beredskap når det gjelder ny teknologi og nye trender på området, noe engasje-

mentet i forbindelse med introduksjonen av kunstig intelligens, maskinlæring etc viser. 

Samtidig er det kartlagt et stort behov for fag- og domenenær IT-støtte som i dag dels løses med IT-

spesialister i fagmiljøene selv, i SFF-er, laboratorier og lignende og i noen tilfeller av lokale IT-

tilsatte.  

Mellom disse to ligger organisering av forskningsstøtte i form av hub/noder og ulike former for 

organisert avansert brukerstøtte som det foreslåtte Kompetansesenter for IT i forskning og 

utdanning (se kapitlet om IT i forskning), ambulerende team av data-/koderøktere med mer. Dette 

vil være tjenester som bemannes av personell som kan være ansatt andre steder, men tjenestene må 

ha en organisatorisk ryggrad og forankring som kan sørge for kontinuitet og at kompetanse og 

ressurser som utvikles videreføres og gjøres tilgjengelig for nye brukere. 

4: IT i utdanning 

Sentralt leveres i dag tjenester til utdanning gjennom Avdeling for studieadministrasjon, LINK, UB 

og USIT.  

LINK er nyopprettet og har andre oppgaver enn IT, og det foreslås å vente på evaluering av de 

endringer som er gjort, før spørsmålet om en eventuell endret organisering tas opp.  

De som jobber med IT-utvikling og IT-støtte til fagnær IT i Avdeling for studieadministrasjon 

foreslås å flyttet til UiO:IT. Det må være en kopling mellom IT i forskning og IT i utdanning.  

Fakultetene forutsettes å ha opprettet egne støtteenheter for Inspera og Canvas. Når Digitalt 

læringsmiljø-prosjektet avsluttes våren 2019 bør det vurderes hva slags ansvar og oppgaver som 
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skal legges til UiO:IT og til enhetene på nivå 2 og 3. Når lettvekts IT blir stadig mer sentral vil det 

forutsette at man finner gode løsninger for organisering av tjenester og produksjon i grensesonen 

mellom fagmiljøer og UiO:IT.  

For å støtte lettvektsleveranser og fagnær IT-støtte til IT i utdanningen foreslås det opprettet et 

team av IT-programmerere som skal hjelpe undervisere å fornye og digitalisere deres undervisning. 

Teamet organiseres på USIT, men skal primært jobbe nær studieprogramledere og lærere og SK-

DLM styrer prioritering av ressursene. 

5: Administrativ IT 

Det vil komme store endringer de neste årene som følge av prosjektene under programmet for 

digitalisering og effektivisering og innføring av nye systemer som også vil måtte se på en effektiv 

måte organisere arbeidet. Administrativ IT foreslås derfor organisert som i dag. 

Referanser 

Vedtak om Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet på møte i 

universitetsstyret 23. oktober 2012. 

IT i biblioteket ble behandlet på møte i arbeidsgruppa 3. mai 2018 og i notat fra Håvard Kolle Riis 

om Bibliotekets rolle. 

Masterplanarbeidet sett fra IT-ledernes side ble behandlet på møte i arbeidsgruppa 3. mai 2018. 
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8: Finansiering av IT ved UiO 

Arbeidsgruppa har behandlet finansiering og finansieringsmodeller ved flere anledninger med 

utgangspunkt i to rapporter utarbeidet av en egen undergruppe for finansiering. Disse følger 

arbeidsgruppas rapport som vedlegg: 

▪ Kartlegging av ressursflyt i universitetets IT-virksomhet 

▪ Finansiering og finansieringsmodeller 

Det gjøres oppmerksom på at rapporten vedrørende ressursflyt er unntatt offentlighet, da 

informasjon og sammenligningsgrunnlag fra øvrige institusjoner er gitt med betingelsen om at 

informasjonen kun skal benyttes til analyser internt i 

virksomhetene. 

Arbeidsgruppa har som en av sine hovedkonklusjoner 

at universitetet må bruke mer ressurser på IT i årene 

som kommer og at dette må skje gjennom en trinnvis 

økning av ressursene i årene 2020-23. Gruppa har 

ikke hatt anledning til å beregne kostnadene ved de 

tiltak som foreslås i rapporten.  

Arbeidsgruppas leder og sekretariat har som en 

illustrasjon av økonomiske konsekvenser av arbeids-

gruppas anbefalinger, utarbeidet et anslag som 

innspill til behandlingen av universitetets budsjett for 

2020-23. Denne er ikke behandlet av arbeidsgruppa, 

men følger som den tredje anbefalingen “Anslag for 

finansieringsbehov i 2020-23” nedenfor. 

Arbeidsgruppas vurdering av nåsituasjonen 

I kartleggingen av ressursbruk og ressursflyt i universitetets IT-virksomhet ble det sett på universi-

tetets IT-kostnader i forhold til kostnader ved europeiske og norske institusjoner, nivået på 

enhetsnivå og kostnadsfordelingen hos universitetets sentrale IT-avdeling, USIT.  

Når det gjelder inntekter og finansiering ble det sett på hvordan IT er finansiert ved Universitetet i 

Oslo sammenlignet med universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø, samt hvordan IT finan-

sieres ved universitetets enheter. Kartleggingen inkluderer også informasjon om utvikling i forbruk 

av IT-tjenester ved UiO. Hovedfunnene fra kartleggingen er: 

▪ UiOs IT-kostnader sett i forhold til totale kostnader på universitetet er noe lavere enn andre 

vi sammenligner oss med 

▪ UiO har en forholdsvis stor andel av IT-kostnadene på fakultetsnivå sammenlignet med 

øvrige institusjoner og en lavere andel IT-kostnader hos sentral IT-avdeling 

▪ UiO har samlet et noe høyere antall IT-årsverk, og dermed høyere andel personalkostnader, 

enn andre vi sammenligner oss med. Sammenlignet med de norske institusjonene har UiO 

både høyest antall lokal-IT-årsverk på fakultetsnivå, samt den høyeste prosentvise andelen 

av IT-årsverkene på dette organisatoriske nivået. På europeisk nivå har noen store 

institusjoner en større andel av IT-årsverkene på fakultetsnivå og dermed en lavere andel 

på sentralt nivå. 

Andre viktige funn: 

▪ UiO benytter mer ressurser til brukerstøtte enn andre vi sammenligner oss med 

Undergruppe for finansiering 

Undergruppe for finansiering ble opprettet våren 2017 med 

mandat å å utrede spørsmål knyttet til dagens finansiering 

og undersøke aktuelle modeller for framtidig finansiering av 

IT-virksomheten, se mandat for undergruppa. 

Stabsdirektør Lill R Mardal (USIT )ledet arbeidet i 

undergruppa som hadde følgende medlemmer: 

▪ Seniorrådgiver Stein Helgesen (VØS) 

▪ Seksjonssjef Terje Hegge (SV-fakultetet) 

▪ Seniorrådgiver Frode Bremnes (MN-fakultetet) 

▪ Seniorrådgiver Erna Årsetøy (EIA/USIT)  

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad (SV) og 

fakultetsdirektør Jarle Nygard har bidratt  med innspill 

underveis. 
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▪ Det ser ut til at de andre BOTT-universitetene benytter noe mer ressurser til AV-tjenester 

enn UiO (audiovisuelt utstyr) 

▪ UiO benytter større andel av IT-kostnadene på infrastruktur enn de øvrige norske 

institusjonene. Dette skyldes i hovedsak UiOs kostnader til HPC-infrastruktur 

(tungregning). 

▪ Det ser ut til at UiO har en noe mindre økning i IT-kostnader over tid enn andre vi 

sammenligner oss med 

▪ Det er forskjeller i andel IT-kostnader i forhold til totale kostnader ved de ulike enhetene 

internt på UiO. Det er til dels store forskjeller mellom enhetene ved fordeling av IT-

kostnadene per årsverk eller per student. 

▪ Hos UiOs sentrale IT-avdeling er det personalkostnader som er den største 

kostnadskategorien, mens programvare, maskinvare og universitetsspesifikke kostnader 

følger som de neste store kostnadskategoriene. 

▪ Utnytting av stordriftsfordeler ved leveranse av IT-tjenester til UH-sektoren bidrar til 

inndekning av UiOs IT-kostnader  

▪ Alle BOTT-institusjonene har noen inntekter fra leveranse av IT-tjenester til andre 

organisasjoner, men UiO har de klart største inntektene 

▪ Hoveddelen av finansieringen av sentral IT-avdeling kommer fra bevilgning for NTNU og 

UiT, mens UiB og UiO har et større innslag av finansiering fra andre inntekter enn 

bevilgning 

▪ De øvrige BOTT-universitetene har besluttet å øke bevilgningene til IT 

▪ UiOs enheter finansierer i hovedsak IT-kostnadene gjennom bevilgning 

▪ UiOs sentrale IT-avdeling, USIT, er i stor grad avhengig av salg av tjenester til UH-sektor 

og interne UiO-enheter 

▪ Det er generell vekst i bruk av IT-tjenester ved UiO 

Funnene ovenfor tyder på at universitetet har hatt en svakere økonomisk utvikling for IT enn andre 

vi sammenligner oss med nasjonalt og i Europa, jfr BenHEIT-analysen og øvrige funn. Dette gjelder 

både historisk over flere år, samt isolert for siste år (2017). UiOs andel av IT-kostnader sett opp mot 

totale kostnader ser dermed ut til å være lavere enn andre institusjoner vi ønsker å sammenligne 

oss med.  

Kartleggingen viser også at øvrige institusjoner planlegger å øke sine IT-investeringer fremover slik 

at forskjellene kan komme til å øke. Eksempelvis kan det nevnes at UiOs ressursbruk til audio-

visuelt utstyr er lavere enn andre sammenlignbare institusjoner, både i faktiske kroner og i andel av 

totale IT-kostnader. 

Overordnet ser det ut til at UiO historisk sett har bygget opp en solid IT-virksomhet, men analysene 

viser at det er nødvendig å endre organisering for å skape vilkår for dagens og fremtiden utford-

ringer. For å finansiere økte behov, vil det være nødvendig å søke etter muligheter for ytterligere 

kostnadseffektivisering. Kartleggingen gir indikasjoner på at det kan være muligheter for ytterligere 

effektivisering innenfor blant annet brukerstøtte hvor UiO både bruker mer i faktiske kroner og i 

andel av totale IT-kostnader enn andre institusjoner. Samtidig vil det være avgjørende at UiO øker 

finansieringen og ressurser til fagnær IT i forskning, utdanning og innovasjon.  

Vurdering av alternative finansieringsmodeller 

Det er ikke trolig at UiO skal få tildelt vesentlige nye friske midler som kan benyttes til et digitaliser-

ingsløft og satsninger. Denne satsingen må dermed finansieres på andre måter. Det er imidlertid en 

forventning om frigjøring av ressurser gjennom økt digitalisering, fornying og forenkling av blant 

annet administrative tjenester. I rapporten om finansiering og finansieringsmodeller, pekes det på 

følgende finansieringsmuligheter: 

▪ Økt bevilgning/omprioritering til prioriterte satsinger 
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▪ Effektivisering av basis-IT og fellestjenester hvor disse tjenestene sees/tilbys samlet for UiO  

▪ Kostnadseffektivitet gjennom å synliggjøre kostnadene der hvor ressursbruken er 

▪ Etablering av en felles basis-IT sats 

▪ Samfinansiering av fellesløsninger innen forskning og utdanning (obligatorisk og frivillig 

mellom fakultetene, museene og biblioteket ved UiO) 

▪ Økt brukerfinansiering av spesielle tjenester og skytjenester (pay as you go-tjenester) 

▪ Økt finansiering av UiOs IT-tjenester gjennom salg av IT-tjenester til UH-sektor 

Vurderingene av bruk av finansieringselementer følger i rapporten kategoriseringen i master-

planen. Det er gjort vurderinger for IT i forskning, IT i utdanning og basis/felles IT-tjenester. Det er 

ikke gjort nærmere vurderinger av finansieringsmodeller for administrative IT-løsninger, da det er 

pågående større endringsprosjekter innenfor fagområdet (Program for administrativ forbedring og 

digitalisering). 

I rapporten er det sett på mulige mål og ønsker som en finansieringsmodell kan være med å opp-

fylle, det er sett på finansieringsmodeller som benyttes i offentlig sektor og det er gjort en vurdering 

av dagens finansieringsmodell og alternativer til denne. Det beskrives at en ny finansieringsmodell 

for IT med blant annet bruk av samfinansieringsløsninger, kan bidra til tilrettelegging av strukturer 

for en mer fleksibel finansieringsform og muligheter for økt kostnadseffektivitet. I rapporten 

foreslås det også at modeller for brukerfinansiering videreutvikles. Det redegjøres for fordeler, 

risiko og omfang knyttet til UiOs eksisterende salg av tjenester til UH-sektoren. Anbefalingen er at 

UiO fortsetter praksisen for å sikre innovasjon, fortsatt utnytte stordriftsfordel og kostnadseffekti-

vitet som salg i seg selv medvirker til, men at det bør vurderes hvordan risiko, som ved eventuelle 

større inntektsbortfall, skal håndteres. 

De foreslåtte endringene av finansieringsordningen er i utgangspunktet foreslått med en økonomisk 

nøytral effekt for enhetene ved etablering, men tilrettelegger for mulig endring i fremtidig finansier-

ingsnivå i tråd med beslutninger i styringsstrukturer og vedtatte prioriteringer. 

Dersom arbeidsgruppas forslag om samling av universitetets IT-virksomhet i en IT-organisasjon 

vedtas, vil det være en fordel å gjøre primært bevilgningsjusteringer første år og avvente innføring 

av en eventuell ny finansieringsmodell til året etter.  

I rapporten blir det gjennomgående pekt på fordelen ved å bruke finansieringsmodellen for å 

synliggjøre kostnader der hvor faktisk ressursbruk foregår. Det er imidlertid prioritering og 

omprioritering av midler som er avgjørende for fremtidig handlingsrom for IT ved UiO. 

Undergruppens arbeid med finansiering og finansieringsmodell er gjort parallelt med utarbeidelse 

av masterplanen. Dette gjør at det i denne rapporten gis noen mulige retninger for utvikling av en 

finansieringsmodell, men at det vil være behov for å arbeide videre med både utredninger og 

konkretisering av modell når rammebetingelsene er nærmere fastlagt. 

Arbeidsgruppas anbefalinger 

På bakgrunn av rapportene fra undergruppe for finansiering og finansieringsmodeller og diskusjon-

ene om dette både i arbeidsgruppa og i møter med universitetsledelsen, IT-ledernettverket med 

flere anbefaler arbeidsgruppa følgende: 

▪ Økt økonomisk prioritering av IT 

▪ Etablere en ny finansieringsmodell 

▪ Trinnvis økt finansiering av IT i årene 2020-23 
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1. Økt økonomisk prioritering av IT 

Finansiell gjennomføringskraft med økonomisk prioritering av digitale satsinger i forskning og 

utdanning er avgjørende for gjennomføringen av arbeidsgruppas anbefalinger. Det er behov for 

økonomiske rammebetingelser som gir rom for den innovasjon og fornyelse og for de endringer i 

universitetets IT-virksomhet som arbeidsgruppa ser er nødvendig for å utvikle universitetets 

forsknings- og utdanningsvirksomhet i ønsket retning.  

Dette tilsier behov for en vesentlig økonomisk styrking av området. Dette anbefales gjennomført 

med en opptrappingsplan i perioden 2020-23. Arbeidsgruppa mener at UiO må sikre en tilstrekke-

lig økonomisk fleksibilitet i forhold til organisasjonens behov, og at detaljer og omprioriteringer bør 

skje innen den foreslåtte prioriteringsstrukturen og ved styring av porteføljemidler.    

2. Etablere en ny finansieringsmodell 

Arbeidsgruppa mener at en ny finansieringsmodell for IT kan være et virkemiddel som kan gi bedre 

struktur og beslutningsgrunnlag samt bidra til strategisk og god styring av UiOs IT-tjenester.  

Det foreslås at bruk av samfinansieringsløsninger etableres, da slike løsninger har noen fordeler og 

insentivmekanismer som en bevilgningsmodell ikke har. Det bør vurderes samfinansierings-

løsninger for fellesløsninger innen forskning, utdanning og for basis IT-tjenester. 

Et viktig område å utrede videre i arbeidet med en ny finansieringsmodell, er hvordan man skal 

planlegge for raske endringer innen IT. Arbeidsgruppa ønsker en finansieringsmodell som skaper 

stabile rammevilkår samtidig som vi kan være raske og tilpasningsdyktige når nye muligheter kan 

skapes. Modellen må gi rom for fleksibilitet og kontinuerlig utvikling. 

Arbeidsgruppa anbefaler at det utarbeides en ny finansieringsmodell når fremtidige 

rammebetingelser for UiOs IT-virksomhet er fastsatt/vedtatt. 

3. Anslag over finansieringsbehov i 2020-23 

Arbeidsgruppa har ikke hatt anledning til å behandle økonomiske konsekvenser av anbefalingene i 

rapporten utover å påpeke behovet for en betydelig økning av midlene til IT og at denne økningen 

må skje trinnvis i perioden 2020-23. 

Arbeidsgruppas leder og sekretariat har lagd et overordnet anslag på økte ressurs- og finansierings-

behov som anbefalingene og tiltakene i masterplanen medfører og hvordan en trinnvis opptrapp-

ingsplan kan se ut. For sammenligningens skyld er dagens bevilgning (2019) til hovedområdene på 

sentralt nivå (porteføljemidler og IT-investeringer hos LOS og USIT) tatt med i tabellene nedenfor. 

Oppsummert ser anslaget på ressurs- og finansieringsbehovet slik ut: 

 

Midlertidige tiltak og 

varige øremerkinger 2019 2020 2021 2022 2023

IT i forskning 30 366 55 000 65 000 70 000 75 000

IT i utdanning 5 000 17 000 21 000 24 000 24 000

IT infrastruktur 25 800 30 000 30 000 30 000 30 000

Informasjonssikkerhet 3 000 5 000 5 000 5 000

Omstillingsmidler 5 000 3 000

Sum 61 166 110 000 124 000 129 000 134 000

Årlig økning 48 834 14 000 5 000 5 000
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Nedenfor følger en kort oppsummering av anbefalinger og tiltak som inngår i anslaget. Ytterligere 

detaljering utover disse summen, gjøres av de foreslåtte strategiske koordineringsgruppene og i 

ordinær budsjettprosess. 

Anslaget inkluderer ikke engangsinvesteringer knyttet til utgifter i forbindelse med anskaffelsen av 

ny løsning for økonomi og lønn, saksbehandling og arkiv eller en eventuell etablering av katastrofe-

site for UiOs IT-systemer. Arbeidsgruppen har heller ikke vurdert behovet for audiovisuelt utstyr 

(AV) i undervisningsrom og andre lokaler, men anbefaler at det igangsettes et arbeid for å vurdere 

behov og ansvar på dette området.  

Ved etablering av en ny finansieringsmodell kan finansiering av nye tiltak eksempelvis gjøres etter 

følgende fordeling: 

 

Nedenfor følger en kopling mellom arbeidsgruppas anbefalinger og kategoriene i 

opptrappingsplanen: 

▪ IT i forskning 

▪ IT i utdanning 

▪ IT-infrastruktur og basis IT 

▪ Informasjonssikkerhet 

▪ Omstillingsmidler 

IT i forskning 

Arbeidsgruppas anbefalinger på dette området oppsummert: 

1. Målrettete tiltak for å utvikle forskernes fag-/domenenære og generelle IT-kompetanse og 

IT-ferdigheter 

2. Styrke satsingen på hub/node-organisert forskningsstøtte og andre fag-/domenenære 

støttetjenester, inkludert forsøk med et Kompetansesenter for IT i forskning og utdanning 

3. Videreutvikle Tjenester for sensitive data, TSD, med tilhørende tjenester, som plattform 

for forskning på sensitive data 

4. Etablere en ny forskerplattform for all forskning ved UiO som ikke trenger TSD 

5. Videreutvikle øvrig eInfrastruktur for UiOs forskere 

På området er det anslått behov for en økning på 25 millioner kroner fra 2019 til 2020 og ytterligere 

økning på 10 millioner i 2021 og 5 millioner hvert av årene 2022 og 2023: 

 

Midlertidige tiltak og 

varige øremerkinger Bevilgning Samfinansiering Brukerfinansiering

IT i forskning 50 % 40 % 10 %

IT i utdanning 80 % 15 % 5 %

IT infrastruktur 90 % 5 % 5 %

IT forskning 2019 2020 2021 2022 2023

Fagråd for eInfrastruktur 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000

eInfrastruktur Sigma2 14 366 14 400 14 400 14 400 14 400

Basis eInfrastruktur 0 15 600 20 600 20 600 20 600

HUB-node 0 10 000 15 000 20 000 25 000

Sum IT forskning 30 366 55 000 65 000 70 000 75 000

Årlig økning 24 634 10 000 5 000 5 000
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IT i utdanning 

Arbeidsgruppas anbefalinger på dette området oppsummert: 

1. Iverksette tiltak for å fremme innovasjon i digitalisering og IT i utdanning og studier  

2. Målrette tiltak for å fremme ansatte og studenters digitale kompetanse og ferdigheter 

3. Styrke og utvikle studentenes lærings- og studieomgivelser, herunder Computing in all 

Education med utgangspunkt i arbeidet som gjøres i CCSE og studentportal 

4. Sammenkoble, forbedre og styrke digitalt og fysisk læringsmiljø 

5. Satsing og forbedring av evaluering og tilbakemelding underveis, læringsanalyse og 

utdanningsledelse, herunder etablere en hub-node organisert undervisningsstøtte innen 

læringsanalyse 

6. Oppfølging av nasjonale initiativ og fellesløsninger 

I rapporten er det fokus på betydningen av integrasjon av det fysiske og digitale læringsmiljøet. 

Arbeidsgruppa mener at UiO må gjøre en samlet satsing på AV-utstyr og IT-løsninger i under-

visningsrom. Dette er imidlertid et større område med store behov hvor det må gjøres avklaringer, 

blant annet når det gjelder ansvarsforhold, så dette området anbefales fulgt opp særskilt. Det er 

videre gjort anslag på at det vil koste UiO om lag 50 millioner kroner å dekke nåværende behov for 

AV-utstyr i felles undervisningsrom. Finansiering og oppfølging av dette området foreslås håndtert i 

en egen oppfølgingssak som behandles utenfor masterplanen. 

Anslaget innebærer at IT i utdanning styrkes med om lag 12 millioner kroner fra 5 millioner i 2019 

til 17 millioner i 2020 og ytterligere med 3 millioner årlig i 2021-23 til 24 millioner kroner. 

Økningen disponeres i hovedsak som porteføljemidler forvaltet av Strategisk koordinerings- og 

prioriteringsorgan for Digitalt læringsmiljø (SK-DLM) for å støtte tiltak på disse områdene (i 

prioritert rekkefølge): 

 

IT-infrastruktur og basis IT 

IT-infrastruktur og fellestjenester med tilstrekkelig kapasitet, tilgjengelighet, stabilitet og sikkerhet 

er en forutsetning for gode IT-løsninger for forskning og utdanning. For å kunne planlegge opp-

graderinger og videreutvikling i samsvar med behov og systemers levetid, legges det til grunn at det 

avsettes et årlig investeringsbeløp til vedlikehold og utbygging av IT-infrastruktur og fellestjenester. 

For å finansiere udekkete behov og etterslep er det behov for en økning på dette anslås en økning på 

om lag 4 millioner i 2020 og til 30 millioner kroner og at dette nivået videreføres i 2021-23. 

IT utdanning 2019 2020 2021 2022 2023

Porteføljemidler 5 000 8 000 12 000 15 000 15 000

HUB-node 3 000 5 000 5 000 5 000

Computing in (all) education 3 000 3 000 3 000 3 000

Studentportal 3 000 1 000 1 000 1 000

Sum IT utdanning 5 000 17 000 21 000 24 000 24 000

Årlig økning 12 000 4 000 3 000 0

V-sak 11 - side 60 av 85



  Side 51 

 

Økte ressurser i 2020 foreslås tentativt benyttet for å fullfinansiere følgende innmeldte IT-invester-

ingsbehov i prioritert rekkefølge: 

1. Fullføre utskiftning og oppgradering av UiOs lagringsløsning 

2. Inndekke prisøkning og videreføring av infrastrukturlisenser 

3. Oppgradering og utvidelse av backup-løsningen grunnet økning i UiOs datamengde samt 

økt behov for off-site kopiering 

4. Oppgradering av UiOs maskinrom 

5. Serverutskiftning i samsvar med utløpt levetid 

6. Videreutvikle og oppgradere infrastruktur for sikkerhetsarbeid og driftsovervåking 

7. Øvrig oppgradering av maskinvare til UiOs sky-infrastruktur og videre utskiftning og 

vedlikehold av UiOs stam- og trådløst nett 

Informasjonssikkerhet 

Arbeidsgruppa vurderer at UiO vil ha behov for å øke både bemanning og investeringer på området 

i årene som kommer. Anslaget bygger på en styrking av dette området med 3 millioner kroner i 

2020 og at dette ytterligere øker med 2 millioner til en varig satsning på 5 millioner kroner fra 

2021. Dette skal tentativt benyttes til følgende tiltak: 

1. Økt personellkapasitet 

2. Kompetansebygging 

3. Programvare og utstyr  

Omstillingsmidler 

Arbeidsgruppa foreslår vesentlige endringer i UiOs IT-virksomhet, hvor kompetanse, arbeidsformer 

og organisering vil bli endret. Det vil være krevende å gjennomføre den omorganisering som er 

anbefalt. Å gjennomføre denne slik at man utvikler kompetanse og kapasitet til fagnær IT samtidig 

som enklere IT funksjoner automatiseres og effektiviseres krever økonomiske ressurser i en over-

gangsperiode på 2 år. Etter dette vil gevinstrealisering innen driftsfunksjoner kunne tas ut gjennom 

blant annet Program for administrativ forbedring og digitalisering. 

I anslaget foreslås det tentativt å avsette 5 millioner kroner til omstilling i 2020 og at midlene 

videreføres på et noe lavere nivå i 2021. Midlene foreslås benyttet til planlegging, etablering og 

gjennomføring av omstillingsprosjektet, herunder: 

1. Personell og ekstern prosjektkapasitet 

2. Kompetansetiltak 

3. Prosessforbedringsarbeid 

4. Organisasjonsutviklingstiltak 

IT infrastruktur 2019 2020 2021 2022 2023

IT infrastruktur 16 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Kryptering av datalinjer 2 800

Trådløst nett 1 000

Stamnett 6 000

Sum IT infrastruktur 25 800 30 000 30 000 30 000 30 000

Årlig økning 4 200 0 0 0
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Referanser 

Finansiering og finansieringsmodeller har vært behandlet av arbeidsgruppa ved flere anledninger, 

blant annet møte i arbeidsgruppa 11. juni 2018 og møte i arbeidsgruppa 21. februar 2019.  
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Finansiering og finansieringsmodeller

PDF-utgave av rapporten.

Innhold:

Sammendrag

UiO skal utarbeide en Masterplan for universitetets IT. Masterplanen skal være et overordnet
styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger.

Leveransen fra dette arbeidet skal bl.a. inneholde en vurdering av finansieringsbehov og aktuelle
finansieringsmodeller, jfr mandat for denne delleveransen. I denne rapporten er det gjort en vurdering av
finansieringsmodeller for IT.

I kapittel 1 beskrives bakgrunn for arbeidet med finansiering og finansieringsmodeller samt at det vises til
dokumenter som er benyttet som bakgrunnsinformasjon. I kapittel 2 ser vi på mål og ønsker som en
finansieringsmodell kan bidra til å oppfylle. 

I kapittel 3 ser vi på finansieringsmodeller som benyttes i offentlig sektor. I kapittel 4 gjøres en vurdering av
dagens finansieringsordning for IT ved UiO opp mot mål og ønsker i kapittel 2. I kapittel 4 ser vi videre på
finansieringselementer som kan inngå i UiOs finansieringsmodell for IT samt at det foreslås en retning for
etablering av en fremtidig finansieringsmodell.

UiO Universitetets senter for informasjonsteknologi

Sammendrag■

1. Innledning■

2. Mål og ønsker for en finansieringsmodell for IT■

3. Finansieringsmodeller■

4. Finansieringsmodell for IT ved UiO■

4.1 Vurdering av dagens finansieringsordning■

4.2 Retning for en ny finansieringsmodell■

4.2.1 IT-tjenester til forskning□

4.2.2 IT-tjenester til utdanning□

4.2.3 Administrative IT-løsninger□

4.2.4 Basis/felles IT-løsninger□

5. Avsluttende kommentarer■
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I kapittel 5 gis det avsluttende kommentarer om eventuelt videre arbeid med etablering av en
finansieringsmodell.

En finansieringsmodell for IT kan være et virkemiddel som bidrar til strategisk og god styring av UiOs IT-tjenester.
Det er imidlertid prioritering og omprioritering av ressurser som vil være avgjørende for fremtidig handlingsrom og
prioritering av IT ved UiO. 

I denne rapporten har vi konkludert med at dagens finansieringsordning kan støtte mål og tiltak som kan bli
besluttet i masterplanen for IT, men at en etablering av en ny finansieringsmodell kan være bedre. 

I rapporten foreslås det at bruk av samfinansieringsløsninger vurderes, da slike løsninger kan ha noen fordeler og
insentivmekanismer som en bevilgningsmodell ikke har. Disse fordelene kan vurderes som viktigere enn fordelene
ordinære bevilgningsmodeller har. Det er foreslått samfinansieringsløsninger både for fellesløsninger innen
forskning, utdanning og for basis IT-tjenester. De foreslåtte samfinansieringsløsningene har sin begrunnelse bl.a. i
etablering av strukturer som tilrettelegger for å endre finansieringsnivå samt kostnadseffektivitet. I rapporten blir
det gjennomgående pekt på fordelen ved å bruke finansieringsmodellen for å synliggjøre kostnader der hvor
faktisk ressursbruk foregår. Det foreslås også at brukerfinansiering av IT-tjenester gjøres tydeligere i forhold til
både hvilke tjenester som inngår og når dette gjelder.

De foreslåtte endringene av finansieringsordningene er i utgangspunktet satt med en økonomisk nøytral effekt ved
etablering, men tilrettelegger for mulig endring i fremtidig finansieringsnivå i tråd med beslutninger i
styringsstrukturer og vedtatte prioriteringer.

Vurderingene av bruk av finansieringselementer følger kategoriseringen i masterplanen slik at det er gjort
vurderinger i egne underkapitler for IT i forskning, IT i utdanning og basis/felles IT-tjenester. Vi har ikke
gjort nærmere vurderinger av finansieringsmodeller for administrative IT-løsninger, da det er pågående større
endringsprosjekter innenfor fagområdet. 

Arbeidsgruppens arbeid med finansiering og finansieringsmodell er gjort parallelt med hovedarbeidsgruppens
utarbeidelse av masterplanen. Dette gjør at det i denne rapporten gis noen mulige retninger for utvikling av en
finansieringsmodell, men at det vil være behov for å arbeide videre med både utredninger og konkretisering av
modell når rammebetingelsene er nærmere fastsatt/vedtatt.

Arbeidsgruppen har bestått av seniorrådgiver i VØS Stein Helgesen, seksjonssjef hos SV Terje Hegge,
seniorrådgiver hos MN Frode Bremnes og seniorrådgiver Erna Årsetøy i EIA/USIT og har vært ledet av
stabsdirektør hos USIT, Lill R. Mardal. Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør hos SV og Jarle Nygard,
fakultetsdirektør hos MN, har gitt innspill til arbeidet.

1. Innledning

UiO skal utarbeide en Masterplan for universitetets IT. Masterplanen skal være et overordnet
styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger.

Leveransen fra dette arbeidet skal bl.a. inneholde en vurdering av finansieringsbehov og aktuelle
finansieringsmodeller, jfr mandat for denne delleveransen. I dette arbeidet inngår det en vurdering av dagens
finansieringsmodell for IT samt vurdering av eventuelle andre aktuelle finansieringsmodeller. Denne
delrapporten omhandler disse vurderingene.
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Det gjøres oppmerksom på at arbeidet med finansiering og finansieringsmodeller er gjort  parallelt med
utarbeidelse av masterplanen. Det er utfordrende å arbeide med et forslag til finansieringsordning før
organisering, styringsstruktur og andre forhold knyttet til IT-virksomheten er fastlagt. I denne rapporten er det
derfor gjort antagelser om forhold som er diskutert i arbeidet med masterplanen, men som det kanskje kan bli
konkludert annerledes om, i den endelige masterplanen. Denne rapporten gir således noen mulige retninger
for en finansieringsmodell, men det vil være behov for å arbeide videre med både utredninger og
konkretisering av modell når rammebetingelsene er nærmere fastsatt/vedtatt.

I vurderingen av finansieringsmodeller er det bl.a. benyttet bakgrunnsinformasjon fra Direktoratet for
e-helse; finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak, fra Kunnskapsdepartementet Meld. St. 18
(2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, UiOs
fordelingsmodell og UiOs internhusleieordning samt informasjon fra Linköpings universitet. I tillegg ble funn
fra rapporten "Kartlegging av ressursflyt i universitetets IT-virksomhet", benyttet. Rapporten om kartlegging av
ressursflyt ble utarbeidet av samme arbeidsgruppe som har skrevet denne rapporten om
finansieringsmodeller.

2. Mål og ønsker for en finansieringsmodell for IT

I arbeidet med Masterplan for universitetets IT, er det konstatert at UiO vil ha et behov for økte investeringer og
ressursbruk tilknyttet IT-løsninger og digital kompetanse i årene fremover. For å kunne gjennomføre et digitalt løft
ved UiO er det antagelig både behov for tilførsel av nye midler til IT-løsninger samt at dagens IT-drift må
effektiviseres, optimaliseres og endres. UiOs finansieringsmodell for IT kan være et virkemiddel som bidrar til å
oppnå dette, men det er prioritering/omprioritering av midler som vil være avgjørende for fremtidig handlingsrom.

Vi har nedenfor trukket fram mål og ønsker som en finansieringsmodell kan være med å oppfylle og som er i
samsvar med mål i masterplanen for IT.

Mål og ønsker

Finansiering er et verktøy for å kunne gjøre strategiske valg og nye prioriteringer. Overordnet på UiO foregår som
regel finansiering av nye prioriteringer ved at tilgjengelige/ikke disponerte "friske" midler blir benyttet, eller at man
trekker inn midler/gjør omprioriteringer fra enheter. En finansieringsmodell kan bidra og tilrettelegge for at slike
prosesser både har gode strukturer og at prioriteringene praktisk gjennomføres. 

I masterplanen er det foreslått nye styrings- og prioriteringsstrukturer for universitetets IT, og
finansieringsmodellen bør være tilrettelagt slik at den støtter opp under disse.

En finansieringsmodell kan bidra til å stimulere og gi insentiver til atferd og tilpasning som er definert som
ønskelig. For IT-virksomheten vil det være ønskelig at modellen inneholder insentiver som stimulerer til utvikling
og drift av prioriterte, nødvendige, sikre og kostnadseffektive IT-løsninger. Det er også ønskelig at modellen i seg
selv ikke medfører insentiver som gir vridningseffekter og suboptimalisering som man ikke vil ha. Økonomiske
insentiver virker, og må brukes varsomt, slik at disse ikke fører til uønsket atferd og tilpasning.

Gi gode strukturer for gjennomføring av prioriterte endringer og strategiske valg, herunder gi
støtte for styrings- og prioriteringsstrukturen

■

Bidra til å stimulere og gi insentiver til utvikling og drift av prioriterte, nødvendige, sikre og
kostnadseffektive IT-løsninger, herunder unngå uønskede vridningseffekter og suboptimalisering

■
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Finansieringsmodellen kan bidra til åpenhet, gjennomsiktighet og oversiktlighet vedrørende de økonomiske
prioriteringene og plan for gjennomføring av tiltak i masterplanen. En finansieringsmodell kan også bidra
til forutsigbarhet vedrørende økonomiske rammebetingelser, den kan være skalerbar ved endringer i
forutsetninger og rammebetingelser samt at modeller kan være enkle å forstå og administrere.

Disse ønskene for en finansieringsmodell kan imidlertid være innbyrdes motstridig slik at man må gjøre en
avveining av hvilke mål og ønsker som det er viktigst å oppnå.

I neste kapitel presenteres og diskuteres ulike former for finansieringsmodeller i offentlige virksomheter og vi ser
på modeller som kan være aktuelle for UiOs IT-virksomhet. 

3. Finansieringsmodeller

Et sterkt og avgjørende styringsvirkemiddel for virksomheter er finansiering og finansieringsmodeller. Alle
finansieringsmodeller vil inneholde mer eller mindre tydelige insentiver som kan bidra til premiering eller negative
konsekvenser ettersom man tilpasser seg. Disse insentivene bør helst være tilsiktet og i samsvar med
virksomhetens mål og ønskede resultater.

I statlige virksomheter er det to hovedkilder til finansiering; enten at det bevilges midler over statsbudsjettet eller at
man skaffer seg inntekter fra andre. Innenfor virksomhetene kan man igjen etablere ulike fordelingsmodeller for å
fordele disse inntektene. Bevilgnings- og fordelingsmodellene kan ofte inneholde insentiver for å oppnå ønskede
effekter.

Nedenfor er det beskrevet noen modeller som benyttes i offentlige virksomheter:

Tilrettelegge for åpenhet, gjennomsiktighet og oversiktlighet, være forutsigbar, skalerbar samt
enkel å forstå og administrere

■

Bevilgningsfinansiering■

Inkrementelle bevilgningsmodeller hvor bevilgningen fra i fjor oppdateres med en sats og noen
spesifikke justeringer og satsinger (som regel mindre justeringer,  som UiOs interne fordelingsmodell).

□

Resultatbaserte bevilgningsmodeller hvor oppnådde resultater får direkte betydning for tildeling av
ressurser. Deler av bevilgningen i UH-sektoren er resultatbasert hvor det er lagt til rette for at
institusjonene skal prioritere utdannings- og forskningskvalitet høyere gjennom tildeling av midler
etter bl.a. gjennomføring/studiepoeng. UiO har delvis videreført denne resultatbaserte modellen i den
interne fordelingsmodellen. 

□

Kriteriebaserte modeller hvor sosioøkonomiske forhold avgjør bevilgning (som Oslo kommune,
Undervisningsetaten). Bevilgningen blir styrt av kriterier virksomheten ikke kan påvirke og som man
antar har betydning for brukernes behov og dermed kostnadsnivå.

□

Bevilgning kan også fordeles gjennom ulike tilskuddsordninger med bl.a. krav til måloppnåelse og
tildelingskriterier.

□

Bevilgningsrammen kan enten være lukket hvor samlet beløp fordeles etter f.eks. oppnåelse av
resultater, eller den kan være åpen uten begrensning av samlet beløp.

□

Den praktiske fordelingen av bevilgningsmodeller er som regel justeringer av budsjettrammer/inntekter.□

Finansiering og finansieringsmodeller - Universitet... https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/master...

4 of 23 08/04/2019, 15:52V-sak 11 - side 66 av 85



Disse modellene vil ha ulike styrker og svakheter. Hvilke man benytter vil være avhengig av både målsettinger og
styringsstruktur. Nedenfor beskrives modellene noe nærmere inkludert noen av styrkene og svakhetene man bør
være oppmerksom på.

Bevilgningsmodeller

Inkrementelle bevilgningsmodeller vil som regel være forutsigbare og enkel å administrere. Nye
prioriteringer/satsinger vil ofte være basert på grundige og godt funderte vurderinger før nye områder prioriteres
med midler. Bevilgningsmodellene dreier seg imidlertid om fordeling av inntekter og modellen synliggjør ikke
nødvendigvis faktisk ressursbruk og kostnadsfordeling internt i en virksomhet. Dette gjør at interne enheter kan
"glemme" at f.eks. IT-tjenester de får fra andre interne enheter har en faktisk kostnad og ikke er "gratis". Man kan
dermed få en større bruk av disse tjenestene enn man ellers ville fått hvis bruk av tjenestene hadde en
pris/kostnad som ble belastet enheten som brukte den.

Sam-/medfinansiering■

Uavhengig av inntektskilde kan man etablere ulike ordninger hvor man går sammen om å finansiere et
område/oppgave på tvers av virksomheter eller internt i virksomheter.

□

Kostnadsnivå blir beregnet/anslått/bestemt og man går sammen om å finansiere dette (ulike
samarbeidstiltak som f.eks. museenes IT-organisasjon, MUSIT, deler av Units virksomhet, BOT
økonomisystem mv).

□

Det er enten frivillig eller obligatorisk å bli med i ordningene.□

Man kan bruke udifferensierte fordelingsnøkler med samme sats for alle, eller differensierte
fordelingsnøkler som reflekterer forskjeller mellom brukere/virksomheter (størrelse- eller bruksfordelt),
eller man har en kombinasjon av disse.

□

Finansieringen hentes inn enten ved justeringer av bevilgning/inntekter eller ved belastning av
kostnader/inntektsføring ved faktura.

□

Brukerbetaling/salg/kjøp av tjenester internt i virksomheten eller eksternt utenfor virksomheten■

Man bestemmer hva man skal selge til hvem. Beslutningen kan være knyttet til et vedtak utenfor eller
internt i virksomheten, eller det kan være historisk betinget/vokst fram underveis. Offentlige
virksomheters salg utenfor egen virksomhet må gjøres innenfor gjeldende lov og regelverk.

□

Betaling kan gjøres etter faktisk forbruk av tjenester eller etter avtalt tilgjengelig leveransenivå□

Belastning av kostnader/inntektsføring ved faktura□

Brukerbetaling/kostnadsberegninger■

Uavhengig av inntektskilde kan man opprette ordninger hvor det gjøres interne eller eksterne
kostnadsberegninger og tilhørende kostnadsbelastninger. Ett eksempel på dette er
TDI/leiestedsmodellen som er vedtatt og brukes i UH-sektoren, hvor det beregnes totale kostnader for
forskningsprosjekter. Dette betyr at det i tillegg til direkte kostnader knyttet til forskningsprosjektene,
beregnes indirekte kostnader og leiestedskostnader for forskningsinfrastruktur.

□

Med utgangspunkt i kostnadsberegningene kan man etablere ordninger hvor eksempelvis
forskningsprosjektene blir belastet for indirekte kostnader og/eller leiestedskostnader for
forskningsinfrastruktur/vitenskapelig utstyr (dette gjøres i dag i ulike grad internt ved UiO).

□

Belastning av kostnader/inntektsføring ved faktura□
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I inkrementelle bevilgningsmodeller vil det være få innebygde insentivmekanismer for å sikre riktig prioritering av
tjenester og kvalitets- og kostnadsnivå. Det kan også være mer utfordrende å få til gevinstrealisering i egen enhet
basert på tiltak som er gjort hos andre (eksempelvis ved at det er flyttet oppgaver til en annen enhet som kan
gjøre oppgaven mer kostnadseffektivt, mens redusert ressursbruk hos den avgivende enhet hentes ikke ut i
kostnadsreduksjon men i mer/andre/bedre tjenester). Prioriteringene innenfor en historisk bevilgningsramme kan
være lite synlige og systematiske skjevheter kan videreføres. 

Svakhetene ved inkrementelle bevilgningsmodeller kan kompenseres gjennom styringsmekanismer, som bruk av
styringsparametere/definerte aktiviteter/satsinger og oppfølging av disse.

Resultatbaserte bevilgningsmodeller vurderes som mindre aktuelle og formålstjenlige for våre IT-tjenester,
da aktiviteten i IT-virksomheten ikke har en direkte kobling til eksisterende resultatelementer i UiOs
finansieringsmodell eller andre åpenbare resultatelementer som kan benyttes. En kriteriebasert modell kunne vært
utviklet med elementer og kjennetegn som er styrende for behov og dermed bevilgning, eksempelvis mer/mindre
IT-krevende ansatte ved fakultet, men det vurderes som et noe komplisert arbeid med usikre gevinster og effekter
knyttet til dette.

Samfinansieringsløsninger

Samfinansieringsløsninger kan være nyttige ved behov som flere virksomheter/enheter ønsker å dekke og hvor
det å gå sammen om løsningene vil kunne gi høyere kostnadseffektivitet og mulige stordriftsfordeler eller økt
kvalitet. (Dette kan også gjøres ved organisering av oppgaver/enheter og tilhørende ordinære
bevilgningsmodeller.) I en samfinansieringsløsning hvor man velger å eksponere brukerne for kostnadene ved
løsningene, kan man få et riktigere bilde over ressursbruk og kostnader, samtidig som brukerne kan få insentiver
til å realisere gevinster. Realisering av gevinster kan både skje ved å redusere i interne aktiviteter og
kostnader fordi bedre løsninger samfinansieres eller at kostnadsbelastningen gir økt oppmerksomhet og
påvirkning vedrørende kvalitet og kostnadseffektivitet i selve leveransen.

Man må imidlertid være oppmerksom på at dersom man eksponerer brukerne for kostnadene, kan ordningen
medføre mer krevende inndrivningsprosesser og større administrasjonskostnader enn en bevilgningsmodell.

Samfinansiering kan også gjennomføres ved omfordeling av bevilgede midler uten kostnadsbelastning. Dette ble
bl.a. gjort ved UiO for å finansiere etablering og drift av vår digitale eksamenløsning i Silurveien. Ved omfordeling
av bevilgning vil man ikke eksponere enheter/brukere for kostnadene. Det kan forventes at over tid har enheter
tilpasset seg ny bevilgningsramme og vil ha mindre fokus på kostnadseffektivitet i den etablerte løsningen som
opprinnelig ble samfinansiert. 

Brukerbetaling salg/kjøp av tjenester

Ved brukerbetaling/salg av tjenester er det frivillig å benytte seg av tjenestene og tjenestene prises. Dersom det
finnes et konkurrerende marked kan brukere velge å bruke alternative tjenester dersom disse er bedre eller
billigere. Dette gir insentiver for at tjenester som selges/brukerne selv må betale for, drives effektivt og i samsvar
med kundene/brukernes behov. I tillegg synliggjøres kostnadene hos brukerne/enhetene. Offentlige virksomheter
skal imidlertid ikke produsere og selge tjenester som det private markedet kan levere bedre. Innenfor UH-sektoren
er det mange sektorspesifikke IT-tjenester som det er gode grunner for at sektoren skal levere selv. Generelt er
det for tiden blitt mer oppmerksomhet rundt fordelene ved å ha leveranse av IT-tjenester internt, bl.a. sett ift IT-
sikkerhet og avhengighet av eksterne leverandører. Det vises for øvrig til kapitlet om sourcing i masterplanen for
utdyping av dette temaet.
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Når tjenester finansieres ved salg, åpner det seg muligheter for raskt å tilpasse seg og etablere nye tjenester i
samsvar med behov (såfremt kapasitet kan skaffes). Samtidig er det slik at dersom behovet bortfaller, kan man bli
sittende med kostnader som man ikke nødvendigvis kan bli kvitt like raskt. Det betyr at prismodellene må ta høyde
for denne risikoen og at det er en fordel å ha utgangsstrategier.

Dersom man internt i en virksomhet er fullt markedsstyrt i leveransen av IT-tjenester, betyr det at det er enhetenes
betalingsvillighet/-evne og behov som styrer utviklingen av tjenestene. I offentlige virksomheter vil det ofte være
også andre prioriteringer og mål som er gjeldende, slik at en finansieringsmodell som kun består av brukerbetaling
og salg av tjenester ikke ønskes.

Finansiering gjennom brukerbetaling/salg av tjenester vil medføre mer krevende inndrivningsprosesser og større
administrasjonskostnader enn f.eks. en bevilgningsmodell.

Brukerbetaling/kostnadsberegninger

Kostnadsberegningsmodeller som leiested i TDI-modellen i UH-sektoren, er forholdsvis sammenfallende med
modeller hvor man har brukerbetaling/selger tjenester. Denne type modeller kan fungere godt og sørge for at man
eksempelvis får tilstrekkelige midler til å dekke alle kostnader knyttet til drift av forskningsinfrastruktur (se neste
kap hvor UiOs leiestedsmodell for forskningsinfrastruktur/vitenskapelig utstyr utdypes). Samtidig kan slike
modeller være administrativt ressurskrevende og vanskelig å gjennomføre i stort omfang. Modeller med
kostnadsdekning kan medføre mindre oppmerksomhet vedrørende kostnadseffektivitet som dermed må
kompenseres gjennom styringsmodellen. 

I dette kapitlet har vi beskrevet ulike finansieringsmodeller i offentlige virksomheter. Dette er et utgangpunkt for å
gjøre videre vurderinger av dagens finansieringsmodell for UiOs IT-tjenester og vurdering av fremtidig
finansieringsmodell.

I det følgende vil vi beskrive dagens finansieringsordning ved UiO og denne vil bli vurdert opp mot ønskene for en
finansieringsmodell. Det vil også bli presentert et forslag en mulig ny/justert modell som vil bli vurdert opp mot de
samme ønskene.

4. Finansieringsmodell for IT ved UiO

Grunnstrukturen i UiOs overordnede interne fordelings- og finansieringsmodell er slik:

UiO har i tillegg interne fordelingsmodeller som internhusleieordningen hvor brukerne betaler husleie i henhold til
arealbruk og hvor leien blir justert etter bruk.

I UH-sektoren benyttes også leiestedsmodeller. Leiested er en kostnadsmodell for å kalkulere og
henføre kostnader for bruken av særskilt vitenskapelig utstyr til en gitt aktivitet, ofte et eksternt finansiert prosjekt.

I bunnen ligger en firedeling av universitetets oppgaver i 1) forskningsbasert utdanning, 2) forskning og
forskerutdanning, 3) samfunnskontakt (kunnskap i bruk, innovasjon og formidling) og samlingsforvaltning
og 4) infrastruktur og sentrale tjenester. Alle fordelingskriterier og fordelingsnøkler knyttes til disse fire
oppgavene.

■

Bevilgningene kan være av tre typer (i) basisbevilgninger, (ii) resultatbevilgninger og (iii) midlertidige tiltak■
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I tillegg til fordelingsmodellen for UiOs bevilgninger, er det ulike typer andre inntekter som er med på å finansiere
virksomheten. Dette gjelder både eksternfinansiert virksomhet basert på søknader til f.eks. Forskningsrådet, EU
og salg av ulike tjenester som IT-tjenester til UH-sektoren.

I rapporten "Kartlegging av ressursflyt i universitetets IT-virksomhet", fremgår det at UiO i de siste årene har
hatt omtrent følgende fordeling av UiOs IT-kostnader:

Disse IT-kostnadene blir i hovedsak finansiert av rammebevilgning på fakultetsnivå og for LOS, mens
Eiendomsavdelingen (EA) og USIT har et høyere innslag av andre inntekter/salg (henholdsvis 27 og 34%), jfr
oversikt over finansiering i figuren nedenfor.

Fakultetsnivå: 40%■

Sentral IT-avdeling, USIT: 42%■

Øvrige sentraladministrative avdelinger, LOS: 18%■
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Fordelingsmodellen har dermed i hovedsak bestått av overføring av rammebevilgning til IT-tjenester samt at noe
av IT-kostnadene er blitt finansiert ved salg av tjenester/oppdrag og noe bidrag fra ekstern finansierte prosjekter. I
tillegg tilføres det satsingsmidler til prioriterte tiltak og aktiviteter. 

Det er også noe bruk av leiestedsmodellen for å finansiere vitenskapelig IT-utstyr.

Det er ingen egen definert finansieringsmodell for IT-virksomheten i dag ved UiO. Fakulteter og enheter fordeler
ressursbruk til IT internt innenfor egen rammestyrt virksomhet og øvrige inntekter. UiOs sentrale IT-avdeling,
USIT, mottar driftsbevilgning og satsingsmidler som øvrige enheter samt at USIT har inntekter fra salg av tjenester
primært internt på UiO og til UH-sektoren. 

I neste kapitel gjør vi en vurdering av hvordan dagens ordning virker sett opp mot mål og ønsker for en
finansieringsmodell som ble beskrevet i kap 2.

4.1 Vurdering av dagens finansieringsordning

I det følgende vurderes dagens finansieringsordning opp mot mål og ønsker for en finansieringsmodell for IT i
kapittel 2 samt beskrivelse av ulike finansieringsmodeller i kapittel 3.

Bidra til gjennomføring av prioriterte endringer og strategiske valg
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I dagens finansieringsordning vil ofte nye prioriteringer gjenspeiles ved at det avsettes og bevilges midler i
budsjettprosessen til satsinger på sentralt nivå og til egne tiltak på enhetsnivå. Nye midler til satsinger/tiltak blir
som oftest fremskaffet gjennom omprioriteringer, innsparinger eller nye "friske" midler. Denne metoden kan fint
benyttes for å oppfylle prioriteringer og strategiske valg som gjøres i masterplanen for IT, og man kan gjøre
bevilgninger innenfor ulik områder av UiOs virksomhet (IT-løsninger innenfor forskning, utdanning, administrasjon
og basis IT). Utfordringen er å fremskaffe midler, hvor man da må prioritere IT foran andre gode formål. Det vil ofte
være universitetsdirektøren som må legge fram for universitetsstyret hvordan midler skal fremskaffes. Ved en
større satsing, som tiltak i masterplanen kan innebære, kan det være utfordrende å gjennomføre dette i praksis.
Det kan være utfordrende å få til fremtidige bevilgninger til drift, vedlikehold og forvaltning slik at nye løsninger kan
bli underfinansiert.

Stimulere og gi insentiver til utvikling og drift av prioriterte, nødvendige, sikre og kostnadseffektive IT-
løsninger

Ressursbruk og kostnader

I dagens ordning er hoveddelen av IT-tjenestene som tilbys sentralt finansiert gjennom bevilgning eller andre
inntekter. Det betales ikke for bruk og brukerne opplever stort sett ikke kapasitetsbegrensninger i IT-infrastrukturen
eller andre basis-/fellestjenester. Det betyr at faktisk ressursbruk og tilhørende kostnader, ikke kan gjenfinnes på
enhetsnivå. Forskjell i enhetenes omfang av bruk av sentrale IT-tjenester er dermed heller ikke synlig.
Ressursbruk innenfor IT-tjenester initiert og styrt på lokalt nivå, vil man se på enhetsnivå. Dette gjør at enhetene
ikke kan se sin egen samlet ressursbruk innenfor IT-tjenester. Enhetene har dermed mindre økonomiske
insentiver til å f.eks. slutte med eksisterende IT-tjenester når nye og bedre tjenester kommer til eller tilsvarende
tjenester er blitt samlet og effektivisert på sentralt nivå. Enkeltansatte og grupperinger kan også insistere på
opprettholdes av tjenester uten at dette får økonomiske konsekvenser for tilhørende enhet. Effekten av dette kan
være at gevinstrealisering ved avvikling av gamle systemer og ordninger ikke blir like stor som den kunne ha
vært. Dersom enhetene hadde blitt belastet for kostnadene ved f.eks. å opprettholde gamle løsninger, ville dette
gitt sterkere insentiver til å avvikle disse.

"Gratis" IT-tjenester gjør også at det er lettere å velge å benytte andre løsninger enn de tilbudte UiO-løsningene
dersom eksterne/andre tjenester oppleves som bedre (selv om disse løsningene kan medføre en kostnad for
brukeren). Dette kan være positivt fordi det kan gjøre forskning eller undervisningen bedre, men brukerpresset på
å forbedre UiOs IT-tjenester reduseres og kan gjøre at dårligere IT-tjenester opprettholdes og ikke avvikles. En
annen konsekvens er at UiO samlet sett kan få et effektivitetstap ved at det investeres i lignende løsninger hos
flere enheter ved UiO uten at dette samkjøres. Det er dermed risiko for at stordriftsfordeler og muligheter
for kompetanseoverføring, ikke blir tilstrekkelig utnyttet.

Dersom IT-organisasjonen samles til en økonomisk enhet, og finansieringsordningen opprettholdes, er det
mulighet for å få en oversikt over hvor mye man samlet sett setter av til IT. Ressursbruk på enhetsnivå vil
imidlertid ikke være synlig.

Manglende synliggjøring av ressursbruk på enhetsnivå, kan kompenseres gjennom styringsmodeller hvor det
eksempelvis gjøres analyser, jfr punkt nedenfor. Dersom man mener det er muligheter for ytterligere effektivisering
kan man legge på effektiviseringskrav ved å redusere tildelte midler.

Skytjenester og nye betalingsmodeller

Et element som det ikke er tatt høyde for i dagens finansieringsordning, er bruk av skytjenester og tilhørende
betalingsmodeller hvor man betaler for faktisk bruk. Det antas at det vil bli økt bruk av dette på UiO fremover, og
at det bør utformes ordninger som sikrer effektiv bruk og finansiering av disse tjenestene. 

Salg av IT-tjenester internt og i UH-sektoren
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En vesentlig del av finansieringen av den sentrale IT-avdelingen ved UiO, USIT, kommer fra salg av tjenester
internt på UiO og til UH-sektoren for øvrig. Dette finanseringselementet kan antas å medvirke til en økning av
kostnadseffektiviteten og kvaliteten i IT-løsningene. Dette fordi salg av tjenester fordrer at tjenestene er
tilstrekkelige gode for at noen vil kjøpe disse, og at prisen er i samsvar eller lavere enn andre
konkurrenter/tilsvarende løsninger. Når de samme tjenestene som selges andre også tilbys og benyttes av UiO, er
dette med på å gjøre UiOs IT-tjenester gode og kostnadseffektive. Prisfastsettelsen hos USIT tar utgangspunkt i
en kostnadsbasert pris.

En konsekvens av omfanget av denne ordningen, er at IT-tjenester som UiO benytter ikke er fullfinansiert av UiO-
midler (34% av USITs finansiering kommer fra salg av tjenester, jfr figur ovenfor). Dette gjør at det er en risiko for
at UiOs IT-tjenester kan få mindre finansiering/bli dårligere dersom salg av tjenester blir redusert. I dagens
finansieringsordning er det IT-organisasjonen som blir eksponert for risiko og konsekvenser ved inntektsbortfall,
samt at IT-organisasjonen med utgangspunkt i UiOs policy for denne virksomheten, prioriterer og bestemmer
oppdrag og bruk av økte inntekter. I en periode med sterk vekst i behov og bruk av IT-tjenester, har UiOs
driftsbevilgning til USIT blitt redusert, jfr tabell nedenfor:

Dette har nok vært mulig både på grunn av effektivisering av IT-drift, men også på grunn av økt inntekter ved salg
av tjenester.

Økt behov og investeringer

I dagens finansieringsmodell kan økt behov løses ved at de som har behovene kan kjøpe tjenester fra USIT,
alternativt investere innenfor egen enhet. Dette kan imidlertid medføre at tjenester som det er best for UiO totalt
sett å utvikle ikke blir etablert, mens tjenester som dekker spesifikke behov hos en enhet med ressurser, blir
opprettet.

Finansiering og finansieringsmodeller - Universitet... https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/master...

11 of 23 08/04/2019, 15:52V-sak 11 - side 73 av 85



I eksisterende modell er det forholdsvis store og tidkrevende prioriteringsprosesser før det tildeles ekstra
satsingsmidler til spesifikke, konkrete IT-løsninger på sentralt nivå. Tidkrevende prosesser kan medføre at UiO
ikke får etablert IT-løsninger i samsvar med prioritert behov og ønsket konkurransekraft. Samtidig vil investeringer
i IT være basert på godt vurderte og forankrede  investeringsbeslutninger. Omfang og størrelse
på investeringsmidlene til IT varierer mellom år. Det er ikke etablert en flerårig investeringsplan for å f.eks. sikre
nyinvesteringer i UiOs IT-infrastruktur i samsvar med IT-løsningenes levetid. I perioden 2017 til 2019 er det avsatt
følgende satsingsmidler til IT-investeringer hos USIT:

Av øvrige investeringsmidler er det avsatt om lag 9 mill kr årlig i USITs budsjett til vedlikehold og oppgraderinger
av eksisterende IT-infrastruktur samt at det gjøres investeringer på fakultetsnivå og hos systemeiere i LOS for
administrative systemer.

I masterplanen foreslås det at det avsettes en fast årlig investeringssum til UiOs IT-infrastruktur. I dagens
finansieringsmodell kan dette konkretiseres ved å f.eks. definere et tilnærmet fast årlig nivå på IT-investeringer
innenfor UiOs satsingsmidler.

Tilrettelegge for åpenhet, gjennomsiktighet og oversiktlighet samt være forutsigbar, skalerbar og enkel å
forstå og administrere
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Dagens inkrementelle budsjettmodell hvor driftstildeling i hovedsak videreføres fra år til år, medfører at
prioriteringer innenfor den historiske budsjettrammen ikke er særlig synlig. Det er ikke åpenbart hvilke
tjenester som UiO får for midlene som tildeles. Dette kompenseres noe gjennom styringsmodellen bl.a. ved at UiO
årlig deltar i en målestokk-undersøkelse hvor det sammenlignes UiOs ressursbruk til IT-tjenester med øvrige
universitet i Europa, jfr resultater i den vedlagte kartleggingsrapporten. Denne undersøkelsen viser hva UiO
benytter av ressurser til ulike kategorier av bla. tjenester og kostnader, fordelinger av kostnader
per årsverk/studenter osv samt at vi sammenligner oss med andre institusjoner. I tillegg gjøres det en årlig
kostnadsanalyse basert på en generell TBM-modell for kategorisering av IT-kostnader for USIT. Denne modellen
er under utbredelse og det blir flere og flere offentlige virksomheter i Norge og Norden som tar i bruk denne
modellen. På sikt betyr dette at UiO har flere å sammenligne seg med og vurdere egen effektivitet i forhold til. For
videre utdyping av kostnadsforhold vises det til rapporten som har kartlagt ressursflyten ved UiO (vedlagt
masterplanen).

Finansieringsmodellen er forholdsvis økonomisk forutsigbar slik den er i dag. Unntaket er når det nærmer seg
slutten av levetiden for vesentlige deler av UiOs IT-infrastruktur og større budsjettmidler må settes av. Modellen er
også lett skalerbar dersom det f.eks. skal overflyttes driftsmidler fra enhetsnivå til sentral IT-avdeling, ved en
eventuelt ny organisering av IT-virksomheten.

Bevilgningsdelen av modellen er lett å forstå og administrere. Den delen som omhandler brukerfinansiering
gjennom salg/kjøp av tjenester, kan nok med fordel defineres tydeligere. Kjøp av tjenester/brukerbetaling er også
mer komplisert å administrere enne en bevilgningsmodell.

Oppsummering

Dersom det er ønskelig å få et større bidrag fra finansieringsmodellen inn i styringen av IT-virksomheten
vedrørende kostnadseffektivitet og gjennomsiktighet, man ønsker å knytte andre insentiver til modellen eller det er
ønskelig å tilrettelegge for en annen økonomisk prioritering av IT, bør det nok vurderes å gjøre noen justeringer. I
neste kapitel har vi sett litt nærmere på endringer som kan gjøres i en justert finansieringsmodell.

4.2 Retning for en ny finansieringsmodell

I forrige kapitel ble dagens finansieringsordning vurdert opp mot mål og ønsker for en finansieringsmodell for IT (i
kap 2). Vurderingene viste at dagens finansieringsmodell kan fungere også ved gjennomføring av foreslått
endringer i masterplanen. Samtidig har dagens finansieringsmodell en del svakheter
som spesielt styringsmodellen må/bør kompensere for. Vi har derfor sett litt nærmere på om det kan gjøres
endringer, eller etableres en justert finansieringsmodell, slik at ønsker og mål for en finansieringsmodell oppfylles
lettere og bedre.

I masterplanen blir det trolig foreslått definerte strategiske prioriterings- og styringsstrukturer innenfor følgende
områder:

I en justert finansieringsmodell kan følgende finansieringselementer være nyttige (jfr forøvrig redegjørelsen
vedrørende ulike finansieringsmodeller i kapittel 3):

IT-tjenester til forskning■

IT-tjenester til utdanning■

Administrative IT-tjenester■

Basis/felles IT-tjenester■
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Nedenfor introduseres et forslag til en justert finansieringsmodell hvor bruk av delelementene over vurderes for
områdene.

4.2.1 IT-tjenester til forskning

Hos UiOs enheter prioriteres det og settes av midler slik enhetene selv bestemmer/får ekstern finansiering til,
vedrørende IT-tjenester til forskning. I tillegg gis det årlig egne særskilte tildelinger til IT i forskning ved UiO hos
USIT til IT-løsningen "Tjenester for sensitive data", UiOs bidrag til nasjonale beregningstjenester gjennom Sigma2
og Fagrådet for eInfrastruktur. USITs underavdeling for IT i forskning er i tillegg finansiert ved brukerbetaling/salg
av forskningstjenester internt på UiO eller eksternt til UH-sektoren.

IT-tjenester til forskning er et prioritert område hvor man i masterplanen foreslår å sette av økte midler til dette
feltet. Det foreslås også at det opprettes et eget strategisk styrings- og prioriteringsorgan som styrer UiOs felles
ressursfordeling til området. Dersom dette vedtas, kan man beslutte å bevilge et økt årlig nivå ved å omdisponere
midler til dette. Prioriteringer av tiltak og aktiviteter kan gjøres i den foreslåtte strategiske koordineringsgruppen og
bevilgning kan videreformidles til de prioriterte formålene. Man kan oppnå en styrking av IT-tjenester til
forskning og det vil være en oversikt over hva som prioriteres gjennom styringsorganets vedtak.

Dersom det er ønskelig å benytte finansieringsmodellen til å synliggjøre ressursbruk og kostnader tilknyttet IT i
forskning på enhetsnivå, eller man ønsker å oppnå målsettinger med bidrag fra økonomiske insentiver, kan
man benytte andre finansieringselementer utover en ren bevilgningsmodell. 

Ett alternativ til bruk av ordinær bevilgning som både kan synliggjøre ressursbruk og ikke gir insentiver til mindre
bruk av sentrale løsninger, kanskje heller øker bruken, er å benytte obligatorisk samfinansiering. Dette kan teknisk
gjøres ved å fordele dagens bevilgning til eksempelvis USIT til de enhetene som benytter seg av disse tjenestene,
alternativt de enhetene man vil skal bruke tjenestene (f.eks. TSD). Man kan også bestemme eller beregne
beløpsstørrelser som allerede i dag benyttes på enhetsnivå, eller et definert økt nivå, som man vil/bestemmer skal
inngå i grunnlaget. Deretter faktureres enhetene for disse tjenestene etter en avtalt fordelingsnøkkel. Denne
løsningen vil da gi en samfinansiering av et definert økonomisk nivå for et mer samlet behov for UiO.

Bevilgning■

Det tildeles midler til et område/spesifisert formål□

Samfinansiering■

Flere, eller alle, enheter går sammen om finansieringen□

Brukerfinansiering/salg/kjøp av tjenester■

Tjenester finansieres ved bruk (pris og volum)□

Brukerfinansiering/kostnadsberegning■

Leiestedsmodell for vitenskapelig utstyr□
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En bieffekt ved kostnadsbelastningen på enhetsnivå vil være økt oppmerksomhet om tilgjengelige IT-tjenester
som enhetene da betaler for og dermed får insentiv til å benytte. Ved etablering av en slik løsning vil man første
året ikke få en økonomisk effekt på enhetsnivå hvis det kun er dagens bevilgning som flyttes, det er den samme
bevilgningen som gis ut og trekkes inn. Samtidig tilrettelegges det for en oppmerksomhet vedrørende behov og at
fremtidig finansieringsnivå kan endres hvis enhetene som samfinansierer ønsker det/alternativt annet
beslutningsorgan bestemmer det. Løsningen vil da kunne skalere ved at økt behov for tjenestene/andre
tjenester kan prioriteres på UiO og medføre en økning i finansiering. Det betyr også at dersom enhetene ikke
ønsker å bruke tjenesten lenger, så vil det komme et krav om avvikling av tjenesten.

Modellen med samfinansiering trenger ikke å bli administrativt krevende dersom fakturering gjøres tertialvis, og
etter en fastsatt obligatorisk fordeling. Samtidig innebærer dette etablering av en ny ordning som ikke er forsøkt
tidligere. Det må også besluttes hvilke(t) parameter som skal benyttes for å avgjøre fordelingen mellom enhetene,
som antall ansatte/bruk og om det er obligatorisk eller frivillig å slutte seg til ordningen(e). Dersom
finansieringsgrunnlaget skal endres, dvs at man velger å øke eller redusere finansieringen av området, bør dette
gjøres gjennom styringsmekanismer som er vedtatt/man er enige om.

I dag benyttes leiestedsmodellen for forskningsinfrastruktur i ulik grad ved enhetene. Det bør vurderes om dette er
et område man ser nytten av å bruke i økt grad.

I tillegg til egne tildelinger til forskningstjenester, er salg/kjøp av forskningstjenester allerede i dag en del av
enhetenes ordinære virksomhet og prioriteringer. Enhetene betaler for bruk av spesialiserte/tilleggstjenester, eller
tar initiativ til etablering av nye tjenester, innenfor forskningstjenestene fra USIT. Det vurderes som nyttig at denne
muligheten opprettholdes både pga. muligheter for innovasjon og for at forskere skal ha få dekket behov utenfor
fellesløsninger. Det bør imidlertid et tydeliggjøres hvilke tjenester som er tilgjengelig og kan kjøpes (i dag er disse
avtaleregulert mellom enhet/forskningsprosjekt og USIT) og hvordan man kan ta initiativ/få hjelp til nye tjenester.
For IT-tjenester som UiO har definert som strategisk viktige, og som man ønsker å sikre opprettholdelse av, bør
man være varsomme med å basere finansieringen på frivillig brukerbetaling, da denne kan bortfalle. 

Det forventes at det vil bli økt bruk av ulike skytjenester på UiO fremover, med tilhørende betalingsmodeller hvor
man betaler for faktisk bruk. Det kan være at disse tjenestene primært bør finansieres ved brukerbetaling. 

Oppsummert finansieringsmodell for IT i forskning:

Dagens finansieringsordning:

Fordel ved å beholde denne:

Ulempe ved å beholde denne:

Enhetene prioriterer selv/setter av midler/får ekstern finansiering til IT i forskning■

Leiestedsmodell for finansiering av vitenskapelig utstyr■

Særskilte tildelinger til IT i forskning ved UiO (eksempelvis til IT-løsningen "Tjenester for sensitive data",
UiOs bidrag til nasjonale beregningstjenester gjennom Sigma2 og Fagrådet for eInfrastruktur)

■

USITs underavdeling for IT i forskning er i tillegg finansiert ved brukerbetaling/salg av forskningstjenester
internt på UiO eller eksternt til UH-sektoren

■

Kjent ordning, fungerer forholdsvis godt i dag■

Kan styrke finansiering av området ved økt bevilgning av midler (eksemplevis hub-node etablering)■
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Mulig justering av finansieringsordning:

Fordel ved å etablere samfinansieringsløsning:

Ulempe ved å etablere samfinansieringsløsning:

Øvrige elementer i dagens finansieringsordning foreslås beholdt:

Ressursbruk på enhetsnivå synliggjøres ikke direkte, men oversikter over fremtidige prioriteringer kan
utarbeides av styringsorganet

■

Det kan innføres samfinansieringsløsninger, både obligatoriske og frivillige■

Kan benyttes for IT-løsninger som får særskilte tildelinger (Tjenester for sensitive data", UiOs bidrag til
nasjonale beregningstjenester gjennom Sigma2 og Fagrådet for eInfrastruktur)

□

Ved vedtak i masterplanen om økt satsing på området (eksempelvis hub-node etablering, "TSD-light",
andre områder)

□

Forutsetter nøytral økonomisk effekt ved etablering □

Kan i tillegg ha/beholde en bevilgningsfinansiert andel■

Kan synliggjøre ressursbruk til IT i forskning på enhetsnivå■

Kan fordele finansiering etter enheter som benytter seg av tjenestene eller etter enheter man ønsker skal
benytte seg av tjenestene, størrelse, antall ansatte mv 

■

Kan oppnå økt oppmerksomhet, kjennskap og bruk av tjenestene■

Kan gi insentiv til å benytte løsningene og tilsvarende til å avvikle løsninger det ikke er bruk for■

Tilrettelegger for at enheter frivillig kan gå sammen om å finansiere/etablere IT-løsninger■

Tilrettelegger for mulig endring i fremtidig finansieringsnivå i tråd med styringsstruktur og vedtatte
prioriteringer

■

Etablere en ny ordning■

Krever mer administrasjon enn bevilgningsfinansiering□

Ny ordning kan være utfordrende å etablere□

Leiestedsmodellen for finansiering av vitenskapelig utstyr■

Vurdere om det skal settes i verk tiltak/insentiver for å benytte modellen i økt grad□

Kostnadseffektvitet må sikres gjennom styringsmodell□

Opprettholde dagens brukerbetaling/salg av forskningstjenester■

Tydeliggjøre hvilke tjenester som er tilgjengelig/betalingstjenester□

Spesielt vurdere brukerbetaling av skytjenester▂

Være varsomme med å finansiere strategisk viktige IT-tjenester gjennom frivillig brukerbetaling□
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Strategisk prioritering og ressursfordeling er i masterplanen foreslått lagt til styringsorganet for IT i forskning.

4.2.2 IT-tjenester til utdanning

Hos UiOs enheter prioriteres det og settes av midler slik enhetene selv bestemmer/får finansiering til, vedrørende
IT-tjenester til utdanning. Det er også noen større felles IT-løsninger som UiO prioriterer felles finansiering og
bevilgning til. Dette gjelder bl.a. læringsplattformen Canvas og digital eksamen-løsningen vår. I tillegg er det noen
systemer hvor finansiering er forutsatt dekket av rammebevilgningen til systemeier. I prinsippet er det slik at
systemeiere skal betale fullt ut for IT-drift av systemene til den sentrale IT-avdelingen, USIT (i praksis er det nok
ikke alltid slik). Flere av disse løsningene for utdanningsvirksomheten er i dag forøvrig definert som administrative
IT-løsninger.

En gjentagende utfordring for undervisningskvaliteten er tilstanden på audiovisuelt utstyr i UiOs undervisningsrom.
I dag er det slik at det er enhetene selv som må prioritere midler til dette. I den utarbeidede rapporten vedrørende
ressurskartlegging, ser det ut til at UiO benytter mindre ressurser til dette området enn de øvrige BOTT-
institusjonene. Det kan være at finansiering av AV-utstyr i undervisningsrom bør være et felles UiO-anliggende og
at dette må hensyntas i finansieringsmodellen.    

Dagens finansiering av felles IT-tjenester til utdanning, foregår i hovedsak gjennom bevilgning til systemeier. Dette
innebærer at sentral ressursbruk og kostnader ved disse løsningene ikke synes på enhetsnivå.  

Dersom det er ønskelig at brukerne skal eksponeres for kostnadene ved disse løsningene, kan man vurdere å
benytte seg av en form for samfinansieringsløsning med kostnadsbelastning av det enkelte fakultet. Det er
imidlertid ikke ønskelig at fakulteter skal benytte mindre av disse løsningene og det kan oppstå uønskede
vridningseffekter hvor dette skjer, dersom man belaster enhetene for kostnader for disse systemene etter anslått
eller faktisk bruk. Samtidig kan det gi et insentiv til kvalitetsutvikling og kostnadseffektivitet i disse systemene
dersom brukerne/enhetene må betale for løsningene. En løsning for å komme rundt disse motstridene
effektene, er å innføre obligatorisk samfinansiering med avtalt årlig kostnadsnivå. I en slik løsning kan man fordele
ut allerede bevilgede midler til systemeiere og trekke disse inn fra enhetene ved kostnadsbelastning/faktura i et
nullsum spill.

Dersom det besluttes at det skal gjennomføres vesentlige nyinvesteringer innenfor området kan det også bli
aktuelt å etablere samfinansieringsløsninger. Hvis det er ønskelig at alle fakultet skal benytte seg av IT-løsninger
som det investeres i, bør man legge opp til samfinansiering hvor alle bidrar. Da vil man samtidig introdusere et
insentiv for å benytte disse løsningene, avvikle eller ikke etablere, andre løsninger. Dette kan gi gevinstrealisering
på enhetsnivå. Det kan også antas at enhetenes interesse for innhold, kvalitet og leveranse fra disse løsningene
vil bli høyere. Dersom man ønsker at enhetene skal prøve ut ulike løsninger for å f.eks. gi insentiver til innovasjon,
bør man vurdere bevilgningsfinansiering med omdisponering av midler. Ved etablering av en
samfinansieringsløsning vil man opprette strukturer som sammen med en ny styringsstruktur og vedtatte
prioriteringer senere kan benyttes til å skaffe ny finansiering, alternativt redusere finansieringsnivået.

Det er uttalt et ønske om at UiOs undervisere skal ta i bruk nye digitale løsninger i større grad enn det som gjøres
i dag. For å få dette til kan man vurdere å introdusere en løsning hvor man kan søke om midler til nye, digitale
undervisningsløsninger. Dette kan evnt. løses ved å etablere en pott hvor det avsettes midler til dette.

Bevilgningsfinansiering■

Dersom man ønsker å beholde delere av finansieringen som bevilgning□
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Ulempene med en bevilgningsløsning kan løses gjennom styringsmodeller som ivaretar både kvalitets- og
kostnadseffektivitetsutfordringene, samtidig som en bevilgningsmodell er vesentlig lettere å administrere enn
samfinansiering eller betaling etter bruk-løsninger. Det forventes en økt vekst og tilfang av teknologiske
nyvinninger innenfor utdanningsområdet og det kan være at det i denne fasen bør legges vekt på insentiver som
promoterer innovasjon og utprøving før eksempelvis riktig kostnadsfordeling og kostnadseffektivitet. 

Samlet sett må det vurderes hva som er viktigst/har størst nytteverdi enten å beholde dagens finansieringsordning
eller endre denne.

Oppsummert finansieringsmodell for IT i utdanning:

Dagens finansieringsordning

Fordel ved å beholde denne:

Ulempe ved å beholde denne:

Mulig justering av finansieringsordning:

Fordel ved å etablere samfinansieringsløsning:

Enhetene prioriterer selv/setter av midler/får finansiering til IT i utdanning■

Det settes av særskilte tildelinger til systemeiere/drift av felles løsninger (Canvas, digital eksamen-løsning
og øvrige systemer)

■

Kjent ordning, fungerer forholdsvis godt i dag■

Kan styrke finansiering av området ved økt bevilgning av midler■

Kan bidra til mer innovasjon og utprøving av ulike løsninger enn en samfinansieringsløsning■

Ressursbruk på enhetsnivå synliggjøres ikke direkte, men oversikter over fremtidige prioriteringer kan
utarbeides av styringsorganet

■

Kan bidra til mindre bruk av fellesløsninger enn en samfinansieringsløsning■

Det kan innføres samfinansieringsløsninger, både obligatoriske og frivillige■

Ved vedtak i masterplanen om økt satsing på området□

Forutsetter nøytral økonomisk effekt ved etablering□

 Kan i tillegg ha/beholde bevilgningsfinansiering/andeler av langsiktige tjenester som man ikke skal endre
og som er frivillige å ta i bruk

■

Kan synliggjøre ressursbruk til IT i utdanning på enhetsnivå■

Kan gi økt oppmerksomhet, kjennskap og bruk av fellestjenestene på enhetsnivå■

Kan gi et insentiv for å benytte løsningene■

Tilrettelegger for at enheter frivillig kan gå sammen om å finansiere/etablere IT-løsninger■
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Ulempe ved å etablere samfinansieringsløsning:

Det kan etableres en pott/insentivmidler for nye, digitale undervisningsløsninger som det kan søkes på, uavhengig
av finansiering gjennom bevilgning eller samfinansiering.

Strategisk prioritering og ressursfordeling er i masterplanen foreslått lagt til styringsorganet for IT i utdanning.

4.2.3 Administrative IT-løsninger

I dagens finansieringsmodell er de administrative IT-løsningene finansiert gjennom rammetildelinger til de
enhetene som har systemeierskapet. Drift av IT-løsningene skal i utgangspunktet belastes systemeierne.

I løpet av de nærmeste årene vil det bli nye løsninger for HR-, økonomi- og arkivsystem. Siden finansiering og
styring av disse systemene utarbeides som en del av disse prosjektene, går vi ikke nærmere inn på disse her.

Når det gjelder Eiendomsavdelingens sine systemer, så forutsettes det at finansiering av disse allerede ligger inne
i eksisterende internhusleieordning med tilhørende kostnadsbelastning av enhetene.

Vedrørende USIT sine fellesløsninger for UiO, og finansiering av disse, så omtales dette under overskriften
nedenfor "Basis/felles IT-løsninger".

Oppsummert anbefaling for ny finansieringsmodell for administrative IT-løsninger:

4.2.4 Basis/felles IT-løsninger

UiO har i dag et stort omfang av felles/basis IT-løsninger som alle ansatte og studenter kan benytte seg av. Dette
er i hovedsak stabile tjenester som de fleste brukerne er godt fornøyde med. I de senere årene har flere og
flere av denne typen tjenester blitt sentralisert og effektivisert. Disse tjenestene består bl.a. av basis IT-
infrastruktur som de fleste av UiOs øvrige IT-tjenester benytter seg av/bygges på. Basis IT-tjenester består også
av sluttbruker-tjenester som brukes av de fleste ansatte, slik som epost, standard programvare, drift av PC-er
og IT-utstyr, lagring, nettverk, servere, databaser, nettsider, integrasjoner, informasjonssikkerhet mv. Disse
tjenestene driftes i hovedsak av den sentrale IT-avdelingen, USIT, og finansieres av driftsbevilgning til USIT samt
brukerbetaling/salg av tjenester internt og utenfor UiO (UH-sektor). I tillegg blir det gitt satsingsbevilgninger til
oppgradering av IT-infrastrukturen etter behov og dialog, samt at det kan bli gitt satsingsmidler til andre prioriterte
IT-løsninger. Det brukes også ressurser innenfor dette området på enhetsnivå.

Tilrettelegger for mulig endring i fremtidig finansieringsnivå i tråd med styringsstruktur og vedtatte
prioriteringer

■

Etablere en ny ordning■

Krever mer administrasjon enn bevilgningsfinansiering□

Ny ordning kan være utfordrende å etablere□

Kan gi mindre innovasjon og utprøving av ulike løsninger■

Vurdering av finansieringsmodell for nye løsninger for HR-, økonomi- og arkivsystem gjøres i disse
prosjektene og inngår ikke i arbeidet med masterplanen (jfr hovedprosjektgruppen)

■
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Med et økende behov, og med flere muligheter for flere og bedre IT-løsninger framover, er det nødvendig med
fortsatt effektivisering og optimalisering av basis IT-drift for å kunne omprioritere og tilføre ressurser til
nye/forbedrede IT-løsninger for forskning og utdanning. Samtidig kan det antas at det vil bli større behov for
basis-/fellestjenester med f.eks. mer bruk av lettvekts-IT som krever integrasjoner og kapasitet fra IT-
infrastrukturen, slik at det også kan bli omprioriteringer og økt tjenestetilbud innenfor basistjenestene.

De fleste av disse tjenestene er i dag "gratis" for brukerne, slik at hverken enhetene eller brukerne ser sin egen
ressursbruk til dette. I forbindelse med internhusleieordningen på UiO er det lagt som et viktig premiss at
kostnadene blir henført til enheter og brukere som har den faktiske ressursbruken. Dette prinsippet kunne vært et
gjeldende prinsipp også for basis- og felles IT-tjenester for UiO. Prinsippet kunne blitt fulgt med å etablere en
obligatorisk samfinansieringsløsning, hvor alle UiO-enheter blir belastet for sin andel av basis-/felles IT-tjenester.
Fordelingen kunne bli gjort etter f.eks. antall ansatte, som er en reell kostnadsdriver. Fordelingsmåten ville
medført en årlig variasjon ettersom endring i antall ansatte endret seg. Man måtte da ha etablert en tilhørende
"tomgangsleie"-sats i modellen for å sikre finansiering av IT-løsningene selv med endringer antall ansatte på
enhetsnivå (som i internhusleiemodellen).

Basis/felles IT-tjenester som USIT i dag leverer til UiO består av mange ulike tjenester, jfr oppramsing ovenfor.
Noen av disse tjenestene kunne nok vært definert også som tjenester for forskning, utdanning eller
administrasjon. Det er vanskelig å trekke helt tydelige skillelinjer, og det kan være en målsetting på sikt å gjøre
mer detaljerte vurderinger av dette.

Det er heller ikke slik at en ny finansieringsmodell øker samlet UiO-pengemengde. Det ville derfor vært vanskelig
å skulle prise nivået for basis IT-tjenester i samsvar med faktisk verdi inkludert kapitalkostnader og verdien av
utvikling av tjenestene over år. USITs salg av IT-tjenester gir også et bidrag til finansiering av basis IT-tjenester
gjennom stordriftsfordeler og dekningsbidrag. Samlet sett betyr dette at en forenkling, med en måte å kunne
praktisk gjennomføre dette på, ville vært fordelaktig.

En måte å gjøre dette på er å ta utgangspunkt i dagens bevilgningsnivå til drift for å beregne en sats for basis IT-
tjenester. For å sikre tilstrekkelig nyinvesteringer og vedlikehold av IT-infrastrukturen vår, kan man f.eks. beslutte å
legge til de siste års gjennomsnittlig nivå på satsings-/investeringsmidler til IT-infrastruktur, eller et annet nivå til
investeringer. Samlet sett vil man da få et grunnlag for å beregne en sats for årlige basis IT-tjenester. Våre
foreløpige anslag for beregning av en slik sats tilsier at vi ville vært i nærheten av samme størrelse som andre
tilsvarende satser (IT-abonnement sats på Universitetet i Linköping er på kr 18.950 (SEK) for 2017 og IT-andelen i
TDI-arbeidsplass-sats er på 23.000 kr for 2017). Beslutninger vedrørende hva investeringsmidlene skal brukes til,
kan som i dag være en del av UiOs årsplan og budsjettfordeling eller i strategiske prioriterings- og styringsorgan
dersom slike blir opprettet.

Etablering av en basis IT-tjenestesats kunne vært gjort som en samfinansieringsløsning hvor dagens
bevilgningsnivå til drift til IT-virksomheten/USIT ble fordelt ut på enhetene og at enhetene deretter ble fakturert for
tilsvarende nivå (tertialvis) slik at ordningen ville være økonomisk nøytral. Dersom det senere besluttes endringer i
finansieringsnivå, kan man endre satsgrunnlaget og dermed satsen. Denne modellen ville medført noe høyere
administrasjonskostnader i forhold til dagens modell og hvor man da bør legge på en liten administrasjonssats
slik det er gjort i internhusleiemodellen. Det ville imidlertid blitt en mer riktig kostnadsbelastning av faktiske
kostnader og brukerne ville fått insentiver til å realisere gevinster gjennom avvikling av f.eks. overlappende
systemer som de selv betaler/har i tillegg til tjenestene de får gjennom betaling av basis-IT satsen. Enhetene vil
tilsvarende få insentiver til å etterspørre riktige, behovsorienterte og kostnadseffektive løsninger.

Dersom brukerne skal bli pådrivere for kvalitet og effektivitet i IT-løsningene er det en forutsetning av brukerne vet
hvilke tjenester som inngår i basis IT og hva de kan forvente seg av kvalitetsnivå. Basis IT-tjenester som brukerne
og enhetene faktisk får i dag kan noe forenklet og oppsummert romme:
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Nettverk; trådløst-, fast- og stamnett

Lagring, backup

Servere (inkl virtuelle)

Plattformer

Databaser

Maskinrom

E-post

Windows- og basis programvarelisenser

WEB og nettsider

Informasjonssikkerhet

Forvaltning

Når det gjelder kvalitetsnivå, kan oppetid for systemene være en viktig indikator.

Etablering av en sats for basis IT-tjenester, kan også gi insentiver til å optimalisere og effektivisere tilbudte IT-
løsninger. Dette fordi både tjenester og kostnader blir synliggjort og det kan forventes at oppmerksomheten rundt
satsnivået vil gi insentiver til videre effektivisering.

Dersom det blir besluttet etablert en IT-organisasjon hvor all lokal-IT ved UiO samles i UiO:IT, er det en mulighet
for å standardisere og optimalisere denne type tjenester for hele UiO. Ved etableringen og samling av lokal-IT er
det naturlig å overføre dagens nivå på midler som benyttes til lokal-lT til den nye enheten. På denne måten
vil nyorganiseringen være økonomisk nøytral for enhetene som avgir samt at UiO:IT vil bli tilført dagens nivå. Det
vil dermed være mest naturlig å gjøre en bevilgningsoverføring ved etableringen. Etter omstilling og etablering vil
det være en forventning om standardisering og optimalisering av denne type tjenester slik at IT-ressurser kan
omdisponeres til forskning og utdanning. Dette betyr at fra eksempelvis år 2 med UiO:IT, kan det være aktuelt å
gå over på samfinansierings- og satsbasert løsninger også for dette området. En lik sats for alle vil innebære en
forventing om likere lokal-IT tjenester for alle. Dette kan innebære at noen vil oppleve lokal-IT ennerledes enn i
dag. 

Det kan være en fordel å avvente etablering av nye finansieringselementer for basis/felles IT-tjenester til arbeidet
med masterplanen og eventuelt organisering mv har kommet lenger. Dette vil spesielt være viktig dersom det
settes krav til gevinstrealisering og hvor innføring av nye finansieringselementer vanskeliggjør synliggjøring av
gevinster. 

For å sikre innovasjon og fortsatt utnyttelse av stordriftsfordel, vurderes det som fordelaktig å fortsette praksisen
med salg av IT-tjenester til UiO og UH-sektor. Denne virksomheten gir et forholdsvis stort dekningsbidrag og er en
viktig drivkraft for å sikre gode IT-tjenester til UiO. Samtidig medfører dette at IT-organisasjonen er utsatt for risiko
for inntektsbortfall, med tilhørende risiko for redusert finansiering av UiOs IT-tjenester, og at IT-organisasjonen kan
bli utsatt for å prioritere oppgaver etter hvem som kan betale (jfr beskrivelse i kap 4.1). Dersom det ønskes å
redusere/endre/avvikle UiO sin rolle som tjenestetilbyder i UH-sektoren, kan det vurderes å utrede konsekvenser
av dette nærmere. Det antas imidlertid at dersom det skal gjøres vesentlige reduksjoner i omfanget av salg av
tjenester, så må det enten tilføres økte bevilgninger for å beholde samme tjenestenivå, eller reduseres på
kapasitet og kvalitet i UiOs IT-tjenester.

Inntekter og kostnader knyttet til salg av tjenester kan i dag sees atskilt fra øvrige virksomhet gjennom dagens
kategorisering og kostnadsfordeling. Denne ordningen kan opprettholdes uavhengig av valg finansieringsmodell.

Dagens finansieringsmodell består av følgende:

Enhetenes har selv bestemt omfang på basis IT- og lokal-IT tjenester disse har ansvar for■
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Oppsummert anbefaling for justering av finansieringsmodellen for basis/felles IT-tjenester:

Oppsummert anbefaling for justering av finansieringsmodellen for lokal-IT:

Fordel ved å etablere samfinansieringsløsning:

IT-kostnadene på enhetsnivå finansieres i hovedsak av bevilgning (noe salg av tjenester og
eksternfinansiert virksomhet)

■

Basis IT-tjenester hos sentral IT-avdeling, USIT, finansieres i hovedsak av bevilgning og salg av tjenester■

Ekstern brukerbetaling/salg av tjenester bidrar til kostnadsdeling vedrørende midler brukt til basis IT-
tjenester for UiO

■

Det innføres en obligatorisk samfinansieringsløsning med en basis IT-tjenestesats■

Det defineres hvilke tjenester som skal inngå i basis-IT (jfr forslag i tabell ovenfor)□

Økonomisk nivå er tilsvarende rammebevilgning til drift for USIT samt gjennomsnittlig/besluttet
satsings-/investeringsnivå for infrastruktur. Prioritering av hva satsings-/investeringsmidler skal
benyttes til gjøres i UiOs årsplan/budsjettfordeling (som i dag).

□

Satsgrunnlaget beregnes årlig utfra antall ansatte per enhet og belastes tertialvis□

Økonomisk nøytral UiO-effekt ved innføring, økonomisk effekt ved endring i antall ansatte□

Satsgrunnlaget kan økes ved prioriteringer/beslutning i UiOs årsplan/budsjettfordeling og/eller i et nytt
strategisk styring- og prioriteringsorgan

□

Midlertidig bevilgningsmodell for basis/felles IT-tjenester■

Ved etablering av UiO:IT og overflytting/samling av basis/felles IT-tjenester ved UiO overføres
tilhørende bevilgning

□

Vurdere endring av finansieringsmodell når øvrige endringer er besluttet/gjennomført□

Midlertidig bevilgningsmodell for lokal-IT■

Ved etablering av UiO:IT og overflytting/samling av all lokal-IT ved UiO overføres tilhørende bevilgning□

Vurdere endring av finansieringsmodell når øvrige endringer er besluttet/gjennomført□

På sikt kan det etableres en obligatorisk samfinansieringsløsning for lokal-IT i UiO:IT■

Det defineres/standardiseres tjenester som inngår□

Satsgrunnlag beregnes med utgangspunkt i bevilgningsoverføring og antall ansatte, belastes tertialvis□

Økonomisk nøytral UiO-effekt ved innføring, økonomisk effekt ved endring i antall ansatte□

Synliggjør ressursbruk til basis IT-tjenester og lokal-IT på enhetsnivå■

Tilrettelegger for mulig endring i fremtidig finansieringsnivå i tråd med styringsstruktur og vedtatte
prioriteringer

■

Kan øke oppmerksomhet, kjennskap og bruk av tjenestene på enhetsnivå■

Kan gi insentiver til å optimalisere og effektivisere tjenestene■
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Ulempe ved å etablere samfinansieringsløsning:

Brukerbetaling/salg av definerte IT-tjenester opprettholdes som i dag for å bidra til effektivitet i tjenestene samt at
det er økonomisk fordelaktig for UiO. Denne delen av virksomhet holdes atskilt fra UiO som en egen kategori
(som i dag). Det kan imidlertid være fordelaktig å tydeliggjøre hvilke tjenester som brukere kan kjøpe, jfr
prinsippene for USITs oppdragsvirkomhet. I tillegg må det vurderes brukerfinansiering ved bruk av
skytjenester som har betalingsmodeller knyttet til bruk.

5. Avsluttende kommentarer

Vi har i denne rapporten beskrevet og gjort vurderinger vedrørende finansieringsmodeller for IT-virksomheten for
UiO. Når de prinsipielle vedtakene for IT-organisering og styringsstruktur foreligger, vil det være mulig å
videreutvikle forslagene i denne rapporten. Det vil være behov for videre analysearbeid og utredning før ordninger
kan iverksettes.

Publisert 20. jan. 2019 11:16 - Sist endret 8. apr. 2019 14:25

Kan synliggjøre ressursoverføring til utdanning og forskning ved gevinstrealisering■

Etablere en ny ordning■

Krever mer administrasjon enn bevilgningsfinansiering□

Ny ordning kan være utfordrende å etablere□

Finansiering og finansieringsmodeller - Universitet... https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/master...

23 of 23 08/04/2019, 15:52V-sak 11 - side 85 av 85


	V-sak 11 Masterplan  - 1 saksnotat
	V-sak 11 Masterplan  - 2 fremleggsnotat
	Bakgrunn:
	Arbeidsgruppas funn og anbefalinger:
	Innretting av IT-virksomheten
	Fag-/domenenær IT-kompetanse og IT-støtte, samt plattformer for forskning og utdanning
	Koordinering, prioritering og porteføljestyring for universitetets IT-virksomhet
	Organisering av IT ved Universitetet i Oslo
	Finansiering av universitetets IT-virksomhet

	Universitetsdirektørens kommentarer:
	Innretting av IT-virksomheten
	Fag-/domenenær IT-kompetanse og IT-støtte, samt plattformer for forskning og utdanning
	Koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT-virksomheten
	Organisering av universitetets IT-virksomhet
	Finansiering av universitetets IT-virksomhet

	Forslag til vedtak:
	Vedlegg:

	V-sak 11 Masterplan - 3 gruppas rapport
	Rapport fra arbeidsgruppe  ledet av professor Sten Ludvigsen, dekan ved UV-fakultetet
	Universitetet i Oslo, 1. april 2019
	1: Innledning
	Digitalisering betyr endring
	Arbeidsgruppas hovedanliggende

	Arbeidsgruppas anbefalte tiltak på 2- 5 års sikt oppsummert
	1: Strategisk innretting av IT-virksomheten
	2: IT-kompetanse- og -ferdighetsutvikling
	3: Fag/domenenær IT-støtte og plattformer for forskning og utdanning
	4: Koordinerings- og prioriteringsorganer for universitetets IT-virksomhet
	5: Organisering av IT ved Universitetet i Oslo
	6: Finansiering og finansieringsmodeller

	Referanser

	Arbeidsgruppa:
	Styringsgruppa:
	Sekretariat:
	2: Revurdering av universitetets IT-virksomhet
	Arbeidsgruppas funn og analyser
	Fra tjenestedrift til kontinuerlig utvikling og forbedring
	Utvikling i to hastigheter – Lett og tung IT
	Tung IT/Tungvekts-IT
	Lett IT/Lettvekts-IT

	Fra utvikling i to hastigheter til kontinuerlig utvikling og forbedring
	Hybrid tjenesteportefølje for mobile brukere
	Skytjenester: Cloud First – Users Are Choosers
	Fellestjenester og sektorinterne tjenesteleveranser i UH-sektoren
	Egenutviklete, -forvaltete og -driftete tjenester, samt kompetanse

	Nasjonal styring og koordinering av IT i UH-sektoren
	Unit – Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
	DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
	Uninett AS og Uninett Sigma2
	Universitetssamarbeidet BOTT

	Leveransestrategi for et hybrid IT-tjenestetilbud, inklusiv kompetanse
	Informasjonssikkerhet
	Om trusselbildet
	Om samfunnssikkerhet og beredskap
	Om lov- og regelverk


	Arbeidsgruppas anbefalinger
	Referanser

	USITs salg av tjenester til UH-sektoren
	3: IT i forskning
	Arbeidsgruppas funn og analyser
	Forskernes kompetanse og ferdigheter
	Fag-/domenenær og generell IT-støtte
	Hub/node-organisering av forskningsstøtte
	Kompetansesenter for IT i forskning og utdanning, data-/koderøktere

	Plattformer for forskning
	Forskerplattform
	Nasjonal eInfrastruktur for forskning


	Arbeidsgruppas anbefalinger
	1: Forskernes IT-kompetanse og IT-ferdigheter
	2: Fag-/domenenær forskningsstøtte
	3: Plattformer for forskning
	4: Fellestjenester og nasjonalt samarbeid

	Referanser

	Forskning på IT ved Universitetet i Oslo
	4: Om IT i utdanning
	Arbeidsgruppas funn og analyser
	Arbeidsgruppas anbefalinger
	1: Tiltak for å fremme digitalisering og IT i utdanning og studier
	2: Ansattes og studentenes digitale kompetanse og ferdigheter
	3: Studentenes lærings- og studieomgivelser
	4: Digitalt og fysisk læringsmiljø
	5: Evaluering, læringsanalyse og utdanningsledelse
	6: Nasjonale initiativ og fellesløsninger

	Referanser

	5: Om administrativ IT
	Arbeidsgruppas funn og analyse
	Dagens situasjon
	Rammebetingelser nasjonalt
	Sektorløsninger
	Viktige faktorer fremover

	Arbeidsgruppas anbefalinger
	Referanser

	6: Om koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT ved UiO
	Arbeidsgruppas funn og analyse
	Dagens koordinerings- og prioriteringsorganer for IT
	IT i forskning
	IT i utdanning (Digitalt læringsmiljø)
	Administrativ IT
	IT-infrastruktur og basis IT
	Nasjonal styring og koordinering av IT i UH-sektoren

	Utfordringer ved dagens koordinering og prioritering av IT ved UiO
	IT i faglig eller administrativ linje

	Anbefalinger fra arbeidsgruppa
	1: Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)
	2: Strategiske koordineringsgrupper for IT i forskning, utdanning og administrativ IT
	3: Nasjonalt samarbeid
	4: Organisatorisk plassering av IT

	Referanser

	7: Om organisering av IT ved UiO
	Arbeidsgruppas funn og analyse
	Dagens organisering av IT på universitetet
	IT i utdanning
	IT i forskning
	Administrativ IT
	IT-infrastruktur og basis IT
	Universitetsbiblioteket

	Utfordringer dagens IT-organisering
	Organisering av IT ved andre universiteter


	Arbeidsgruppas anbefalinger
	1: En samlet IT-organisasjon
	2: Informasjonssikkerhet
	3: IT i forskning
	4: IT i utdanning
	5: Administrativ IT

	Referanser

	8: Finansiering av IT ved UiO
	Arbeidsgruppas vurdering av nåsituasjonen
	Vurdering av alternative finansieringsmodeller

	Arbeidsgruppas anbefalinger
	1. Økt økonomisk prioritering av IT
	2. Etablere en ny finansieringsmodell
	3. Anslag over finansieringsbehov i 2020-23
	IT i forskning
	IT i utdanning
	IT-infrastruktur og basis IT
	Informasjonssikkerhet
	Omstillingsmidler


	Referanser

	Undergruppe for finansiering

	V-sak 11 Masterplan - 5 finansering



