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Organisering av UiOs IT-virksomhet 

Bakgrunn 
Det vises til sak i universitetsstyret 19. juni 2019 vedrørende «Oppfølging av masterplan for 
universitetets IT», jfr V-sak 11, saksnr 2018/3713. Styrevedtaket var følgende: 
 
«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 

[….] 
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.» 
 
I tillegg vises det til sak i universitetsstyret 5. mai 2020 vedrørende «Oppfølging av masterplan for 
universitetets IT - status per april 2020», jfr O-sak 4, saksnr 2019/11968.  
 
Denne saken omhandler oppfølging av punkt 2 i styrevedtaket fra juni 19. I saken fremlegges 
prosjektrapport fra prosjektet Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet (OU-IT), og 
anbefaling av organisasjonsmodell for IT-organisasjonen ved UiO. 
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Hovedproblemstillinger i saken 
Formålet med prosjektet OU-IT er å utvikle en IT-virksomhet, hvis organisering, arbeidsprosesser 
og kompetanse styrker UiOs posisjon som et internasjonalt ledende universitet for fremragende 
forskning og utdanning. IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, tilpasningsdyktig 
og effektiv. Det er en tydelig ambisjon at arbeidet skal resultere i at UiO fortsetter å være i front 
innenfor digitalisering og gode IT-tjenester i UH-sektoren i Norge, til beste for UiOs ansatte og 
studenter. 
 
Vurderinger i dette prosjektet, og i «Masterplan for universitetets IT», tilsier at det er behov for 
endring og tilpasning av IT-organisasjonen. Dette begrunnes både i endringer i behov hos forskere, 
undervisere, administrativt ansatte og studenter samt at digitalisering som megatrend vil ha en 
stor innvirkning på alle deler av UiO fremover. For IT-organisasjonen vil dette innebære 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. Dette vil kreve 
både nye og endrede måter å jobbe på og endret kompetanse i IT-organisasjonen.  
 
 
Anbefalt organisasjonsmodell 
I dag er UiOs IT-organisasjon todelt; en sentral IT-organisasjon med et faglig ansvar for IT ved 
UiO, USIT, og lokal IT-organisasjon organisert inn under fakulteters og enheters styringslinje. I 
tillegg er det IT-virksomhet utenfor IT-organisasjonen tilknyttet forskning, undervisning og 
formidling hos fakulteter og enheter og ved fagavdelinger i LOS (Ledelsen og støtteenheter).  
 
Det er utredet og vurdert 4 ulike modeller for framtidig IT-organisering ved UiO. Disse dekker 
spennet fra 0-alternativet (Uendret) som viderefører dagens IT-organisasjon via alternativ 0+ 
(Samarbeid) og alternativ 1 (Tilpasset) til alternativ 2 (Felles) som innebærer samling i en felles 
IT-organisasjon. 
 
Basert på en samlet vurdering anbefaler styringsgruppa at alternativ 1 (Tilpasset) besluttes som 
organisasjonsmodell for IT-virksomheten ved UiO. Alternativ 1 Tilpasset innebærer at det etableres 
en felles IT-organisasjon for UiO (foreløpig kalt UiO:IT).  
 
Den anbefalte organisasjonsmodellen medfører endringer i organisering, styringslinjer og 
personalansvar. Organisasjonsmodellen innebærer at felles IT-funksjoner organiseres i størst 
mulig grad i UiO:IT. Basis IT-tjenester1 vil gjøres felles og standardiseres for å frigjøre ressurser 
som kan benyttes til fagnær IT-virksomhet2 lokalt. Det etableres videre en felles 
brukerkontakt/Service-desk for alle UiO forskere, undervisere, teknisk-/administrative ansatte og 
studenter. Lokal IT-organisasjon organisert under fakulteters og enheters styringslinje og IT-
virksomhet i Avdeling for Studieadministrasjon (SADM) og Eiendomsavdelingen (EA) i LOS 
(Ledelses- og støtteenheter sentralt), vil vurderes helt eller delvis organisert inn i ny UiO:IT. USIT 
inngår som helhet i ny felles IT-organisasjon. 
 
I organisasjonsmodellen alternativ 1 Tilpasset inngår en videre prosess hvor oppgavefordeling og 
underliggende organisasjonsstruktur skal ferdigstilles i samarbeid med fakulteter og enheter. 
 
 
 
                                                           
1 Basis IT-tjenester er en samlebetegnelse på grunnleggende, standardiserte IT-tjenester og -løsninger som 
alle benytter i større eller mindre grad enten de forsker, underviser, studerer eller driver administrativ støtte. 
 
2 Fagnær IT-virksomhet består i denne sammenheng av IT-tjenester spesifikt innrettet mot forskning, 
utdanning eller formidling, og IT-medarbeidere som har fag-/domenekompetanse (fagområder, fagmiljøer, 
forskning, forskningssøknader, publisering, åpen forskning, data management, utdanning, enheter, 
fasiliteter mv) og god relasjon/dialog med brukere (forskere, undervisere, formidlere). 
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Begrunnelse for anbefaling av organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset 
Alternativ 1 Tilpasset er vurdert til å være organisasjonsmodellen som tilrettelegger best for å 
oppnå arbeidets formål. Organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset tilrettelegger for en IT-
organisasjon som kan levere bedre og mer effektive basis IT-tjenester, benytte mer ressurser til IT-
tjenester innen forskning, utdanning og formidling, bedre felles IT-brukerstøtte for alle ved UiO, 
samtidig som behovet for heterogenitet og tilpassede løsninger kan ivaretas og løses lokalt på 
enhetsnivå.  
 
Vurdering av organisasjonsmodellene opp mot målsettingene baserer seg på tidligere arbeider som 
rapporter og analyser knyttet til Masterplan for universitetets IT, gjennomført kartlegging av 
dagens IT-virksomhet, vurderinger gjort i workshops med 15 enhets- og faggrupper, dialogmøter 
med ledelsen ved fakulteter og enheter samt vurderinger i styrings- og prosjektgruppe (bredt 
sammensatt med representanter fra fakultetene og enhetene). Forslag om anbefaling av alternativ 1 
Tilpasset ble diskutert på dekanmøtet 27. oktober 2020 og dekanene ga sin tilslutning til alternativ 
1 Tilpasset som mulig ny organisasjonsmodell for UiOs IT-organisasjon. Anbefaling med retning 
mot alternativ 1 Tilpasset ble presentert på fellesmøtet for alle UiOs IT-ansatte 3. desember 2020. 
 
Hovedtillitsvalgte har i sentralt IDF-møte fulgt prosjektet tett. De hovedtillitsvalgte har i drøftinger 
gitt konstruktive innspill som bl.a. er innarbeidet i den framlagte prosjektrapporten. Forslaget om 
etablering av en felles IT-organisasjon ved UiO i tråd med organisasjonsmodell alternativ 1 
Tilpasset, var gjenstand for forhandling etter Hovedavtalens kapittel 3, § 19, mellom Universitetet i 
Oslo og Parat, NTL, Forskerforbundet og Akademikerne 28. januar 2021. Det ble oppnådd enighet 
mellom partene. Saksfremlegg og protokoll fra forhandlingsmøtet er vedlagt denne saken.  
 
 
Videre arbeid 
I det videre oppfølgings- og implementeringsarbeidet skal det sikres fortsatt nærhet til brukerne på 
fakulteter og enheter, både når det gjelder basis IT og fagnær IT. Det skal gjennomføres en reell 
dialog med fakulteter og enheter med en reell mulighet for lokale tilpasninger der fakultetenes og 
enhetenes behov skal være førende for fremtidig organisering.  
 
Felles finansiering- og finansieringsordninger for IT-organisasjonen skal utarbeides og avklares. 
Omorganiseringen skal ikke medføre betydelige ekstrakostnader for fakulteter og enheter og ved 
flytting av IT-ressurser skal økonomiske midler følge med ressursen som flyttes. Endringene vil 
ikke medføre oppsigelser. 
 
 
Det vises til vedlagte fremleggsnotat, prosjektrapport med vedlegg, saksfremlegg og protokoll fra 
forhandlingsmøte for utdypende beskrivelser, analyser og vurderinger av alternative 
organisasjonsmodeller samt føringer for videre arbeid. 
 
 
 
Universitetsdirektøren slutter seg til anbefalingen om alternativ 1 (Tilpasset) som 
organisasjonsmodell for UiOs IT-organisasjon. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Det etableres en felles IT-organisasjon for UiO i samsvar med anbefalt alternativ 1 (Tilpasset)  
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjennomføre etableringen 
 
 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Lars Oftedal 
IT-direktør 

 
 
 
Vedlegg: 

- Fremleggsnotat «Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet» 
- Prosjektrapport «OU-IT Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet, Januar 2021», med 

følgende vedlegg: 
- Vedlegg 1: Deltagere i prosjektet (inkludert til sist i prosjektrapporten)  
- Vedlegg 2: Oppsummering fra dialogmøter med enheter 
- Vedlegg 3: Risikovurdering av alternative modeller 
- Vedlegg 4: Beskrivelse av alternative organisasjonsmodeller (inkl oppgavefordeling) 

- Saksnotat «Forhandling etter HA kap. 3, §19» 
- Protokoll «Forhandling etter HA kap. 3, §19» 
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 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 4 
 Møtedato: 9. februar 2021 
 Notatdato: 03. februar 2021 
 Arkivsaksnr.:  
 Saksbehandler: Lars Oftedal og Lill R. 

Mardal 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet 

Prosjektet Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet (OU-IT) er ett av tiltakene for å følge opp 
universitetsstyrets vedtak om oppfølging av «Masterplan for universitetets IT» 19. juni 2019.  
 
Formålet med prosjektet er å utvikle en IT-virksomhet, hvis organisering, arbeidsprosesser og 
kompetanse styrker UiOs posisjon som et internasjonalt ledende universitet for fremragende 
forskning, utdanning og formidling. IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, 
tilpasningsdyktig og effektiv. Det er en tydelig ambisjon at arbeidet skal resultere i at UiO fortsetter 
å være i front innenfor digitalisering og gode IT-tjenester i UH-sektoren i Norge, til beste for UiOs 
ansatte og studenter. 
 
Det er satt følgende overordnede mål for prosjektets arbeid: 

• Å bidra til at IT-virksomheten er rigget for kontinuerlig utvikling og forbedring hvor 
prosesser, ressurser og kompetanse støtter opp om UiOs strategi og mål på kort og lang sikt 
(herunder tverrfaglighet) 

• Å tilrettelegge for at IT-virksomheten er fleksibel, tilpasningsdyktig/responsiv og 
kan bevege seg med den innovasjonshastigheten som kreves av våre studenter og 
ansatte (herunder digitalisering) 

• Å få til økt brukernær IT-støtte til forskning og utdanning gjennom styrket nærvær 
og tilgjengelighet til IT-kompetanse og IT-tjenester til forskere og undervisere samt at UiO 
tilbyr alle studenter moderne verktøy og infrastruktur 

• Å tilrettelegge for en standardisering, effektivisering og optimalisering av IT-
løsninger og IT-tjenester som kan frigjøre økte IT-ressurser til forskning, utdanning og 
formidling. Herunder sikre tilstrekkelig størrelse, kompetanse, ressurser og mulighet for 
spesialisering i IT-faglige miljøer, redusere sårbarhet i små IT-miljøer, samt legge til rette 
for godt informasjonssikkerhetsarbeid ved UiO. 

 
Prosjektet er organisert med en bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppe med deltagere fra 
UiOs enheter, samt at det er etablert 13 enhets- og 2 faggrupper som har bidratt inn i 
prosjektarbeidet. I tillegg er det gjennomført dialogmøter om alternative organisasjonsmodeller 
med ledelsen ved alle de berørte enhetene. Prosjektets planer og leveranser har jevnlig vært 
behandlet i sentrale IDF-møter med UiOs hovedtillitsvalgte, møter i universitetsledelsen (inkludert 
dekanmøtet og direktørnettverket) og i IT-ledernettverket. IT-ansatte ved UiO er orientert jevnlig 
om status i prosjektet og prosjektets leveranser i fellesmøter for alle IT-ansatte. Prosjektmandat, 
møtereferat fra styrings- og prosjektgruppemøter, workshops mv er åpent tilgjengelig for alle UiOs 
ansatte på prosjektets nettsider. 
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Behovet for videreutvikling av organiseringen av IT ved UiO 
Det er fire grunnleggende drivere for endringer i IT-virksomheten ved UiO:  
 

1) Digitalisering, teknologiutvikling og endrede fremtidige behov i forskning, 
utdanning og formidling 
Økt digitalisering og teknologiutvikling vil skape store muligheter for UiO samtidig som 
behovet for IT-tjenester, innholdet i IT-tjenester og måten IT-tjenester leveres på, endres 
raskt. Dagens IT-organisasjon er ikke optimalt tilpasset til å raskt kunne ta i bruk 
nyvinninger innenfor IT, eller møte økende IT-behov fra UiO som man allerede ser 
konturene av. For å oppnå UiOs strategiske ambisjoner innen forskning, utdanning og 
formidling er det avgjørende at IT-organisasjonen er tilpasset og innrettet i forhold til disse 
endringene. 

2) Nye og endrede måter å jobbe på 
Digitalisering og teknologiske endringer vil endre måten vi jobber på. For IT-
organisasjonen vil dette innebære 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. 

3) Krav om endret kompetanse 
Teknologiske endringer, nye behov, nye krav og nye måter å jobbe på, vil kreve en stadig 
tilpasning og endring av kompetansen i IT-organisasjonen. Det vil være avgjørende og et 
stort fortrinn for UiO å samhandle slik at vår samlede kompetanse og IT-tjenestetilbud blir 
utnyttet og gjort bedre tilgjengelig og kjent for våre forskere, undervisere, administrative 
ansatte og studenter.  

4) Utnyttelse av ressurser 
Det vil være nødvendig for UiO å sikre en mest mulig optimal utnyttelse av ressursene i IT-
organisasjonen. Hensiktsmessig standardisering og automatisering av IT-tjenester, gode 
arbeidsprosesser samt utnyttelse av eksisterende tjenestetilbud vil være nødvendig for 
optimalisere ressursbruken. Optimalisert ressursbruk gir mulighet for et større fokus på IT-
støtte direkte til forskning, utdanning og formidling. 

 
UiOs IT-virksomhet leverer gode IT-tjenester, men vurderinger og analyser i dette prosjektet og i 
«Masterplan for universitetets IT», tilsier at det er nødvendig med endring og tilpasning for å sikre 
en fortsatt god og fremtidsrettet IT-organisasjon. Dette begrunnes både i endringer i behov hos 
forskere, undervisere, administrativt ansatte og studenter samt at digitalisering som megatrend vil 
ha en stor innvirkning på alle deler av UiO fremover.  
 
I løpet av prosjektets arbeid oppstod korona-pandemien. ITs betydning, behovet for en digital 
transformasjon og mulighetene IT gir for et fremtidsrettet universitet, har fått en økt 
oppmerksomhet, viktighet og praktisk relevans. Det har blitt enda tydeligere at UiO trenger å spre 
IT-kompetansen og sørge for samhandling slik at alle enheter, ansatte og studenter kan få 
muligheter til å benytte seg av UiOs samlede IT-kunnskap og -tjenester.  
 
Fremtidig organisering av IT-organisasjonen ved UiO 
I dag er UiOs IT-organisasjon todelt; en sentral IT-organisasjon med et faglig ansvar for IT ved 
UiO, USIT, og lokal IT-organisasjon organisert inn under fakulteters og enheters styringslinje. I 
tillegg er det IT-virksomhet utenfor IT-organisasjonen tilknyttet forskning, undervisning og 
formidling hos fakulteter og enheter og ved fagavdelinger i LOS (Ledelsen og støtteenheter).  
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Det er utfordringer ved dagens IT-organisasjon både på grunn av uklar og manglende helhetlig 
styring av IT, mangler innenfor kapasitet og kompetanse og manglende evne til endring og 
samhandling. I prosjektarbeidet er det identifisert et potensiale for at IT-organisasjonen gjennom 
en annen organisering i større grad vil kunne levere med økt brukervennlighet, høyere kvalitet og 
økt effektivitet. 
 
I prosjektet er det arbeidet godt og grundig med kartlegging av dagens organisasjon og hvordan 
hele IT-virksomheten påvirkes av teknologitrender som endrer både leveransen av IT-tjenester og 
hvordan IT anvendes i universitetets primærvirksomhet; forskning, utdanning og formidling. For å 
komme utviklingen i møte, er det utredet og vurdert 4 ulike modeller for framtidig IT-organisering 
ved UiO. Disse dekker spennet fra 0-alternativet (Uendret) som viderefører dagens IT-
organisasjon via alternativ 0+ (Samarbeid) og alternativ 1 (Tilpasset) til alternativ 2 (Felles) som 
innebærer samling i en felles IT-organisasjon. 
 
Basert på en samlet vurdering anbefaler styringsgruppen at det gjøres endringer i organiseringen 
IT-organisasjonen. Det anbefales at alternativ 1 (Tilpasset) besluttes som organisasjonsmodell for 
IT-organisasjonen ved UiO. 
 
Begrunnelse for anbefaling av organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset 
Alternativ 1 Tilpasset er vurdert til å være organisasjonsmodellen som tilrettelegger best for å 
oppnå arbeidets formål. Organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset tilrettelegger for en IT-
organisasjon som kan levere bedre og mer effektive basis IT-tjenester, benytte mer ressurser til IT-
tjenester innen forskning, utdanning og formidling, bedre felles IT-brukerstøtte for alle ved UiO, 
samtidig som behovet for heterogenitet og tilpassede løsninger kan ivaretas og løses lokalt på 
enhetsnivå. Organisasjonsmodellen kan også utvikles og tilpasses over tid, slik at den er mest mulig 
hensiktsmessig med tanke på utvikling av teknologi, brukerbehov, faglige behov fra de enkelte 
fakulteter og enheter og krav til effektivitet. 
 
Vurdering av organisasjonsmodellene opp mot målsettingene baserer seg på tidligere arbeider som 
rapporter og analyser knyttet til Masterplan for universitetets IT, gjennomført kartlegging av 
dagens IT-virksomhet, vurderinger gjort i workshops med enhets- og faggrupper, dialogmøter med 
ledelsen ved fakultet og enheter samt vurderinger i styrings- og prosjektgruppe (bredt sammensatt 
med representanter fra fakultetene og enhetene). Forslag om anbefaling av alternativ 1 Tilpasset 
ble diskutert på dekanmøtet 27. oktober 2020 og dekanene ga sin tilslutning til alternativ 1 
Tilpasset som mulig ny organisasjonsmodell for UiOs IT-organisasjon. Anbefaling med retning mot 
alternativ 1 Tilpasset ble presentert på fellesmøtet for alle UiOs IT-ansatte 3. desember 2020. 
 
Beskrivelse av organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset 
Alternativ 1 Tilpasset innebærer at det etableres en felles IT-organisasjon for UiO (foreløpig kalt 
UiO:IT). Den anbefalte organisasjonsmodellen medfører endringer i organisering, styringslinjer og 
personalansvar.  
 
Felles IT-funksjoner organiseres i størst mulig grad i UiO:IT. Dette innebærer at funksjoner og 
tjenestetilbudet innenfor IT-tjenester, -systemer og –infrastruktur som er felles for UiOs forskere, 
undervisere, administrativt ansatte og studenter, søkes samlet og lagt til en felles ny IT-
organisasjon. Basis IT-tjenester vil gjøres felles og standardiseres for å frigjøre ressurser som kan 
benyttes til fagnær IT-virksomhet. Dette vil innebære økt automatisering, digitalisering, 
optimalisering av arbeidsprosesser og utnyttelse av stordriftsfordeler for basis IT-tjenester for UiO. 
Basis IT-tjenester er en samlebetegnelse på grunnleggende, standardiserte IT-tjenester og -
løsninger som alle benytter i større eller mindre grad enten de forsker, underviser, studerer eller 
driver administrativ støtte. Dette vil eksempelvis være drift av PC-er og mobile enheter, IT-
infrastruktur, audiovisuelt utstyr (AV) og programvare. Fagnær IT-virksomhet består i denne 
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sammenheng av IT-tjenester spesifikt innrettet mot forskning, utdanning eller formidling, og IT-
medarbeidere som har fag-/domenekompetanse (fagområder, fagmiljøer, forskning, 
forskningssøknader, publisering, åpen forskning, data management, utdanning, enheter, fasiliteter 
mv) og god relasjon/dialog med brukere (forskere, undervisere, formidlere). 
 
Det etableres en felles brukerkontakt/ServiceDesk som alle UiOs forskere, undervisere, 
administrative ansatte og studenter kan benytte seg av. I forbindelse med koronasituasjonen som 
oppstod i mars 2020, ble det opprettet en midlertidig felles Helpdesk som en frivillig 
samarbeidsløsning ved UiO. Det har vist seg å være et stort behov for brukerstøtte og 
kompetanseheving spesielt innenfor utdanningsfeltet og for hjemmekontorløsninger. Det 
påbegynte utviklingsarbeidet i Helpdesken og erfaringer fra den midlertidige løsningen, vil være en 
del av vurderingsgrunnlaget i arbeidet med organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling ved 
etableringen av ServiceDesk. 
 
Lokal IT-organisasjon organisert inn under fakulteters og enheters styringslinje og IT-virksomhet i 
Avdeling for Studieadministrasjon (SADM) og Eiendomsavdelingen (EA) i LOS (Ledelse og 
støtteenheter), vil vurderes helt eller delvis organisert inn i ny IT-organisasjon eller at organisering 
inn under fakulteters og enheters styringslinje fortsetter. Det vil være en vurdering av 
hensiktsmessighet og behov hos hver enhet i forhold til funksjoner og tjenestetilbud som skal 
beholdes hos enheten. Noen funksjoner kan forbli lokalt, med ansvar for å betjene egen enhet, flere 
enheter eller hele UiO. Miljøer med svært integrerte fagnære lokale IT-tjenester kan fortsette å ha 
disse lokalt og miljøer med mindre integrerte fagnære lokale IT-tjenester inngår i ny felles IT-
organisasjon. Dagens USIT vil som helhet inngå i ny felles IT-organisasjon. 
 
Videre detaljering av UiO:ITs underliggende organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling vil kreve 
videre organisasjonsutviklingsarbeid. Det vil være nødvendig med involvering av ledere og 
medarbeidere som omfattes av endringene, og hovedavtalens krav til informasjon, drøfting og 
forhandling mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver skal følges. 
 
Løsningsforslag for organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling vil bli utarbeidet i dialog med 
fakulteter og enheter. Ett utgangspunkt for dette arbeidet vil være kriteriene for hvilke IT-
funksjoner og deler av lokal-IT som skal inngå i en felles IT-organisasjon, jfr prosjektrapportens 
kap 7.2: 
 
 Er IT-funksjonen/fag-/kompetanseområdet relevant for en eller flere andre enheter? 
 Vil gjenværende lokal IT organisasjon være av en tilstrekkelig størrelse/over en viss kritisk 

masse for å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet/ikke være for sårbart? 
 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som er definert som basis-IT inngår i UiO:IT 
 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan gi stordriftsfordeler inngår i UiO:IT  
 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan tilgjengeliggjøre relevant kompetanse for 

de som ikke har det i dag, vurderes enten til å inngå i UiO:IT eller at det etableres 
forpliktende samarbeids-/nettverksstrukturer for kompetansedeling/-heving hos andre 

 
Grensegangen om hvilke oppgaver som skal løses av en felles IT-organisasjon og hvilke oppgaver 
som skal løses av fakultet/enheter, vil i tillegg ta utgangspunkt i skissert oppgaveløsning og 
tilbakemeldinger fra dialogmøtene med fakulteter og enheter, jfr rapportens vedlegg 4 med 
beskrivelser av alternative organisasjonsmodeller og vedlegg 2 med oppsummering av dialogmøter 
med enhetene. 
 
Det er en intensjon at oppgavefordeling og organisasjonsstruktur på underliggende nivå som legges 
fram til beslutning, skal være et omforent forslag som det er enighet om. Dersom det ikke skulle 
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oppnås enighet mellom fakulteter og enheter og universitetsdirektøren, vil saken følge ordinær 
beslutningsstruktur og beslutningslinjer ved UiO. Arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte skal forhandle 
om forslag til underliggende organisasjonsstruktur på et senere tidspunkt.  
 
Det vises til prosjektrapport med vedlegg for ytterligere beskrivelser, utdyping av modellen, 
vurderinger og grunnlag for anbefalingen. For detaljert informasjon om årsverk og oppgaver i 
dagens IT-virksomhet, skisse til fremtidig oppgaveløsning mv, vises det til vedlegg «Beskrivelse av 
alternative modeller».  
 
Økonomiske konsekvenser 
Det presiseres at det ikke er en målsetting å redusere samlede ressurser eller årsverk ved etablering 
av en felles IT-organisasjon og at endringene ikke vil medføre oppsigelser. Når IT-ressurser, som 
årsverk, flyttes fra enheter til en felles IT-organisasjon, må økonomiske midler følge med ressursen 
som flyttes. Felles finansiering- og finansieringsordninger for IT-organisasjonen skal utarbeides og 
avklares. Omorganiseringen skal ikke medføre betydelige ekstrakostnader for fakulteter og enheter 
 
Videre arbeid 
I det videre oppfølgings- og implementeringsarbeidet vil følgende gjelde: 
 
• Ny organisasjonsmodell skal sikre fortsatt nærhet til brukerne ute på fakulteter og enheter, 

både når det gjelder basis IT og fagnær IT. Det skal gjennomføres en reell dialog med fakulteter 
og enheter med en reell mulighet for lokale tilpasninger der fakultetenes og enhetenes behov 
skal være førende for fremtidig organisering. 

• I det videre arbeidet vil det være førende at ferdigstilt organisasjonsmodell skal være nærmere 
alternativ 0+ Samarbeid og ikke i retning av organisasjonsmodell 2  

• Felles finansiering- og finansieringsordninger for IT-organisasjonen skal utarbeides og 
avklares. Omorganiseringen skal ikke medføre betydelige ekstrakostnader for fakulteter og 
enheter. 

• Det skal planlegges for tilstrekkelig kapasitet i overgangsfasen til ny UiO:IT, og det skal 
utarbeides en plan for godt tilrettelagte og nødvendige kompetansetiltak for medarbeiderne 

• Den endelige beskrivelsen av hva som inngår i UiO:IT og underliggende organisasjonsstruktur 
for UIO:IT skal inneholde informasjon om oppgaver, fysisk plassering, ansvarsforhold, 
styringslinjer og beskrivelse av servicenivået for UiO:IT 

• Det skal i samarbeid med lokal ledelse lages en konkret plan for medarbeidere som får en ny 
organisatorisk tilhørighet. Det må særlig rettes oppmerksomhet på god og koordinert dialog 
mellom lokal ledelse, UiO:IT-ledelse og den enkelte medarbeider. Det må videre utarbeides en 
konkret plan for hvordan medarbeiderne og lederne skal arbeide sammen i ny organisasjon, 
med særlig oppmerksomhet på etablering av arbeidsfellesskap, organisering arbeid/prosesser, 
daglig ledelse og samarbeidsarenaer. Både det fysiske- og det psykososiale arbeidsmiljøet skal 
ivaretas på en fullt forsvarlig måte. Forslag til organisering og endringer av lokal IT, legges fram 
for lokale IDF for drøfting. 

• Overføringen av ansatte til UiO:IT, inklusive overføringen av medarbeiderne til UiO felles 
brukerkontakt/Servicedesk skal følge det vanlige rammeverket som gjelder for slike prosesser 

• Roller, samarbeid og grenseflater mellom Strategiske koordineringsgrupper og ny felles IT-
organisasjon skal avklares og utarbeides 

 
Det vil så raskt som mulig bli utarbeidet en tids- og aktivitetsplan for organisering av det videre 
arbeidet. I det videre arbeidet vil det være en målsetting at implementering av ny 
organisasjonsmodell er gjennomført fra 1.1.2022. 
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Universitetsdirektøren slutter seg til anbefalingen av organisasjonsmodell Alternativ 1 (Tilpasset) 
og foreslår at denne vedtas av universitetsstyret. Underliggende organisasjonsstruktur i ny felles 
IT-organisasjon skal tas opp til forhandling og besluttes på et senere tidspunkt. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Det etableres en felles IT-organisasjon for UiO i samsvar med anbefalt alternativ 1 Tilpasset  
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjennomføre etableringen 
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1. Sammendrag 

Prosjektet Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet (OU-IT) er ett av tiltakene for å 

følge opp universitetsstyrets vedtak 19. juni 2019 om oppfølging av «Masterplan for 

universitetets IT». I denne planen ble det det kartlagt og gjort analyser av en rekke forhold 

knyttet til IT-virksomheten og ITs økende betydning i alle deler av universitetets 

virksomhet. Arbeidsgruppen som utarbeidet planen anbefalte omfattende grep knyttet til 

alle deler av IT-virksomheten ved UiO, – fra innretting av IT-virksomheten, via IT i 

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

Formålet med dette prosjektet er å utvikle en IT-virksomhet, hvis organisering, arbeids-

prosesser og kompetanse styrker UiOs posisjon som et internasjonalt ledende universitet 

for fremragende forskning og utdanning. IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være 

fagnær, tilpasningsdyktig og effektiv.  

Prosjektet er organisert med en bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppe med 

deltagere fra UiOs enheter, samt at det er etablert enhets- og faggrupper som har bidratt 

inn i prosjektarbeidet. 

Analyser og vurderinger gjort i dette prosjektet, og i «Masterplan for universitetets IT», 

viser at det er behov for endring og tilpasning av IT-organisasjonen. Dette utløses både av 

endringer i behov hos forskere, undervisere, administrativt ansatte og studenter og at 

teknologiske endringer og digitalisering som megatrend vil ha en stor innvirkning på alle 

deler av UiO fremover. For IT-organisasjonen vil dette innebære 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 en av IT-organisasjonens viktigste oppgaver å bidra til kontinuerlig 

forbedring og utvikling av prosesser, ressurser og kompetanse som støtter opp om strategi 

og mål på kort og lang sikt. Dette vil kreve både nye og endrede måter å jobbe på og endret 

kompetanse i IT-organisasjonen.  

UiOs IT-organisasjon består i dag av en sentral IT-organisasjon, USIT (Universitetets 

senter for informasjonsteknologi) samt lokal-IT enheter organisert i fakulteters og 

enheters styringslinje. IT-direktøren har det faglig ansvaret for IT-organisasjonen. I tillegg 

er det øvrig IT-virksomhet både tilknyttet forskning, undervisning, og formidling hos 

fakulteter og enheter og i fagavdelinger i LOS (Ledelsen og støtteenheter).  

I denne rapporten presenteres det fire ulike alternative organisasjonsmodeller for 

framtidig IT-organisasjon ved UiO. Disse dekker spennet fra 0-alternativet (Uendret) som 

viderefører dagens IT-organisasjon via alternativ 0+ (Samarbeid) og alternativ 1 

(Tilpasset) til alternativ 2 (Felles) som innebærer samling i en felles IT-organisasjon. 

Vurdering av organisasjonsmodellene opp mot målsettingene baserer seg på tidligere 

arbeider som rapporter og analyser knyttet til Masterplan for universitetets IT, 

gjennomført kartlegging av dagens IT-virksomhet, vurderinger gjort i workshops med 
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enhets- og faggrupper, dialogmøter med ledelsen ved fakultet og enheter samt vurderinger 

i styrings- og prosjektgruppen.  

I alternativ 0 (Uendret) og 0+ (Samarbeid) vil det ikke gjøres organisatoriske endringer 

mellom enhetsnivå. Foreslåtte endringer baserer seg på samarbeidsløsninger i alternativ 

0+ (Samarbeid).  

Alternativ 1 (Tilpasset) vil kunne bevare tilstrekkelig av det som fungerer meget godt i 

dagens IT-organisasjon ved at spesielle støttetjenester, som er tett integrert i den faglige 

virksomheten, kan videreføres i styringslinjen på fakulteter og enheter. Samtidig vil en 

betydelig del av de IT-ansatte samles i en ny felles organisasjon som både kan ha en 

helhetlig tilnærming til organisasjonens behov, gjennomgående kvalitet og effektivitet i 

IT-tjenestene samt endre seg for å kunne levere tjenester som krever spiss- eller ny 

kompetanse. Det vil etableres en felles ServiceDesk for alle ansatte og studenter ved UiO. 

Hvilke arbeidsområder og hvem som skal samles i en felles IT-organisasjon vil besluttes 

etter vurderinger opp mot gitte kriterier og i dialog med enhetene. Ett av kriteriene er at 

IT-medarbeidere med arbeidsoppgaver innenfor basis-IT1 tjenester vil samles i den nye 

IT-organisasjonen (foreløpig kalt UiO:IT). Alternativ 1 (Tilpasset) vil være økonomisk 

nøytralt for enhetene hvor tjenester og årsverk som samles i en felles IT-organisasjon vil 

følges av økonomiske ressurser. Fremtidig tjenestetilbud for enhetene vil avtales.  

Ved alternativ 2 (Felles) vil gevinstpotensialet være større gjennom en mer felles samling 

av IT-virksomheten, men risikoen og omstillingskostnadene ved å gjennomføre større 

endringer som er mindre tilpasset for hver enhet, vurderes å være for høye.  

Basert på en samlet vurdering anbefales det at alternativ 1 (Tilpasset) besluttes som 

organisasjonsmodell for IT-virksomheten ved UiO. Dette vil gi UiO en IT-organisasjon 

som kan levere bedre og mer effektive basis IT-tjenester, benytte mer ressurser til IT-

tjenester innen forskning, utdanning og formidling, bedre felles IT-brukerstøtte for alle 

ved UiO, samtidig som behovet for heterogenitet og tilpassede løsninger kan ivaretas og 

løses lokalt på enhetsnivå. Organisasjonsmodellen kan også utvikles og tilpasses over tid, 

slik at den er mest mulig hensiktsmessig med tanke på utvikling av teknologi, 

brukerbehov, faglige behov fra de enkelte fakulteter og enheter og krav til effektivitet. 

                                        
1 Basis-IT: En samlebetegnelse på grunnleggende, standardiserte IT-tjenester og -løsninger som 
alle benytter i større eller mindre grad enten de forsker, underviser, studerer eller driver 
administrativ støtte 
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2. Bakgrunn for prosjektet 

Arbeidsgruppen som utarbeidet Masterplan for universitetets IT analyserte konsekvenser 

av utviklingen av informasjonsteknologien og digitaliseringen av forskning, utdanning og 

administrativ IT. Basert på sine funn anbefalte arbeidsgruppa en rekke tiltak for reorien-

tering av både universitetets bruk av IT i forskning, utdanning og annen virksomhet og 

strategisk innretting av IT-virksomheten: 

«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-virksomheten. 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 mulighetene som ligger i den ordinære virksomheten og utvikle løsninger som støtter 

oppbygging, deling 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.» 

Nødvendigheten av masterplanens anbefalinger på disse områdene, spesielt på utdann-

ingsområdet, ble kraftig forsterket gjennom de tiltakene universitetet måtte gjennomføre 

for å fortsette virksomheten etter nedstengingen forårsaket av Covid 19-pandemien. 

Masterplanen anbefalte å styrke koordinering og prioritering i IT-virksomheten ved å 

etablere strategiske styrings- og koordineringsgrupper for hvert av områdene IT i 

forskning, IT i utdanning og administrativ IT, samt en overordnet for all IT. I tillegg ble 

det anbefalt å gjennomføre endringer i organisering og finansiering av IT-virksomheten 

for å gjøre IT-virksomheten bedre tilpasset universitetets IT-behov. 

Universitetsstyret behandlet masterplanen og anbefalingene i denne på universitetsstyrets 

møte 19. juni 2019. I styrevedtaket inngikk et punkt om å sette i gang et organisasjons-

utviklingsprosjekt: 

«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 
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og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov 

for kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.»  

3. Om prosjektet 

Prosjektet Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet (OU-IT) ble etablert senhøstes 

2019. Styrings- og prosjektgruppen hadde sine første møter i begynnelsen av november 

2019 og ferdigstilt prosjektbeskrivelse ble besluttet i desember 2019.  

Prosjektet skal i utgangspunktet pågå fram til april 2021. Endring i prosjektets tidsplan 

bl.a. på grunn av Covid-19 situasjonen og ny aktivitet underveis (dialogmøter med 

enhetene), gjør at prosjektperioden vil strekke seg noe lengre enn opprinnelig planlagt. 

Eventuelle organisatoriske endringer forventes tidligst iverksatt i løpet av 2. tertial 2021, 

mens etablering av nye samarbeidskonstruksjoner kan iverksettes tidligere. Det vil bli 

utarbeidet en plan for det videre arbeidet i etterkant av behandling av saken i 

universitetsstyret 9. februar. 

Styrings- og prosjektgruppen er bredt sammensatt med deltagere fra UiOs enheter samt 

en representant for Studentparlamentet i styringsgruppen. Styringsgruppen ledes av 

universitetsdirektør og oppdragseier Arne Benjaminsen. Oversikt over deltagere i styrings-

, prosjekt- og kjernegruppe fremgår i vedlegg 1. 

I tillegg er prosjektet organisert med 15 enhets- og IT-faggrupper som deltar i arbeidet: 

 En enhetsgruppe per fakultet, museum, Universitetsbiblioteket (UB) og USIT 

 En enhetsgruppe med representanter fra Ledelsen og støtteenheter (LOS) 

 En faggruppe for eInfrastruktur (representert ved Fagrådet for eInfrastruktur) 

 En faggruppe for basis-IT (deltagere fra lokal IT hos enhetene og USIT) 

Enhets- og faggruppene deltok i prosjektet gjennom 4 workshops fram til sommeren 

2020. Disse hadde følgende tema: 

 Workshop 1: 

 Diskusjon og innspill til evalueringskriterier for vurdering av 

organisasjonsmodeller og nåsituasjonsbeskrivelse 

 Workshop 2: 

 Oppsummering av nåsituasjonsbeskrivelse og vurdering av dagens 

organisasjonsmodell samt innspill til alternative organisasjonsmodeller  

 Workshop 3: 

 Vurdering av alternative modeller for organisering av IT-virksomheten 

 Workshop 4: 

 Anbefaling av organisasjonsmodell, gevinster og risiko 

Det er også gjennomført dialogmøter med alle fakulteter og enheter høsten 2020, til 

sammen 17 dialogmøter, der de alternative modellene og relevante problemstillinger ble 

diskutert.  
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Hovedtillitsvalgte informeres jevnlig i sentrale IDF-møter og det er informert om oppstart 

av prosjektet på lokale IDF-møter på fakultetsnivå. Prosjektplan (opprinnelig plan og plan 

for høst 2020), evalueringskriterier, alternative organisasjonsmodeller samt skisse til 

anbefaling er drøftet i sentralt IDF-møte.  

Det er holdt jevnlige fellesmøter hvor UiOs IT-medarbeidere informeres om leveranser i 

prosjektet samt at leveranser er diskutert med IT-ledernettverket og USIT ledere. I tillegg 

er leveransene presentert og diskutert i ulike fora på UiO (dekanmøte, direktørnettverk, 

universitetsdirektørens ledermøte, universitetsledelsens strategimøte, møter med institutt 

og administrative ledere ved fakultet og enheter og nettverk for administrative ledere). Det 

vises til prosjektet interessentanalyse og møteoversikt for ytterligere detaljer. 

4. Mål med prosjektet 

Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet der organisering, arbeidsprosesser og kompe-

tanse styrker UiOs posisjon som et internasjonalt ledende universitet for fremragende 

forskning og utdanning. Behovene innen forskning og utdanning skal være styrende. IT-

virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, tilpasningsdyktig og effektiv.  

Basert på anbefalingene i masterplanen er det satt følgende overordnede mål for 

prosjektets arbeid: 

 Å bidra til at IT-virksomheten er rigget for kontinuerlig utvikling og 

forbedring hvor prosesser, ressurser og kompetanse støtter opp om UiOs strategi 

og mål på kort og lang sikt (herunder tverrfaglighet) 

 Å tilrettelegge for at IT-virksomheten er fleksibel, tilpasningsdyktig/ 

responsiv og kan bevege seg med den innovasjonshastigheten som 

kreves av våre studenter og ansatte (herunder digitalisering) 

 Å få til økt brukernær IT-støtte til forskning og utdanning gjennom styrket 

nærvær og tilgjengelighet til IT-kompetanse og IT-tjenester til forskere og 

undervisere samt at UiO tilbyr alle studenter moderne verktøy og infrastruktur 

 Å tilrettelegge for en standardisering, effektivisering og optimalisering av 

IT-løsninger og IT-tjenester som kan frigjøre økte IT-ressurser til forskning, 

utdanning og formidling. Herunder sikre tilstrekkelig størrelse, kompetanse, 

ressurser og mulighet for spesialisering i IT-faglige miljøer, redusere sårbarhet i 

små IT-miljøer, samt legge til rette for godt informasjonssikkerhetsarbeid 

ved UiO. 

 

I UiOs årsplan for denne og kommende periode, er det skissert en økonomisk styrking av 

IT, jfr budsjettforslag vedrørende strategiske koordineringsgrupper. Dette prosjektet 

dreier seg om økt kvalitet og forbedringer av IT-virksomheten. Det er ingen målsettinger 

om å redusere antall årsverk eller redusere ressurser til IT-virksomheten. 
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5. Beskrivelse og vurdering av dagens IT-virksomhet 

Dagens IT-organisasjon leverer godt på en rekke områder og hevder seg godt sammen-

lignet med IT-organisasjoner ved andre universiteter og sammenlignbare virksomheter.  

Men, det er også områder der det ikke leveres godt nok eller mangler løsninger. IT-feltet 

er et område der utvikling og endring skjer svært raskt, noe som medfører endrede behov, 

forventninger og krav fra både brukermiljøenes og institusjonens side. Ved flere 

anledninger er det reist spørsmål om dagens IT-organisering imøtekommer de krav til 

fleksibilitet, dynamikk og endringsevne som dette krever. Kritikken og mangler ved UiO i 

dag innen IT/digitalisering reiser helt grunnleggende spørsmål om UiO er i stand til å gi 

relevant utdanning, hvor våre studenter får undervisning og har tilgjengelig digitale 

tjenester og verktøy som vil være avgjørende i deres fremtidige arbeid. Ressursstyringen er 

ikke optimalisert for alle deler av IT-virksomheten, eksempelvis er ikke det samlede 

tjenestetilbudet og kompetanse tilgjengelig for alle enheter.  

I rapporten og arbeidet knyttet til Masterplan for universitets IT, ble det det kartlagt og 

gjort analyser av en rekke forhold knyttet til IT-virksomheten og ITs økende betydning i 

alle deler av universitetets virksomhet. Konklusjonen var 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. I arbeidsgruppas anbefalinger av tiltak ble det sagt følgende om 

organisering av IT ved UiO: 

«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» 

OU-IT-prosjektet startet med å innhente informasjon, kartlegge og vurdere nåsituasjonen 

for universitetets IT-virksomhet. I dette inngikk følgende: 

 Dagens IT-virksomhet 

 Sammenligning med andre IT-organisasjoner 

 Teknologiske endringer 

I tillegg er det beskrevet laboratorium og utviklingsenheter hos fakultetene samt 

strategiske koordineringsgrupper. Disse har viktige grenseflater inn mot IT-

organisasjonen. 

Oppsummering fra workshop 1 med enhets- og faggrupper hvor utfordringer, bevarings- 

og utviklingsområder i dagens IT-virksomhet diskutert, inngår i vurderingen av dagens 

IT-virksomhet. 

5.1 Dagens IT-virksomhet 

Dagens IT-virksomhet omfatter UiOs IT-organisasjon samt IT-virksomhet i «Øvrig IT»: 
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 UiOs IT-organisasjon består av lokal IT ved fakultet, museum og UB og sentral 

IT i form av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) 

 Øvrig IT er IT-virksomhet organisert utenfor universitetets IT-organisasjon: 

 IT-virksomhet i hovedsak knyttet til forskning og forskningsprosjekter, SFFer, 

utdanning eller formidling ved enhetene 

 IT-ansatte i Avdeling for Administrativ støtte (ADS), Avdeling for Studie-

administrasjon (SADM) og Eiendomsavdelingen (EA) i LOS (Ledelse og 

støtteenheter) 

 LINK (Senter for læring og utdanning) 

IT-virksomhet hos LINK og Avdeling for Administrativ støtte i LOS inngår i kartleggingen 

av årsverk og oppgaver, men på grunn av pågående interne prosesser hos disse er de ikke 

omfattet av OU-IT-prosjektets mandat. 

Universitetet har hatt en todelt IT-organisasjon med en lokal-IT organisasjon på 

enhetsnivå og sentral IT, USIT, siden 1990-tallet. I disse årene har det ikke vært 

gjennomført større endringer mellom lokal-IT og sentralt nivå, USIT, utover å innføre 

ordningen med IT-ledere på fakulteter og andre enheter og etableringen av IT-

ledernettverket som rådgivende for IT-direktøren i forbindelse med IHR-prosjektet i 

første halvdel av 2010-tallet. Det ble samtidig besluttet at organisering av lokal IT på 

fakultetsnivå skulle være hovedregelen, noe som ble gjennomført ved alle berørte enheter 

med unntak av MED og MN som fortsatte med lokal IT organisert på instituttnivå. 

I tillegg har det vært noen interne omorganiseringer hos USIT hvorav den siste større 

endringen ble gjennomført i 2013. Det er i tillegg gjennomført mindre 

organisasjonsendringer hos USIT i 2016 og 2018.  

Det har ikke vært gjennomført vesentlige organisatoriske endringer i IT-virksomheten i 

LOS i de senere år (ADS, SADM og EA). LINK ble opprettet i 2017.  

Kartlagt omfang av årsverk i UiOs samlede IT-virksomhet fremgår av figuren nedenfor. 
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Figur 1: UiOs IT-virksomhet i 2020, samlet 618 årsverk 

 
Lokal IT ved UiOs enheter varierer i størrelse fra under ett årsverk til 41 årsverk: 

 2 enheter skiller seg ut i størrelse, MN og MED med henholdsvis 41 og 28 årsverk 

 5 enheter har mellom 7 til 16 årsverk (JUS, HF, OD, SV, UV) 

 3 enheter mellom 0,5 og 4 årsverk (TF, UB, KHM) 

USIT har 221 årsverk. NHM og de sentraladministrative avdelingene i LOS, har ikke egen 

lokal IT funksjon og mottar disse tjenestene fra USIT. TF mottar lokal IT-støtte fra USIT 

tilsvarende 0,2 årsverk.  

Øvrige IT-årsverk ved fakultetene er i hovedsak finansiert av forskningsmidler med MED 

(111 årsverk) og MN (55 årsverk) som størst. I tillegg inngår IT-årsverkene i ADS (29 

årsverk), SADM (21 årsverk) og LINK (9 årsverk) i denne kategorien. 

I figuren nedenfor har vi sett IT-årsverk hos Lokal IT og samlet ansattårsverk ved de ulike 

enhetene i sammenheng. Dette gir oss en indikasjon på hvor mange årsverk hvert lokal-IT 

årsverk anslagsvis betjener ved de ulike enhetene. 
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Figur 2: Antall årsverk (FTE) per IT-årsverk 

 

For ytterligere informasjon og detaljer om dagens IT-virksomhet som eksempelvis fordel-

ing av årsverk på oppgaver vises det til prosjektets delrapport Dagens IT-virksomhet. 

5.1.1 Faglig styring av IT-virksomheten 

Ulik størrelse, oppgaveløsning og kompetanse hos lokal-IT gjør at UiOs forskere, under-

visere, studenter og administrativt ansatte får et ulikt IT-tjenestetilbud. I tillegg er den IT-

faglige styringslinjen utfordrende, slik at det både er vanskelig å få til en enhetlig utvikling 

av IT-tjenestene ved UiO og utnytte skala-/stordriftsfordeler fullt ut. Et annet element er 

at IT-direktøren er tildelt et faglig ansvar, men er ikke gitt fullmakter og myndighet til å 

utøve dette. Personalansvaret for medarbeidere i lokal-IT ligger hos fakulteter og enheter. 

Enhet TF Jus MED HF MN OD SV UV UB KHM NHM LOS

Antall årsverk (FTE 61 264 1 234 786 1 629 302 596 363 168 179 146 758

Navngitte IT-ansatte (kun Lokal IT) 0,71 7 27,67 11 41,2 8,32 15,9 7,29 4,2 2 1 5
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Figur 3: IT-faglig linje, IT på UiO 

5.2 Laboratorium og utviklingsenheter ved fakultet/øvrig IT 

Det foregår mye laboratorievirksomhet ved UiO innenfor forskjellige områder. Fra de helt 

enkle løsningene som naturlig hører inn under basis IT til mer komplekse løsninger som 

helt klart går inn i kategorien «Øvrig IT». Øvrig IT («IT» her brukt om personell) omfatter 

på fakultetene IT som stort sett er tett knyttet til forskningsgrupper eller laboratorium, 

men det omfatter også i noen grad IT i utdanning. Lab-virksomhet innenfor IT i utdanning 

og IT i forskning forventes å øke framover.  

Organisering av øvrig IT varierer, mye er organisert som en deler av forskningsgrupper, 

noe er organisert i lab´er som kan være på fakultets- eller instituttnivå, noe inngår i hub-

node konstellasjoner som igjen kan være en del av en lab eller en forskningsgruppe. Noe 

av det som er definert som lokal IT er så nær forskningsgruppene at de kunne være 

definert som øvrig IT. Lokal IT hos Astrofysikk er et eksempel på dette. 

IT i utdanning er ved MatNat og MED organisert på fakultetsnivå. SFU-ene kan være 

organisert både på fakultet- eller instituttnivå. De andre fakultetene har ikke organisert IT 

i utdanning ennå. 

Hub/node organisering er midlertidige konstellasjoner for å kunne utvikle og tilby 

tjenester samt bygge kompetanse innen et fagområde som Videolab på UV (eVir). Hub´en 

er lokalisert på UV og har samarbeid med USIT for å bygge tjenester, nodene er på andre 

fakulteter som SV, HF og MED, som bruker tjenester og kompetansen. Hvis eVir skal bli 

en permanent tjeneste kan det organiseres enten som en del av USIT/UiO:IT eller som en 

lab på et fakultet. 
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5.3 Strategiske koordineringsorgan 

I arbeidet med Masterplan for universitetets IT ble nåsituasjonen når det gjelder styring 

av IT på universitetet kartlagt og det overordnete bildet ble oppsummert slik: 

«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 gjennomgående mangler når det gjelder forutsigbarhet, 

gjennomsiktighet og forankring i universitetets faglige virksomhet» 

 

I tillegg påpeker rapporten “(…) utfordringer og muligheter som den siste tids sterke 

vektlegging av fellestjenester, fellesløsninger og overordnet styring av IT i UH-sektoren 

(…)” gjennom blant annet etableringen av direktoratene Unit og Diku. 

Etablering av koordinerings- og prioriteringsorganer for universitetets IT-virksomhet er 

ett av seks anbefalte tiltak av overordnet karakter i masterplanen: 

 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 universitetets ambisjoner 

og mål, brukenes behov og krav til effektiv ressursbruk. 

Etableringen av strategiske koordineringsgrupper var første punkt i universitetsstyrets 

behandling av Masterplan for universitetets IT på møtet 18.-19. juni 2019: 

“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: 

o IT i forskning 

o IT i utdanning 

o Administrativ IT» 

 

Ansvar og oppgaver for de strategiske koordineringsgrupper er følgende: 

 

1: Rådgi universitetsledelsen 

Ressursstyringen i IT-virksomheten skjer i de ordinære plan- og budsjettprosessene og 

styringslinja på universitetet. De strategiske koordineringsgruppene utarbeider 
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anbefalinger og gir råd i saker som skal besluttes i denne linja. Koordineringsgruppene 

arbeider etter et felles årshjul som er synkronisert med plan- og budsjettprosessen på 

universitetet. 

 

2: Forankre prioriteringer i universitetets strategi og overordnete 

prioriteringer 

Koordineringsgruppene skal sikre at prioriteringer og tiltak innenfor de ulike delene av 

IT-virksomheten støtter opp om universitetets mål, strategi og prioriteringer, inkludert 

årsplan og budsjett. 

 

3: Følge opp anbefalingene i Masterplan for universitetets IT 

De strategiske koordineringsgruppene har et eget ansvar for å følge opp anbefalingene 

innenfor de sine områder i Masterplan for universitetets IT. 

 

4: Vedlikeholde oversikt over tilgjengelige tjenester og forvalte veikart for 

prioriterte tjenesteområder og tiltak 

For å sikre helhetlig og sammenhengende koordinering, prioritering og porteføljestyring 

skal det eksistere veikart for utviklingen av prioriterte tjenester, tjenesteområder og tiltak i 

IT-virksomheten samlet og i de ulike. Dette veikartet forvaltes av den aktuelle 

koordineringsgruppe og er grunnlag for planer og satsinger innen området. 

 

5: Forvalte porteføljemidler 

Innenfor hvert av de tre områdene i IT-virksomheten er det avsatt porteføljemidler til 

prosjekter og utviklingstiltak. Koordineringsgruppene for de tre områdene har ansvar for 

utlysing og behandling av søknader og innstiller til den overordnete koordineringsgruppen 

på tildeling. I tillegg kommer oppfølging og rapportering av innvilgete søknader. 

 

6: Koordinere deltakelse i nasjonale organer, prosjekter og samarbeidstiltak 

Koordineringsgruppene vedlikeholder oversikt over og følger opp universitetets 

representasjon i nasjonale tiltak innenfor eget område. 

5.4 Sammenligning med andre IT-virksomheter i UH-sektoren 

I sammenligningen med andre institusjoner er det sett på både ressursbruk og 

organisatoriske forhold.  

I forbindelse med «Masterplan for universitetets IT» ble det utarbeidet en rapport som 

bla. sammenlignet UiOs ressursbruk og kostnader med andre europeiske og norske 

institusjoner. Hovedfunn fra denne kartleggingen var: 

 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 
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 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 var at: 

 UiO benytter mer ressurser til brukerstøtte enn andre vi sammenligner oss med 

 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 enkelte 

kostnadskategorien, mens software, hardware 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 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 

 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 

Det gjøres oppmerksom på at i denne kartleggingen ble UiO sammenlignet med et utvalg 

av institusjoner som lignet mest på UiO i størrelse og innhold, samt at alle de norske 

institusjonene var med.  

Kartleggingen baserte seg bl.a. på UiOs årlige deltagelse i en sammenlignende 

undersøkelse hvor IT-kostnader og volumstørrelser, for institusjoner i UH-sektoren i 

Europa, blir samlet inn og analysert. Disse funnene baserer seg på tall for 2017 hvor det 

deltok 59 institusjoner i undersøkelsen og av disse var sju norske. Det er organisasjonen 

EUNIS som koordinerer undersøkelsen, BencHEIT. 
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I prosjektets delrapport vedrørende «Sammenligning med andre IT-virksomheter i UH-

sektoren», er det bl.a. sett nærmere på NTNU og Københavns universitet som har gått fra 

en desentralisert organisering av IT til en mer sentralisert organisering. For begge disse 

var hovedbegrunnelsen økt kvalitet. NTNUs mål var følgende: 

«NTNU ønsker å utvide, fornye og modernisere sin virksomhet, gjennom fusjonen og 

gjennom å ta ut effekter av digitalisering, automatisering og sanering. IT ved NTNU vil 

ha en helt spesiell rolle i dette. IT ved NTNU skal ikke bare forenkle og modernisere 

sine egne interne prosesser, men ønsker å forsterke sin nøkkelrolle for digitalisering og 

modernisering av administrative prosesser samt være en partner for økt kvalitet og 

faglig IT-utnyttelse i primærvirksomheten ved hele NTNU». 

Den årlige målestokkundersøkelsen av IT-organisasjoner ved europeiske universiteter, 

viser at UiO har en noe annerledes organisatorisk struktur enn de fleste andre. UiO har en 

vesentlig lavere andel av IT-årsverk i en sentral IT-organisasjon (46% i 2018) enn det 

totale gjennomsnittet for alle 52 deltagende institusjoner (63% i 2018). I tillegg har 

trenden de siste årene vært å samle IT-virksomheten i en felles IT-organisasjon, eksem-

pelvis ved NTNU, Københavns universitet, Universitetet i Helsinki med flere. 

5.5 Teknologisk utvikling 

I Masterplan for universitetets IT ble det konstatert at digitalisering er en «megatrend» 

som i varierende grad preger utviklingen i offentlig og privat virksomhet 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 forskningen alltid vil ligge i forkant når det gjelder å ta i bruk tilgjengelig 

teknologi og ressurser. 

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.  
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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. 

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. 

Den raske digitale utviklingen og endringene i fagenes og fagområdenes bruk av IT i både 

forskning og utdanning gjør at universitetet trenger en IT-virksomhet som er nærmere 

kjernevirksomheten. IT-virksomheten må ha kompetanse, kapasitet og fleksibilitet til å gi 

fag- og domenenær IT-støtte og –tjenester i økende omfang. 

Det pågår en teknologisk endring hvor plattformer og økosystemer er i ferd med å bli den 

foretrukne leveransemodellen for IT. Viktige stikkord er utvikling i to hastigheter («lett» 

og «tung» IT) og kontinuerlig utvikling og forbedring som imøtekommer behovet for 

dynamikk og fleksibilitet. Dette gjelder i både forskningen og utdanningen og er en 

forutsetning for behovsdekkende utvikling av IT-tjenesteleveransene.  

Tung IT eller tungvekts-IT ble i «Masterplan for universitetets IT» beskrevet som de data, 

tjenester, systemer og behandlingsressurser som organisasjonen rår over og er avhengige 

av i sin virksomhet, noe som leder til sterke krav og forventninger 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. Resultatet er ofte en kostbar, tid- og 

ressurskrevende endrings- og utviklingsprosess.  

 For andres vedkommende kan de være bygd på en moderne teknologiplattform 

(les: skyteknologi) 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 

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

arbeidsprosesser 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. 

Det er viktig for UiO å sikre eierskap til egne prosesser og data samtidig som det blir stadig 

viktigere med god informasjonssikkerhet og godt personvern. Den teknologiske utvik-

lingen og endringene i bruken av IT i virksomheten krever både høyere og ny kompetanse 

hos IT-ansatte og hos forskere, undervisere, studenter, ansatte og ledere. 

Endringene vil også medføre endrede arbeidsoppgaver for UiOs IT-medarbeidere hvor nye 

oppgaver vil komme til og hvor deler av de eksisterende arbeidsoppgavene vil bli automa-

tisert eller falle bort (eksempelvis den pågående utviklingen innenfor klientdrift). 

Med dagens distribuerte IT-organisasjon vil disse store endringene bli håndtert ulikt. 

Allerede i dag er det utfordrende å få til en helhetlig teknologisk utvikling for UiO og sikre 

tilstrekkelig kompetanse hos både IT-medarbeidere og brukere og denne utfordringen vil 

bare bli større. I prosjektet delrapport Vurdering av teknologiske endringer, utdypes 

teknologiske endringer videre. 

5.6 Utfordringer, utviklings- og bevaringsområder 

I starten av prosjektet ble det gjennomført en vurdering av utfordringer, bevarings-

områder og utviklingsområder ved UiOs IT-virksomhet. Vurderingen ble gjennomført i en 

workshop med enhets- og faggrupper.  

Vurderingen viste utfordringer og utviklingspotensial innenfor følgende områder: 

 Kompetanse, både hos brukere og internt i IT-organisasjonen 

 Brukerdialog, kontaktpunkt, brukervennlighet, kommunikasjon og informasjon 

 Nærhet til brukerne 

 Samarbeid, koordinering og dialog, internt innenfor IT-virksomheten og med 

brukere/enheter 

 Styring, strategi, prioritering og grensesnitt 

 Standardisering 
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 Enkelte spesifikke systemer og løsninger 

Vurderingen viste følgende bevaringsområder: 

 Kompetanse, ressurssterke ansatte med stor faglig bredde og dybde 

 Sterke fagmiljøer 

 Nærhet til brukerne 

 Servicenivå 

 Gode og stabile basistjenester 

 Samarbeid 

 Arbeidsmiljø 

6. Kriterier for vurdering av fremtidig organisering 

Med utgangspunkt i prosjektets formål og effektmål er det utarbeidet evalueringskriterier 

som benyttes til å evaluere alternative organisasjonsmodeller. Hovedkriteriet er at organi-

seringen av IT-virksomheten skal tilrettelegge for:  

 Fagnær IT-virksomhet: Med dette menes at IT-støtten ved UiO skal fokusere 

på å støtte kjernevirksomheten; forskning og utdanning.  

 Høykvalitets IT-virksomhet: Med dette menes det at IT-tjenestene ved UiO 

skal ha riktig og god kvalitet. 

 Tilpasningsdyktig IT-virksomhet: Med dette menes det at IT-organisasjonen 

ved UiO må ha evne til å tilpasse seg til nye teknologier, muligheter og trender på 

en rask, god og kostnadseffektiv måte. 

 Effektiv IT-virksomhet: Med dette menes det at de IT-tjenester som kan og bør 

automatiseres og/eller standardiseres skal bli det, og dermed levert best, meget 

stabilt og billigst mulig. 

For å støtte og utdype evalueringen er det utarbeidet et sett med underkriterier for hvert 

av disse hovedkriteriene. Disse underkriteriene ble utviklet gjennom bl.a. workshop med 

enhets- og faggrupper. Underkriteriene gir et utgangspunkt og støtter vurderingen om 

organiseringen tilrettelegger for oppnåelse av hovedkriteriene. 

Fagnær IT-virksomhet: 

 Bruk av IT som et strategisk verktøy for den faglige ledelsen/enhetsledelsen 

 Bruk av IT som et strategisk verktøy for IT-ledelsen 

 Fagnær IT-støtte, IT-kompetanse og IT-tjenester til forskning og utdanning 

 Tydelig kontaktpunkt for fagnære IT-henvendelser  

 Enkel og kjent ruting av fagnære IT-henvendelser 

 Styrking av kompetanse og kapasitet til fagnær IT2 

                                        
2 Fagnær IT: IT-tjenester spesifikt innrettet mot forskning, utdanning eller formidling og IT-
virksomhet med IT-medarbeidere som er tilgjengelig, har fag-/domenekompetanse (fagområder, 
fagmiljøer, forskning, forskningssøknader, publisering, åpen forskning, data management, 
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Høykvalitets IT-virksomhet: 

 Ledelsesmessig fokus på IT-infrastruktur, basis IT-tjenester og eInfrastruktur 

 Tilgjengelig basis IT-støtte, IT-kompetanse og IT-tjenester med god brukerdialog  

 God informasjonssikkerhet ved UiO 

 Kompetanseheving/utvikling av medarbeidere, ledere og brukere 

 Utvikling av tverrfaglig kompetanse og generalistkompetanse 

 Utvikling av spesialkompetanse og spesialistfunksjoner 

Tilpasningsdyktig IT: 

 Tilgjengelighet til relevante, nyskapende og bærekraftig verktøy og teknologier 

 Rask og fleksibel leveranse, forvaltning og utfasing av tjenester  

 Utvikling/utnyttelse/tilpasning av kompetanse til nye oppgaver og overføring av 

ressurser til nye kompetanseområder 

 Kontinuerlig forbedring 

 Dynamisk og fleksibel oppgaveløsning på tvers av enheter 

 Å nå ut til alle brukere med informasjon 

 God samhandling med eksterne (Difi, Unit, Uninett, e-helsedirektoratet, KD ol.) 

Effektiv IT: 

 Standardisering av oppgaver og verktøy der det er formålstjenlig 

 Kostnadseffektiv basis IT 

 God ressursutnyttelse i IT-faglige miljøer 

 Effektiv oppgaveløsning for UiO samlet sett 

 God styring av den daglige IT-virksomheten 

 Effektiv implementering av strategier, beslutninger og endringer 

 Lav organisatorisk kompleksitet (nivåer, dimensjoner, linjer etc) 

 Funksjonell størrelse (kritisk masse) på IT-faglige miljøer 

 Tydelige skillelinjer/ansvarsområder 

 Velfungerende grensesnitt mellom enheter 

 Effektiv kommunikasjon på tvers av fag og enheter i hele IT-virksomheten 

7. Beskrivelse av alternative modeller 

Det er foreslått 4 ulike alternative modeller for hvordan IT-organisasjonen ved UiO kan 

organiseres i fremtiden. 

 Alternativ 0 (Uendret) innebærer ingen endringer fra dagens IT-virksomhet 

 Alternativ 0+ (Samarbeid) innebærer et styrket samarbeid mellom USIT og 

lokale IT-funksjoner, uten noen organisatoriske endringer på enhetsnivå mellom 

disse  

                                        
utdanning, enheter, fasiliteter) og god relasjon/dialog med brukere (forskere, undervisere, 
formidlere) 
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 Alternativ 1 (Tilpasset) innebærer etablering av en ny felles IT-organisasjon for 

UiO, foreløpig kalt UiO:IT, hvor dagens USIT og de funksjonene fra lokal IT som 

vurderes som hensiktsmessig, utgjør en ny felles IT-organisasjon. Hva som 

overføres til UiO:IT og hva som fortatt håndteres lokalt avklares i samarbeid med 

fakulteter og enheter.  

 Alternativ 2 (Felles) innebærer at mest mulig samles i en felles IT-organisasjon, 

UiO:IT  

 

Alternativ 0 (Uendret) er beskrevet i kapittelet foran vedrørende nåsituasjon og beskrives 

ikke ytterligere i dette kapittelet.  

7.1 Alternativ 0+ Samarbeid 

Dette alternativet medfører ingen endring i organisering, styringslinje eller forvaltning av 

personalansvar mellom enheter (som fakultet og USIT). Organisatoriske endringer internt 

på enhetsnivå kan gjennomføres. Samarbeidet mellom fakultet-/enhetsnivå og USIT 

styrkes gjennom strukturer og definerte prosesser samt at det samarbeides om 

kompetansetiltak. Det vil spesielt være en målsetting å få til et bedre og mer strukturert 

fagnært samarbeid mellom USIT og fagnær IT-virksomhet hos enhetene samt om 

brukerkontakt. 

De mest fremtredende endringene som foreslås i modell 0+ er: 

1. Det etableres en felles brukerkontakt/HelpDesk for basis-IT støtte ved UiO. Denne 

organiseres slik at det tilbys et basistilbud for IT-støtte for hele UiO. Brukerstøtten 

leveres av USIT og lokal-IT på enhetene i et formalisert samarbeid.  

 

HelpDesk omfatter i utgangspunktet ikke IT-hjelp levert fra Studieadministra-

sjonen og Eiendomsavdelingen i 0+ alternativet, men man bør se på samordning 

av de tekniske løsningene som benyttes for innmelding av saker og lignende.  

 

HelpDesken organiseres ved gjensidige ressursavtaler, og koordineres av USIT. 

HelpDesken vil således være ledelsesmessig forankret i ulike organisatoriske linjer 

ved UiO. Endringen medfører at en lokal-IT medarbeider som er deltaker i 

HelpDesk vil bistå ansatte ved andre fakultet og institutt med basis-IT 

utfordringer. Hvordan HelpDesk skal fungere opp mot resten av IT-organisasjonen 

må avklares tydelig under innføringsarbeidet.  

Etablering av en felles HelpDesk for hele UiO vil gjøre det lettere for studenter og 

ansatte å vite hvor de skal henvende seg ved behov for hjelp, samt at en samlet og 

større Helpdesk kan gi forbedret kvalitet og økt tilgjengelighet til IT-tjenester og 

IT-støtte for universitetets ansatte og studenter.  

 

HelpDesken foreslås lagt i direkte styringslinje under IT-direktøren (for å sikre 

strategisk og operativ ledelsesforankring høyt i IT-organisasjonen).  
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2. Strategiske IT satsninger ved UiO koordineres av de Strategiske koordinering-

sorganene for IT (SK*). SK* disponerer satsningsmidler for IT og vil med dette ha 

den overordnede styringen, prioriteringen og koordinering av strategisk retning og 

satsning for IT ved UiO. I alternativ 0+ vil SK* måtte forholde seg til at vesentlige 

deler av UiOs IT-organisasjon (lokal-IT) er organisert utenfor IT-direktørens 

linjeledelse. 

3. Det etableres faste kontaktmøter mellom forskere, forskernes IT-eksperter som er 

ansatt i fagmiljøene (videre omtalt som “øvrig IT”), lokal-IT og USIT. Denne 

kontaktflaten må organiseres på naturlig avgrenset fagfelt (bioinformatikk, 

videobasert forskning, avansert AV-bruk, bildeanalyse, databaser mm), og den vil 

være på tvers av institutt og fakultet etter “node”-tankegang.  

 

Tilsvarende kontaktflater og samarbeid kan etableres innenfor utdanning. 

Ansvaret for at kontakten opprettholdes jevnlig legges hos USIT. Fagmiljø, lokal-IT 

og USIT velger representanter som skal stille i møtene. Disse initiativene kan gi 

innspill til SK* og samtidig sikre oppfølging av saker som faller utenfor det 

strategiske nivået til SK*. 

Hvem bytter linjeledelse i alternativ 0+?  

Det foreslås omorganisering internt hos USIT, men alternativ 0+ innebærer ikke endring i 

organisering mellom enhetsnivå (lokal-IT, USIT, IT-virksomhet i SADM, og EA). 

Hvem bytter fysisk arbeidsplass i alternativ 0+? 

Det kan bli endring i fysisk arbeidsplass internt hos ansatte hos USIT. Fysisk tilstede-

værelse endres i hovedsak ikke for lokal IT, utover eventuelt samarbeid om felles fysiske 

HelpDesker som dekker flere enheter/fakultet. 

Figuren under illustrerer hvordan organisasjonen kan se ut i alternativ 0+, men 

representerer ikke et ferdig organisasjonskart.  
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7.2 Alternativ 1 Tilpasset 

Dette alternativet medfører endringer i organisering, styringslinjer og personalansvar. I 

dette alternativet etableres det en felles IT-organisasjon for UiO; foreløpig kalt «UiO:IT». 

Felles IT-funksjoner organiseres i størst mulig grad i UiO:IT. Dette innebærer at 

funksjoner og tjenestetilbudet innenfor IT-tjenester, -systemer og –infrastruktur som er 

felles for UiOs forskere, undervisere, administrativt ansatte og studenter, søkes samlet og 

lagt til en felles ny IT-organisasjon. Dagens USIT vil som helhet inngå i UiO:IT. Det vil 

være en vurdering av hensiktsmessighet og behov hos hver enhet i forhold til funksjoner 

og tjenestetilbud som skal beholdes hos enheten. Noen funksjoner kan forbli lokalt, med 

ansvar for å betjene egen enhet, flere enheter eller hele UiO. Miljøer med svært integrerte 

fagnære lokale IT-tjenester kan fortsette å ha disse lokalt og miljøer med mindre 

integrerte fagnære lokale IT-tjenester inngår i UiO:IT.  

I denne modellen vil basis IT-tjenester gjøres felles og standardiseres for å frigjøre 

ressurser som kan benyttes til fagnær IT-virksomhet. Dette vil innebære økt 

automatisering, digitalisering, optimalisering av arbeidsprosesser og utnyttelse av 

stordriftsfordeler for basis IT-tjenester for UiO. For å få til dette vil det være et nødvendig 

prinsipp at UiO:IT skal imøtekomme brukernes funksjonelle behov, men hvilken teknologi 

som skal brukes innenfor basis IT skal i hovedsak besluttes av UiO:IT (i dialog med 

brukerne og i samsvar med veikart og vedtatte planer).  

Basis IT-tjenester er en samlebetegnelse på grunnleggende, standardiserte IT-tjenester og 

-løsninger som alle benytter i større eller mindre grad enten de forsker, underviser, 

studerer eller driver administrativ støtte. Dette vil eksempelvis være drift av PC-er og 

mobile enheter, IT-infrastruktur, audiovisuelt utstyr (AV) og programvare. Fagnær IT-

virksomhet består i denne sammenheng av IT-tjenester spesifikt innrettet mot forskning, 

utdanning eller formidling, og IT-medarbeidere som har fag-/domenekompetanse 
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(fagområder, fagmiljøer, forskning, forskningssøknader, publisering, åpen forskning, data 

management, utdanning, enheter, fasiliteter mv) og god relasjon/dialog med brukere 

(forskere, undervisere, formidlere). 

Hvilke fagnære IT-tjenester som skal tilføres økte ressurser vil være et resultat av dialog 

og samarbeid med fakulteter og enheter. De strategiske prioriteringene som legges av de 

Strategiske koordineringsorganene for IT (SK-* organene) vil være førende for hvilke 

oppgaver som skal prioriteres.  

I UiO:IT vil det organiseres systematiske kompetansehevingstiltak for samtlige ansatte i 

UiO:IT, samt at det vil etableres kompetansehevingstiltak innen IT for hele UiO. Det skal 

også etableres nettverk/strukturer for tverrfaglige problemstillinger og samarbeid på 

områdene som er organisert lokalt. IT-personell som blir igjen utenfor UiO:IT, organiseres 

under lokal ledelse og styring ved enhet/fakultet. IT-direktøren vil fortsatt ha det faglige 

ansvaret for UiOs IT-tjenester, herunder ansvaret for den gjennomførende og 

kontrollerende delen av UiOs ledelsessystem for informasjonssikkerhet.  

Denne modellen vil kreve en dialog og vurdering sammen med fakulteter og enheter om 

hvilke IT-funksjoner og deler av lokal-IT som skal inngå i en felles IT-organisasjon. Dialog 

og vurderinger tar utgangspunkt i følgende kriterier: 

 Er IT-funksjonen/fag-/kompetanseområdet relevant for en eller flere andre 

enheter? 

 Vil gjenværende lokal IT organisasjon være av en tilstrekkelig størrelse/over en 

viss kritisk masse for å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet/ikke være for 

sårbart? 

 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som er definert som basis-IT inngår i 

UiO:IT 

 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan gi stordriftsfordeler inngår i 

UiO:IT  

 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan tilgjengeliggjøre relevant 

kompetanse for de som ikke har det i dag, vurderes enten til å inngå i UiO:IT eller 

at det etableres forpliktende samarbeids-/nettverksstrukturer for kompetanse-

deling/-heving hos andre 

 

Grensegangen om hvilke oppgaver som skal løses av UiO:IT og hvilke oppgaver som skal 

løses av fakultet/enheter, vil i tillegg ta utgangspunkt i skissert oppgaveløsning og 

tilbakemeldinger fra dialogmøtene med fakulteter og enheter, jfr rapportens vedlegg 4 

med beskrivelser av alternative organisasjonsmodeller og vedlegg 2 oppsummering av 

dialogmøter med enhetene. I vedlegg 4 inngår også en oversikt over dagens årsverk og 

hovedarbeidsområder hos lokal IT ved fakultet, museum og UB, IT-virksomhet hos 

Avdeling for Studieadministrasjon og Eiendomsavdelingen i LOS og USIT. Oversikten 

viser årsverk som i dag eksempelvis benyttes til brukerstøtte, klientdrift, AV, infrastruktur, 

nettverk mv. Det vil være nødvendig å gjennomgå/gjøre avklaringer med alle enheter som 

er omfattet. 
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Det er foreløpig skissert følgende funksjonsområder i ny felles IT-organisasjon; IT-

fellesfunksjoner/-infrastruktur, Brukerkontakt, IT i forskning og IT i utdanning samt Stab 

og støtte. 

De mest fremtredende endringene som foreslås i alternativ 1 er: 

1. Det etableres en ny felles IT-organisasjon, UiO:IT. Alle ansatte hos USIT vil inngå 

UiO:IT. Det vil gjøres vurderinger om ansatte i lokal IT, IT-ansatte i Avdeling for 

Studieadministrasjon i LOS og Eiendomsavdelingen skal inngå i UiO:IT. Hvordan 

den enkelte IT-medarbeider berøres, vil på et overordnet nivå søkes avklart 

gjennom en dialogprosess med den enkelte enhet. Dialogen vil foregå i etterkant av 

beslutningen om organisasjonsmodell og tar utgangspunkt i kriteriene i avsnittet 

ovenfor. 

2. Det etableres en felles brukerkontakt/ServiceDesk ved UiO. I dag har hver enhet 

ansvar for brukerstøtte til egne ansatte og studenter og i denne modellen endres 

dette til en felles brukerstøtte for hele UiO. ServiceDesken skal gi brukerstøtte til 

alle UiOs ansatte og studenter uavhengig av organisatorisk tilknytning. Dette vil 

være brukerstøtte innenfor basis IT-tjenester samt at det vil være en målsetting å 

gi økt IT-støtte innenfor utdanning, forskning og formidling. Servicedesken vil 

kunne organiseres med noen færre fysiske kontaktflater enn i dag (f.eks Sentrum, 

Øvre Blindern, Nedre Blindern, Gaustadbekkdalen, Life Science bygget osv), eller 

på de stedene der lokal IT er i dag i tillegg til dagens “Houston” (Gaustadallen 23a 

og GSH). Mulig samlokalisering og samarbeid med bibliotekene i forhold til IT-

støtte til studenter vil bli vurdert.  

 

ServiceDesken vil fastsette mål for eksempelvis tilgjengelighet. ServiceDesken er 

organisatorisk underlagt UiO:IT, og det forutsettes at det tilføres ressurser fra 

fakultet/museum/UB/USIT for å kunne etablere denne (i form av personell med 

budsjettmidler eller kun budsjettmidler). Basis IT-støtte for hele LOS leveres av 

ServiceDesken. ServiceDesken tillegges også basis AV-støtte.  

 

Felles brukerkontakt og ServiceDesk vil ha en samlet og større ressursbase enn 

dagens lokale Helpdesk og brukerstøtte. Det vil være mulig å 

spesialisere/profesjonalisere brukerstøtten innenfor målgrupper og fagområder. 

Dette medfører at tjenestetilbudet kan økes og breddes og lettere tilpasses 

endringer i behov. ServiceDesk kan drive et mer profesjonalisert kvalitets-

forbedrende arbeid (inkludert brukertesting av tjenester og kvalitetsmålinger) og 

ha et større ansvar for kompetansehevingstiltak for ansatte og studenter innenfor 

IT og digitalisering.  

Det må utarbeides systemer/strukturer som sikrer at prioriterte målgrupper (som 

forelesere som skal ha undervisning) får brukerstøtte når de trenger det. Det vil 

være en målsetting at brukerne også kan tilbys opplæring og kompetansehevende 

tiltak. Det vil bli utviklet samarbeidsstrukturer både for Universitetsbiblioteket, 
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LINK, Avdeling for Studieadministrasjon, Avdeling for administrativ støtte og 

Eiendomsavdelingen. I dette inngår en vurdering av en struktur for etablering av 

eskaleringsrutiner (som 2., 3. og 4. linje brukerstøtte). 

3. Strategiske IT satsninger ved UiO koordineres av de Strategiske koordinerings-

organene for IT (SK*). SK* disponerer satsingsmidler for IT og vil med dette ha 

den overordnede styringen, prioriteringen og koordinering av strategisk retning og 

satsning for IT ved UiO. I alternativ 1 vil SK* kunne utnytte at store deler av UiOs 

IT-organisasjon (lokal IT og USIT) er organisert i en og samme IT-organisasjon. 

4. Det etableres faste kontaktmøter mellom forskere, forskernes IT-eksperter som er 

ansatt i fagmiljøene (“øvrig IT”), IT på enhetsnivå (tidligere lokal IT der de 

eksisterer) og UiO:IT. Denne kontaktflaten organiseres per naturlig avgrenset 

fagfelt (bioinformatikk, videobasert forskning, imaging, databaser, maskinlæring 

med mer), og vil være på tvers av institutt og fakultet etter “node”-tankegang. 

Tilsvarende kontaktflater og samarbeid kan etableres innenfor utdanning. 

Ansvaret for at kontakten opprettholdes jevnlig legges til UiO:IT. Fagmiljø, IT på 

enhetsnivå og UiO:IT velger representanter som skal stille i møtene.  

Hvem bytter linjeledelse i alternativ 1?  

 Ansatte i lokal IT, IT-virksomhet i SADM og EA som ikke blir igjen hos enhetene 

overføres til UiO:IT  

 Ansatte i dagens USIT inngår i UiO:IT og kan få ny linjeledelse i UiO:IT 

 Ansatte som blir igjen på enhetsnivå (tidligere lokal IT) kan få endret linjeledelse 

Hvem bytter fysisk arbeidsplass i alternativ 1? 

 ServiceDeskene skal betjene alle ansatte og studenter, slik at det kan bli enkelte 

endringer i fysisk plassering for ansatte i forhold til dagens plasseringer. Fysisk 

nærhet til brukerne vil vektlegges. 

 Ansatte som inngår i UiO:ITs regulære driftsorganisasjon søkes samlokalisert i 

større grupper. Dette kan skje i lokaler hos fakultet/enheter eller hos tidligere 

USIT.  

Figuren under illustrerer hvordan organisasjonen kan se ut i alternativ 1, men 

representerer ikke et ferdig organisasjonskart. Endelig oppgavefordeling, 

organisasjonskart, styringslinjer, arbeidsprosesser og strukturer for kompetanseutvikling 

vil bli konkretisert i oppfølgende arbeid etter beslutning om organisasjonsmodell. Videre 

detaljering av interne organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling i UiO:IT vil kreve 

videre organisasjonsutviklingsarbeid. 
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7.3 Alternativ 2 Felles 

Dette alternativet innebærer en etablering av en felles IT-enhet for UiO; foreløpig kalt 

“UiO:IT”. Det er skissert funksjonsområder innenfor IT-fellesfunksjoner/-infrastruktur, 

Brukerkontakt, IT i forskning og IT i utdanning samt Stab og støtte.  

Basis IT-funksjoner og brukerkontakt (inkludert kommunikasjon og opplæring) organi-

seres i UiO:IT. Det gjennomføres forbedringer av arbeidsprosesser og kompetansetiltak i 

IT-organisasjonen. Fellesløsninger organiseres i UiO:IT og domenespesifikke 

fagnære/spesialiserte tjenester kan organiseres lokalt. Det etableres nettverk/strukturer 

for tverrfaglige problemstillinger og samarbeid på områdene som er organisert lokalt. 

Det etableres en felles brukerkontakt ved UiO. Denne vil bestå av en felles ServiceDesk for 

hele UiO med distribuerte lokale helpdesker tilknyttet. Disse helpdeskene kan bli samlet i 

geografiske områder (som Sentrum, Nedre og Øvre Blindern osv). 

De mest fremtredende endringene som foreslås i alternativ 2 er:  

1. Det etableres en ny felles IT-organisasjon, UiO:IT. Ansatte som i dag tilhører USIT 

vil inngå i UiO:IT. Ansatte i lokal IT, Avdeling for Studieadministrasjon i LOS (IT-

virksomhet) og EA (IT-virksomhet) vil inngå i UiO:IT. Ansatte som har 

arbeidsoppgaver innenfor fagnære, domenespesifikke eller spesialiserte tjenester 

kan organiseres lokalt hos enhetene (utenfor UiO:IT). Hvordan den enkelte 

berøres, vil på et overordnet nivå søkes avklart ved beslutning om organisering, og 

detaljert gjennom en innplasseringsprosess der prosesskrav ivaretas 

2. Det etableres en felles brukerkontakt/ServiceDesk ved UiO. Servicedesken hjelper 

UiOs ansatte og studenter uavhengig av organisatorisk tilknytning. Denne vil 

kunne organiseres med noen færre fysiske kontaktflater enn i dag (for eksempel 

Sentrum, Øvre Blindern, Nedre Blindern, Gaustadbekkdalen, Life Science bygget 
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osv), eller på de stedene der lokal IT er i dag i tillegg til dagens “Houston” 

(Gaustadallen 23a og GSH). Mulig samlokalisering og samarbeid med bibliotekene 

vil bli vurdert. 

 

ServiceDesken vil fastsette mål for eksempelvis tilgjengelighet. ServiceDesken er 

organisatorisk plassert i UiO:IT. 

 

Basis IT-støtte for hele LOS leveres av ServiceDesken. ServiceDesken tillegges også 

basis AV-støtte. Felles brukerkontakt og ServiceDesk vil ha en større ressursbase 

og det vil være mulig å spesialisere/profesjonalisere brukerstøtten innenfor 

målgrupper og fagområder. 

 

Dette medfører at tjenestetilbudet kan økes og breddes og lettere tilpasses endring-

er i behov. ServiceDesk kan drive et mer profesjonalisert kvalitetsforbedrende 

arbeid (inkludert brukertesting av tjenester og kvalitetsmålinger) og ha et større 

ansvar for kompetansehevingstiltak for ansatte og studenter innenfor IT og digita-

lisering. Det må utarbeides systemer/strukturer som sikrer at prioriterte mål-

grupper (som forelesere som skal ha undervisning) får brukerstøtte når de trenger 

det. I dette alternativet forventes det å være en større ressursbase slik at brukerne 

også kan tilbys opplæring og kompetansehevende tiltak. 

3. Strategiske IT satsninger ved UiO koordineres av de Strategiske koordinerings-

organene for IT (SK*). SK* disponerer satsingsmidler for IT og vil med dette ha 

den overordnede styringen, prioriteringen og koordinering av strategisk retning og 

satsning for IT ved UiO. I alternativ 2 vil SK* forholde seg til at UiOs IT-organi-

sasjon (lokal IT og USIT) primært er organisert i en samlet IT organisasjon. 

4. Det etableres faste kontaktmøter mellom forskere, forskernes IT-eksperter som er 

ansatt i fagmiljøene (“øvrig IT”), ansatte i fagnær, domenspesifikke spesialiserte 

tjenester organisert lokalt og UiO:IT. Denne kontaktflaten organiseres per naturlig 

avgrenset fagfelt (bioinformatikk, videobasert forskning, imaging, databaser mm), 

og vil være på tvers av institutt og fakultet etter “node”-tankegang. Tilsvarende 

kontaktflater og samarbeid kan etableres innenfor utdanning. Ansvaret for at 

kontakten opprettholdes jevnlig legges til UiO:IT. Fagmiljø og UiO:IT velger de 

representantene som skal stille i møtene.  

Hvem bytter linjeledelse i alternativ 2? 

 Ansatte i lokal IT, Studieadm i LOS (IT-virksomhet) og EA (IT-virksomhet) som 

ikke blir igjen hos enhetene overføres til UiO:IT  

 Ansatte i dagens USIT kan få ny linjeledelse i UiO:IT 

 Ansatte som blir igjen på enhetsnivå (tidligere lokal IT) kan få endret linjeledelse 
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Hvem bytter fysisk arbeidsplass i alternativ 2? 

 ServiceDeskene skal betjene alle ansatte og studenter, slik at det kan bli enkelte 

endringer i fysisk plassering for ansatte i forhold til dagens plasseringer. Fysisk 

nærhet til brukerne vil vektlegges. 

 Ansatte som inngår i UiO:ITs regulære driftsorganisasjon søkes samlokalisert i 

større grupper. Dette kan skje i lokaler hos fakultet/enheter eller hos USIT.  

Dette alternativet vil, som alternativ 1, kreve en vurdering av hvilke IT-funksjoner og deler 

av lokal-IT som skal inngå i en felles IT-organisasjon. Grensegangen om hvilke oppgaver 

som skal løses av UiO:IT og hvilke oppgaver som er domenespesifikke, fagnære/spesiali-

serte tjenester og som skal ligge utenfor UiO:IT, vil basere seg på skissert oppgaveløsning, 

jfr vedlegg. Det vil være nødvendig å gjennomgå/gjøre avklaringer i detaljeringsfasen med 

enheter som definerer å ha domenespesifikke, fagnære/spesialiserte tjenester.  

Figuren under illustrerer hvordan organisasjonen kan se ut i alternativ 2, men 

representerer ikke et ferdig organisasjonskart.  

 

 

7.4 Laboratorium og utviklingsenheter ved fakultet/øvrig IT 

I alle modellene er anbefalingen at disse delene IT i forskning og utdanning forblir på 

fakulteter og institutter. Det er opptil det enkelte fakultet hvordan dette er organisert. 

Disse enhetene kan ha ansatte også i UiO:IT hvis det er hensiktsmessig. 

UiO:IT vil innen forskning tilby basis IT-tjenester til forskning som kan være komplette 

tjenester til sluttbruker, byggesteiner og/eller plattformer som øvrig IT kan utvikle egne 

tjenester oppå; dette muliggjør utvikling i to hastigheter. Fellestjenester innen forsknings-

IT, eInfrastruktur, består av eInfrastruktur ved UiO, nasjonal fra Sigma2 og internasjonal. 
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Det inkluderer tilgang til beregningsressurser, tjenester innen forskningsdata, tjenester 

innen samlinger, programvare, utvikling, kompetanse, og støttetjenester.  

For en god, sikker utvikling av lokale tjenester innen IT i forskning er det viktig med et 

formalisert samarbeid mellom UiO:IT/USIT v/ITF og miljøene.  

Tilsvarende vil UiO:IT tilby basis IT-tjenester til utdanning som kan være komplette 

tjenester til sluttbruker, byggesteiner og/eller plattformer som øvrig IT kan utvikle egne 

tjenester oppå; igjen muliggjøres utvikling i to hastigheter. Organiseringen av IT i 

utdanning på fakulteter og andre enheter er i støpeskjeen, og det må gås opp ansvar og 

oppgaver mellom fakultetene, LINK, SADM og UiO:IT. UiO:IT må ha et større fokus på IT 

i utdanning enn USIT har hatt så langt, og det må være en organisatorisk enhet ved 

UiO:IT som har et tydelig koordinerende ansvar for UiO:ITs leveranser innen IT i 

utdanning. 

8. Vurdering av alternative modeller 

Det har vært en krevende oppgave å gjennomføre vurderinger av alternativene. I de mange 

samlingene med enhets- og faggrupper, og i møter på alle nivåer, er det gitt mange gode og 

viktige argument og vurderinger for alle alternativene.  

UiO er en mangfoldig og kompleks organisasjon, med høy kompetanse og tradisjon for 

sterke meningsytringer i alle ansattgrupper. Uansett vurdering og valg av alternativ, er det 

en erkjennelse av at mange vil mene at alternativene kunne vært vurdert annerledes eller 

at et annet alternativ ville vært bedre for dem. I vurderingene er det forsøkt å se hva som 

kan gagne UiO best som helhet, og da særlig med fokus på forskning, utdanning og 

formidling. Det er forsøkt tatt inn de mange innspill og ulike synspunkter som har 

fremkommet underveis og som er dokumentert i det omfattende bakgrunnsmaterialet for 

prosjektet. 

Det er vurdert fordeler og ulemper ved organisasjonsmodellene, modellene er vurdert opp 

mot evalueringskriteriene og det er vurdert gevinster og risiko ved disse. I vurderingen av 

modellene nedenfor trekkes det fram noen hovedkonklusjoner og det vises til vedlegg for 

ytterligere detaljer. 

Vurdering av de alternative modellene gjøres med flere utgangspunkt. Den første delen 

baserer seg på vurderinger av alternativene gjort i workshops med fag- og enhetsgrupper, 

den neste på innspill fra dialogmøter med ledelsen ved det enkelte fakultet/enhet, deretter 

er gevinstområder vurdert og til sist presenteres risikovurderinger av alternativene. 

8.1 Enhets- og faggrupper 

Enhets- og faggruppene har vært en viktig bidragsyter til vurderingene av de alternative 

modellene I workshop 2 ble dagens organisasjonsmodell vurdert og i workshop 3 ble 

alternative organisasjonsmodeller vurdert. I diskusjonsgrunnlaget inngikk en 

nettskjemaundersøkelse hvor deltagerne i enhets- og faggrupper vurderte alternativene 
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opp mot evalueringskriteriene. Resultater fra denne undersøkelsen skulle kun benyttes 

som utgangspunkt for diskusjoner og vurderinger, da undesøkelsene ikke var basert på 

hverken et representativt utvalg eller oppfylte andre metodiske grunnforutsetninger. 

I det følgende oppsummeres hovedpunkter fra vurderingene, detaljer fra vurderingene 

ligger åpent på prosjektets hjemmesider og fremgår av vedlegg. 

8.1.1 Alternativ 0: Uendret 

Enhets- og faggruppers vurdering er at det er både fordeler og ulemper ved dagens IT-

virksomhet. Når det gjelder fagnær IT, kan lokal IT-organisasjon hos enhetene bidra til 

god støtte samtidig som det er stor ulikhet innenfor tjenestetilbudet til fagnær IT mellom 

enhetene. Det kan være vanskelig å få tilgang til sentral kompetanse, det kan være person-

avhengig IT-støtte og det er ulik involvering av IT i strategiske arbeid ved enhetene. IT-

prioriteringer oppleves i større grad tilfeldige og ikke enhetlig og samlet ved UiO.  

Det er stor grad av enighet om at UiOs felles IT-infrastruktur og driftstjenester levert av 

USIT, er gode, stabile og trygge. Det er imidlertid utfordringer knyttet til bl.a. det å jobbe 

på tvers i organisasjonen, samt mangler knyttet til kompetanseoppbygging i IT-organisa-

sjonen og hos brukere. Det kan være krevende å forstå ansvarsdeling og grensesnitt 

internt hos USIT og mellom USIT og lokalt nivå og det er utfordrende for brukere å kjenne 

til tjenestene som er tilgjengelig. 

Det er stor variasjon i tilpasningsdyktighet gitt variasjonen i lokal IT. Samtidig bidrar lokal 

IT til tilpasning og forbedring gjennom kjennskap til behov og mulighet til å levere på 

disse.  

Det er vanskelig å utnytte overskuddskapasitet ett sted ved å ta det ut et annet sted. 

Silostrukturer internt hos USIT og i IT-organisasjonen for øvrig, bidrar til lite nytte av 

totalkompetansen og kan innebære dobbeltarbeid. 

8.1.2 Alternativ 0+: Samarbeid 

Alternativ 0+ har flere fordeler og ulemper sett opp mot evalueringskriteriene. Modellen 

kan ivareta kjennskap til brukerbehov, nærhet til bruker og muliggjøre tilpassede 

løsninger lokalt. Lokal tilhørighet kan være effektiviserende fordi lokal kjennskap og lokal 

kontroll kan gi økt fleksibilitet i endringer, ressursallokering og lokale satsinger.  

På den annen side kan modellen være noe kostnadskrevende ved at man lokalt bruker tid 

på oppgaver som kunne vært løst mer effektivt felles, samt at en slik distribuert IT-

virksomhet gir færre stordriftsfordeler som igjen kunne frigjøre ressurser til mer og bedre 

fagnær IT. Samtidig har UiO i større grad felles IT-infrastruktur og –tjenester enn mange 

andre institusjoner vi sammenligner oss med. UiO synes samlet sett å ha en 

kostnadseffektiv IT-virksomhet sammenlignet med andre universitet. 
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En mer distribuert modell som 0+ kan medføre redusert evne til gjennomføring av 

nødvendig endringer i hele IT-virksomheten (som eksempelvis ved større teknologiske 

endringer eller gjennomføring av større strategiske satsinger på tvers av UiO). 

Endringer i samarbeidsformer som foreslås i modell 0+ vil kunne bidra til økt 

samarbeid/koordinering og en forbedring av forståelsen for hvem som gjør hva, men 

modellen er mindre tydelig med tanke på ansvarsfordeling, ansvarliggjøring og 

myndighet, enn alternativ 1 Tilpasset og alternativ 2 Felles. Her legges det også til grunn at 

en splitt mellom USIT og IT ved fakultet/enhet ikke bygger en felles kultur for IT ved UiO, 

eller helhetshåndtering, noe som kan være en viktig forutsetning for høy og lik kvalitet i 

IT-leveranser. Problemet med varierende kvalitet kan være vanskelig å håndtere i en slik 

modell, og våre studenter og ansatte vil ikke få et enhetlig tilbud på UiO. 

Denne modellen har en lav implementeringsrisiko, men den løser ikke 

hovedutfordringene knyttet til varierende tjenestetilbud, kvalitet og samhandling i IT-

organisasjonen.  

8.1.3 Alternativ 1: Tilpasset 

I alternativ 1 kan en samling av deler av IT-virksomheten til en felles IT-organisasjon 

bidra til økt standardisering, flere og bedre fellesfunksjoner for enkelte enheter, samt mer 

og bedre samarbeid/koordinering/informasjonsutveksling i IT-virksomheten. En felles IT-

organisasjon vil kunne bidra til stordriftsfordeler som igjen frigjør ressurser til bedre og 

mer fagnær IT. En mer koordinert IT-organisasjon kan tilby mer basis IT-tjenester innen 

forskning og utdanning. Modellen gir også handlingsrom for strategisk styring noe som vil 

ha positive effekter for kompetanseheving, fleksibel oppgaveløsning, og 

utvikling/innfasing/ utfasing av nye tjenester. Det gir også større mulighet for å 

kommunisere enhetlig internt og med eksterne. Det kan også antas at mer helhetlig 

linjeorganisering kan bidra til bedret IT-sikkerhet ved innføring av nye tjenester.  

 

Modellen innebærer at det kan gjøres tilpasninger til den enkelte enhet slik at heterogeni-

teten i brukerbehov ved UiO ivaretas. Modellen løser i noe større grad utfordringen med 

varierende IT-tjenester ved å levere fellesfunksjoner til flere enheter. En felles ServiceDesk 

vil gi et tydeligere kontaktpunkt og bedre oppfølging av brukere, også ved mer komplekse 

problemstillinger. Det er imidlertid en bekymring at en felles brukerstøtte ikke har en 

tilstrekkelig lokal kjennskap og kontakt med brukere ved de enkelte enheter. 

Til tross for mange fordeler ved en tilpasset modell, er en god modell 1 avhengig av hvilke 

og hvor mange enheter som inngår i den nye felles IT-organisasjonen UiO:IT. En slik til-

passet modell kan også innebære at det fortsetter å være eller oppstår en forskjell i kvalitet 

og kontroll over IT hos enhetene, og at det blir krevende grenseflater og uavklart myndig-

het og ansvarliggjøring. Dette kan igjen gi «skygge-IT» og en utydelig IT-virksomhet. 

UiO har en god IT-organisasjon hvor mange brukere er godt fornøyd med IT-støtte og IT-

tjenester i dag og enheter er fornøyd med styring av egen IT-virksomhet. Utover de 

V-sak 4 - side 42 av 181



 32 

omstillingskostnader en endring innebærer, vil det være risiko knyttet til opplevd redusert 

kvalitet for noen brukere, at det kan ta noe tid før gevinster merkes og at endringen legger 

beslag på ressurser. Det er også krevende å faktisk oppnå ønskede gevinster og en omstil-

ling kan medføre at UiO mister dyktige IT-ansatte.  

Kartleggingen av IT-virksomheten ved UiO viste at størrelsen på antall årsverk og anslag 

tid brukt til ulike IT-oppgaver er til dels svært varierende. Dette alternativet innebærer at 

det kan fortsette å være forskjeller i eventuelt gjenværende IT-virksomhet på enhetsnivå.  

8.1.4 Alternativ 2: Felles 

I alternativ 2 vil man få mange av de samme fordelene som beskrevet over ved alternativ 1, 

men i noe større grad. En samling av IT-virksomheten kan bidra til ytterligere strategisk 

styring, standardisering, flere og bedre fellesfunksjoner for flere enheter, samt mer og 

bedre samarbeid/koordinering/ informasjonsutveksling i IT-virksomheten. En samling vil 

bidra til stordriftsfordeler som kan frigjøre ressurser til bedre og mer fagnær IT. Modellen 

gir også sterkere evne til å gjennomføre endringer i hele IT-virksomheten, men kan 

samtidig gjøre det mer krevende å gjennomføre endringer lokalt.  

Det kan argumenteres for at denne modellen i størst grad av de tre alternative modellene 

vil løse problemet med ulik kvalitet mellom fakulteter/enheter. Samtidig kan man ved en 

slik samling miste kontakt med brukerne og deres behov. Dette kan igjen gjøre at man 

ikke oppnår den kvaliteten som er ønsket, men at det blir forskjeller mellom 

fakulteter/enheter fordi løsninger tilpasses flertallets behov. 

Denne modellen kan gi mest gevinster, men det er også størst risiko knyttet til å 

gjennomføre store endringer.  

8.2 Dialog med enheter og fakulteter 

Prosjektet gjennomførte i oktober 2020 dialogmøter med alle fakulteter og enheter. 

Hensikten med dialogen var å utdype hva de ulike alternativene ville kunne innebære for 

de ulike fakultetene og enhetene. Dialogen skulle i tillegg øke informasjonsgrunnlaget 

både for vurdering av alternativene og for senere arbeid med konkretisering og detaljering 

av valgt organisasjonsmodell. 

Det var 17 fakulteter og enheter som ble invitert til dialogmøter, og i invitasjonen til 

dialogen ble mål og hensikt, prosessen, samt aktuelle problemstillinger for dialogen listet 

opp. Det ble også sendt ut et informasjonsgrunnlag som oppsummerte informasjon og 

vurderinger som prosjektet hadde på dette tidspunktet. Alle fakulteter og enheter ønsket 

dialogen velkommen, stilte godt representert med faglig og administrativ ledelse, og godt 

forberedte til dialogen med prosjektet. Prosjektet deltok med prosjekteier og 

prosjektleder, samt representanter for prosjektgruppen. Prosjektet opplevde dialogen som 

svært nyttig, at det kom konstruktive innspill til løsningene og at den ga ny innsikt til 

prosjektets vurderinger og anbefaling.  
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Det ble lagd oppsummering fra hvert dialogmøte, som ble sendt tilbake til enheten for 

kommentarer og suppleringer, og det ble laget en samlet oppsummering fra alle dialog-

møtene. Vedlagt denne rapporten følger en tabellarisk oversikt over innspillene prosjektet 

tok med seg fra de ulike fakultetene og enhetene og en grafisk oppsummering av hvilken 

løsning de ulike fakultet og enheter på dette tidspunktet så for seg. 

Det var til dels stor variasjon i fakultetenes og enhetenes vurdering av de ulike alternative 

modellene. Det var også noe ulike oppfatninger fra samme fakultet/enhet for noen enhet-

er/fakulteter. Noen få fakulteter/enheter hadde en oppfatning av at alternativ 0+ eller en 

variant av alternativ 1 som innebærer stor grad av frihet for fakultetene/enhetene var å 

foretrekke. Blant disse var Det medisinske, Det teologiske, Det juridiske fakultet og Det 

matematiske-naturvitenskaplige fakultet samt Universitetsbiblioteket og Kulturhistorisk 

museum. 

Andre fakulteter/enheter mente at alternativ 0+(Samarbeid) eller varianter av alternativ 1 

(Tilpasset) med små endringer fra i dag, ikke ville løse eksisterende utfordringer og heller 

ikke gi en godt tilrettelagt IT-organisasjon for fremtiden, og at det ville være synd om dette 

ble resultatet av prosessen. Samtidig var det flere blant disse som mente at alternativ 2 

(Felles) kunne gjøre det vanskelig å tilfredsstille lokale og spesielle behov. Blant disse var 

Det utdanningsvitenskaplige og Det humanistiske fakultet, Det odontologiske fakultet, 

samt Naturhistorisk museum. Til sist var det noen fakulteter/enheter som mente at 

alternativ 2 eller en variant av alternativ 1 med flest mulig fellesfunksjoner ville gi de 

største gevinstene for UiO, og samtidig ivareta lokale og spesielle behov. Blant disse var 

Det samfunnsvitenskapelige og de fleste underavdelingene i USIT, Avdeling for 

studieadministrasjonen/LOS og Eiendomsavdelingen/LOS. Flere av enhetene mente også 

at alternativ 2 kunne være et langsiktig utviklingsmål, men at det ville være vanskelig å 

gjennomføre på kort sikt.  

I dialogen ble alternativ 1 (Tilpasset) diskutert nærmere med tanke på hvilke tjenester de 

ulike enhetene og fakultetene så for seg å ønske å motta fra en felles IT-organisasjon 

(UiO:IT), hvilke tjenester de så for seg å beholde i egen organisasjon og hvilke tjenester de 

eventuelt kunne tilby til andre enheter. De fleste tjenester som enhetene så for seg å motta 

fra UiO:IT var knyttet til basis-IT, det vil si infrastruktur, klientdrift, brukerstøtte, og 

andre fellestjenester.  

I tillegg ser flere enheter for seg å motta fagnær IT knyttet til forskning og undervisning, 

som er felles for flere fagområder. Andre enheter ønsker å beholde også basis-IT lokalt når 

dette er tett integrert med fagnær IT eller spesielle eller lokale forhold. Alle enhetene 

hadde eksempler på fagnære IT-tjenester som de vil organisere lokalt. Noen enheter viste 

til kompetanse og tjenester som de ser kan være relevant for andre enheter, eller 

etterspurte kompetanse og tjenester fra andre fakulteter og enheter som ville være 

relevant for dem. Flere enheter hadde også gode innspill til hvordan samarbeidet og 

grenseflatene mellom UiO:IT og fakulteter/enheter kunne løses best mulig i alternativ 1 

(Tilpasset). 
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I dialogen ble også ulike aspekter ved brukerkontakt med en felles Helpdesk (alternativ 

0+) eller ServiceDesk (alternativ 1 og 2) diskutert med enhetene og fakultetene. Samtlige 

enheter var opptatt av at fysisk brukerstøtte måtte ivaretas lokalt/geografisk nært. 

Robusthet, responstid, tilgjengelighet, kompetanse i 1. linje (også innenfor IT i forskning 

og utdanning), og god systemstøtte for hendelser i en felles Helpdesk/ServiceDesk var 

noen av områdene enhetene var opptatt av og som kunne løses gjennom en felles 

brukerstøtte. De fleste enhetene ga uttrykk for at det vil være en fordel for ansatte og 

studenter ved UiO at vi har en felles tilgjengelig og god Helpdesk eller ServiceDesk. 

Nedenfor følger en tabell hvor det oppsummeres hvilke tjenester enhetene ønsker å motta 

enten fra en felles IT-organisasjon eller fra USIT. I tillegg er det gjort en vurdering av 

hvilken modell enhetene overordnet ser ut til å foretrekke (basert på tilbakemeldinger i 

dialogmøtene).  Detaljer og oppsummering fra hvert av dialogmøtene ligger åpent på 

prosjektets hjemmesider og en samlet oppsummering fremgår av vedlegg. 
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Tabell: Foretrukket alternativ og ønskede tjenester 

*) Foretrukket alternativ er en vurdering som er gjort av prosjektet basert på de samlede 

innspillene fra fakultetet/enheten i dialogmøtet og gjennom dokumentasjonen fra 

dialogmøtet 

Fak./enh. 
Foretrukket 
alternativ* 

Ønskede tjenester å motta fra UiO:IT/USIT 

UV 1 

• Lokal IT-drift 
• Student-IT 
• Fysisk tilstedeværelse 
• I laber/spesialisert IT; tjenestetilbud innen infrastruktur, integrasjon, software og 
drift av applikasjoner  

TF 0+/1 

• Rådgivende innovativ støtte i utdanning og forskning 
• Opplæring innovasjon/rådgivning/ lederstøtte i AV/IT linjen 
• Overvåkning av AV-utstyr 
• Oppfølging/innkjøp av skrivere/MFPer 
• Utvikling av utstyrsregister for AV/IT lokalt og på tvers av enhetene 

OD 0+/1 

• Sentrale løsninger der det er mulig 
• Medisinsk utstyr 
• Vitenskapelig utstyr og lab.-utstyr 
• Løsninger for sensitive data 

JUS 0+/1 

• Et større IT-miljø samlet og tilgjengelig i sentrum 
• Tilgjengelighet, responstid, serviceinnstilling og kompetent tjeneste er viktigere 
enn fysisk tilstedeværelsen/den spesifikke personen som kan hjelpe  
• Fjernstyrt digital IT-støtte 
• Standardisering av utstyr, PC, AV etc  
• Bruk/drift av arrangement-arealer i sentrum 

HF 1 
• Student-IT 
• Felles AV 
• Lab-drift og lab-støtte 

MED 0+ 

• Helt grunnleggende basis IT-tjenester 
• Tjenestene det er hensiktsmessig å kjøpe av UiO:IT 
• Ressurser fra UiO:IT til innleie ved spesielle behov. Felles ressurs-pool for mindre og 
sårbare miljøer  
• Delte stillinger mellom MED og UiO:IT 
• Spesialistkompetanse, eks. liten stillingsandel/kort periode  
• Vedr. undervisnings-IT; MED bygger opp servere fra bunnen av, UiO:IT kunne 
overtatt drift 

LOS/EA 1/2 • Helpdesk/ servicedesk-tjenester 

UB 0+/1 

• IT-støtte for ansatte 
• Kontormaskiner og standard windowsoppsett  
• Implementering av autopilot 

MN 0+/1 
• Deler av Basis IT 
• Deler av administrativ IT 
• Deler av undervisnings-IT 

KHM 0+/1 
• Basis-IT• Underliggende tjenester og fellestjenester eks infrastruktur, plattformer, 
databaser, maskinlæring, bildegjenkjenning etc. 

NHM 1 
• Basis-IT 
• Formidling, arrangementer og utstillinger 
• Store lagringsfasiliteter og tungregning 

SV 2 • Mest mulig felles 

LOS/ SADM 1/2 • Vanskelig å se per detaljnivå i modellene nå  

USIT 1/2 
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8.3 Gevinster 

I workshop med enhets- og faggrupper ble gevinster ved de ulike alternativene identifisert. 

Innspillene er strukturert og kategorisert med hensyn på gevinster som forbedrer 

brukeropplevelsen, gir økt kvalitet på IT-tjenestene eller gir mer effektive tjenester. 

Vurderingen av mulige gevinster tar utgangspunkt i forbedringer fra dagens situasjon. Der 

hvor det ble identifisert tilsvarende eller liknende gevinster for 2 eller flere modeller, ble 

beskrivelsene samkjørt og vurderingene av gevinstene sammenstilt mellom disse, slik at 

vurderingen er relativ mellom modellene. Gevinstene vil spesifiseres for valgt alternativ og 

det vil utarbeides en gevinstrealiseringsplan for å sikre at gevinster som er identifisert 

faktisk realiseres. Dette er i tråd med UiOs prosjektmetodikk. 

Alle modeller gir muligheter for gevinster sammenliknet med dagens modell. Alle modell-

er forventes å gi forbedringer innenfor brukeropplevelse, kvalitet i IT-tjenester og effekti-

vitet. Sammenliknet med Alternativ 0+ (Samarbeid) vil Alternativ 1 (Tilpasset) og 2 

(Felles) kunne gi noen flere gevinster grunnet etableringen av UiO:IT. Dette vil også gi 

mulighet til å hente ut større gevinster innenfor flere av de identifiserte gevinstene i 

alternativ 1 og 2 enn alternativ 0+. Samlet sett vil alternativ 2 gi mulighet for flest og størst 

gevinster, deretter alternativ 1, og til sist alternativ 0+.  

 

Tabell: Oppsummering av mulige gevinster i alternativene 

 

Alternativ 0+ 
«Samarbeid» 

Alternativ 1 
«Tilpasset» 

Alternativ 2 
«Felles» 

Forbedret brukeropplevelse    

Brukere ved flere enheter vil oppleve økt kvalitet på brukerstøtten X X X 

Brukere ved flere enheter vil få en mer tilgjengelig og tydelig IT 
virksomhet  

X X X 

Brukere ved flere enheter vil få mer og bedre fagnære IT-tjenester: Økt 
kapasitet til fagnær IT, tilgang til flere (fagnære) IT-tjenester og tilgang til 
mer kompetanse og spesialiserte tjenester for flere enheter 

 X X 

Brukere vil oppleve en IT-tjeneste som er tilpasset for fakultetet/enheten  X  

Brukere ved alle enheter får tilgang til IT-tjenester med samme 
kvalitetsnivå  

  X 

Økt kvalitet på IT-tjenester 
Alternativ 0+ 
«Samarbeid» 

Alternativ 1 
«Tilpasset» 

Alternativ 2 
«Felles « 

Økt kvalitet og tilgjengelighet innenfor enkelte IT-tjenester ved noen 
enheter 

X X X 

Økt kvalitet og tilgjengelighet på tjenester levert innenfor 
brukerkontakt/Helpdesk/ServiceDesk ved flere enheter  

X X X 

Økt kvalitet og tilgjengelighet på fagnære IT-tjenester (IT i forskning og IT 
i utdanning) ved flere enheter 

 X X 

Økt strategisk og operativt fokus på brukerkontakt/Helpdesk/ServiceDesk X X X 

Økt strategisk og operativt fokus på IT i forskning og IT i utdanning  X X 
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Økt strategisk og operativt fokus på IT som helhet   X 

Bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling særlig i 
brukerkontakt/Helpdesk/ServiceDesk og deler av IT-virksomheten 

X X X 

Bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling i brukerkontakt/ 
ServiceDesk og IT i forskning og IT i utdanning 

 X X 

Bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling innad i hele IT-
organisasjonen og ut mot bruker 

  X 

Større fagmiljøer 

 Mer robust IT-støtte og -tjenester for flere enheter 

 Økt mulighet for rekruttering av dyktig personell 

 Økt mulighet for kompetanseutvikling og spesialisering 

 Økt mulighet for innovasjon og tjenesteutvikling 

 X X 

Generell heving av kvalitet på IT-tjenestene grunnet frigjøring av 
ressurser til fagnære IT-tjenester 

  X 

Økt IT-sikkerhet   X 

Mer effektive IT-tjenester 
Alternativ 0+ 
«Samarbeid» 

Alternativ 1 
«Tilpasset» 

Alternativ 2 
«Felles « 

Økt effektivitet* og produktivitet** innenfor 
brukerkontakt/Helpdesk/ServiceDesk 

X X X 

Økt effektivitet* og/eller produktivitet** innenfor andre IT-
funksjonsområder 

 X X 

Mer effektiv gjennomføring av endringer i IT-virksomheten, vedtak fra 
strategiske koordineringsorgan og digitalisering  

  X 

*Eksempelvis drift av løsninger for flere brukere med samme/færre ressurser 
**Eksempelvis mer effektiv oppgaveløsning pga mer spesialisering, mindre omstillingskostnader og færre 
repetisjoner, og økt robusthet/reduserte vakanser 

8.4 Risiko 

Det ble valgt å bruke Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI) sin metode og mal som 

utgangspunkt for gjennomføring av risikovurderingen. Denne består av aktiviteter, 

anbefalinger, samt et støtteverktøy og en mal for gjennomføring av risikovurderinger. 

Metodikken følger vanlig etablert beste praksis for slike vurderinger knyttet til 

internkontroll og styringssystem ved gjennomføring av prosjekter og endringer. Metoden 

og malen åpner for å tilpasse bruk av begreper og farger for å angi konsekvens, 

sannsynlighet og risiko, til hva slags risiko virksomheten er villig til å ta og som passer til 

situasjonen. Prosjektgruppen vurderte det som hensiktsmessig å bruke begrepene som 

malen foreslår for å angi konsekvens, sannsynlighet og risiko, det vil si «Lav» (Grønn), 

«Moderat» (Gul), «Høy» (Oransje) og «Svært høy» (Rød). Videre ble det vurdert at det 

var hensiktsmessig å bruke en forsiktig tilnærming med en lav risikovillighet, slik malen 

og metoden åpner for. På denne måten ble det sikret at risiko ved aktuelle endringer 

synligjøres tydelig, og ikke undervurderes. Dette innebar at det ble valgt å angi en risiko 

som «Svært høy» (Rød) fremfor «Høy (Oransje) for kombinasjonene svært høy 

sannsynlighet eller svært høy konsekvens med høy konsekvens eller høy sannsynlighet. I 

tillegg ble det valgt å angi kombinasjonene med høy konsekvens eller høy sannsynlighet 

med moderat konsekvens eller moderat sannsynlighet, som «Høy» (Oransje), fremfor 
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«Moderat» (Gul). I tillegg til en mer forsiktig tilnærming til risiko ble dette vurdert til å gi 

et mer nyansert risikobilde med en mer balansert bruk av begreps- og fargeskalaen. 

I workshop med enhets- og faggruppene ble risikoelementer og risikoreduserende tiltak 

ved de ulike alternativene identifisert3. Hensikten med dette arbeidet var å få fram en god 

og bred vurdering av risikoelementer ved alle de organisatoriske modellene. 

Representanter fra alle involverte enheter og faggrupper deltok i arbeidet med å definere 

risikoelementer og mulige risikoreduserende tiltak. Det ble arbeidet videre med 

risikovurderingene i prosjektgruppen, der risikoelementene ble diskutert, beskrevet og 

analysert i flere omganger. Det ble vurdert sannsynlighet for at risikoelementene 

inntreffer og omfang av konsekvens dersom de inntreffer, samt arbeidet videre med 

risikoreduserende tiltak. Der hvor det var tilsvarende eller liknende risikoelement for to 

eller flere modeller ble beskrivelsen av risikoelementene gjort lik, og risikoanalysene ble 

gjort koordinert mellom modellene. Alle risikoelementene er vurdert i forhold til alle 

alternativene. Risikoelementer som enhets- og faggrupper samt prosjektgruppe i 

utgangspunktet ikke hadde vurdert som tilstede i alle alternativer, er i etterkant inkludert i 

risikovurderingen av alternativene (vurdert av prosjektets kjernegruppe, prosjekteier og -

leder). 

Risikoelementene er sortert etter risiko for bruker, kvalitet, effektivitet og risikoelementer 

som kan inntreffe ved implementering av alternativene.  

For hvert risikoelement som er vurdert til å være rødt, oransje eller gult, er det vurdert 

tiltak som kan redusere risikoen. For det anbefalte alternativet er det i tillegg gjort en 

vurdering av restrisiko etter gjennomføring av foreslåtte risikoreduserende tiltak (vurdert 

av prosjektets kjernegruppe, prosjekteier og -leder), jfr. vedlegg 3. Det anbefalte 

alternativet (alternativ 1 Tilpasset) innebærer en tilpasning av organisasjonsmodellen 

etter en dialog med fakulteter og enheter, slik at det kan bli behov for oppdatering av 

risiko og tiltak på et senere tidspunkt.  

Risikoanalysen, med identifiserte risikoelementer, vurdering av konsekvens og 

sannsynlighet opp mot alternativene, og vurdering av risikoreduserende tiltak, innebærer 

subjektive og kvalitative vurderinger. Vurderingene som nå foreligger er resultat av en god 

og omfattende prosess.  

Risikovurderingen er et viktig utgangspunkt for senere arbeid med å håndtere risiko i 

valgt alternativ.  

Risikovurderingen, inkludert beskrivelse og analyse av hver risiko og forslag til 

risikoreduserende tiltak, følger i vedlegg til denne rapporten. Nedenfor er det beskrevet 

noen hovedpunkter fra gjennomført risikovurdering. 

                                        
3 Risikovurdering av prosjektet ble gjort i prosjektbeskrivelsen/planleggingsfasen 
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RISIKO

Lav

Moderat

Høy

Svært høy

Alle alternativer til dagens organisasjonsmodell inneholder en viss risiko knyttet til 

endring. Samtidig vil det ikke kunne hentes ut oppnåelse av effektmål eller gevinster på 

lengre sikt uten en endring, og det er også risiko knyttet til å opprettholde dagens modell.  

Samlet og totalt sett ser det ut til at hver av modellene ligger i sjiktet moderat til høy 

risiko, men noen av modellene har også enkelte risikoelementer som har svært høy risiko 

knyttet til seg. Det er identifisert risikoreduserende tiltak som vil kunne redusere risikoen 

dersom disse blir gjennomført.  

I oversikten nedenfor fremgår risikoelementer og vurdering av sannsynlighet og 

konsekvens for disse. I det videre arbeidet vil risikoelementene for modellen som besluttes 

iverksatt håndteres ved å overvåke og iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for 

at et eller flere elementer inntreffer og eventuelle konsekvenser knyttet til disse.  

8.4.1 Alternativ 0 – Uendret 

Risikovurderingen tilsier at dersom det ikke skjer noen endringer i UiOs IT-virksomhet, er 

det svært høy risiko for at det ikke vil være tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å 

dekke brukers behov hos alle enheter (R1) og risiko for uklar styring av IT ved UiO 

herunder manglende helhet og tydelig retning og uklarhet i myndighet og ansvar (R13). I 

tillegg er det svært høy risiko knyttet til ikke tilstrekkelig evne til å gjennomføre endringer 

i hele organisasjonen (R14).  
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 Bruker 

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet    

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet   

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering   

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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RISIKO

Lav

Moderat

Høy

Svært høy

8.4.2 Alternativ 0+ - Samarbeid 

Risikovurderingen av dette alternativet viser at flere av risikoene i alternativ 0 (Uendret) 

også vil gjelde for dette alternativet. Det er vurdert til å fortsatt være svært høy risiko 

knyttet til at det ikke vil være tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos lokal IT og 

Helpdesk for å dekke brukers behov hos alle enheter (R1) og risiko for uklar styring av IT 

ved UiO herunder manglende helhet og tydelig retning og uklarhet i myndighet og ansvar 

(R13). Risiko for at det ikke er tilstrekkelig evne til å gjennomføre endringer i hele 

organisasjonen (R14) reduseres noe i dette alternativet. Dette skyldes etableringen av en 

felles Helpdesk og øvrige samarbeidstiltak, slik at risikonivået endres fra svært høyt til 

høyt både med hensyn på sannsynlighet og konsekvens. I dette alternativet tilkommer et 

nytt risikoelement som er vurdert til å ha svært høy risiko; at det er manglende tilgjengelig 

ressurser ved enheter og fakulteter som gjør at lokal IT ikke har kapasitet til å bidra i 

Helpdesk slik modellen forutsetter (R26).  

Risikoreduserende tiltak i dette alternativet er tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og 

riktig kompetanse i Helpdesken, herunder etablere serviceerklæringer med spesifikke, 

målbare kvalitetsambisjoner samt oppmuntre til samarbeid, informere og iverksette 

opplæringstiltak. 
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 Bruker   

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet    

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet  
R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering   

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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8.4.3 Alternativ 1 – Tilpasset 

Risikovurderingen av dette alternativet viser at ingen risikoelementer er vurdert til å ha 

svært høy sannsynlighet eller svært høy konsekvens dersom de inntreffer. Flere av 

risikoelementene er vurdert til å ha høy sannsynlighet for at disse inntreffer, samtidig som 

konsekvensen er vurdert til å være moderat. Dette gjelder manglende strategisk styring 

innenfor IT lokalt hos enhetene (R18), etablering av skygge-IT fordi brukerbehov ikke 

dekkes av UiO:IT (R27), to-delt kultur for IT på grunn av motsetninger mellom enheter 

som beholder IT lokalt og de som ikke gjør det (R28), implementeringsrisiko knyttet til 

kvalitetstap (R35) og manglende aksept av endring (R33).  

Risikoreduserende tiltak inkluderer at lokalt strategisk arbeid kan løftes av enhetene både 

til de nye strategiske koordineringsgruppene og til ledelsen av UiO:IT, god informasjon til 

brukere om tjenester og hvordan man tar dem i bruk i UiO:IT, sikre gode og tilgjengelige 

tjenester fra UiO:IT, tydelige og felles målsettinger for IT, tiltak for å oppnå bedre 

delingskultur, godt kommunikasjons- og informasjonsarbeid, opplæringstiltak, gradvis og 

god implementering samt måling og oppfølging av kvalitets- og produktivitetsutvikling i 

implementeringsfasen.  
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8.4.4 Alternativ 2 - Felles  

Risikovurderingen av dette alternativet tilsier at det er ingen risikoelementer som er 

vurdert til å ha svært høy risiko. For dette alternativet er det fire risikoelementer som er 

vurdert til å ha høy sannsynlighet og høy konsekvens; bortfall av uformelle situasjoner for 

Bruker 

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet  

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet 

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering 

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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RISIKO

Lav

Moderat

Høy

Svært høy

brukerkontakt, herunder forebyggende brukerstøtte, og dermed færre uformelle arenaer 

for brukerkontakt (R9), at lokalkunnskap forvitrer, lokale spesialoppgaver ikke løses eller 

løses av andre enn UiO:IT (R17), manglende strategisk styring av IT lokalt (R18), og at 

endringen gjør at kritisk personell søker seg til andre arbeidsgivere på grunn av endring 

(R34).  

Risikoreduserende tiltak inkluderer fortsatt fysisk tilstedeværelse på enheter for UiO:IT-

personell, godt informasjons- og kommunikasjonsarbeid, godt definerte roller og 

frihetsgrader, rotasjonsordninger for personell, systematisk og strukturert arbeid for å 

inkludere IT-personell i enhetsmiljøer, kompetanse og støttesystemer i ServiceDesken, 

definerte tydelige prosesser og ansvarsavklaringer for sammensatte leveranser, godt 

planlagt implementering av ny organisasjonsmodell, kompetanse om brukers behov 

(brukerundersøkelser, -dialog, -kontakt, forum mv), ledelsesfokus på brukernes behov, 

hensiktsmessig og begrunnet standardisering eller lokal tilpasning samt sikre gode og 

tilgjengelige tjenester fra UiO:IT.  
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Bruker   

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet    

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet 

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering 

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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8.5 Overordnet vurdering av økonomiske forhold 

Utgangspunktet for alle de fire alternative modellene er at kostnadene skal holdes på 

dagens nivå. Det presiseres at det ikke er en målsetting å redusere samlede ressurser eller 

årsverk ved etablering av en felles IT-organisasjon og at endringene ikke vil medføre 

oppsigelser.  

Alternativ 1 (Tilpasset) og 2 (Felles) innebærer en endring av ressursbruk gjennom 

standardisering og effektivisering av basis IT-tjenester for å frigjøre midler til mer fagnære 

IT-tjenester. I disse alternativene forventes det noe endring i oppgaver, prosesser og 

roller.  

For modellene 0+ (Samarbeid), 1 (Tilpasset) og 2 (Felles) er det planlagt med gevinster for 

brukerne og for de IT-ansatte. Det er ikke gjort økonomiske beregninger av mulig 

nytteverdi, men bedre fremtidig IT-støtte og IT–tjenester for UiOs forskere, undervisere 

og studenter antas å ha en vesentlig og stor verdi. 

I arbeidet med vurdering av organisasjonsmodeller, er det kommet innspill fra enheter 

vedrørende uønskede skjevheter i en mulig fremtidig overføring av eksisterende IT-

ressurser til en ny felles IT-organisasjon i alternativ 1 (Tilpasset) og 2 (Felles). IT-

ressurser omfatter i denne sammenheng i hovedsak lønns- og personalkostnader for IT-

medarbeideres samt øvrige system-/tjenesteressurser som skal inngå i ny IT-organisasjon, 

men ikke budsjettmidler som benyttes til PC-er og annet utstyr for enhetens ansatte 

(utenfor lokal-IT organisasjon). Dersom IT-ressurser, som årsverk, flyttes fra enheter til 

en felles IT-organisasjon, må økonomiske midler følge med ressursen som flyttes.  

Enhetene har prioritert ressurser til utvikling av IT-tjenester og IT-personell noe ulikt og 

har en eksisterende forskjellig tilgjengelig ressursbase per årsverk. Samtidig er det andre 

som har påpekt at IT-ressurser bør sees på som felles for UiO uavhengig av enhet som 

disse er knyttet til i dag. For å unngå at enheter opplever en reduksjon i ressurstilgjenge-

lighet ved etablering av en felles IT-organisasjon, kan det legges inn rammer og forutset-

ninger som tilsier at tilgjengelighet skal være på tilsvarende dagens nivå og at eventuelle 

endringer i dette skal diskuteres med enheten. Samtidig vil det være slik at ved oppbygg-

ing av nye tjenesteområder/effektivisering av eksisterende, så må det påregnes endringer 

som samlet skal gi bedre tjenester. 

8.5.1 Fremtidig finansieringsmodell av IT 

Når det gjelder fremtidig finansiering av utvikling, drift og forvaltning av IT-tjenester, så 

inngår vurdering av finansieringsmodell for IT i oppfølging av universitetsstyrets vedtak 

om Masterplan for universitetets IT. Det gjøres oppmerksom på at stadig større deler av 

UiOs IT-budsjett benyttes til lisenser og support-avtaler. Denne problemstillingen må sees 

på i forbindelse med arbeid med finansieringsmodell for IT, og i strategiske avveininger i 

bl.a. UiOs strategiske koordineringsgrupper. Bruk av åpen kildekode, egenutvikling og da 

nødvendigvis intern spisskompetanse må vurderes versus lisensierte løsninger med mulig 

leverandør-«lock-in» kombinert med liten påvirkningskraft på selve produktet.  
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I de senere år har UiO gjennomført nødvendige og framtidsrettede satsinger på IT-

løsninger i større grad enn tidligere. Disse satsingene kommer i hovedsak som dedikerte 

prosjektmidler med spesifikke formål. En fremtidig finansieringsmodell må ta hensyn til 

ressurser til fremtidig drift og forvaltning av disse løsningene, samt sørge for tilstrekkelige 

ressurser til oppgradering av UiOs IT-infrastruktur for å håndtere en økt og sterkt 

voksende belastning.  

9. Anbefaling  

 I det foregående er alternativene vurdert opp mot evalueringskriteriene og opp mot hver-

andre, det er vurdert fordeler og ulemper, gevinster og risiko knyttet til alle alternativene. 

Til grunn for vurderingene ligger innspill fra workshops med enhets- og faggruppene, 

dialogmøter med fakulteter og andre enheter, møter i IT-organisasjonen og i IT-ledernett-

verket, møter i universitetsledelsen (inkludert Dekanmøtet og Direktørnettverket) samt 

diskusjoner i styrings- og prosjektgruppe. I tillegg består bakgrunnsinformasjonen av 

omfattende utredninger og analyser i arbeidet med Masterplan for universitetets IT. 

Basert på en samlet vurdering anbefales det at alternativ 1 (Tilpasset) besluttes som 

organisasjonsmodell for IT-virksomheten ved UiO. 

9.1 Hvorfor er det nødvendig å gjennomføre strukturendringer i IT-

virksomheten? 

I Masterplan for universitetets IT ble det konkludert med at det er et behov for å gjøre 

organisatoriske endringer i IT-organisasjonen ved UiO. Dette ble særlig begrunnet i at for 

å opprettholde og videreutvikle UiO 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. 

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 mulighetene som ligger i den ordinære virksomheten og utvikle løsninger 

som støtter oppbygging, deling og gjenbruk av den kompetansen og kunnskapen som 

universitetet allerede er i besittelse av på området. 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. Tilsvarende er det et stort behov for at tilgjengelig IT-kompetanse, -

tjenester og –infrastruktur gjøres kjent for UiOs forskere, undervisere og enheter.  

Vurderinger i dette prosjektet tilsier at det er behov for endring og tilpasning av IT-

organisasjonen både med tanke på endringer i behov hos forskere, undervisere, 

administrative ansatte og studenter samt at digitalisering som megatrend vil ha stor 

innvirkning på alle deler av UiO fremover. For IT-organisasjonen vil dette innebære 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 
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en slik sammenheng 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.  

Det erkjennes at dagens organisering og tjenestetilbud er dimensjonert og utformet til dels 

svært ulikt, og derfor oppleves som ulikt, ved UiO som helhet. Prosjektet har som mandat 

å foreslå en organisasjonsendring for å kunne tilby mer og bedre fagnær IT-støtte, IT-

kompetanse og IT-tjenester til forskning og utdanning, innenfor dagens økonomiske 

rammer (jfr prosjektbeskrivelsen).  

Det vil være vanskelig eller umulig å realisere gevinster i merkbar grad, i form av frigjorte 

ressurser fra mer effektiv basis-IT, i alternativ 0 (Uendret) og 0+ (Samarbeid). Det minst 

inngripende alternativet i forhold til dagens organisering og ansvarsfordeling i alternativ 

0, er alternativ 0+ Samarbeid. Dette alternativet vil bedre brukerstøtten ved UiO ved at 

det etableres en felles Helpdesk hvor målsettingen er at alle UiOs ansatte og studenter kan 

benytte denne.  

Samarbeidskonstruksjonen for Helpdesk kan være utfordrende både med hensyn til å få til 

tilstrekkelig ressurser for å håndtere behov for hele UiO og samarbeid basert på 

ressursavtaler kan innebære noe uklare ansvars- og ledelseslinjer.  

Øvrige samhandlingsutfordringer mellom lokal IT og USIT løses ikke strukturelt i denne 

modellen. I denne modellen vil man ikke ha ledelses- og ansvarslinjer som verktøy for å 

eksempelvis sikre nødvendig kompetanseoppbygging og –spredning hos UiOs IT-ansatte. 

For å styrke tjenestetilbudet innen IT til forskning og utdanning innenfor dagens økono-

miske rammer, må UiO frigjøre ressurser fra andre deler av IT-organisasjonen. For å opp-

nå dette må IT-organisasjonen ha mulighet til å styre ressursene under ett og ha myndig-

het til å gjøre nødvendige endringer i tråd med strategiske prioriteringer for UiOs 

kjernevirksomhet.  

Det anses også som strengt nødvendig med vesentlige endringer for at IT-organisasjonen 

skal være rustet til å løfte hele universitetet videre inn i den digitale og høyteknologiske 

hverdagen som i økende grad preger virksomheten, – en hverdag der IT er en enda større 

og tettere integrert del av arbeidshverdagen til samtlige ansatte og studenter. Dette vil 

kreve en vesentlig kompetanseoppbygging og –deling innenfor IT-organisasjonen.  

Det er liten tro på at man kan utnytte ressursene mer optimalt, hente ut tenkte gevinster 

og realisere de planlagte effektene uten å gjøre en organisasjonsendring. Risikomessig er 

det vurdert som utfordrende for UiO dersom endringer ikke gjennomføres samtidig som 

endring og omstilling i seg selv er utfordrende. Alternativ 2 (Felles) vil medføre størst 

endringer ved en stor grad av felles organisering av IT ved UiO. I denne modellen er det 

størst potensiale for å oppnå gevinster samtidig som dette alternativet har høyest 

implementeringsrisiko knyttet til seg. 
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Dialogmøtene med enhetene har gitt en bedre innsikt i mange aktuelle problemstillinger. 

Med tanke på vurderingen av de alternative modellene og anbefaling av modell, vurderer 

prosjektet at dialogen understøtter vurderingen av at alternativ 0+  (Samarbeid) ikke er 

tilstrekkelig for å oppnå ønskede forbedringer og at alternativ 2 (Felles) er for risikabel og 

urealistisk. Samlet sett er vurderingen at dialogen understøtter prosjektets vurdering av 

alternativ 1 som et riktig valg av modell for videre detaljering.  

Alternativ 1 (Tilpasset) innebærer at det etableres en felles IT-organisasjon for UiO 

(UiO:IT). Felles IT-funksjoner organiseres i størst mulig grad i UiO:IT. USIT inngår i ny 

IT-organisasjon og det gjøres vurderinger om hele eller deler av lokal IT-organisasjon 

samt IT-virksomhet i LOS (Avdeling for Studieadministrasjon og Eiendomsavdelingen) 

skal inngå i ny IT-organisasjon. Vurderingene tar utgangspunkt i enheters behov og 

hensiktsmessig oppgavefordeling.  

Det etableres en felles brukerstøttetjeneste (ServiceDesk) med et utvidet og samlet 

tjenestetilbud for alle ansatte og studenter ved UiO. Tjenestetilbudet i ServiceDesk kan 

økes og breddes og lettere tilpasses endringer i behov. Servicedesken kan drive et mer 

profesjonalisert kvalitetsforbedrende arbeid (inkludert brukertesting av tjenester og 

kvalitetsmålinger) og ha et større ansvar for kompetansehevingstiltak for ansatte og 

studenter innenfor IT og digitalisering. Det vil bli vurdert om det for ServiceDesk skal 

etableres organisatoriske strukturer basert på geografi/områder og/eller oppgaveområder. 

Det vil bli sett på samarbeidsstrukturer både for til Universitetsbiblioteket, LINK, 

Avdeling for Studieadministrasjon, Avdeling for administrativ støtte og 

Eiendomsavdelingen. I dette inngår en vurdering av en struktur for etablering av 

eskaleringsrutiner (som 2., 3. og 4. linje brukerstøtte). 

 

Andre IT-funksjoner og oppgaver søkes koordinert og standardisert der dette er hensikts-

messig (både innenfor ny IT-organisasjon og eventuelt hos enheter). Det er en klar mål-

setting å øke omfang av IT-ressurser som kan benyttes til forskning og utdanning. Dette 

kan gjøres både ved frigjøring av kapasitet gjennom automatisering og standardisering av 

grunndrift, basis-IT, kompetanseheving/-endring og mer effektive arbeidsprosesser og 

strukturer. Frigjorte IT-ressurser kan enten benyttes til å styrke fakulteter og enheters 

egne fagnære, spesialiserte IT-funksjoner eller øke tilgjengelige felles IT-ressurser og løsn-

inger for forskning, utdanning eller formidling. Samarbeids- og eventuelt kompetanse-

delingsstrukturer med øvrig IT-virksomhet utenfor felles IT-organisasjon vil sees på. 

Det vil være større muligheter for å kunne utnytte ny teknologi og digitalisere effektivt for 

alle enheter ved UiO, jfr. forventinger om vesentlige teknologiske fremskritt og økte 

muligheter for digitalisering fremover.  

IT har i dag en sentral rolle i nesten all avansert utdanning og forskning og dette sprer seg 

raskt til alle deler av forsknings- og utdanningsvirksomheten. Samtidig øker kom-

pleksiteten i IT-leveransene og med det behovet for spisskompetanse for å kunne levere 

IT-løsningene denne virksomheten forventer og krever. Dette peker igjen på at en helhet-

lig IT-organisasjon med tydelige styringslinjer med høy sannsynlighet står bedre rustet til 
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å kunne levere på UiOs strategiske IT-prioriteringer fremover, enn hva man evner i UiOs 

IT-organisasjon per i dag.  

9.2 Hvorfor ikke (mer) komplett samordning med en gang? 

En sterkere samordning enn modell 1 (Tilpasset), altså modell 2 (Felles), vil kreve en 

modenhet i organisasjonen (både i IT-virksomheten og UiO for øvrig) som ikke er til stede 

i tilstrekkelig grad i dag. Videre vil alternativ 2 kreve en tillit til at den nye organisasjonen 

evner å fange opp, vektlegge, prioritere og svare på brukernes ulike behov.  

Dersom omfattende organisatoriske grep gjennomføres og den nye organisasjonen ikke 

skulle lykkes i å vinne tillit i organisasjonen, er risikoen tilstede for at UiO svekker sin 

evne til å bruke IT som strategisk drivkraft for fremragende forskning og utdanning. Dette 

har man sett i andre tilfeller med fullstendige samordninger ved andre universitet, der 

særlig spydspissmiljøer har blitt skadelidende. Et slikt scenario vil i så fall være i strid med 

prosjektets formål. Kort oppsummert kan gevinstpotensialet være større i alternativ 2 

(Felles), men risikoen og omstillingskostnadene vurderes å være for høye. 

9.3 Hva er suksessfaktorene i anbefalt løsning? 

Dagens IT-organisasjon i USIT, lokal IT hos fakultet, museum og UB og IT-virksomhet 

hos Avdeling for Studieadministrasjon og Eiendomsavdelingen, tilbyr en rekke tekno-

logiske løsninger som bedrer og muliggjør studenters og ansattes hverdag, men behovet 

for IT-tjenester er tilnærmet uuttømmelig.  

Distribuerte beslutningslinjer og tunge beslutningsprosesser svekker UiOs evne til å se 

sammenheng mellom ulike behov i organisasjonen og agere på dem med den gjennom-

føringskraften som trengs for dagens og morgendagens universitet. I dette ligger en 

erkjennelse om at verken USIT eller lokal IT, med de rammebetingelser de har i dag, er 

rustet for så omfattende endringer som endringene IT medfører i fagene og fagenes 

innhold og organisering. Endringene som IT i forskning og utdanning åpner for, og som 

vokser og tvinger seg frem, vil kreve en IT-organisasjon med høy kompetanse og 

omstillingsevne. 

For at en organisasjon etter modellen i alternativ 1 (Tilpasset) skal lykkes med å ta ut mest 

mulig av gevinstpotensialet og samtidig ha akseptabel risiko, må det antallet årsverk (hele 

USIT + store deler av lokal-IT + eventuelt andre) som skal utgjøre UiO:IT ha et tilstrekke-

lig omfang til å kunne sannsynliggjøre effekter og gevinster. Hoveddelen av dagens basis 

IT-tjenester bør være en del av tjenestetilbudet i UiO:IT, tilbys på tvers av hele UiO, og 

dermed vil det organisatoriske ansvaret for disse tjenestene ikke ligger hos fakulteter og 

enheter. Klientdrift, AV og en felles brukerstøtte (ServiceDesk) er typiske eksempler på 

slike tjenester. I beskrivelsen av alternativ 1 (Tilpasset) er det definert mulige kriterier for 

disse vurderingene, jf, pkt. 7.2. Disse kriteriene bør være retningsgivende for hvilke 

tjenester som skal inngå i UiO:IT. 
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Innenfor andre typer tjenester, som krever tilpasning, ivaretar spesielle behov, eller som 

er tett knyttet til fagutøvelsen, kan det være opp til det enkelte fakultet eller enhet, om 

disse beholdes lokalt eller organiseres i UiO:IT.  

Vurderingen er at alternativ 1 (Tilpasset) innebærer et viktig og riktig steg i retning av å ta 

grep som gir rom for effektivisering av basis-IT og etablere fellesløsninger, som igjen vil 

kunne utløse gevinster. Det forutsettes at gevinstene, uansett form (årsverk, tjenester eller 

finansielt), skal komme forskning og undervisning til gode.  

Alternativ 1 (Tilpasset) vil kunne bevare tilstrekkelig av det som er meget godt i dagens IT-

organisasjon ved at spesielle støttetjenester, som er tett integrert i den faglige virksom-

heten, kan videreføres på fakulteter og enheter. Samtidig vil betydelige deler av dagens IT-

ansatte samles i en ny felles organisasjon som både kan ha en helhetlig tilnærming til 

organisasjonens behov, samt endre seg for å kunne levere tjenester som krever 

spisskompetanse.  

Prosessen frem mot en avklaring av oppgavedelingen vil bli krevende, og et vellykket alter-

nativ 1 forutsetter at fakultetene og UiO:IT sammen kommer frem til en hensiktsmessig 

ressursallokering mellom fagnær IT på enhetsnivå og relevante tjenester for alle ansatte. 

Formålet er å skape et bedre tjenestetilbud innen forskning og utdanning.  

Endelig oppgavefordeling, organisasjonskart, styringslinjer, arbeidsprosesser og struktur-

er for kompetanseutvikling vil bli konkretisert i oppfølgende arbeid etter beslutning om 

organisasjonsmodell.  

Dagens IT-organisasjon, med sterke og gode IT-faglige miljøer som har en enorm bredde 

og dybde med tanke på kompetanse og erfaring, gir oss de aller beste forutsetninger til å 

sikre at UiOs IT-virksomhet også i fremtiden styrker UiOs posisjon som et internasjonalt 

ledende universitet for fremragende forskning og utdanning.  

Men, det er behov for å fjerne mest mulig av etablerte skillelinjer mellom «sentral og 

lokal», «oss og dem», og skape noe nytt i et felles «vi», der behovene i forskning og 

utdanning er styrende. Det er dette UiO:IT skal innebære og representere, og som vi har 

tro på at det er mulig å få til i fellesskap. I dette fellesskapet vil det være ekstremt viktig 

med entusiasme, motivasjon og ansvarsfølelse for å lykkes med å levere IT best mulig ved 

universitetet. 

Alternativene er vurdert i et langsiktig perspektiv og det legges til grunn at gjennom-

føringen av nødvendige endringer kan gjøres stegvis. Et riktig første steg er etablering av 

UiO:IT som en felles IT-organisasjon for UiO, kombinert med en tilpasset løsning for det 

enkelte fakultet og den enkelte enhet med en vurdering av hvilke IT-funksjoner som 

håndteres av en felles IT-organisasjon og hvilke som håndteres av fakultetet eller enheten 

selv.  

I denne modellen kan denne fordelingen også utvikles og tilpasses over tid, slik at den er 

mest mulig hensiktsmessig med tanke på utvikling av teknologi, brukerbehov, faglige 
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behov fra de enkelte fakulteter og enheter og krav til effektivitet. På denne måten er 

anbefalingen å betrakte som et veivalg for UiOs IT-virksomhet snarere enn en endelig 

vurdering av en tilstand der alternativet er innført. 

10. Videre arbeid 

I denne rapporten er det fremlagt og vurdert fire forslag til modeller for organisering av 

UiOs IT-organisasjon på et overordnet nivå. Alternativ 1 Tilpasset anbefales som organi-

sasjonsmodell for IT-organisasjonen ved UiO.  

Formålet med dette prosjektets arbeid har vært å utvikle en IT-virksomhet, hvis 

organisering, arbeidsprosesser og kompetanse styrker UiOs posisjon som et internasjonalt 

ledende universitet for fremragende forskning og utdanning. IT-virksomheten skal levere 

høy kvalitet, være fagnær, tilpasningsdyktig og effektiv. Dette vil også være styrende for 

det videre arbeidet med organisasjonsutvikling av IT-organisasjonen. Det er en tydelig 

ambisjon at arbeidet skal resultere i at UiO fortsetter å være i front innenfor digitalisering 

og gode IT-tjenester i UH-sektoren i Norge, til beste for UiOs ansatte og studenter. 

Videre detaljering av interne organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling hos den 

kommende nye felles IT-organisasjonen krever videre organisasjonsutviklingsarbeid. Det 

vil være nødvendig med involvering av ledere og medarbeidere som omfattes av 

endringene, og hovedavtalens krav til informasjon, drøfting og forhandling mellom tillits-

valgte og arbeidsgiver skal følges. 

I det videre arbeidet vil det først bli arbeidet med en detaljering av modellen, hvor 

løsningsforslag for organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling vil bli utarbeidet i dialog 

med fakulteter og enheter. Ett utgangspunkt for dette arbeidet vil være kriteriene for 

hvilke IT-funksjoner og deler av lokal-IT som skal inngå i en felles IT-organisasjon, jfr 

rapportens kap 7.2: 

 Er IT-funksjonen/fag-/kompetanseområdet relevant for en eller flere andre 

enheter? 

 Vil gjenværende lokal IT organisasjon være av en tilstrekkelig størrelse/over en 

viss kritisk masse for å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet/ikke være for 

sårbart? 

 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som er definert som basis-IT inngår i 

UiO:IT 

 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan gi stordriftsfordeler inngår i 

UiO:IT  

 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan tilgjengeliggjøre relevant 

kompetanse for de som ikke har det i dag, vurderes enten til å inngå i UiO:IT eller 

at det etableres forpliktende samarbeids-/nettverksstrukturer for kompetanse-

deling/-heving hos andre 

 

Grensegangen om hvilke oppgaver som skal løses av en felles IT-organisasjon og hvilke 

oppgaver som skal løses av fakultet/enheter, vil i tillegg ta utgangspunkt i skissert 
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oppgaveløsning og tilbakemeldinger fra dialogmøtene med fakulteter og enheter, jfr 

rapportens vedlegg 4 med beskrivelser av alternative organisasjonsmodeller og vedlegg 2 

med oppsummering av dialogmøter med enhetene.  

I arbeidet med organisasjonsstrukturer og oppgaveløsning vil representanter for 

medarbeidere innenfor de ulike ansvars- og funksjonsområdene involveres gjennom 

eksempelvis arbeidsgrupper. I dette arbeidet vil det være en særlig oppmerksomhet 

knyttet til utviklingsmuligheter for medarbeidere innenfor fagnær IT, da det pågår og 

forventes endringer knyttet til standardisering, automatisering og endring av oppgaver 

innenfor basis-IT, jfr rapportens kap 5.5. Utarbeidede forslag vil bli diskutert med 

fakulteter og enheter, justert og til sist fremlagt til beslutning. Det vil være en målsetting 

at oppgavefordeling og organisasjonsstrukturer er besluttet til sommeren 2021 og at 

implementering av organisasjonsmodell er ferdigstilt til årsskiftet 21/22. Det vil 

gjennomføres en prosess for å fastsette underliggende nivå i UiO:IT, utarbeidelse av 

funksjons- og bemanningsplan og innplassering av medarbeidere og ledere. Ved ferdigstilt 

implementering vil organisering, innplassering av medarbeidere og ledere være på plass. 

Det er en intensjon at oppgavefordeling og organisasjonsstruktur som legges fram til 

beslutning, skal være et omforent forslag som det er enighet om. Dersom det ikke skulle 

oppnås enighet mellom fakulteter og enheter og universitetsdirektøren, vil saken følge 

ordinær beslutningsstruktur og beslutningslinjer ved UiO. I workshops med fag- og 

enhetsgrupper samt i gjennomførte dialogmøter med alle fakulteter og enheter, er det 

kommet tydelig fram at det er enighet og oppslutning om behovet for bl.a. tettere 

samhandling og kompetanseutvikling for å sikre en framtidsrettet IT-organisasjon for alle 

ansatte, studenter og enheter ved UiO.  

Det er ingen enheter som har foretrukket alternativ 0 Uendret. Alternativ 1 Tilpasset gir 

således et godt utgangspunkt og fundament for å få til en omforent og god løsning for UiO. 

Dette er en organisasjonsmodell hvor det skal tas hensyn til lokale forhold og 

heterogenitet ved fakulteter og enheter ved UiO. 

Det videre arbeidet vil gjøres i tett dialog med de ansatte, ledere og tillitsvalgte. I tillegg vil 

plan for det videre arbeidet, herunder forslag til prosess for inkludering av lokale IDF, bli 

drøftet med de hovedtillitsvalgte før denne besluttes.  

I alternativ 1 Tilpasset inngår etablering av en felles ServiceDesk for alle UiOs ansatte og 

studenter. I forbindelse med koronasituasjonen som oppstod i mars 2020, ble det 

opprettet en midlertidig felles Helpdesk som en frivillig samarbeidsløsning ved UiO. Det 

har vist seg å være et stort behov for brukerstøtte og kompetanseheving spesielt innenfor 

utdanningsfeltet og for hjemmekontorløsninger. Det påbegynte utviklingsarbeidet i 

Helpdesken og erfaringer fra den midlertidige løsningen, vil være en del av 

vurderingsgrunnlaget i arbeidet med organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling ved 

etableringen av ServiceDesk. 

Selve omorganiseringsprosessen skal ikke ha noen budsjettmessige konsekvenser. Dersom 

IT-ressurser, som årsverk, flyttes fra enheter til en felles IT-organisasjon, må økonomiske 
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midler følge med ressursen som flyttes. Det presiseres at det ikke er en målsetting å 

redusere samlede ressurser eller årsverk ved etablering av en felles IT-organisasjon og at 

endringene ikke vil medføre oppsigelser. 

Den anbefalte modellen vil i hovedsak innebære at medarbeidere som blir en del av den 

nye felles IT-organisasjonen, vil ha geografisk tilknytning som i dag. Dette betyr at de 

fleste vil beholde samme fysisk arbeidsplass som i dag, og at UiOs ansatte og studenter vil 

ha omtrent samme fysiske tilgang til IT-ansatte som i dag. Det kan imidlertid bli noen 

endringer dersom det vurderes som hensiktsmessig å samle brukerstøtte i områder, 

nærmere tilknyttet andre tjenester som bibliotek mv. Forslag om eventuelt slike 

endringer, vil utredes i detaljeringsfasen og vil foreslås etter vurderinger og dialog med 

enhetene. 

I løpet av prosjektets arbeid oppstod korona-pandemien. ITs betydning, behovet for en 

digital transformasjon og mulighetene IT gir for et fremtidsrettet universitet, har fått en 

økt oppmerksomhet, viktighet og praktisk relevans. Det har blitt enda tydeligere at UiO 

trenger å spre IT-kompetansen og sørge for samhandling slik at alle enheter, ansatte og 

studenter kan få muligheter til å benytte seg av UiOs samlede IT-kunnskap og -tjenester. 

En ny organisering av UiOs IT-organisasjon vil tilrettelegge bedre for dette.    

Det anbefales at forslag om etablering av en ny felles IT-organisasjon i samsvar med 

anbefalt organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset, legges fram for universitetsstyret til 

beslutning 9. februar 2021. Implementering av ny modell foreslås gjennomført fra 

1.1.2022. 

11. Vedlegg 1: Deltagere i prosjektet  

Styrings- og prosjektgruppen er bredt sammensatt med deltagere fra UiOs enheter samt 

en representant for Studentparlamentet i styringsgruppen. Styringsgruppen ledes av 

universitetsdirektør og oppdragseier Arne Benjaminsen og øvrige deltagere er: 

 Lars Oftedal, IT-direktør og prosjekteier 

 Frode Helland, dekan, HF 

 Unn-Hilde Grasmo-Wendler, fakultetsdirektør, MED 

 Jo Døhl, fakultetsdirektør, MN 

 Sten Runar Ludvigsen, dekan, UV 

 Live Rasmussen, leder Realfagsbiblioteket, UB 

 Bjørn Høyland, professor, Institutt for statsvitenskap, SV 

 Karl Kallhovd, assisterende museumsdirektør, KHM 

 Benedicte Rustad, fakultetsdirektør, JUS 

 Irene Sandlie, personaldirektør, Avdeling for personalstøtte 

 Vemund H. Jernsletten, Studentparlamentet.  

Prosjektgruppen ledes av Lill R. Mardal, stabsdirektør hos USIT og øvrige deltagere er: 

 Kristin Skar, fakultær IT-leder, MN og IT-leder på IFI 
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 Gard O Sundby Thomassen, underdirektør, IT i forskning, USIT 

 Mari Anne Ramstad, seksjonssjef Fakultetsadministrasjonen, fung. IT-leder, SV 

 Petter Bjørbæk, seksjonssjef, Seksjon for nettdrift, ITI, USIT (gikk ut av prosjektet 

i september 2019) 

 Tor Inge Rosvoll, seksjonssjef, IT-seksjonen, JUS 

 Lars Bergseth-Hasle, senioringeniør, Seksjon for digitale tjenester, LOS 

 Linda Teigland Helgesen, administrasjonssjef, Institutt for medisinske basalfag, 

MED (gikk ut av prosjektet i august 2020) 

 Shanthan Navaratnam, seksjonssjef, IT-seksjonen, ODONT 

 Olav Hamran, seksjonssjef, Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi 

og universitetsvitenskap, KHM (erstattet Ingrid Louise Flatval, seksjonssjef, 

Seksjon for samlingsforvaltning, KHM fra april 2020).  

 

Prosjektets sekretariat/kjernegruppe består av: 

 

 Liv-Marit Davidsen, seniorrådgiver HR, USIT 

 Gyda Kjekshus, seniorrådgiver kommunikasjon, USIT 

 Erna Årsetøy, seniorrådgiver økonomi, USIT 

 Even Neeb, konsulent, Moment 

 Christoffer Wenaas, konsulent, Moment  

 

12. Vedlegg 2: Oppsummering av dialogmøter med enheter 

Se eget dokument vedlagt 

13. Vedlegg 3: Risikovurdering av alternative modeller 

Se eget dokument vedlagt 

14. Vedlegg 4: Beskrivelse av alternative 

organisasjonsmodeller (inkl oppgavefordeling) 

Se eget dokument vedlagt 
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Vedlegg 2: Oppsummering av dialogmøter med enheter 
Oppsummering fra dialogmøter (pr. 19.11.20) 

Dette vedlegget inneholder en aggregert oppsummering av innspillene som fremkom i de 17 

dialogmøtene som ble gjennomført med enheter og fakulteter i oktober 2020. En detaljert 

oppsummering fra hvert av dialogmøtene ligger åpent på prosjektets hjemmesider. 

Nedenfor følger en tabell hvor det oppsummeres hvilke tjenester enhetene ønsker å motta 

enten fra en felles IT-organisasjon eller fra USIT. I tillegg er det gjort en vurdering av hvilken 

modell enhetene overordnet ser ut til å foretrekke (basert på tilbakemeldinger i 

dialogmøtene).   

Fak./enh. 

Foretrukket 

alternativ* 

Ønskede tjenester å motta fra UiO:IT/USIT 

UV 1 

• Lokal IT-drift 

• Student-IT 

• Fysisk tilstedeværelse 

• I laber/spesialisert IT; tjenestetilbud innen infrastruktur, integrasjon, software og drift 

av applikasjoner  

TF 0+/1 

• Rådgivende innovativ støtte i utdanning og forskning 

• Opplæring innovasjon/rådgivning/ lederstøtte i AV/IT linjen 

• Overvåkning av AV-utstyr 

• Oppfølging/innkjøp av skrivere/MFPer 

• Utvikling av utstyrsregister for AV/IT lokalt og på tvers av enhetene 

OD 0+/1 

• Sentrale løsninger der det er mulig 

• Medisinsk utstyr 

• Vitenskapelig utstyr og lab.-utstyr 

• Løsninger for sensitive data 

JUS 0+/1 

• Et større IT-miljø samlet og tilgjengelig i sentrum 

• Tilgjengelighet, responstid, serviceinnstilling og kompetent tjeneste er viktigere enn 

fysisk tilstedeværelsen/den spesifikke personen som kan hjelpe  

• Fjernstyrt digital IT-støtte 

• Standardisering av utstyr, PC, AV etc  

• Bruk/drift av arrangement-arealer i sentrum 

HF 1 

• Student-IT 

• Felles AV 

• Lab-drift og lab-støtte 

MED 0+ 

• Helt grunnleggende basis IT-tjenester 

• Tjenestene det er hensiktsmessig å kjøpe av UiO:IT 

• Ressurser fra UiO:IT til innleie ved spesielle behov. Felles ressurs-pool for mindre og 

sårbare miljøer  

• Delte stillinger mellom MED og UiO:IT 

• Spesialistkompetanse, eks. liten stillingsandel/kort periode  

• Vedr. undervisnings-IT; MED bygger opp servere fra bunnen av, UiO:IT kunne overtatt 

drift. 

LOS/EA 1/2 • Helpdesk/ servicedesk-tjenester 
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UB 0+/1 

• IT-støtte for ansatte 

• Kontormaskiner og standard windowsoppsett 

• Implementering av autopilot 

MN 0+/1 

• Deler av Basis IT 

• Deler av administrativ IT 

• Deler av undervisnings-IT 

KHM 0+/1 

• Basis-IT 

• Underliggende tjenester og fellestjenester eks infrastruktur, plattformer, databaser, 

maskinlæring, bildegjenkjenning etc. 

NHM 1 

• Basis-IT 

• Formidling, arrangementer og utstillinger 

• Store lagringsfasiliteter og tungregning 

SV 2 • Mest mulig felles 

LOS/ 

St.adm 
1/2 

• Vanskelig å se per detaljnivå i modellene nå  

USIT 1/2 
 

*) Foretrukket alternativ er en vurdering som er gjort av prosjektet basert på de samlede 

innspillene fra fakultetet/enheten i dialogmøtet og gjennom dokumentasjonen fra 

dialogmøtet 
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Nedenfor følger en tabell hvor det oppsummeres hva de ulike fakultetene og enhetene ønsker å motta fra UiO:IT, løse lokalt, tilby til andre fakulteter og 

enheter, og innspill til grenseflaten mellom UiO:IT og det enkelte fakultet og enheten innenfor alternativ 1 (Tilpasset) 

Alt 1 Motta fra UiO:IT Løse lokalt Tilby andre Grenseflater 

UV 

• Lokal IT-drift 

• Student-IT  

• Fysisk tilstedeværelse 

• I laber/spesialisert IT; tjenestetilbud 
innen infrastruktur, integrasjon, 
software og drift av applikasjoner  

• Lokal spesialisert IT (laber) 
 

• Grenseflater laber/spesialisert IT og UiO:IT  

• IT-drift lokalt og UiO:IT 

• IT og personlig oppfølging i hverdagen 

• Kontaktstruktur med jevnlige møter/faste 
møtepunkter 

• Kontaktpersoner (KAM) for fagfelt 

TF 

• Rådgivende innovativ støtte i 
utdanning og forskning 

• Opplæring innovasjon/rådgivning/ 
lederstøtte i AV/IT linjen 

• Overvåkning av AV-utstyr 
Oppfølging/innkjøp av 
skrivere/MFPer 

• Utvikling av utstyrsregister for AV/IT 
lokalt og på tvers av enhetene 

• Lokal tilstedeværelse 

• Lokal IT deltagende i 
forskning og undervisning 

 
• UiO:IT tettere knyttet til faglig ledelse 

lokalt 

• Jevnlige møter linjeledere i UiO:IT 
linjeledere for IT/AV og andre 

• Lokal ledelse ivaretar lederfunksjonene for 
lokale AV/IT-ressurser 

OD 

• Sentrale løsninger der det er mulig 

• Medisinsk utstyr 

• Vitenskapelig utstyr og lab.-utstyr 

• Løsninger for sensitive data 

• Fagnært eller 
virksomhetskritisk ved 
klinikkene, eks PACS, 
PAD/CAM, EPJ 

• Fysisk tilgjengelig lokal IT-
støtte 

   • Bygge videre på faste dialogmøter, 
serviceavtaler 

JUS 

• Et større IT-miljø samlet og tilgjengelig 
i sentrum 

• Tilgjengelighet, responstid, 
serviceinnstilling og kompetent 
tjeneste er viktigere enn fysisk 
tilstedeværelsen/den spesifikke 
personen som kan hjelpe  

• Fjernstyrt digital IT-støtte 

• Fysisk PC-støtte 

• Fysisk lokal støtte til digital 
undervisning 

• Lokalt samarbeid med 
KHM, EA, Biblioteket 
om fysisk brukerstøtte 
og lokal arr-støtte 

• Avansert undervisnings-IT krever 
samarbeid med andre 
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• Standardisering av utstyr, PC, AV etc  

• Bruk/drift av arrangement-arealer i 
sentrum 

HF 

• Student-IT 

• Felles AV 

• Lab-drift og lab-støtte 

• Færrest mulig • HF:Studio kan være 
aktuelt for undervisere 
ved andre enheter 

• Virksomhetens behov må gå igjennom linja 

• Må ha bestillerkompetanse på tjenester fra 
UiO:IT  

• Sikrer vi nærhet til brukerne. UiO:IT vil ha 
begrenset kunnskap om lokale forhold. 

• Korona-erfaringer viser mer behov for 
brukerstøtte 

MED 

• Helt grunnleggende basis IT-tjenester 

• Tjenestene det er hensiktsmessig å 
kjøpe av UiO:IT 

• Ressurser fra UiO:IT til innleie ved 
spesielle behov. Felles ressurs-pool 
som mindre og mer sårbare miljøer 
kan benytte 

• Delte stillinger mellom MED og UiO:IT 

• Spesialistkompetanse, eks. liten 
stillingsandel/kort periode  

• Vedr. undervisnings-IT; MED bygger 
opp servere fra bunnen av, de kunne 
ønske at IT-organisasjonen kunne 
bidra/evnt overta drift. 

• Alle IT-tjenester som leveres 
på toppen av helt 
grunnleggende tjenester fra 
UiO:IT. 

• IT-tjenester i 
tilknytning til 
teknologiske 
kjernefasiliter som 
organisatorisk er lagt 
under MED 

• Tilbud om 
bioinformatiske og 
statistiske IT-
tjenester som er 
organisert i 
kjernefasiliteter 

• Forstår modell 1 som en frihet for 

fakultetene til å velge løsninger som passer 

best for seg, helt fra modell 0 til modell 2 

• Stort potensiale for å samarbeide enda 

bedre mellom MED og en felles IT-

organisasjon (USIT eller UiO:IT). Dette kan 

også inkludere organisatoriske justeringer. 

• MED er bekymret om de vil gi mer inn i 

fellesløsninger enn det de får tilbake 

LOS/EA 

• Helpdesk/ servicedesk-tjenester • Ett årsverk i øvrig IT. Fortsatt 
behov for å ha denne 
ressursen hos EA, men kan 
også fungere med en felles 
organisering  

 
• Fortsette rolledelingen og ansvarsfordeling 

EA og USIT som fungerer bra i dag 

• Samarbeidsmøter og kontaktpersoner i 
USIT  
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UB 

• IT-støtte for ansatte 

• Kontormaskiner og standard 
windowsoppsett 

• Implementering av autopilot 

• De systemene og verktøyene 
som UB er eier selv 

• Brukerstøtte til ansatte 

• Serviceposisjon overfor 
studenter og ansatte, 
for eksempel at UBs 
lokaler kan brukes til 
IT-tjenester 
(helpdesk/servicedesk) 

• UB har felles interesse 
med UiO:IT om en 
profesjonell front-end 
tjeneste. UB har lokaler 
på alle campus-siter.  

• Fysisk student-IT-støtte 
samlokalisert med 
bibliotek 

• Fange opp ønsker/behov begge veier som i 
dag er litt uoversiktlig/noe tilfeldig 

• Tydelig samarbeid/grensesnitt om innkjøp 
med UiO:IT 

MN 

• Deler av Basis IT 

• Deler av administrativ IT 

• Deler av undervisnings-IT 

• Ressurser knyttet til 
forskning og undervisning 
som ligger tett opp mot 
brukerne 

  

KHM 

• Basis-IT 

• Underliggende tjenester og 
fellestjenester eks infrastruktur, 
plattformer, databaser, maskinlæring, 
bildegjenkjenning etc. 

• Museums-IT 

• Rask støtte til feltarbeid, 
andre aktivieter der rask 
respons er viktig, ha med IT 
ut i felt, innkjøp av 
spesialutstyr. 

• GIS-miljøet • Samarbeid om infrastruktur under 
tjenester som KHM legger oppå dette, som 
for GIS-tjenester. 

• Årlige dialogmøter er nyttig og noe KHM 
ønsker å fortsette med 
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NHM 

• Basis-IT 

• Formidling, arrangementer og 
utstillinger 

• Store lagringsfasiliteter og tungregning 

• Databaser, collection 
management systems. Kan 
også gjøres i samarbeid med 
USIT og KHM, men dette er 
noe NHM i dag har selv 

 • Mulig å kjøpe tjenester eksternt og at dette 
integreres mot tjenester fra USIT 

• Tilgang til og informasjon om tjenester de 
andre enheter/fakulteter har 

• En person som har fokus på hvordan man 
bruker IT strategisk i NHM 

• Få IT til å bli en strategisk del av lokal 
ledelse ved NHM selv om IT overføres til 
UiO:IT 

• Samarbeid med UB i dag rundt Open 
Science 

• Forum for forskningsdekaner 

• Elektronisk labournal på medisin som kan 
være interessant for NHMs laber også 

SV 
• Mest mulig • Laboratorievirksomhet på 

psykologisk institutt 

  

LOS/St.adm 

• Vanskelig å se per detaljnivå i 
modellene nå.  

  • Grenseoppganger knyttet til UiO:IT, 
studieadministrasjon lokalt, samarbeid om 
TP, samarbeid om kanvasintegrasjonen, 
digital eksamen, IT-BOTT 

 

Nedenfor følger en tabell hvor det oppsummeres hva de ulike fakultetene og enhetene ønsker å løse i egen enhet/fakultet i alternativ 2 (Felles) 

Alt 2 Løse lokalt 

UV • Lokal spesialisert IT (laber) 

TF • Rådgivning, innovasjon og samhandling med vitenskapelig personale 

OD • Fagnært eller virksomhetskritisk, knyttet til klinikkene, eks beholde systemene PACS, PAD/CAM, EPJ 

JUS - 

HF 

• Humanistiske hub-noder 

• Samarbeid med UB om digital humaniora 

• Lab’er som krever mer IT-kompetanse  

• Forbedring av fagnær IT, men hvordan sikrer vi nærhet til brukerne? 
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MED 
• MedFak mener det er mye som vil måtte falle inn under denne kategorien dersom alternativ 2 skal realiseres. 

• Tjenester som i dag er definert som «øvrig IT», tjenester som er tilpasset tett samarbeid og samlokasjon med OUS 

• MED er bekymret for om strategiske og viktige beslutninger som berører fakultetet vil tas utenfor fakultetet i modell 2 

LOS/EA • Ett årsverk øvrig IT. Fortsatt behov for å ha dette lokalt, men kan også fungere med en felles organisering 

UB • De systemene og verktøyene som UB er eier selv 

MN • Se alt 1 

KHM • Se alt 1 

NHM • Se alt 1 

SV • Laboratorievirksomhet på psykologisk institutt 

LOS/St.adm - 

 

Nedenfor følger en tabell hvor det oppsummeres fakultetene og enhetene sine innspill til etableringen av en felles Helpdesk i alternativ 0+ (Samarbeid) 

Alt 0+ Helpdesk 

UV 

• Høyere kompetanse blant brukere 

• Mer lokal/sentral-blanding/miks i tjenesteutvikling. Eks digitale disputaser. 

• Robust nok til å håndtere akuttutfordringer 

• Viktig med en tydelig IT-org. og dette er ikke løsbart i denne modellen. Ansvaret må ikke pulveriseres i en løsning der sentral og lokal helpdesk skal 
samarbeide. 

TF 

• Teknisk brukerstøtte for IT/AV-utstyr 

• Brukerstøtte til skrivere/MFP 

• Helpdesk UiO må relateres til tjenestene og kursene som LINK gir, slik at det er et tydelig og oversiktlig ansvar og arbeidsfordeling mellom dem 

• Utvikle/ha ansvar for å arrangere (digitale) kurs for software (programspesifikke kurs som Office-pakken og andre samhandlingsverktøy (OneDrive, 
Dropbox etc.)) 

OD 

• En felles helpdesk/servicedesk for alle typer henvendelser vil være veldig hensiktsmessig 

• OD kan bidra med ressurser og kompetanse  

• Brukerstøtte kan leveres digitalt fra sentrale funksjoner 

• Behov for lokal, fysisk og rask IT-støtte for studentene som er knyttet til klinikk  

JUS 
• Tilgjengelighet, responstid, serviceinnstilling og kompetent tjeneste er viktigere enn fysisk tilstedeværelsen/ spesifikke personen som kan hjelpe  

• Fjernstyrt digital IT-støtte fungerer godt 
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• Gode erfaringer med Fakultets-helpdesk. Være en del av en felles helpdesk og et større miljø for fag og kompetanseutvikling vil være bra for IT-
ansatte 

• JUS ser at JUS ikke klarer å løfte seg på IT i forsking alene, her vil felles miljøer kunne bidra 

HF 

• Student-IT 

• Felles AV 

• HF dekker 1 ÅV i Houston i dag, som kan videreføres 

MED 

• Denne løsningen vil gi god fleksibilitet for MED, med fokus på å videreutvikle samarbeidet med USIT. MED ønsker å standardisere og samarbeide 
med resten av UiO, og samtidig ha handlefrihet lokalt. Hvis det er en løsning som ikke passer MED kan vi gjøre nødvendige endringer og 
tilpasninger uten å spørre om lov. 

• I dette alternativet vil vi også kunne gjøre effektiviseringer og tilpasninger i IT-organiseringen innen MED (mellom instituttene) 

• Det at dagens IT-organisasjon har levert så godt siste 6 mnd, gjør at de mener at den løsningen vil fungere bra videre også 

• Eks fra helpdesk i dag; Når henvendelser som kommer inn som handler om MED sine løsninger, så må MED sin ressurs i helpdesken løse dette. Da 
gir felles helpdesk liten gevinst. 

LOS/EA 
• Gode systemer for innmelding, tilbakemelding og tracking av henvendelser 

• Effektiv hjelp med tilganger, nye innmeldinger, brukernavn/passord osv.  

• Lokal IT fra USIT som i dag gir en helpdesk som er tett på organisasjonen  

UB 
• UB som en del av en felles Helpdesk, som en 2., 3., 4. linje. Strukturere forholdet mellom UB, Houston/helpdesk og DSC. 
• UB som fysisk lokalisering for fysisk HelpDesk 

MN - 

KHM - 

NHM • Lokal IT som vi kan kontakte vedr. adminrettigheter, dagligdagse ting 

SV • Fullverdig brukerstøtte som dekker alt. Må ivareta fysisk tilstedeværelse, samling av ressurser i SV og HF for eksempel, og helpdesknoder. 

LOS/St.adm • Se oppsummering fra dialogmøte for utfyllende erfaringer knyttet til helpdesk fra LOS St.adm. 

 

Nedenfor følger en tabell hvor andre innspill fra de ulike fakultetene og enhetene oppsummeres 

 Annet 

UV 

• Fysisk nærhet, rask tilgjengelighet fra IT er viktig - men det er kostnadskrevende 

• Det viktigste er ivaretakelse av fagnær IT, tilgjengelighet i hverdagen 

• Vi mangler en organisatorisk kapasitet som kan håndtere IT i utdanning. Avklare roller, ansvar og oppgaver mellom UiO:IT, LINK, SADM og 
enhetene innen IT i utdanning er viktig. 

• Ta med oss måten å jobbe på og endre ting på fra Covid-19 situasjonen. Forventning om å komme i gang med noen endringer allerede på nyåret. 
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• Lokalt utviklede tjenester skal driftes over tid. Dette koster penger. Hvem skal betale for denne driften over tid? 

TF 

• Fullt mulig med standardisering i dagens modell og 0+ 

• Økt sentralisering og standardisering kan virke hemmende på gode lokale ideer og initiativ som springer ut av lokalmiljøer 

• Skal UiO IT ta over investeringer for IT og AV, eller om dette er noe fakultetene/enhetene skal bekoste selv i tillegg til å kjøpe inn lokal IT- og AV-
støtte fra UiO-IT? Utformingen av undervisningsrom er i noen tilfeller for kostnadskrevende for enhetene i forhold til USIT sine standarder. 

OD 

• Utfordring for modell 1 dersom de store fakultetene (MED og MN) velger å beholde mye IT-kompetanse lokalt, som kunne hatt stor verdi for 
andre 

• Ønsker at MedFak skal øke bruken felles undervisningssystemer siden studenter ved OD og MED har felles undervisning i starten av studiet 

• Ønsker å ha tilgang til IT-kompetanse fra MedFak og MN på lab og utstyr 

• Samarbeid mellom lokale forskere og IT i forskning i sentral IT-org (USIT/UiO:IT) bør utvikles videre  

• IT-folk som jobber med ulike systemer og oppgaver vil bli utfordrende å fordele ved en organisasjonsendring  

• OD er opptatt av rekruttering og utvikling av gode IT-folk, fordel med et større IT-fagmiljø 

JUS 

• JUS trenger styrking på mer avansert IT til forsking, eks maskinlæring, programmerer til CELL 

• JUS samarbeider med andre fagmiljøer om avansert IT, som NTNU 

• JUS har mest behov for enkel IT-støtte (80% av henvendelsene til en Helpdesk vil handle om at PCen ikke virker) 

• Innovasjonen og endring bør skje gradvis og lokalt, på samme måte som innføring av opptak av undervisning, la de som er ivrige drive på, og så vil 
resten komme med når de ser at det fungerer. 

• JUS har satset på IT over mange år og fått gode resultater (digital eksamen, opptak av undervisning, digital undervisning). Felles organisering kan 
redusere viljen hos enhetene til å bruke ressurser på IT. 

• Har en IT-organisasjon som fungerer godt, og er redde for å miste den dersom det endres 

• Det er krevende med lite standardiserte løsninger, for eksempel innenfor AV. En felles organisasjon i sentrum vil kunne øke standardiseringen 
lokalt her. 

HF 

• LINK og UB er viktige samarbeidspartnere og grensesnitt for HF 

• Lokal tilstedeværelse vil være viktig, uansett organisatorisk tilhørighet  

• Unngå ansvarspulverisering 

• HF spiller inn varianter/justeringer av de etablerte modellene, som for eksempel at alle studenter benytter felles helpdesk, og å dele stillinger 
mellom IT som blir igjen på fakultet og UiO:IT 

• Målet med å gå fra HelpDesk til ServiceDesk at er at de du kontakter skal ta eierskap over brukerproblemet, ikke nødvendigvis løse det. Men sørge 
for at det blir løst og lære det til neste gang. 

MED 
• En modell 1 med full valgfrihet vil være den ønskelige fra MedFak. MedFak vil da sannsynligvis ønske å beholde mye (tilnærmet like mye som i 

dag) lokalt 

• MED er usikker på om man klarer å standardisere basis IT (pga ulike brukerbehov) 

V-sak 4 - side 76 av 181



10 
 

• MED er usikker på hvordan UiO:IT skal håndtere ulike forventinger og krav til servicenivå, for eksempel til responstid. Usikkert om man for 
eksempel kan kjøpe en høyere servicegrad. MED er redd for at den gode service de har bygget opp gjennom satsning på IT, ikke vil bli innfridd i 
like stor grad fra en felles IT-organisasjon.  

• Det som er viktig for MED er hvem som gjør de viktige prioriteringene innenfor IT. Det er ikke gitt at UiO:IT vil prioritere likt som MED. Hvis MED 
skal gi fra seg denne innflytelsen må de se tydelig hvilke gevinster som det vil gi for dem. 

• Mye usikkerhet ute i IT-organisasjonen 

• Mange av de problemstillingene som ønskes løst kan også løses uten organisatoriske endringer, for eksempel gjennom samarbeid, prosesser etc 

• Innspill; gå mer gradvis til verks med endringene, for eksempel starte med de fakultetene som har størst behov for endring og ser størst gevinster 
av fellestjenester, slik at man kan bygge erfaring etc. Deretter kan andre vurderes opp mot den konkrete løsningen som da foreligger. Det kan 
også være en ide å ta med en av de større fakultetene med mye kompleksitet i en tidlig fase, da et det vil gi et mer realistisk bilde av UiO:IT må 
levere for å være aktuell for alle fakulteter/enheter. 

• Det vil være viktig for MED å forstå hvordan finansieringsordningen vil være 

• For MED er det viktig å fremheve at UiOs fakulteter er svært forskjellige mht størrelse, geografisk lokalisering, bruk av IT-verktøy og avhengighet 
av samarbeidspartnere. Alternativet som velges må ta hensyn til disse forholdene. 

LOS/EA • Ingen øvrige innspill 

UB 
• UB er urolig for omfanget av en omstilling med å samle felles tjenester i UiO:IT som modell 1 og 2 innebærer 

• UB er en «sentral» for alle henvendelser, alle studenter, alle ansatte, på tvers av fag. 

• Det er behov for å samordne oss på UiO opp mot eksterne partnere som UNIT, UNINETT osv. 

MN 

• Uansett alternativ vil det være viktig for MatNat at IT er så tett på undervisning og forskning som mulig for å bevare kvalitet. Mange i dagens IT 

ved MatNat beveger seg i dag mellom fag og IT, noe som gir høy kvalitet. 

• I dag har enkelte lokale IT-enheter måtte bygge sine egne grenseflater mot USIT. Dette har skapt stor variasjon i hvordan man oppfatter USIT. 

Prosjektet har avklart tydelig at det er behov for et «regionalt» tyngdepunkt på fakultetet. MatNat har et behov for å sentralisere og samordne 

egne IT-ressurser i større grad 

• Viktig med et tydelig samarbeid mellom MatNat og USIT/UiO:IT for å drive felles kompetanseutvikling som er hensiktsmessig for samarbeidet, noe 

som også kan gi større spesialisering og gevinster 

• Det er sentralt for MatNat at personalansvaret - for de funksjonene som enhetene mener er viktige for dem - ligger hos fakultetet/enhetene, men 

at IT fremstår som en samlet organisasjon utad. Dette betyr ikke at man ikke skal utvikle et sterkt samarbeid på tvers. MatNat forstår alternativ 1 

slik. Her er det flere oppgaver på basis IT som kan utføres av UiO:IT 

KHM 
• Vedr. felles helpdesk i sentrum; KHM har lokal IT både på Økern og i sentrum, det har vært viktig og har fungert bra under Corona. Vi har nærhet 

med JUS, så det begrenser seg.  

• Kan også være felles museumsinteresser og naturlig å samordne ressurser med NHM. Også knyttet til felles lokasjon/nærhet på Tøyen 
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• Vår frykt er manglende «skulder ved skulder» støtte 

NHM • Klima bør også spille en viktig rolle i valg av organisering 

SV 
• Viktig for SV å ha nærhet til brukere og at man i alle modeller må vedlikeholde kunnskap om brukernes behov. Ved en sentralisering vil det være 

viktig at man har en slags representasjon/avdelingsvis inndeling. 

LOS/St.adm •  

 

Nedenfor følger en tabell hvor det oppsummeres hva de ulike underavdelingene i USIT mener de ulike alternative modellene vil bety for USIT og 

underavdelingene 

 Underavdeling for IT-
infrastruktur (ITI) 

Underavdeling for stab og støtte 
(SST) 

Underavdeling for 
brukernære tjenester 
(BNT) 

Underavdeling for IT i 
forskning (ITF) 

Alternativ 1 • Vanskelig å si hvordan denne 
modellen vil slå ut for IT-org. 
ettersom modellen kan komme i 
mange varianter  

• ITI kan bli lite berørt og det er 
forholdsvis lite 
infrastrukturoppgaver hos lokal 
IT 

• Det er også et potensiale for 
større endringer ettersom noen 
fakulteter har mye infrastruktur 
lokalt som kan bli sammenfattet 
innenfor funksjonsområdet  

• Det er mye innenfor samarbeid, 
prosesser, kompetanse mm. 
som IT-organisasjonen kan 
forbedre 

• Modell 1 kan være et skritt på 
veien videre. De store miljøene må 
være med for at modell 1 skal gi 
verdi, hvis ikke vil modell 1 gi lite 
gevinst. 

• En suksessfaktor for modellen vil 
være en tydeliggjøring av hvor 
grensene går for hva man skal 
akseptere at defineres som fagnært 
og beholdes lokalt 

• Redd for at modell 1 åpner for 
omkamp og at sterke miljøer får ha 
lokale tilpasninger/ løsninger uten 
at det er noen gode grunner for 
dette.  

• Modellen er en kompromissmodell 
hvor det er risiko for at gammel 
legacy vil gjøre modellen 

• En felles organisasjon 
(dvs alt 1 eller 2) vil være 
å foretrekke fra et 
driftsperspektiv ift 
maskinparken 

• Modell 1 fremstår som en 
god modell, det vil gjøre 
det lettere med en felles, 
koordinert ServiceDesk, 
med bedre dialog med 
ulike brukergrupper 

• Modell 1 og 2 har 
potensiale for å 
koordinere, samkjøre og 
samle oss også på 
utvikling. For eksempel 
har Studieadm. noen 
utviklingsressurser. NTNU 

• IT i utdanning (ITU) vil 
kunne ha både 
overlapp med ITF og 
ikke. Det er også 
overlapp mellom ITI og 
ITU. Har et lite 
grunnlag for IT i 
utdanning i USIT i dag, 
kanskje kunne man 
hatt noen ressurser 
inn fra ITI til et ny ITU. 

• Stort behov for å 
fasilitere 
kommunikasjon 
mellom forskere og ITF 
og et evt. ITU.  
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• Håper det vil være mulig å 
samle flere IT-ressurser som kan 
gjøre arbeid med UiOs 
infrastruktur og drift av 
løsninger enda bedre 

• Det vil være viktig å vite hvilke 
IT-enheter lokalt som skal bestå 
i alternativ 1 for å kunne ta 
ordentlig stilling til spørsmålet 

vanskelig/krevende, eller at det 
ikke blir noen endring fra i dag 

• Modellen vil kunne medføre 
kostnader eller forventninger om 
fellesløsninger og tilpasninger fra 
UiO:IT, kombinert med lokale 
løsninger i tillegg eller på toppen av 
fellesløsninger. Det kan samlet bli 
dyrt for UiO.  

• Dersom modellen innebærer flere 
tjenester, vil det bli krevende. Det 
er fellesløsninger og 
standardisering, og volum på 
løsningene som vil kunne spare 
kostnader.  

• Modellen kan være vanskelig å 
innføre/gjennomføre på den måten 
den er definert på papiret 

• Modellen vil gi rom for lokale 
løsninger, men vil kreve mer 
oppfølging enn modell 2 

• Erfaringene fra felles helpdesk viser 
at ting gjøres på mange ulike måter 
på UiO og at det vil være gevinster 
av å gjøre ting likt. For eksempel 
rutiner for håndtering av nyansatte 
i IT-systemer.  

• Den er bedre enn dagens modell og 
modell 0+, men ikke like god som 
modell 2 

• Kompetanse og kapasitet til videre 
utvikling av organisasjonen og 
håndtering av økte administrative 

og UiB har gjort dette, de 
har en god 
porteføljestyring og 
prioritering, 
kompetansedeling, 
erfaringsutveksling etc. 

• Teamorganisering kan 
anbefales (som i Web-
seksjonen) 

• En samling av 
utviklingsmiljøer kunne 
gitt gevinster, for 
eksempel har ikke 
Studieavd. UX-ressurser, 
som de gjerne skulle hatt 
ifm utvikling av løsning 
for Booking av 
lesesalsplass 

•  En felles/tilpasset modell 
krever at sentrale 
leveranser styrkes, slik at 
de behøver å bruke færre 
ressurser ute lokalt. For 
eksempel til testing. 

• Litt redd for å etablere en 
KAM mot enhetene. 
Hadde dårlig erfaring 
med fakultetsansvarlig 
fra tidligere. 

• Tar noen viktige steg i 
riktig retning, så langt det 
er realistisk å gå i første 
omgang 

• Leder for ITU må være 
strategisk/visjonær for 
å bygge ny enhet 

• Viktig å flytte noe av 
arbeidet til ITF over til 
HelpDesk.  

• Stort potensiale i at 
fak/enh kan bruke 
USIT i større grad med 
for eksempel TSD i 
stedet for lokale 
løsninger 

• Godt samarbeid med 
ITI i dag. Ved en 
innføring av lokale 
ressurser i ITI så vil ITF 
være avhengig av at 
ITIs nye ressurser har 
kompetansen som 
kreves for at det gode 
samarbeidet fortsetter 

• Alternativ 1 anbefales 
fra ITF 
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oppgaver vil være viktig hos en 
stab/støtte funksjon i en ny UiO:IT-
organisasjon. 

• Det er viktig at det presiseres at 
UiO:IT/IT-direktøren beholder det 
overordnede ansvar og myndighet 
til å godkjenne ift IT-sikkerhet og 
IT-jus for lokale og tilpassede 
løsninger. For eksempel må det 
stilles like krav til sikkerhet og 
dokumentasjon til lokale løsninger 
som til fellesløsninger. Dette er 
tids- og kostnadskrevende og kan 
innebære at det er mer 
hensiktsmessig å benytte 
fellesløsninger i størst mulig grad.  

 

 

Alternativ 2 • Enheter som har egen IT-
infrastruktur kunne samles i 
mye større grad enn i alternativ 
1 (MatNat og MED). Mange av 
disse miljøene kunne hatt god 
nytte av mer standardisert IT. 

• Viktig å være klar over risikoen 
ved å endre på ITI som i dag 
fungerer godt. Risikoen er størst 
i alternativ 2.  

• Modell 2 gir minst rom for lokale 
løsninger og er derfor å foretrekke 
for IT-jus og IT-sikkerhet.  

• Gir mest gevinster, men ikke 
realistisk 

• Er å foretrekke for BNT 

•  Ved å samkjøre 
lisensbrukere av ulike 
tjenester vil vi kunne 
spare mye penger 
gjennom volumrabatter 
fra leverandører. Modell 
2 vil gjøre dette lettere 

• Gjør det lettere å jobbe 
videre med responstid, 
leveransekvalitet osv. 

• Større reell endring ift 
dag, mens modell 1 
beholder mye av det 
gamle.  

• ITF tror det er for mye 
risiko med nr2, men 
at det kanskje er et 
fornuftig langsiktig 
mål.  

V-sak 4 - side 80 av 181



14 
 

• Gjør det lettere å snappe 
opp lokale behov til en 
sentral IT-organisasjon 
også, for eksempel kan 
man snappe opp et lokalt 
behov og respondere på 
dette, unngå at det 
utvikles en egen løsning 
lokalt, og utvikle og 
tilgjengeliggjøre en 
tjeneste for alle på UiO 

• Understøtter bedre en 
UiO-modell der 
fellestjenester (IT-
tjenester, rom, etc), eies, 
utvikles og driftes for UiO 

• Gevinstene ved modell 2 
vil være at ressursene 
tilhøre ett sted og det vil 
være lettere å styre/lede 

Alternativ 0+/ 
Helpesk/Servicedesk  

• ITI vil bli lite berørt  

• Er viktig med en struktur som 
sikrer samarbeid mellom 
fakultet/enhet og ITI. En 
profesjonalisering av 
ServiceDesk/Helpdesk kan 
hjelpe, men det er viktigere 
hvordan vi organiserer UiO:IT 
for å bli mer samarbeidende og 
mer effektive som IT-
organisasjon.  

• En brukerkontakt må klare å 
samle liknende og gode 

• Houston er flinkere til å sette over 
saker fra 1. linje enn lokal IT 
vedrørende IT-jus og IT-sikkerhet. 
En felles helpdesk vil kunne være 
positivt.  

• Felles helpdesk vil innebære flere 
med rettigheter/tilganger til 
endringer på PC’er. Dette vil kunne 
innebære sikkerhetsrisiko. Kan 
innrette rettigheter/tilganger til 
funksjon/oppgave, ikke hvor 
vedkommende hører hjemme. På 
den måten vil noen, for eksempel 

• SPoC vil gi flere fordeler, 
også på tvers av ulike 
type tjenester (eks IT og 
eiendom) 

• Felles klientdrift vil kreve 
tilgangsstyring basert på 
funksjon snarere enn 
enhet 

• Det kan være vanskelig å 
få nok folk til å ville jobbe 
i en helpdesk. Innrullering 
og hospitering kan 
motvirke dette. 

• Kontakt ut mot 
forskningsmiljøene er 
ikke tilfredsstillende i 
da, og dette vil 
fortsette å være en 
utfordring i 0+. 
Mangler ressurser til 
dette. Kontakt øker 
også forespørslene 
mot ITF. ITF kan ikke 
bedre den situasjonen 
uten å få tilført 
ressurser. Dette vil 
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henvendelser fra flere lokale 
miljøer, for eksempel er det nå 
et ønske fra flere med en IT-
server for bookingsystem for 
lesesalsplasser. Dette kunne 
man fanget opp felles og løst i 
en større kontekst i stedet for 
en løsning for hver enhet. Dette 
vil kunne i større grad løses i en 
alternativ 1 enn i alternativ 0 

• Viktig at brukerkontakt blir satt 
høyt, at man gjør arbeidsplassen 
populær og hever den høyt nok. 
Historisk sett har den blitt noe 
stemoderlig behandlet.  

• Grenseoppganger mot resten av 
IT-org vil kunne innebære 
endringer i prosesser, 
kompetanse og samarbeid. 

• Ønskelig med tydeliggjøring av 
forskjellen mellom HelpDesk og 
ServiceDesk. Prosjektet svarer 
at HelpDesken er tenkt mer 
teknisk orientert, mens 
ServiceDesk er et bredere 
spekter av tjenester som kan 
utvides i større grad med mer 
fokus på andre tjenester og 
kompetanse og opplæringstiltak 

fagnær IT, miste tilganger/ 
rettigheter. Dette er både for å 
unngå økt sikkerhetsrisiko og for å 
sikre at ny organisering av 
helpdesk fungerer etter 
intensjonene. Det vil være en 
krevende og omfattende prosess å 
endre rettigheter/tilganger. 

•  Vi er ganske gode på UiO 
til å utvikle nye tjenester, 
men ikke så gode til å ta 
dem i bruk og få ut 
potensiale. Der bør det 
fokuseres, for eksempel i 
brukerkontakt, innrette 
denne mot å hjelpe 
brukere å se hvordan nye 
tjenester kan løse 
problemer for brukeren. 
Mer proaktiv innretning 
enn å svare på 
henvendelser. KAM kan 
ha en rolle i dette. Dette 
kan også kalles 
«endringsagenter» som 
er tett på brukere, tar 
med seg behov og innspill 
tilbake til IT-org, og tar 
med seg nye løsninger ut 
igjen som svar på dette. 

• Fokus bør også være på å 
redusere behovet for 
Helpdesk gjennom gode 
og automatiserte 
tjenester (eks passord-
generering) 

også gjelde for IT i 
utdanning 

• Vanskelig å stille krav 
til lokal IT i en slik 
modell/dagens modell 

V-sak 4 - side 82 av 181



16 
 

Andre innspill • Utskrift kan man bruke mindre 
ressurser på ved mer 
standardisering/spesialisering. 
Dette vil også gjelde klientdrift. 

• Innspill til prosjektet om det kan 
være hensiktsmessig å være 
enda mer konkret i modellene 
på hva som skal være 
felles/standardiseres overfor 
enhetene. Også om det kan 
lages en oppsummering av hva 
som skal være 
felles/standardiseres inn i 
beslutningsgrunnlaget. 

• Litt mye dokumentasjon å sette 
seg inn i forkant. Kan være 
nyttig å differensiere for IT-org 
sin del hvor store innvirkninger 
de ulike org-modellene har for 
IT-org. 

• Risiko for at noen endrer 
stillinger/roller for å unngå 
endringer, eksempelvis fra lokal IT 
til fagnær IT 

• Grensesnitt og samarbeid 
med LINK og ADS/ØVA er 
viktig 

• Deler av det som inngår i 
IT i undervisning er 
innenfor ansvarsområder 
som ligger til BNT i dag. 

• Skillelinjer 
brukerkontakt/ITF/ITU: 
Hvis vi har en enhetlig 
IT-org så vil det være 
tydelig 
kommunikasjon fra 
hele IT org ut mot 
bruker. Lettere å gjøre 
prioriteringer og 
avklare hva USIT kan få 
til og ikke. Helpdesk 
(HD)/førstelinje vil 
kunne rydde saker 
unna resten av IT-org. 
Viktig å ta bort det 
som er de enkleste 
sakene og som lager 
irritasjon hos både 
bruker og HD. HD må 
jobbe iterativt og 
kunne ta større og 
større deler av mer 
komplekse 
henvendelser over tid. 
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Vedlegg 3 Risikovurdering av alternative modeller 

Oppsummering av risikoområder 
 

Alternativ 0 – Uendret 

 

 

 

 

 

Risiko før tiltak

Sv
æ

rt
 h

ø
y

R13

H
ø

y

R15,R24 R12,R22,R23,R25 R1,R14

M
o

d
er

at
La

v

R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R

9,R10,R11,R16,R17,R18,

R19,R20,R21,R26,R27,R2

8,R29,R30,R31,R32,R33,

R34,R35,R36,R37,R38

Lav Moderat Høy Svært høy

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

Konsekvens

Bruker 

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet    

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet   

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering   

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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Alternativ 0+ - Samarbeid 

 

  

Risiko før tiltak
Sv

æ
rt

 h
ø

y

R13,R26

H
ø

y

R12,R15,R16,R24 R14,R22,R23,R25 R1

M
o

d
er

at
La

v

R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9

,R11,R17,R18,R19,R20,R2

1,R27,R28,R29,R30,R31,R

32,R36,R38

R10,R33,R35,R37 R34

Lav Moderat Høy Svært høy

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

Konsekvens

Bruker   

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet    

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet  
R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering   

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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Risiko før tiltak

Sv
æ

rt
 h

ø
y

H
ø

y

R2
R18,R27,R28,R33,

R35

M
o

d
er

at

R16

R1,R3,R4,R7,R8,R

10,R11,R14,R15,R

22,R25,R29,R31,R

34,R38

R5,R12,R13,R17,R

36

La
v

R23,R26,R30 R6,R9,R21,R24 R20,R32,R37 R19

Lav Moderat Høy Svært høy

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

Konsekvens

Alternativ 1 – Tilpasset 

Bruker 

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet  

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet 

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering 

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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Alternativ 2 -Felles  

   

Risiko før tiltak

Sv
æ

rt
 h

ø
y

R27,R33,R35
H

ø
y

R16 R3,R8,R10,R38 R9,R17,R18,R34

M
o

d
er

at

R12,R14,R21 R6,R7,R30,R31
R4,R5,R11,R19,R2

0

La
v R2,R15,R23,R26,R

28,R29

R1,R13,R22,R24,R

25
R32,R36,R37

Lav Moderat Høy Svært høy

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

Konsekvens

Bruker   

R1 Manglende kapasitet og kompetanse 

R2 IT-tjenester fra flere/ulike enheter 

R3 Krevende å løse sammensatte brukerbehov 

R4 Avstand til forskerens og underviserens behov 

R5 Manglende tilpasning til bruker 

R6 Små enheter og fakulteter blir ikke hørt 

R7 Manglende strategisk og operativ kraft innenfor IT lokalt 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

R9 Mindre uformelle arenaer for brukerkontakt 

R10 Manglende lokalkunnskap i Helpdesk/Servicedesk 

R11 Manglende brukerorientering i UiO:IT 

Kvalitet    

R12 Varierende kvalitet 

R13 Uklar styring av IT 

R14 Manglende evne til endring 

R15 Manglende felles kultur for IT 

R16 Manglende kompetanse i 1. linje 

R17 Lokalkunnskap forvitrer, løses ikke eller løses av andre 

R18 Manglende strategisk styring av IT lokalt 

R19 Manglende ivaretakelse av mangfoldet av IT-behov ved UiO 

R20 Mindre tilpasning og tilpasningsdyktig IT 

R21 Krevende ressursallokering til lokale behov 

Effektivitet 

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

R23 Smådriftsulemper (manglende stordriftsfordeler) 

R24 Krevende omstilling til nye oppgaver 

R25 Samhandlingsutfordringer USIT/UiO:IT og lokal IT  

R26 Manglende tilgjengelige ressurser ved enheter og fakulteter 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

R28 Todelt kultur for IT 

R29 Manglende standardisering/fellestjenester 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

R32 Manglende reell standardisering 

Implementering 

R33 Manglende aksept av endring   

R34 Turnover av kritisk personell 

R35 Kvalitetstap og produktivitetstap i implementeringsfasen 

R36 Utfordrende med kombinerte stillinger basis-fagnær 

R37 Implementering uten tilstrekkelig verktøy 

R38 Endring av stillinger, koder, ansvarssteder etc. er krevende 
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Risikovurdering 
 

Alternativ 0 – Uendret 

ID Område Risikobeskrivelse Konsekvens 
Tilhørende 

sannsynlighet Risikonivå Risikoreduserende tiltak 

Bruker 

R1 
Manglende 
kapasitet og 
kompetanse 

Ikke tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse for å dekke 
brukers behov hos alle 
enheter (Helpdesk og øvrige 
tjenester) 

Svært høy Høy Svært høy 
Sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig 
kompetanse.  

R2 
IT-tjenester fra 
flere/ulike enheter 

Bruker mottar IT-tjenester 
fra forskjellige enheter, 
avhengig av hvor man 
jobber. Dette kan skape 
uklarhet for bruker og 
uklare grenseflater (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R3 
Krevende å løse 
sammensatte 
brukerbehov 

Krevende for IT-
organisasjonen å koordinere 
og dekke sammensatte 
brukerbehov, som krever 
leveranser fra eget 
fakultet/enhet og fra UiO:IT, 
feks arrangementer, 
konferanser, etc (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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R4 

Avstand til 
forskerens og 
underviserens 
behov 

Sentral organisering av IT-
støtte til forskere og 
undervisere blir mangelfull 
pga 
organisatorisk avstand (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R5 
Manglende 
tilpasning til bruker 

Standardiserte 
fellesløsninger er mindre 
tilpasset den enkeltes behov 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R6 
Små enheter og 
fakulteter blir ikke 
hørt 

Små fakulteter og enheter 
vil ikke bli hørt på behov i 
samme grad som store (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R7 

Manglende 
strategisk og 
operativ kraft 
innenfor IT lokalt 

Redusert styrke i strategisk 
og operativ ledelse av IT på 
fak./enheter (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R8 
Fremmedgjøring for 
IT-ansatte 

IT-ansattes lojalitet flyttes 
til UiO:IT, lenger unna lokal 
tilknytning der bruker 
er (eks julebord, rolle i 
fakultetsstyret) (Ikke aktuelt 
i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R9 
Mindre uformelle 
arenaer for 
brukerkontakt 

De uformelle situasjonene 
for brukerkontakt bortfaller 
– viktige kontaktpunkt. 
Uformell og forbyggende 
brukerstøtte (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R10 

Manglende 
lokalkunnskap i 
Helpdesk/Servicede
sk 

Servicedesk kjenner ikke 
brukers kompetanse, hva 
som skjer fra dag til dag osv. 
Vi ikke kunne gi like god 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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brukerstøtte som lokal IT 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

R11 
Manglende 
brukerorientering i 
UiO:IT 

Sentral IT-organisasjon 
glemmer hvem man er til 
for, og de reelle behovene 
disse har (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

Kvalitet 

R12 Varierende kvalitet 

Løser ikke 
hovedproblemstillingen om 
varierende kvalitet. Ikke 
tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse hos alle 
enheter 

Høy Høy Høy Bedre samarbeid lokalt og lokalt-sentralt 

R13 Uklar styring av IT 

Mangler helhet og tydelig 
retning som hele IT-
organisasjonen følger. 
Uklarhet i myndighet og 
ansvar.  

Høy Svært høy Svært høy 
Tydeliggjøre SK-gruppene sin rolle. Klargjøre 
mandat/myndighet i den faglige IT-linjen 

R14 
Manglende evne til 
endring 

Ikke tilstrekkelig evne til å 
gjennomføre endringer i 
hele organisasjonen 

Svært høy Høy Svært høy 
Planlegge endringer godt og ta høyde for god 
involvering av enheter/fakulteter og at 
endringer vil ta tid. 

R15 
Manglende felles 
kultur for IT 

Delt IT organisasjon gir ikke 
felles kultur for IT ved UiO. 
To typer IT-ansatte; IT-linja 
og fag-linja 

Moderat Høy Høy 
Bruke nettverk, møteplasser og fora på tvers 
av USIT og IT lokalt aktivt i utviklingen av felles 
IT-kultur ved UiO 

R16 
Manglende 
kompetanse i 1. 
linje 

Bruker når ikke riktig 
kompetanse i første 
kontaktpunkt i felles 
Helpdesk (ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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R17 
Lokalkunnskap 
forvitrer, løses ikke 
eller løses av andre 

Lokal kunnskap om 
spesialoppgaver forvitrer, 
lokale oppgaver løses ikke 
av UiO:IT, men må løses av 
andre (ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R18 
Manglende 
strategisk styring av 
IT lokalt 

Liten/mangelfull lokal 
strategisk styring av IT 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R19 

Manglende 
ivaretakelse av 
mangfoldet av IT-
behov ved UiO 

UiO:IT klarer ikke å levere 
på heterogeniteten og 
mangfoldet blant brukere, 
fag og enheter ved UiO 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R20 
Mindre tilpasning og 
tilpasningsdyktig IT 

Mindre tilpasset og 
tilpasningsdyktig IT lokalt, 
som følge av 
standardisering. 
Kan føre til at lokale behov 
ikke tilfredsstilles (ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R21 
Krevende 
ressursallokering til 
lokale behov 

Sentral organisering gjør det 
vanskelig å finne ressurser 
og prioritering til å dekke 
behov for bruker, gitt at 
rammen er den samme. 
(ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

Effektivitet 

R22 Dobbeltarbeid lokalt 
Dobbeltarbeid og 
manglende gjenbruk av 
løsninger og prosesser 

Høy Høy Høy 
Sikre best mulig kjennskap til lokale løsninger 
og funksjoner på tvers for å minimere 
dobbeltarbeid og stimulere til gjenbruk 
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R23 
Smådriftsulemper 
(manglende 
stordriftsfordeler) 

Lokal IT, spesielt for små 
enheter/fakulteter, vil være 
sårbare for fravær og 
turnover, mangle mulighet 
til nødvendig spesialisering, 
innebære andre 
smådriftsulemper 

Høy Høy Høy 

Samarbeid med USIT og andre lokal IT om 
ferieavvikling, lån av ressurser, 
kompetanseutvikling, støtte osv for å 
kompensere for smådriftsulemper 

R24 
Krevende omstilling 
til nye oppgaver 

Kompetanse-
/oppgaveendring vanskelig 
ved bortfall/automatisering 
av arbeidsoppgaver 
(spesielt hos små enheter). 

Moderat Høy Høy 
Planlegge automatisering og bortfall av 
oppgaver godt, slik at det blir tilstrekkelig tid til 
omstilling og omskolering 

R25 
Samhandlingsutford
ringer USIT/UiO:IT 
og lokal IT  

Samhandlingsutfordringer 
mellom USIT og Lokal IT gir 
redusert kvalitet i IT- 
tjenester og -støtte til 
brukerne 

Høy Høy Høy Stimulere til godt samarbeid USIT-lokal IT 

R26 

Manglende 
tilgjengelige 
ressurser ved 
enheter og 
fakulteter 

Lokal IT har ikke kapasitet til 
å bidra i Helpdesk og 
samarbeid slik modellen 
tilsier (Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R27 
Etablering av 
«skygge-IT» 

Hvis brukerbehov ikke 
dekkes i UiO:IT, eller bruker 
av 
bekvemmelighetsgrunner 
bruker tidligere IT-støtte, 
kan det bli etablert "skygge-
IT" lokalt (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R28 Todelt kultur for IT 

Kan skape motsetninger 
mellom fakulteter som 
beholder IT lokalt og de som 
ikke gjør det. A og B 
fakulteter etter 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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økonomi/ressurser (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

R29 
Manglende 
standardisering/fell
estjenester 

Dersom flere 
enheter/fakulteter ender 
opp med egne IT-tjenester 
lokalt, kan UiO miste 
muligheten til å 
standardisere og 
effektivisere disse 
tjenestene i UiO:IT (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R30 
Små og sårbare 
miljøer lokalt 

Det blir så lite igjen IT-
kompetanse lokalt at det 
ikke er hensiktsmessig å 
beholde lokale miljøer (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R31 
Byråkratisering av 
UiO:IT 

UiO:IT oppfattes stivbent, 
toppstyrt og byråkratisk 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R32 
Manglende reell 
standardisering 

Man tør ikke å 
standardisere tilstrekkelig 
der det går an, f.eks 
versjoner av 
feide, dataporten, weblogin, 
innlogging canvas mm (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

Implementering 

R33 
Manglende aksept 
av endring   

Det er uenighet om 
endringen som uttrykkes og 
påvirker leveranse av IT- 
tjenester (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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R34 
Turnover av kritisk 
personell 

Mister viktig kompetanse 
fordi personer søker seg til 
andre arbeidsgivere som 
følge av endring (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R35 

Kvalitetstap og 
produktivitetstap i 
implementeringsfas
en 

Redusert produktivitet og 
kvalitet i leveranser som 
følge av selve endringen 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R36 

Utfordrende med 
kombinerte 
stillinger basis-
fagnær 

Kombinerte stillinger basis-
fagnær kan være 
utfordrende å kombinere i 
ny organisasjon (Ikke 
aktuelt i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R37 
Implementering 
uten tilstrekkelig 
verktøy 

Setter i gang 
omorganisering før 
verktøyene vi trenger er til 
stede (Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R38 

Endring av stillinger, 
koder, 
ansvarssteder etc. 
er krevende 

Endringer på personell-
siden er krevende, tar tid, 
og innebærer risiko. Stor 
forskjell på hva som er IT-
personell, enkelte vil ha 
behov for å bytte 
stillingskode (vit. ass/IT-
ansvarlig) (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

 

 

Alternativ 0+ - Samarbeid 
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ID Område Risikobeskrivelse Konsekvens 
Tilhørende 

sannsynlighet Risikonivå Risikoreduserende tiltak 

Bruker 

R1 
Manglende kapasitet og 
kompetanse 

Ikke tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse for å 
dekke brukers behov hos 
alle enheter (Helpdesk og 
lokal IT) 

Svært høy Høy Svært høy 

Sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse. Fast 
kjerneteam i Helpdesk 
Serviceerklæring med spesifikke og viktig kvalitetsmål 
som de vurderes opp mot er avgjørende 

R2 
IT-tjenester fra flere/ulike 
enheter 

Bruker mottar IT-
tjenester fra forskjellige 
enheter, avhengig av hvor 
man jobber. Dette kan 
skape uklarhet for bruker 
og uklare grenseflater 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R3 
Krevende å løse sammensatte 
brukerbehov 

Krevende for IT-
organisasjonen å 
koordinere og dekke 
sammensatte 
brukerbehov, som krever 
leveranser fra eget 
fakultet/enhet og fra 
UiO:IT, feks 
arrangementer, 
konferanser, etc (Ikke 
aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R4 
Avstand til forskerens og 
underviserens behov 

Sentral organisering av IT-
støtte til forskere og 
undervisere blir 
mangelfull pga 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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organisatorisk avstand 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

R5 
Manglende tilpasning til 
bruker 

Standardiserte 
fellesløsninger er mindre 
tilpasset den enkeltes 
behov (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R6 
Små enheter og fakulteter blir 
ikke hørt 

Små fakulteter og 
enheter vil ikke bli hørt 
på behov i samme grad 
som store (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R7 
Manglende strategisk og 
operativ kraft innenfor IT 
lokalt 

Redusert styrke i 
strategisk og operativ 
ledelse av IT på 
fak./enheter (Ikke aktuelt 
i dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R8 Fremmedgjøring for IT-ansatte 

IT-ansattes lojalitet flyttes 
til UiO:IT, lenger unna 
lokal tilknytning der 
bruker 
er (eks julebord, rolle i 
fakultetsstyret) (Ikke 
aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R9 
Mindre uformelle arenaer for 
brukerkontakt 

De uformelle 
situasjonene for 
brukerkontakt bortfaller – 
viktige kontaktpunkt. 
Uformell og forbyggende 
brukerstøtte. (Ikke 
aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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R10 
Manglende lokalkunnskap i 
Helpdesk/Servicedesk 

Helpdesk kjenner ikke 
brukers kompetanse, hva 
som skjer fra dag til dag 
osv. Vil ikke kunne gi like 
god brukerstøtte som 
lokal IT 

Moderat Lav Lav Høy kompetanse og gode støttesystemer i Helpdesk 

R11 
Manglende brukerorientering 
i UiO:IT 

Sentral IT-organisasjon 
glemmer hvem man er til 
for, og de reelle 
behovene disse har (Ikke 
aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

Kvalitet 

R12 Varierende kvalitet 

Varierende kvalitet i IT-
tjenestene mellom 
enhetene. Ikke 
tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse 
hos alle enheter 

Moderat Høy Høy Bedre samarbeid lokalt og lokalt-sentralt 

R13 Uklar styring av IT 

Mangler helhetlig og 
tydelig retning og styring 
som hele IT-
organisasjonen følger. 
Uklarhet i myndighet og 
ansvar mellom 
fak./enheter og USIT. 

Høy Svært høy Svært høy 
Tydeliggjøre SK-gruppene sin rolle. Klargjøre 
mandat/myndighet i den faglige IT-linjen 

R14 Manglende evne til endring 
Ikke tilstrekkelig evne til å 
gjennomføre endringer i 
hele IT-organisasjonen 

Høy Høy Høy 
Planlegge endringer godt og ta høyde for god 
involvering av enheter/fakulteter og at endringer vil 
ta tid. 

R15 Manglende felles kultur for IT 

Delt IT organisasjon gir 
ikke felles kultur for IT 
ved UiO. To typer IT-
ansatte; 
USIT og lokal IT 

Moderat Høy Høy 
Bruke nettverk, møteplasser og fora på tvers av USIT 
og IT lokalt aktivt i utviklingen av felles IT- kultur ved 
UiO 
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R16 
Manglende kompetanse i 1. 
linje 

Det tar tid å bygge opp en 
Helpdesk med 
tilstrekkelig kompetanse 
til å levere 
tilfredsstillende kvalitet 
på mangfoldet av behov. 
Helpdesk klarer ikke å 
dekke hele bredden i å 
støtte alle IT-tjenester for 
alle brukere 

Moderat Høy Høy 

God opplæring i forkant av lansering av Helpdesk, og 
gode støttesystemer i Helpdesk. Legge til rette for 
økt kompetanse, rolle- og ansvarsavklaring og 
kontinuerlig forbedring hos Helpdesk (feedbackloop). 

R17 
Lokalkunnskap forvitrer, løses 
ikke eller løses av andre 

Lokal kunnskap om 
spesialoppgaver forvitrer, 
lokale oppgaver løses ikke 
av UiO:IT, men må løses 
av andre (utenfor IT-
organisasjonen) lokalt 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R18 
Manglende strategisk styring 
av IT lokalt 

Liten/mangelfull lokal 
strategisk styring av IT 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R19 
Manglende ivaretakelse av 
mangfoldet av IT-behov ved 
UiO 

UiO:IT klarer ikke å levere 
på heterogeniteten og 
mangfoldet blant 
brukere, 
fag og enheter ved UiO 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R20 
Mindre tilpasning og 
tilpasningsdyktig IT 

Mindre tilpasset og 
tilpasningsdyktig IT lokalt, 
som følge av 
standardisering. Kan føre 
til at lokale behov ikke 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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tilfredsstilles (Ikke aktuelt 
i dette alternativet). 

R21 
Krevende ressursallokering til 
lokale behov 

Sentral organisering gjør 
det vanskelig å finne 
ressurser og prioritering 
til å dekke behov for 
bruker, gitt at rammen er 
den samme (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

Effektivitet 

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

Dobbeltarbeid og 
manglende gjenbruk av 
løsninger og prosesser 
mellom enheter 

Høy Høy Høy 
Sikre best mulig kjennskap til lokale løsninger og 
funksjoner på tvers for å minimere dobbeltarbeid og 
stimulere til gjenbruk 

R23 
Smådriftsulemper (manglende 
stordriftsfordeler) 

Utnytter ikke et mulig 
stordriftspotensial i en 
samlet IT-organisasjon. 
Lokal IT, spesielt for små 
enheter/fakulteter, vil 
fortsatt være sårbare for 
fravær og turnover, kan 
være utfordrende å få til 
tilstrekkelig kompetanse 
på 
alle områder og mangle 
mulighet til nødvendig 
spesialisering. 

Høy Høy Høy 
Samarbeid med USIT og andre lokal IT om 
ferieavvikling, lån av ressurser, Kompetanseutvikling, 
støtte osv for kompensere for smådriftsulemper 

R24 
Krevende omstilling til nye 
oppgaver 

Kompetanse-
/oppgaveendring 
vanskelig ved 
bortfall/automatisering 
av arbeidsoppgaver 
(spesielt hos små 
enheter) 

Moderat Høy Høy 
Planlegge automatisering og bortfall av oppgaver 
godt, slik at det blir tilstrekkelig tid til omstilling og 
omskolering 
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R25 
Samhandlingsutfordringer 
USIT/UiO:IT og lokal IT 

Samhandlingsutfordringer 
mellom USIT og Lokal IT 
gir redusert kvalitet i IT- 
tjenester og -støtte til 
brukerne 

Høy Høy Høy Stimulere til godt samarbeid USIT-lokal IT 

R26 
Manglende tilgjengelige 
ressurser ved 
enheter og fakulteter 

Lokal IT har ikke kapasitet 
til å bidra i Helpdesk og 
samarbeid slik modellen 
tilsier 

Høy Svært høy Svært høy 
Tydeligjøre hva Lokal IT ikke skal gjøre, og gevinster 
av samarbeid. 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

Hvis brukerbehov ikke 
dekkes i UiO:IT, eller 
bruker av 
bekvemmelighetsgrunner 
bruker tidligere IT-støtte, 
kan det bli etablert 
"skygge-IT" lokalt (Ikke 
aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R28 Todelt kultur for IT 

Kan skape motsetninger 
mellom fakulteter som 
beholder IT lokalt og de 
som ikke gjør det. A og B 
fakulteter etter 
økonomi/ressurser (Ikke 
aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R29 
Manglende 
standardisering/fellestjenester 

Dersom flere 
enheter/fakulteter ender 
opp med egne IT-
tjenester lokalt, kan UiO 
miste muligheten til å 
standardisere og 
effektivisere disse 
tjenestene i UiO:IT (Ikke 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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aktuelt i dette 
alternativet). 

R30 Små og sårbare miljøer lokalt 

Det blir så lite igjen IT-
kompetanse lokalt at det 
ikke er hensiktsmessig å 
beholde lokale miljøer 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R31 Byråkratisering av UiO:IT 

UiO:IT oppfattes stivbent, 
toppstyrt og byråkratisk 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R32 
Manglende reell 
standardisering 

Man tør ikke å 
standardisere tilstrekkelig 
der det går an, f.eks 
versjoner av 
feide, dataporten, 
weblogin, innlogging 
canvas mm (Ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

Implementering 

R33 Manglende aksept av endring 

Det er uenighet om 
endringen som uttrykkes 
og påvirker leveranse av 
IT- 
tjenester 

Moderat Lav Lav Godt informasjons- og kommunikasjonsarbeid 

R34 Turnover av kritisk personell 

Mister viktig kompetanse 
fordi personer søker seg 
til andre arbeidsgivere 
som følge av endring 

Svært høy Lav Moderat Godt informasjons- og kommunikasjonsarbeid 

R35 
Kvalitetstap og 
produktivitetstap i 
implementeringsfasen 

Redusert produktivitet og 
kvalitet i leveranser som 
følge av selve endringen 

Moderat Lav Lav 
God kvalitet i implementeringen 
Kommunikasjon, informasjon, opplæring 
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R36 
Utfordrende med kombinerte 
stillinger basis-fagnær 

Kombinerte stillinger 
basis-fagnær kan være 
utfordrende å kombinere 
i ny organisasjon (Ikke 
aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R37 
Implementering uten 
tilstrekkelig verktøy 

Setter i gang samarbeid 
om Helpdesk før 
verktøyene vi trenger er 
til stede. 

Moderat Lav Lav 
Sikre at kritiske verktøy er på plass og tilpasset før 
implementering 

R38 
Endring av stillinger, koder, 
ansvarssteder etc. er krevende 

Endringer på personell-
siden er krevende, tar tid, 
og innebærer risiko. Stor 
forskjell på hva som er IT-
personell, enkelte vil ha 
behov for å bytte 
stillingskode (vit. ass/IT-
ansvarlig) (ikke aktuelt i 
dette alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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Alternativ 1 – Tilpasset 

ID Område Risikobeskrivelse 
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Risikoreduserende tiltak 
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n
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re
n

d
e
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Bruker 

R1 

Manglende kapasitet og 
kompetanse 

Ikke tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse for å dekke 
brukers behov hos alle 
enheter (Servicedesk og 
øvrige tjenester) 

Moderat Moderat Moderat 

Sikre tilstrekkelig kapasitet og 
riktig kompetanse. 
Serviceerklæring med spesifikke 
og viktig kvalitetsmål som de 
vurderes opp mot er avgjørende 

Moderat Lav Lav 

R2 
IT-tjenester fra flere/ulike 
enheter 

Bruker mottar IT-tjenester 
fra forskjellige enheter, 
avhengig av hvor man 
jobber. Dette kan skape 
uklarhet for bruker og uklare 
grenseflater 

Lav Høy Moderat 

Definere en tjenestekatalog og 
tjenestenivåavtaler (SLA'er) 
mellom UiO:IT og enhetene 
Enhetlig kontaktpunkt til 
Servicedesk og er godt 
kommunisert til bruker. Tydelige 
eskaleringsveier i ServiceDesk 

Lav Moderat Lav 

R3 
Krevende å løse 
sammensatte 
brukerbehov 

Krevende for IT-
organisasjonen å koordinere 
og dekke sammensatte 
brukerbehov, som krever 
leveranser fra eget 
fakultet/enhet og fra UiO:IT, 
feks arrangementer, 
konferanser, etc 

Moderat Moderat Moderat 

Definere tydelige prosesser og 
ansvarsavklaringer for 
sammensatte leveranser, for 
eksempel arrangementer, 
konferanse, etc 
God kommunikasjon mellom 
UiO:IT og enhetene 

Lav Moderat Lav 

R4 
Avstand til forskerens og 
underviserens behov 

Sentral organisering av IT-
støtte til forskere og 
undervisere blir mangelfull 
pga 
organisatorisk avstand 

Moderat Moderat Moderat 

Kompetanse må ut i 
organisasjonen.  
Rotasjon av IT-ressurser for å 
sikre god brukerforståelse i 
UiO:IT 

Moderat Lav Lav 
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R5 
Manglende tilpasning til 
bruker 

Standardiserte 
fellesløsninger er mindre 
tilpasset den enkeltes behov 

Høy Moderat Høy 

Kompetanse om brukers behov i 
UiO:IT (eks gjennom 
brukerundersøkelse, 
brukerdialog, brukerkontakt, 
brukerforum etc) 

Moderat Lav Lav 

R6 
Små enheter og 
fakulteter blir ikke hørt 

Små fakulteter og enheter vil 
ikke bli hørt på behov i 
samme grad som store 

Moderat Lav Lav 

UiO:IT må vektlegge helhetlige 
UiO-hensyn i sine vurderinger, 
som ivaretar både de små og de 
store fakultetene/enhetene 

Lav Lav Lav 

R7 
Manglende strategisk og 
operativ kraft innenfor IT 
lokalt 

Redusert styrke i strategisk 
og operativ ledelse av IT på 
fak./enheter 

Moderat Moderat Moderat 

Etablere rolle i UiO:IT med 
kontakt og ansvar mot hvert 
fakultet/enhet. Evt at det 
etablere rolle ved fakultet/enhet 
med ansvar for grensesnitt mot 
UiO:IT. Klargjøre SK-gruppenes 
rolle i den strategiske styringen 
av IT. 

Moderat Lav Lav 

R8 
Fremmedgjøring for IT-
ansatte (sosial 
tilknytning) 

IT-ansattes lojalitet flyttes til 
UiO:IT, lenger unna lokal 
tilknytning der bruker 
er (eks julebord, rolle i 
fakultetsstyret) 

Moderat Moderat Moderat 

Rotasjon av IT-ressurser for å 
sikre god brukerforståelse i 
UiO:IT. Arbeide 
systematisk/strukturer for å  
inkludere lokale IT-ressurser til 
miljøet. 

Moderat Lav Lav 

R9 
Mindre uformelle arenaer 
for brukerkontakt 

De uformelle situasjonene 
for brukerkontakt bortfaller 
– viktige kontaktpunkt. 
Uformell og forbyggende 
brukerstøtte. 

Moderat Lav Lav 
Fortsatt lokal fysisk 
tilstedeværelse for UiO:IT 
personell. 

Lav Lav Lav 

R10 
Manglende 
lokalkunnskap i 
Helpdesk/Servicedesk 

Servicedesk kjenner ikke 
brukers kompetanse, hva 
som skjer fra dag til dag osv. 
Vi ikke kunne gi like god 
brukerstøtte som lokal IT 

Moderat Moderat Moderat 
Høy kompetanse og gode 
støttesystemer i Servicedesk 

Lav 
 
Moderat 

Lav 
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R11 
Manglende 
brukerorientering i UiO:IT 

Sentral IT-organisasjon 
glemmer hvem man er til 
for, og de reelle behovene 
disse har 

Moderat Moderat Moderat 

En ledelse som har fokus på 
mandatet og brukerne, tydelig 
på hvem de er til for, trekke opp 
en klar linje på hva som er basis-
IT. Tilpasninger utover standard-
løsninger må begrunnes faglig. 
Skreddersøm må understøtte det 
fagnære. 

Lav Lav Lav 

Kvalitet    

R12 Varierende kvalitet 

Løser ikke problemet med 
varierende kvalitet. Kvalitet 
avhenger av hvilke 
fakulteter som inngår/ikke 
inngår i UiO:IT. 

Høy Moderat Høy 

Tiltak som stimulerer kvalitet i 
enheter som ikke inngår i UiO:IT, 
som huber, backing fra sentral 
IT-organisasjon, hospitering, 
prosjektbistand, etc 
Utnytte enkeltpersoners 
kompetanse og egenskaper best 
mulig på tvers av 
fakulteter/enheter 

Moderat Moderat Moderat 

R13 Uklar styring av IT 

Krevende for ledelsen og IT-
organisasjonen med styring 
av IT i flere enheter (UiO:IT, 
fakultet/enhet). Uklarhet i 
myndighet og ansvar. 

Høy Moderat Høy 

Tydeliggjøre SK-gruppene sin 
rolle.  
Tydeliggjøre fakultets-
/enhetsledelse, UiO:ITs ledelse 
og IT-leder sin 
rolle/ansvar/myndighet ift 
UiO:IT/fakultet/enhet 

Moderat Moderat Moderat 

R14 
Manglende evne til 
endring 

Ikke tilstrekkelig evne til å 
gjennomføre endringer i 
hele organisasjonen 

Moderat Moderat Moderat 

Planlegge endringer godt og ta 
høyde for god involvering av 
enheter/fakulteter og at 
endringer vil ta tid. 

Moderat Lav Lav 

R15 
Manglende felles kultur 
for IT 

Delt IT organisasjon gir ikke 
felles kultur for IT ved UiO. 
To typer IT-ansatte; UiO:IT 
og lokal IT 

Moderat Moderat Moderat 

Bruke nettverk, møteplasser og 
fora på tvers av UiO:IT og IT 
lokalt aktivt i utviklingen av felles 
IT- kultur ved UiO 

Moderat Lav Lav 
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R16 
Manglende kompetanse i 
1. linje 

Bruker når ikke riktig 
kompetanse i første 
kontaktpunkt 
(Avhengig av grad av 
samordning) 

Lav Moderat Lav 

Legge til rette for selvhjelp, 
kollegahjelp, etc 
Kompetanseutvikling i 1. linje 
Tydelige eskaleringslinjer med 
tidskrav  
1. linje må ha tilstrekkelige 
rettigheter til å løse saker 

Lav Lav Lav 

R17 
Lokalkunnskap forvitrer, 
løses ikke eller løses av 
andre 

Lokal kunnskap om 
spesialoppgaver forvitrer, 
lokale oppgaver løses ikke av 
UiO:IT, men må løses av 
andre (utenfor IT-
organisasjonen) lokalt 

Høy Moderat Høy 

Sikre en oppgavefordeling i ny 
organisasjon som sikrer at 
lokalkunnskap er tilgjengelig 
lokalt, for eksempel gjennom 
fortsatt lokal fysisk 
tilstedeværelse for UiO:IT 
personell. 
Sikre at oppgaver som overføres 
til andre er mottatt, at mottaker 
er kompetent og tar ansvar for 
oppgaven. 
Øke kompetansen på 
spesialoppgaver 
Styrke kontakten mellom UiO:IT 
og bruker med behov for 
spesialkompetanse (fagnær IT) 

Moderat Lav Lav 

R18 
Manglende strategisk 
styring av IT lokalt 

Liten/mangelfull lokal 
strategisk styring av IT 

Moderat Høy Høy 

Tydeliggjøre SK-gruppene sin 
rolle. 
Lokale strategier må løftes til SK-
gruppe/UiO-ledelse, UiO:IT 
ledelse 
Tydeliggjøre fakultet-
/enhetsledelse sitt ansvar 

Moderat Moderat Moderat 

R19 Manglende ivaretakelse 
av mangfoldet av 
IT-behov ved UiO 

UiO:IT klarer ikke å levere på 
heterogeniteten og 
mangfoldet blant brukere, 
fag og enheter ved UiO 

Svært 
høy 

Lav Moderat 

Brukerorientering i UiO:IT 
gjennom brukerdialog, 
ledelsesdialog, brukernære 
roller/kontaktpunkter, 
brukerundersøkelser etc 

Høy Lav Moderat 

V-sak 4 - side 106 av 181



 24 
 

 

Styrket fagnær IT 

R20 
Mindre tilpasning og 
tilpasningsdyktig IT 

Mindre tilpasset og 
tilpasningsdyktig IT lokalt, 
som følge av 
standardisering. 
Kan føre til at lokale behov 
ikke tilfredsstilles 

Høy Lav Moderat 

Fokus på brukerne og deres 
behov i UiO:IT. Tilpasninger til 
lokale behov som avviker fra 
standard når dette er nødvendig 
(ikke standardisere det som 
krever lokal tilpasning) 

Moderat Lav Lav 

R21 
Krevende 
ressursallokering til lokale 
behov 

Sentral organisering gjør det 
vanskelig å finne ressurser 
og prioritering til å dekke 
behov for bruker, gitt at 
rammen er den samme. 

Moderat Lav Lav 
Leiestedsmodeller og andre ting 
som gjør at ressurser fortsatt er 
lokalt 

Lav Lav Lav 

Effektivitet    

R22 Dobbeltarbeid lokalt 

Dobbeltarbeid og 
manglende gjenbruk av 
løsninger og prosesser for 
enheter 
med Lokal IT 

Moderat Moderat Moderat 

Sikre godt samarbeid UiO:IT - 
lokalt gjennom huber, etc 
Sikre at kriteriene for tjenester 
som beholdes lokalt etterleves. 
Kvaliteten på tjenestene fra 
UiO:IT er god nok 
Tjenester fra UiO:IT kommer 
tidsnok for å dekke behovene 

Moderat Lav Lav 

R23 
Smådriftsulemper 
(manglende 
stordriftsfordeler) 

Enheter/fakulteter med små 
lokal IT vil være sårbare for 
fravær og turnover, ha 
begrensede muligheter for 
spesialist- og 
breddekompetanse, 
redusert mulighet for høy 
produktivitet (oppgaver som 
gjøres få ganger; bruker mer 

Lav Lav Lav 

Samarbeid om ferieavvikling, lån 
av ressurser, håndtering av 
sykdom/fravær, 
kompetanseutvikling, støtte mm 
for å kompensere for 
smådriftsulemper 

Lav Lav Lav 
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tid 
på hver oppgave) 

R24 
Krevende omstilling til 
nye oppgaver 

Kompetanse-
/oppgaveendring vanskelig 
ved bortfall/automatisering 
av arbeidsoppgaver (spesielt 
hos små enheter) 

Moderat Lav Lav 

Planlegge automatisering og 
bortfall av oppgaver godt, slik at 
det blir tilstrekkelig tid til 
omstilling og omskolering 

Lav Lav Lav 

R25 
Samhandlingsutfordringer 
USIT/UiO:IT og lokal IT  

Samhandlingsutfordringer 
mellom UiO:IT og Lokal IT gir 
redusert kvalitet i IT- 
tjenester og -støtte til 
brukerne 

Moderat Moderat Moderat 
Stimulere til godt samarbeid 
UiO:IT - lokal IT/lokale enheter 

Moderat Lav Lav 

R26 
Manglende tilgjengelige 
ressurser ved enheter og 
fakulteter  

Lokal IT har ikke kapasitet til 
å bidra i Servicedesk og 
samarbeid slik modellen 
tilsier 

Lav Lav Lav 
Vurdert at tiltak ikke er 
nødvendig 

Lav Lav Lav 

R27 Etablering av «skygge-IT» 

Hvis brukerbehov ikke 
dekkes i UiO:IT, eller bruker 
av bekvemmelighetsgrunner 
bruker tidligere IT-støtte, 
kan det bli etablert "skygge-
IT" lokalt 

Moderat Høy Høy 

Minne brukere på tjenester fra 
UiO:IT (eks Servicedesk). 
Incitament for lokale enheter til 
å benytte tilbudet fra UiO:IT for å 
frigjøre ressurser. 
Gode og tilgjengelige tjenester 
fra UiO:IT.  
Fjerne unødvendige 
tilganger/rettigheter for tidligere 
IT-ressurser lokalt for å sikre 

Moderat Moderat Moderat 
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fokus på riktige oppgaver for 
disse 

R28 Todelt kultur for IT 

Kan skape motsetninger 
mellom fakulteter som 
beholder IT lokalt og de som 
ikke gjør det. A og B 
fakulteter etter 
økonomi/ressurser. 

Moderat Høy Høy 

Etablere tydelige og felles 
målsetninger for IT på tvers av 
UiO:IT og fakultet/enhet.  
Tiltak for bedre delingskultur 
mellom UiO:IT og fak/enhet, for 
eksempel samarbeidsstrukturer 
på tvers (hub-node etc).  

Moderat Moderat Moderat 

R29 
Manglende 
standardisering/ 
fellestjenester 

Dersom flere 
enheter/fakulteter ender 
opp med egne IT-tjenester 
lokalt, kan UiO miste 
muligheten til å 
standardisere og 
effektivisere disse 
tjenestene i UiO:IT 

Moderat Moderat Moderat 

Lokal IT støtter opp under 
standardiserte teknologier og 
arbeidsprosesser selv om 
tjenestene beholdes lokalt. 
Sikre at kriteriene for tjenester 
som beholdes lokalt etterleves. 

Moderat Lav Lav 

R30 
Små og sårbare miljøer 
lokalt 

Det blir så lite igjen IT-
kompetanse lokalt at det 
ikke er hensiktsmessig å 
beholde lokale miljøer 

Lav Lav Lav 
Vurdert at tiltak ikke er 
nødvendig 

Lav Lav Lav 
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R31 Byråkratisering av UiO:IT 
UiO:IT oppfattes stivbent, 
toppstyrt og byråkratisk 

Moderat Moderat Moderat 
Kontinuerlig fokus på utvikling av 
UiO:IT som en fleksibel og 
brukerorientert enhet 

Moderat Lav Lav 

R32 
Manglende reell 
standardisering 

Man tør ikke å standardisere 
tilstrekkelig der det går an, 
f.eks versjoner av 
feide, dataporten, weblogin, 
innlogging canvas mm 

Høy Lav Moderat 
Tydelige beslutninger om 
fellesløsninger 

Moderat Lav Lav 

Implementering    

R33 
Manglende aksept av 
endring 

Det er uenighet om 
endringen som uttrykkes og 
påvirker leveranse av IT- 
tjenester 

Moderat Høy Høy 

Godt planlagt implementering. 
Måle og følge opp kvalitets- og 
produktivitetsutvikling gjennom 
implementeringsfasen 
Kommunikasjon, informasjon, 
opplæring 

Moderat Moderat Moderat 

R34 
Turnover av kritisk 
personell 

Mister viktig kompetanse 
fordi personer søker seg til 
andre arbeidsgivere som 
følge av endring 

Moderat Moderat Moderat 

Synliggjøre utviklingsmuligheter 
for de ansatte. 
Godt informasjons- og 
kommunikasjonsarbeid. 
Definere de rollene man tenker å 
fylle og den friheten man har i 
rollene, utover Servicedesk 

Moderat Lav Lav 

R35 
Kvalitetstap og 
produktivitetstap i 
implementeringsfasen 

Redusert produktivitet og 
kvalitet i leveranser som 
følge av selve endringen 

Moderat Høy Høy 

God kvalitet i implementeringen 
Kommunikasjon, informasjon, 
opplæring 
Gradvis implementering 

Moderat Moderat Moderat 

V-sak 4 - side 110 av 181



 28 
 

 

R36 
Utfordrende med 
kombinerte stillinger 
basis-fagnær 

Kombinerte stillinger basis-
fagnær kan være 
utfordrende å kombinere i 
ny organisasjon 

Høy Moderat Høy 

Definere de rollene man tenke å 
fylle og den friheten man har i 
rollene. Vurdere delte stillinger i 
en overgangsfase (feks 50% 
UiO:IT og 50% lokalt) 

Moderat Lav Lav 

R37 
Implementering uten 
tilstrekkelig verktøy 

Setter i gang omorganisering 
før verktøyene vi trenger er 
til stede 

Høy Lav Moderat 
Sikre at kritiske verktøy er på 
plass og tilpasset før 
implementering 

Moderat Lav Lav 

R38 
Endring av stillinger, 
koder, ansvarssteder etc. 
er krevende 

Endringer på personell-siden 
er krevende, tar tid, og 
innebærer risiko. Stor 
forskjell på hva som er IT-
personell, enkelte vil ha 
behov for å bytte 
stillingskode (vit. ass/IT-
ansvarlig) 

Moderat Moderat Moderat 
Godt planlagt implementering. 
Vurdere trinnvise 
implementeringsmodeller. 

Moderat Lav Lav 
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Alternativ 2 – Felles:  

ID Område Risikobeskrivelse Konsekvens 
Tilhørende 

sannsynlighet Risikonivå Risikoreduserende tiltak 

Bruker 

R1 
Manglende kapasitet 
og kompetanse 

Ikke tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse for å 
dekke brukers behov hos 
alle enheter (Servicedesk 
og øvrige tjenester) 

Moderat Lav Lav 
Sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse. 
Serviceerklæring med spesifikke og viktig kvalitetsmål 
som de vurderes opp mot er avgjørende 

R2 
IT-tjenester fra 
flere/ulike enheter 

Bruker mottar IT-
tjenester fra forskjellige 
enheter, avhengig av hvor 
man jobber. Dette kan 
skape uklarhet for bruker 
og uklare grenseflater 
(Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R3 
Krevende å løse 
sammensatte 
brukerbehov 

Krevende for IT-
organisasjonen å 
koordinere og dekke 
sammensatte 
brukerbehov, som krever 
leveranser fra eget 
fakultet/enhet og fra 
UiO:IT, feks 
arrangementer, 
konferanser, etc 

Moderat Høy Høy 

Definere tydelige prosesser og ansvarsavklaringer for 
sammensatte leveranser, for eksempel 
arrangementer, konferanse, etc 
God kommunikasjon mellom UiO:IT og enhetene 

R4 
Avstand til forskerens 
og underviserens 
behov 

Sentral organisering av IT-
støtte til forskere og 
undervisere blir 

Svært høy Moderat Høy 
Kompetanse må ut i organisasjonen.  
Rotasjon av IT-ressurser for å sikre god 
brukerforståelse i UiO:IT 
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mangelfull pga 
organisatorisk avstand 

R5 
Manglende tilpasning 
til bruker 

Standardiserte 
fellesløsninger er mindre 
tilpasset den enkeltes 
behov 

Svært høy Moderat Høy 
Kompetanse om brukers behov i UiO:IT (eks gjennom 
brukerundersøkelse, brukerdialog, brukerkontakt, 
brukerforum etc) 

R6 
Små enheter og 
fakulteter blir ikke 
hørt 

Små fakulteter og enheter 
vil ikke bli hørt på behov i 
samme grad som store 

Høy Moderat Høy 
UiO:IT må vektlegge helhetlige UiO-hensyn i sine 
vurderinger, som ivaretar både de små og de store 
fakultetene/enhetene 

R7 
Manglende strategisk 
og operativ kraft 
innenfor IT lokalt 

Redusert styrke i 
strategisk og operativ 
ledelse av IT på 
fak./enheter 

Høy Moderat Høy 

Etablere rolle i UiO:IT med kontakt og ansvar mot 
hvert fakultet/enhet. Evt at det etablere rolle ved 
fakultet/enhet med ansvar for grensesnitt mot UiO:IT. 
Klargjøre SK-gruppenes rolle i den strategiske 
styringen av IT.  

R8 
Fremmedgjøring for 
IT-ansatte 

IT-ansattes lojalitet flyttes 
til UiO:IT, lenger unna 
lokal tilknytning der 
bruker 
er (eks julebord, rolle i 
fakultetsstyret) 

Moderat Høy Høy 

Rotasjon av IT-ressurser for å sikre god 
brukerforståelse i UiO:IT. Arbeide 
systematisk/strukturer for å  inkludere lokale IT-
ressurser til miljøet. 

R9 
Mindre uformelle 
arenaer for 
brukerkontakt 

De uformelle 
situasjonene for 
brukerkontakt bortfaller – 
viktige kontaktpunkt. 
Uformell og forbyggende 
brukerstøtte. 

Høy Høy Høy 
Fortsatt lokal fysisk tilstedeværelse for UiO:IT 
personell. 

R10 
Manglende 
lokalkunnskap i 
Helpdesk/Servicedesk 

Servicedesk kjenner ikke 
brukers kompetanse, hva 
som skjer fra dag til dag 
osv. Vi ikke kunne gi like 
god brukerstøtte som 
lokal IT 

Moderat Høy Høy Høy kompetanse og gode støttesystemer i ServieDesk 
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R11 
Manglende 
brukerorientering i 
UiO:IT 

Sentral IT-organisasjon 
glemmer hvem man er til 
for, og de reelle 
behovene disse har 

Svært høy Moderat Høy 

En ledelse som har fokus på mandatet og brukerne, 
tydelig på hvem de er til for, trekke opp en klar linje 
på hva som er basis-IT. Tilpasninger utover standard-
løsninger må begrunnes faglig. Skreddersøm må 
understøtte det fagnære.  

Kvalitet 

R12 Varierende kvalitet 

Løser ikke 
hovedproblemstillingen 
om varierende kvalitet. 
Ikke tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse hos alle 
enheter  

Moderat Moderat Moderat 
Utnytte enkeltpersoners kompetanse og egenskaper 
best mulig på tvers av fakulteter/enheter 

R13 Uklar styring av IT 

Mangler helhet og tydelig 
retning som hele IT-
organisasjonen følger. 
Uklarhet i myndighet og 
ansvar.  

Moderat Lav Lav 
Tydeliggjøre fakultets-/enhetsledelse, UiO:ITs ledelse 
og IT-leder sin rolle/ansvar/myndighet ift 
UiO:IT/fakultet/enhet 

R14 
Manglende evne til 
endring 

Ikke tilstrekkelig evne til å 
gjennomføre endringer i 
hele organisasjonen 

Moderat Moderat Moderat 
Planlegge endringer godt og ta høyde for god 
involvering av enheter/fakulteter og at endringer vil ta 
tid. 

R15 
Manglende felles 
kultur for IT 

Delt IT organisasjon gir 
ikke felles kultur for IT 
ved UiO. To typer IT-
ansatte; IT-linja og fag-
linja (Ikke aktuelt for 
dette alternativet) 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R16 
Manglende 
kompetanse i 1. linje 

Bruker når ikke riktig 
kompetansen i første 
kontaktpunkt 

Lav Høy Moderat Legge til rette for selvhjelp, kollegahjelp, etc 

R17 
Lokalkunnskap 
forvitrer, løses ikke 
eller løses av andre 

Lokal kunnskap om 
spesialoppgaver forvitrer, 
lokale oppgaver løses ikke 
av UiO:IT, men må løses 
av andre (utenfor IT-
organisasjonen) lokalt 

Høy Høy Høy 

Sikre en oppgavefordeling i ny organisasjon som sikrer 
at lokalkunnskap er tilgjengelig lokalt, for eksempel 
gjennom fortsatt lokal fysisk tilstedeværelse for UiO:IT 
personell. 
Sikre at oppgaver som overføres til andre er mottatt, 
at mottaker er kompetent og tar ansvar for oppgaven. 
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Øke kompetansen på spesialoppgaver 
Styrke kontakten mellom UiO:IT og bruker med behov 
for spesialkompetanse (fagnær IT) 

R18 
Manglende strategisk 
styring av IT lokalt 

Liten/mangelfull lokal 
strategisk styring av IT 

Høy Høy Høy 

Tydeliggjøre SK-gruppene sin rolle. 
Lokale strategier må løftes til SK-gruppe/UiO-ledelse, 
UiO:IT ledelse 
Tydeliggjøre fakultet-/enhetsledelse sitt ansvar 

R19 

Manglende 
ivaretakelse av 
mangfoldet av IT-
behov ved UiO 

UiO:IT klarer ikke å levere 
på heterogeniteten og 
mangfoldet blant 
brukere, 
fag og enheter ved UiO 

Svært høy Moderat Høy 
Brukerorientering i UiO:IT gjennom brukerdialog, 
ledelsesdialog, brukernære roller, 
brukerundersøkelser etc. Styrket fagnær IT 

R20 
Mindre tilpasning og 
tilpasningsdyktig IT 

Mindre tilpasset og 
tilpasningsdyktig IT lokalt, 
som følge av 
standardisering. 
Kan føre til at lokale 
behov ikke tilfredsstilles 

Svært høy Moderat Høy 

Fokus på brukerne og deres behov i UiO:IT. 
Tilpasninger til lokale behov som avviker fra standard 
når dette er nødvendig (ikke standardisere det som 
krever lokal tilpasning) 

R21 
Krevende 
ressursallokering til 
lokale behov 

Sentral organisering gjør 
det vanskelig å finne 
ressurser og prioritering 
til å dekke behov for 
bruker, gitt at rammen er 
den samme. 

Moderat Moderat Moderat 
Leiestedsmodeller og andre ting som gjør at ressurser 
fortsatt er lokalt 

Effektivitet 

R22  Dobbeltarbeid lokalt 
Dobbeltarbeid og 
manglende gjenbruk av 
løsninger og prosesser 

Moderat Lav Lav 

Sikre godt samarbeid UiO:IT - lokalt gjennom huber, 
etc 
Kvaliteten på tjenestene fra UiO:IT er god nok 
Tjenester fra UiO:IT kommer tidsnok for å dekke 
behovene 
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R23 
Smådriftsulemper 
(manglende 
stordriftsfordeler) 

Lokal IT, spesielt for små 
enheter/fakulteter, vil 
være sårbare for fravær 
og turnover, mangle 
mulighet til nødvendig 
spesialisering, innebære 
andre smådriftsulemper 
(Ikke aktuelt for dette 
alternativet) 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R24 
Krevende omstilling 
til nye oppgaver 

Kompetanse-
/oppgaveendring 
vanskelig ved 
bortfall/automatisering 
av arbeidsoppgaver 
(spesielt hos små 
enheter) 

Moderat Lav Lav 
Planlegge automatisering og bortfall av oppgaver 
godt, slik at det blir tilstrekkelig tid til omstilling og 
omskolering 

R25 
Samhandlingsutfordri
nger USIT/UiO:IT og 
lokal IT  

Samhandlingsutfordringer 
mellom USIT og Lokal IT 
gir redusert kvalitet i IT- 
tjenester og -støtte til 
brukerne 

Moderat Lav Lav 
Stimulere til godt samarbeid UiO:IT - lokal IT/lokale 
enheter 

R26 

Manglende 
tilgjengelige ressurser 
ved enheter og 
fakulteter  

Lokal IT har ikke kapasitet 
til å bidra i Helpdesk og 
samarbeid slik modellen 
tilsier (Ikke aktuelt i dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 
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R27 
Etablering av 
«skygge-IT» 

Hvis brukerbehov ikke 
dekkes i UiO:IT, eller 
bruker av 
bekvemmelighetsgrunner 
bruker tidligere IT-støtte, 
kan det bli etablert 
"skygge-IT" lokalt 

Moderat Svært høy Høy 

Minne brukere på å tjenester fra UiO:IT (eks 
Servicedesk). Incitament for lokale enheter til å 
benytte tilbudet fra UiO:IT for å frigjøre ressurser. 
Gode og tilgjengelige tjenester fra UiO:IT.  
Fjerne unødvendige tilganger/rettigheter for IT-
ressurser for å sikre fokus på riktige oppgaver for disse 

R28 Todelt kultur for IT 

Kan skape motsetninger 
mellom fakulteter som 
beholder IT lokalt og de 
som ikke gjør det. A og B 
fakulteter etter 
økonomi/ressurser (Ikke 
aktuelt for dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R29 
Manglende 
standardisering/felles
tjenester 

Dersom flere 
enheter/fakulteter ender 
opp med egne IT-
tjenester lokalt, kan UiO 
miste muligheten til å 
standardisere og 
effektivisere disse 
tjenestene i UiO:IT (Ikke 
aktuelt for dette 
alternativet). 

Lav Lav Lav Vurdert at tiltak ikke er nødvendig 

R30 
Små og sårbare 
miljøer lokalt 

Det blir så lite igjen IT-
kompetanse lokalt at det 
ikke er hensiktsmessig å 
beholde lokale miljøer 

Høy Moderat Høy 

Se hvordan fagnær IT kompetanse lokalt kan utnyttes 
gjennom bredere ansvarsområder (eks på tvers av 
institutter), eller samkjøring med andre fagnære 
funksjoner som ikke er IT (eks metode, fag, teknisk, 
etc) 
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R31 
Byråkratisering av 
UiO:IT 

UiO:IT oppfattes stivbent, 
toppstyrt og byråkratisk 

Høy Moderat Høy 
Kontinuerlig fokus på utvikling av UiO:IT som en 
fleksibel og brukerorientert enhet 

R32 
Manglende reell 
standardisering 

Man tør ikke å 
standardisere tilstrekkelig 
der det går an, f.eks 
versjoner av 
feide, dataporten, 
weblogin, innlogging 
canvas mm 

Høy Lav Moderat Tydelige beslutninger om fellesløsninger 

Implementering 

R33 
Manglende aksept av 
endring 

Det er uenighet om 
endringen som uttrykkes 
og påvirker leveranse av 
IT- 
tjenester 

Moderat Svært høy Høy 

Godt planlagt implementering. Måle og følge opp 
kvalitets- og produktivitetsutvikling gjennom 
implementeringsfasen 
Kommunikasjon, informasjon, opplæring 

R34 
Turnover av kritisk 
personell 

Mister viktig kompetanse 
fordi personer søker seg 
til andre arbeidsgivere 
som følge av endring 

Høy Høy Høy 
Godt informasjons- og kommunikasjonsarbeid 
Definere de rollene man tenke å fylle og den friheten 
man har i rollene, utover Helpdesk 
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R35 

Kvalitetstap og 
produktivitetstap i 
implementeringsfase
n 

Redusert produktivitet og 
kvalitet i leveranser som 
følge av selve endringen 

Moderat Svært høy Høy 
God kvalitet i implementeringen 
Kommunikasjon, informasjon, opplæring 
Gradvis implementering 

R36 
Utfordrende med 
kombinerte stillinger 
basis-fagnær 

Kombinerte stillinger 
basis-fagnær kan være 
utfordrende å kombinere 
i ny organisasjon 

Høy Lav Moderat 
Vurdere delte stillinger i en overgangsfase (feks 50% 
UiO:IT og 50% lokalt) 

R37 
Implementering uten 
tilstrekkelig verktøy 

Setter i gang 
omorganisering før 
verktøyene vi trenger er 
til stede 

Høy Lav Moderat 
Sikre at kritiske verktøy er på plass og tilpasset før 
implementering 

R38 
Endring av stillinger, 
koder, ansvarssteder 
etc. er krevende 

Endringer på personell-
siden er krevende, tar tid, 
og innebærer risiko. Stor 
forskjell på hva som er IT-
personell, enkelte vil ha 
behov for å bytte 
stillingskode (vit. ass/IT-
ansvarlig) 

Moderat Høy Høy 
Godt planlagt implementering. Vurdere trinnvise 
implementeringsmodeller. 
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Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet

Vedlegg 4 Beskrivelse av alternative 
organisasjonsmodeller (inkl oppgavefordeling)

Prosjektrapport november 2020
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Innhold
• Bakgrunn, formål og effektmål for prosjektet
• Overordnet styringsstruktur
• Beskrivelse av alternative modeller for organisering av IT-virksomheten 

ved UiO
– Innhold, hva adresseres, hva endres
– Geografi og lokasjon
– Oppsummering av forskjeller mellom modellene

• Utdyping
– Brukerkontakt, brukerstøtte, helpdesk og ServiceDesk
– Forskning, utdanning, fagnært

• Skisse oppgaveløsning i modellene (hovedområder)
• Skisse organisatoriske og samarbeids-/strukturendringer

– Hvem, hva, hvorfor og når
• Skisse effekt av endring for

– Forsker, underviser, student, administrativ ansatt, IT-ansatt og IT-lederV-sak 4 - side 121 av 181



Bakgrunn
• IT-tjenester, IT-infrastruktur, IT-

støtte, IT-kompetanse, digitalisering 
mv har en stadig viktigere rolle 
både i forskning og undervisning

• Det er behov for mer, flere, bedre 
og nye tjenester fra UiOs IT-
virksomhet

• Endring av oppgaver og 
kompetanse 

• IT og IT-virksomhetens betydning 
for at UiO skal styrke sin plass i 
toppsjiktet blant Europas 
universiteter er økende (UiOs 
strategi 2030)

• Sterk vekst i IT-tjenester og –
løsninger og bruk av disse 

Organisasjonsutvikling av 
UiOs IT-virksomhet:
• Prosjekt for å se på om 

dagens struktur for 
organisering, 
arbeidsprosesser og 
kompetanse fortsatt passer

• Mulig å tilrettelegge 
organisering av IT-
virksomheten bedre for å nå 
UiOs målsettinger innenfor 
forskning og utdanning?
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Formål med prosjektet

• Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet, hvis organisering, 
arbeidsprosesser og kompetanse styrker UiOs posisjon som et 
internasjonalt ledende universitet for fremragende forskning og 
utdanning 
– Behovene innen forskning og utdanning skal være styrende
– IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, tilpasningsdyktig 

og effektiv 
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Effektmål for organisasjonsutviklingen
Effektmål 1: Fagnær IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...
• Styrke IT som strategisk drivkraft for fremragende forskning og utdannelse
• Tilby mer fagnær IT-støtte, IT-kompetanse og IT-tjenester til forskning og utdanning gjennom styrket nærhet, 

tilgjengelighet, samhandling og gode relasjoner mellom IT og fag
• Ivareta IT-spesialbehov

Effektmål 2: Tilpasningsdyktig IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...
• Bidra til at brukere tilbys relevante, nyskapende og miljøvennlige verktøy og teknologier
• Være en fleksibel og responsiv virksomhet som evner å tilpasse seg raskt etter endrede behov og teknologier
• Være en virksomhet som kontinuerlig utvikler og forbedrer seg

Effektmål 3: Høykvalitets IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...
• Bidra til en god og robust IT-infrastruktur for stabile og sikre IT-leveranser
• Bidra til gode, stabile og sikre grunnleggende IT-tjenester
• Tilrettelegge for god informasjonssikkerhet ved UiO
• Bidra til en god og robust eInfrastruktur**
• Være en faglig attraktiv IT-arbeidsplass og et internasjonalt ledende IT-miljø innen UH-sektoren, med 

høykompetente medarbeidere

Effektmål 4: Effektiv IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...
• Bidra til standardisering, effektivisering og digitalisering av grunnleggende IT-løsninger og IT-tjenester, som frigjør 

IT-ressurser til mer fagnær, tilpasningsdyktig og høykvalitets IT
• Være robust gjennom størrelse, kompetanse, ressurser og gi mulighet for spesialisering i IT-faglige miljøer
• Sikre godt koordinerte arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjon på tvers av fag og enheter hele IT-virksomhetenV-sak 4 - side 124 av 181



Overordnet styringsstruktur
Alternativ 0+ Samarbeid (beholde dagens organisering)

USIT

…

MED

HF JUS MN

OD SVTF

UV

KHM

NHM
UB

IT på fakultet/enhet

SK-ALL

SK-ITU SK-ITF SK-AIT

De strategiske 
koordineringsgruppene er 
etablert
• Sentrale i den strategiske 

styringen av IT-
virksomheten

• Sikre at behovene til 
fakulteter/enheter ivaretas i 
IT-virksomheten

Universitets-
direktør

Rektor
Det foreslås ingen 
endringer i overordnet 
styringsstruktur i noen av 
alternativene
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Overordnet styringsstruktur
Alternativ 1 Tilpasset (ulik organisering) og 2 Felles (lik organisering)

UiO:IT

…

MED

HF JUS MN

OD SVTF

UV

KHM

NHM
UB

IT på fakultet/enhet

SK-ALL

SK-ITU SK-ITF SK-AIT

De strategiske 
koordineringsgruppene er 
etablert
• Sentrale i den strategiske 

styringen av IT-
virksomheten

• Sikre at behovene til 
fakulteter/enheter ivaretas i 
IT-virksomheten

Universitets-
direktør

Rektor
Det foreslås ingen 
endringer i overordnet 
styringsstruktur i noen av 
alternativene

Begrepet UiO:IT blir brukt om 
ny felles/sammenslått IT-
organisasjon
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Innhold
• Bakgrunn, formål og effektmål for prosjektet
• Overordnet styringsstruktur
• Beskrivelse av alternative modeller for organisering av IT-virksomheten 

ved UiO
– Innhold, hva adresseres, hva endres
– Geografi og lokasjon
– Oppsummering av forskjeller mellom modellene

• Utdyping
– Brukerkontakt, brukerstøtte, helpdesk og ServiceDesk
– Forskning, utdanning, fagnært

• Skisse oppgaveløsning i modellene (hovedområder)
• Skisse organisatoriske og samarbeids-/strukturendringer

– Hvem, hva, hvorfor og når
• Skisse effekt av endring for

– Forsker, underviser, student, administrativ ansatt, IT-ansatt og IT-lederV-sak 4 - side 127 av 181



Alternative modeller

• Prosjektet formål og effektmål
– Behovene innen forskning og utdanning skal være styrende
– IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, 

tilpasningsdyktig og effektiv

• Løse utfordringer og beholde bevaringsområder
– Datagrunnlag, inkl innspill i workshop 1 og 2

• Framtidsrettet utvikling
• Realisme
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Kan vi bli en bedre IT-virksomhet for UiO hvis vi 
arbeider mer sammen? 

• Ja – vi tror det
• Hvordan vi skal gjøre det er utgangspunktet for modellene 

våre
• Vi ser på

– Grader av fellesløsninger og -tjenester
– Grader av samorganisering
– Grader av samarbeid 
– Andre tiltak (arbeidsprosesser, kompetanse)
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Alternative modeller

• Startet med bredde
– Fra «alt felles» til «alt fordelt»

• Tre modeller
– 0+ «Samarbeid» (beholde dagens organisering)
– 1 «Tilpasset» (ulik organisering) 
– 2 «Felles» (lik organisering)

• Overordnet nivå
– Diskuteres, vurderes, forbedres og justeres

• Workshop 3
– Detaljeres
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Alternative modeller

• Funksjonsområder
– IT i forskning og utdanning
– Brukerkontakt
– IT-fellesfunksjoner og IT-infrastruktur
– Stab og støtte
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IT-virksomhet ved UiO som inngår i prosjektet 

Innenfor prosjektets mandat:
• Fakulteter, museum og UB
• Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT, 

LOS)
• Avdeling for Studieadministrasjon (SADM, LOS)
• Eiendomsavdelingen (EA, LOS) 

Utenfor prosjektets mandat:
• Avdeling for administrativ støtte (ADS)
• LINK (Senter for læring og utdanning)V-sak 4 - side 132 av 181



Dagens organisering – 0-alternativet

UiO

Forklaring:
Faglig ansvar: 
Faglig ansvar, men uavklart 
myndighet:V-sak 4 - side 133 av 181



Årsverk IT-organisasjonen
Lokal IT

Sentral 
IT

Enhet TF Jus MED HF MN OD SV UV UB KHM Sum USIT

Brukerstøtte basis IT og adm.sys. 0,12 1,55 3,76 1,75 4,39 0,81 3,27 1,37 0,60 0,60 18,22 11,15

Brukerstøtte  forskning 0,05 0,07 1,38 0,77 4,07 0,56 1,25 0,45 0,02 8,62 4,27

Brukerstøtte utdanning 0,03 0,19 0,60 0,17 2,03 0,79 0,27 0,76 4,84 2,75

Brukerstøtte vit. utstyr/LAB/klinikk 0,86 0,72 1,56 0,52 1,25 0,40 0,02 5,33 0,10

Klientdrift 0,16 1,35 4,43 2,03 4,94 0,87 2,63 1,18 1,05 0,38 19,02 4,30

AV 0,03 1,02 3,15 0,70 2,55 0,61 1,45 0,54 0,35 0,05 10,45 2,10

Foto, video, opptak og bilde 0,03 0,08 4,06 0,09 0,14 0,15 0,30 0,09 0,02 4,96

Utskrift 0,01 0,22 0,50 0,10 1,01 0,20 0,54 0,12 0,25 0,04 2,99 1,00

Prosjekter/kurs/opplæring 0,31 0,64 0,35 1,23 0,68 0,25 0,44 0,40 4,30 4,70

Infrastruktur 0,02 1,06 0,10 3,17 0,55 0,10 0,22 0,16 0,06 5,44 47,45

Nettverk (inkl. tlf) 0,01 0,27 0,80 0,30 1,90 0,21 0,61 0,25 0,40 0,25 5,00 10,60

Applikasjoner 0,12 1,49 0,02 2,38 0,79 0,93 0,19 0,10 0,05 6,07 31,55

Utvikling 0,65 2,11 5,61 0,24 0,35 0,10 0,30 0,03 9,39 39,93

Design (UX) og testing 0,05 1,12 0,01 0,20 0,11 1,49 4,10

Data analyst/ -manager/-steward 0,10 1,35 0,04 0,05 0,07 0,02 1,63 2,80
Drift, forv. mv av (adm.) IT-
systemer 1,00 0,15 0,02 0,05 1,22 8,60

Innkjøp og kontrakts-forvaltning 0,03 0,45 1,15 0,79 1,32 0,25 1,55 0,39 0,53 0,12 6,58 4,40

Sikkerhet og personvern 0,02 0,02 0,14 0,17 0,29 0,48 0,20 0,15 0,02 1,49 6,70

Strategi og planarbeid 0,05 0,30 0,20 0,81 0,23 0,00 0,09 0,03 0,02 1,73 14,80

Ledelse og administrasjon 0,33 0,65 0,33 0,70 0,21 0,65 0,39 0,01 3,27 20,15

Øvrige IT-relaterte oppgaver 0,95 0,95 0,25 0,48 0,10 0,00 0,00 0,03 0,29 3,05

Sum årsverk 0,49 7,00 27,67 11,00 41,20 8,32 15,90 7,29 4,20 2,00 125,07 221,45

Størst 2. største 3. største 4. største 5. største
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Øvrige IT-ressurser (årsverk)
Sted navn TF JUS MED HF MN OD SV UV UB NHM KHM LOS/EA

LOS/
ADS

LOS/
SADM LINK Sum

Utvikling 0,35 43,40 1,25 36,20 0,20 2,65 2,85 1,04 0,45 0,20 2,00 2,10 0,10 92,79
Data analyst/ -manager/-
steward 0,10 51,73 0,60 2,32 0,80 2,75 0,80 0,14 1,75 0,25 5,00 1,80 68,04
Vitenskapelig 
utstyr/LAB/klinikk 3,21 1,05 7,33 0,75 1,02 1,40 14,76
Drift, forv. mv av (adm.) IT-
systemer 1,50 0,25 0,06 0,25 0,19 0,80 0,15 0,15 0,90 10,30 6,85 21,40

Brukerstøtte 4,06 0,80 2,61 0,80 0,58 0,55 0,10 9,00 3,70 0,37 22,57

Klientdrift 0,86 0,85 0,03 0,10 1,84

AV 0,10 0,73 0,39 0,02 1,20 0,02 2,46

Foto, video og bilde 0,05 4,28 0,25 0,05 0,30 0,18 1,25 0,05 4,40 4,00 14,81

Infrastruktur 0,05 0,13 0,10 0,61 0,10 0,33 0,22 0,80 2,34

Sikkerhet og personvern 0,01 0,25 0,03 0,30 0,35 0,20 1,00 0,35 0,03 2,52

Strategi og planarbeid 0,10 0,10 0,10 0,05 0,20 0,40 0,60 1,00 4,00 1,44 7,99

Ledelse og administrasjon 1,07 0,65 0,30 0,10 0,15 0,40 0,60 1,00 1,20 1,20 6,67
Øvrige IT-relaterte 
oppgaver 0,10 1,05 4,13 0,50 5,35 1,30 1,76 14,19

Sum årsverk 0,26 0,50 110,95 6,35 54,98 1,00 8,10 6,55 6,05 2,80 14,30 1,00 29,30 21,30 8,92 272,36

V-sak 4 - side 135 av 181



Alternativ 0+ Samarbeid 
(beholde dagens organisering)

• Dagens organisasjonsstruktur beholdes på fakultets-/enhetsnivå
• Forbedring av arbeidsprosesser og kompetansetiltak i IT-organisasjonen
• Samling/etablering/endring av funksjoner/organisering på enhetsnivå
• Styrke og formalisere samarbeid mellom USIT og Lokal IT om felles IT-

funksjoner og brukerkontakt (eks. virtuell helpdesk)
• Kompetansetiltak
• Styrket samarbeid mellom fagnær IT lokalt og USIT gjennom 

nettverksstrukturer som videreutvikles/etableres (eks Hub-Node)
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USIT

Lokal 
brukerstøtte/ 
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IT på fakultet/enhet

Distribuert 
Helpdesk

Alternativ 0+ Samarbeid
(beholde dagens organisering)

IT-felles-
funksjoner/-
infrastruktur

Styrket nettverksstruktur
for fagnær IT

Samarbeid 
USIT og

IT på 
fak/enhet

og mellom 
fakultet/enhet

IT i 
utdanningFelles 

kontaktpunkt 

Lokal  fagnær
IT
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Hva foreslås endret?
Strukturelt (hos USIT)

• Funksjonsområder
– Brukerkontakt (inkl virtuelle helpdesks)
– IT i forskning og IT i utdanning
– IT-infrastruktur og IT-fellesfunksjoner
– Stab og støtte

• Geografi/lokasjon
– Som i dag
– Eventuelt geografisk samarbeid om felles fysisk 

helpdesk som dekker flere enheter/fakulteter 

Samarbeid og prosesser

• Samarbeid
– USIT og IT på fak/enhet om brukerkontakt, 

virtuelle helpdesks
• Kriterier for ressursinput og ressursavtaler
• Ikke endring av personalansvar
• Evaluering og dialog mellom USIT og 

fakultets-/enhetsledelse
– Styrking av hub-node-strukturen

• Etablere «hub of hubs» for koordinering
– Videreutvikle/tydeliggjøre samarbeid med 

Studieadministrasjonen (SADM), LINK (Senter 
for læring og utdanning) og Eiendomsavd. (EA)

• Prosesser
– Standardisering, enhetlige rutiner og 

arbeidsprosesser i brukerkontakt
– Kompetanse hos brukere og i IT-organisasjonen
– Digitalisering, brukeropplevelse og 

tjenestedesign
– Implementering/oppfølging av beslutninger i 

strategiske koordineringsgrupper
– Øvrige arbeidsprosesser 

Alternativ 0+ Samarbeid
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Hva adresseres i modellen
• Enhetlig og forenklet

– Etablering av en felles brukerkontakt for UiO
• Styrking 

– Samle IT i utdanning og IT i forskning
• Tilgjengeliggjøre flere muligheter for flere brukere

– Formalisering av faglige nettverk
• Standardisering

– Standardisering og strukturering av prosesser, men uten store strukturelle grep
• Beholde struktur

– Ingen store strukturelle endringer, men forbedring og videreutvikling innenfor 
dagens hovedstruktur

Alternativ 0+ Samarbeid
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• Etablering av UiO:IT
• Forbedring av arbeidsprosesser og kompetansetiltak i IT-organisasjonen
• Felles IT-funksjoner og brukerkontakt (inkludert kommunikasjon og opplæring) 

organiseres i størst mulig grad i UiO:IT
• 1. linje brukerkontakt samles/overføres til felles brukerkontakt i UiO:IT
• Noen funksjoner kan forbli lokalt, med ansvar for å betjene egen enhet, flere 

enheter eller hele UiO 
• Miljøer med svært integrerte fagnære lokale IT-tjenester kan fortsette å ha disse 

lokalt 
• Miljøer med mindre integrerte fagnære lokale IT-tjenester inngår i UiO:IT
• Det etableres nettverk/strukturer for tverrfaglige problemstillinger og samarbeid på 

områdene som er organisert lokalt
• Lokale IT-tjenester organiseres under felles lokal ledelse og styring ved 

enhet/fakultet

Alternativ 1 Tilpasset 
(ulik organisering)
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Hva foreslås endret? 
Strukturelt

• Funksjonsområder
– Etablering av UiO:IT som betjener hele UiO
– Felles brukerkontakt for alle IT-tjenester og alle 

brukergrupper med en felles 1. linje
• Utføres ikke fak./enhetsvis (ressurser flyttes)

– Felles IT-funksjoner i størst mulig grad i UiO:IT
– IT-tjenester kan forbli lokalt hos en enhet, 

samarbeid mellom enheter eller en enhet som 
tilbyr fellestjenester til alle

– Fellestjenester for IT i forskning og IT i utdanning 
i størst mulig grad i UiO:IT

– Domenespesifikk fagnær lokal IT forblir lokalt for 
fakulteter/enheter der dette er svært fagintegrert

– IT-infrastruktur og IT-fellesfunksjoner
– Stab og støtte

• Geografi/lokasjon
– Felles ServiceDesk/helpdesker, også tilstede 

lokalt. Kan samles geografisk i områder (som 
sentrum, nedre og øvre Blindern mv).

– Kan bli andre endringer i lokasjon

Samarbeid og prosesser
• Samarbeid

– Vurdering og dialog vedrørende funksjoner og 
ressurser hos UiO:IT eller hos fakultet/enhet

• Alle fakultet, museum, UB, 
Studieadministrasjon og 
Eiendomsavdelingen

– Samarbeid/dialog/SLA (servicenivåavtaler) UiO-IT 
og fak/enhet

– Styrking av hub-node-strukturen
• Etablere «hub of hubs» for koordinering

– Videreutvikle/tydeliggjøre samarbeid med 
Studieadministrasjonen (SADM), LINK (Senter for 
læring og utdanning) og Eiendomsavdelingen (EA)

• Prosesser
– Standardisering, enhetlige rutiner og 

arbeidsprosesser i UiO-IT (brukerkontakt og 
fellesfunksjoner)

– Kompetanse hos brukere og i IT-organisasjonen
– Digitalisering, brukeropplevelse og design av tjenester
– Implementering/oppfølging av beslutninger i strategiske 

koordineringsgrupper
– Øvrige arbeidsprosesser 

Alternativ 1 Tilpasset
(ulik organisering) 
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Hva adresseres i modellen

• Enhetlig og forenklet
– 1. linje brukerstøtte, som gir lik og god hjelp til alle brukere

• Fleksibilitet
– Ulike utfordringer krever ulike løsninger, én modell passer ikke for alle fakulteter 

og enheter
– Noen miljøer har veldig krevende IT-behov, der det kan være krevende og 

risikofylt å legge noen type oppgaver til UiO:IT
• Styrking 

– Samle IT i utdanning og IT i forskning
• Ressursutnyttelse

– Samlet for hele UiO der det er mulig og hensiktsmessig
• Standardisering

– Standardisering og strukturering av prosesser, med noen strukturelle grep

Alternativ 1 Tilpasset
(ulik organisering)
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Alternativ 2 Felles 
(lik organisering)
• Etablering av UiO:IT
• Forbedring av arbeidsprosesser og kompetansetiltak i IT-

organisasjonen
• Alle felles IT-funksjoner og brukerkontakt (inkludert 

kommunikasjon og opplæring) organiseres i UiO:IT
• Fagnære fellesløsninger organiseres i UiO:IT
• Domenespesifikke fagnære/spesialiserte tjenester organiseres 

lokalt
• Det etableres nettverk/strukturer for tverrfaglige problemstillinger 

og samarbeid på områdene som er organisert lokalt
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Hva foreslås endret?
Strukturelt

• Funksjonsområder
– Etablering av UiO:IT som betjener hele UiO
– Felles brukerkontakt for alle IT-tjenester, alle 

brukergrupper (servicesenter, helpdesks, en 
felles 1. linje og IT-fellesfunksjoner (inkludert 
kommunikasjon/opplæring) 

• Utføres ikke fakultets-/enhetsvis
– Fellestjenester for IT i forskning og utdanning

• Inkludere løsninger fra fak/enheter til UiO:IT
– Domenespesifikk fagnær/spesialiserte tjenester 

forblir lokalt for fakulteter/enheter
– IT-infrastruktur og IT-fellesfunksjoner
– Stab og støtte

• Geografi/lokasjon
– Felles ServiceDesk/helpdesker, også tilstede lokalt. 

Kan geografisk samles i områder (som sentrum, 
nedre og øvre Blindern mv).

– Kan bli andre endringer i lokasjon

Samarbeid og prosesser

• Samarbeid
– Samarbeid/dialog/SLA (servicenivåavtaler) UiO-IT og 

fak/enhet
– Styrking av hub-node-strukturen

• Etablering av «hub of hubs» for å koordinerer 
strukturen samlet

– Videreutvikle/tydeliggjøre samarbeid med 
Studieadministrasjonen (SADM), LINK (Senter for 
læring og utdanning) og Eiendomsavdelingen (EA)

• Prosesser
– Digitalisering av arbeidsprosesser, rådgivning og 

implementering 
– Standardisering, enhetlige rutiner og 

arbeidsprosesser i UiO-IT (brukerkontakt og 
fellesfunksjoner)

– Kompetanse hos brukere og i IT-organisasjonen
– Digitalisering, brukeropplevelse og design av 

tjenester
– Implementering/oppfølging av beslutninger i 

strategiske koordineringsgrupper
– Øvrige arbeidsprosesser 

Alternativ 2 Felles 
(lik organisering)
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Hva adresserer modellen
• Enhetlig og forenklet

– Felles brukerkontakt og servicesenter med 1. linje brukerstøtte, som gir lik og god 
hjelp til alle brukere

• Fleksibilitet
– Intern mobilitet

• Styrking 
– Samle IT i utdanning og IT i forskning

• Samle kompetanse og kapasitet innen IT i forskning og utdanning

• Ressursutnyttelse
– Utnytte ressurser som er samlet for hele UiO
– Sikre et enhetlig og godt tjenestetilbudet til alle

• Standardisering
– Standardisering og strukturering av prosesser, med strukturelle grep

• Større og mer robuste IT-kompetansemiljøer

Alternativ 2 Felles 
(lik organisering)
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Geografi lokasjon
• Alternativ 0+ Samarbeid

– Geografi og lokasjon endres i hovedsak ikke, utover eventuelt samarbeid om felles fysiske 
helpdesker som dekker flere enheter/fakultet. 

– Personalansvar for medarbeidere beholdes på enheter som i dag
• Alternativ 1 Tilpasset

– Det etableres felles helpdesker som også er tilstede lokalt. Disse helpdeskene kan bli 
samlet i geografiske områder (som sentrum, nedre og øvre Blindern osv). Ansatte i 
driftsorganisasjonen søkes samlokalisert i større grupper. Geografi og lokasjon kan endres 
noe, men IT-organisasjonen skal være tilstede lokalt og i fagmiljøer også fysisk.

– Personalansvar for medarbeidere flyttes til felles IT-organisasjon samt at personalansvaret 
beholdes delvis på enheter som i dag

• Alternativ 2 Felles
– Det etableres felles helpdesker som også er tilstede lokalt. Disse helpdeskene kan bli 

samlet i geografiske områder (som sentrum, nedre og øvre Blindern osv). Ansatte i 
driftsorganisasjonen søkes samlokalisert i større grupper. Geografi og lokasjon kan endres 
noe, men IT-organisasjonen skal være tilstede lokalt og i fagmiljøer også fysisk.

– Personalansvar for medarbeidere flyttes til felles IT-organisasjon samt at personalansvaret 
kan beholdes på noen områder som i dagV-sak 4 - side 148 av 181



Oppsummering av forskjeller mellom alternativene
Alternativ 0+ Samarbeid Alternativ 1 Tilpasset Alternativ 2 Felles
• Organisatoriske endringer i 

USIT
• Ikke strukturelle endringer 

mellom enheter
• Etablering av virtuelle strukturer 

og samarbeid om disse (virtuell 
helpdesk og SPoC. Driftes i 
samarbeid lokalt/sentralt)

• Noen/delvis strukturelle endringer
• Etablering av UiO:IT
• Etablering av felles brukerkontakt og ServiceDesk
• Mulig overføring av tjenester og personell fra enhet 

til UiO:IT
• Etablering virtuelle strukturer og samarbeid om 

disse

• Strukturelle endringer
• Etablering av UiO:IT
• Alle fellesfunksjoner samles i UiO:IT
• Domenespesifikk forsknings- og 

utdannings IT organiseres hos fagmiljøer 
lokalt

• Etablering virtuelle strukturer og 
samarbeid om disse

• Etablering av felles ServieDesk med 
helpdesker

• Fellestjenester i størst mulig grad. Fellestjenester 
kan leveres av enheter utenfor UiO:IT

• Fellestjenester for alle
• Fellestjenester leveres av UiO:IT

• Fellestjenester for forskning og utdanning i størst 
mulig grad 

• Fellestjenester for forskning og utdanning

• Fleksibilitet enhetsvis • Delvis fleksibilitet enhetsvis • Fleksibilitet innen UiO:IT

• Mindre standardisering • Delvis standardisering • Standardisering

• Digitalisering av prosesser 
enhetsvis og ved samarbeid

• Digitalisering av prosesser mer samlet • Digitalisering av prosesser for alle

• Få geografiske endringer (evt. 
fysisk felles helpdesk)

• Nye funksjoner og nye oppgaver kan medføre 
geografiske endringer

• Nye funksjoner og nye oppgaver kan 
medføre geografiske endringer
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Innhold
• Bakgrunn, formål og effektmål for prosjektet
• Overordnet styringsstruktur
• Beskrivelse av alternative modeller for organisering av IT-virksomheten 

ved UiO
– Innhold, hva adresseres, hva endres
– Geografi og lokasjon
– Oppsummering av forskjeller mellom modellene

• Utdyping
– Brukerkontakt, brukerstøtte, helpdesk og ServiceDesk
– Forskning, utdanning, fagnært

• Skisse oppgaveløsning i modellene (hovedområder)
• Skisse organisatoriske og samarbeids-/strukturendringer

– Hvem, hva, hvorfor og når
• Skisse effekt av endring for

– Forsker, underviser, student, administrativ ansatt, IT-ansatt og IT-lederV-sak 4 - side 150 av 181



Brukerkontakt, brukerstøtte, helpdesk og 
ServiceDesk

Gjennomgående i alle modeller er etablering av en felles brukerkontakt for UiO
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DEFINISJONER

• ServiceDesk er ett kontaktpunkt og servicefunksjon for 
alle brukere

• HelpDesk er ett kontaktpunkt for brukere for å logge 
hendelser
o En HelpDesk er vanligvis mer fokusert på det tekniske enn en 

servicedesk

Definisjoner fra IT Service Management Forum (itSMF)
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ServiceDesken i de tre modellene 
Modell 0+ Samarbeid Modell 1 Tilpasset Modell 2 Felles

Veier inn:
• Nettsider
• Chat
• Telefon 
• E-post
• Personlig oppmøte ved distribuerte 

HelpDesker

Helpdeskens organisering
• En kjerne av fast ansatte ved USIT

• En kjerne av deltidsansatte (studenter) 

ved USIT

• Samarbeid USIT og lokal IT. Bedre 

integrering mellom Helpdesk hos 

USIT og lokale Helpdesker

Veier inn:
• Nettsider
• Chat
• Telefon 
• E-post
• Personlig oppmøte ved distribuerte 

Helpdesker

ServiceDeskens organisering
• En kjerne av fast ansatte 

• En kjerne av deltidsansatte (studenter)

• Lokale Helpdesker går over til å bli 

distribuerte Helpdesker inn under en 

sentral ServiceDesk og geografisk plassert 

enten der de er i dag, eller i nærheten

• Deler av UiO:ITs medarbeidere i en 

rotasjonsordning

• Det etableres en felles ServiceDesk for 

UiO. Enheter må bidra/avgi en viss % av en 

eller flere stillinger/økonomiske ressurser 

for å komplementere ServiceDesken. 

Integrasjonsløsninger avtales særskilt.

ServiceDesken kan med fordel organiseres i team 
(eks. team for Zoom/hjemmekontor, team for  
eksamensavvikling etc)

Veier inn:
• Nettsider
• Chat
• Telefon 
• E-post
• Personlig oppmøte ved distribuerte 

Helpdesker

ServiceDeskens
organisering
• En kjerne av fast ansatte 

• En kjerne av deltidsansatte (studenter)

• Lokale Helpdesker går over til å bli 

distribuerte HelpDesker inn under en 

sentral ServiceDesk og og geografisk 
plassert der de er i dag, eller i nærheten. 
Nye HelpDesker kan etableres.  

ServiceDesken kan med fordel organiseres i 
teams (eks. team for Zoom/hjemmekontor, 
team for eksamensavvikling etc).
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ServiceDesken i de tre modellene 

Modell 0+ Samarbeid Modell 1 Tilpasset Modell 2 Felles

Forutsetning: 
• Fungerende verktøy, blant annet for logging og 

oppfølging av henvendelser
• Formalisering av samarbeid og ressursdeling
• Etablering av et HelpDesk-nettverk eller forum

Type henvendelser som kan 
gå via HelpDesken
• Alt av henvendelser som normalt går til 

dagens Houston
• Tekniske løsninger i forbindelse med eksamen
• Studenthenvendelser
• Hjemmekontor
• Brukeradministrasjon dersom en har gode 

retningslinjer
• Enkle spørsmål om IT i forskning og IT i 

utdanning
• AV (mange AV-henvendelser vil være 

hastesaker)
• Osv. ……………………

Ettersom samarbeidsløsninger etableres vil 
henvendelsesområder øke

Forutsetning: 
• Fungerende verktøy, blant annet for logging og 

oppfølging av henvendelser
• God ledelse og oppfølging

Type henvendelser som kan gå 
via ServiceDesk
• Alt av generelle henvendelser som normalt 

går til dagens Houston eller lokale 
HelpDesker

• Tekniske løsninger i forbindelse med eksamen
• Studenthenvendelser
• Hjemmekontor
• Brukeradministrasjon dersom en har gode 

retningslinjer
• Enkle spørsmål om IT i forskning og IT i 

utdanning
• AV (mange AV-henvendelser vil være 

hastesaker)
• Osv……………………

Målet er at ServiceDesken på sikt skal bli et mer 
helhetlig tilbud. I den grad lokale HelpDesker i dag 
har et utvidet tilbud skal dette videreføres (Why
change a winning team)

Forutsetning: 
• Fungerende verktøy, blant annet for logging og 

oppfølging av henvendelser
• God ledelse og oppfølging

Type henvendelser som kan 
gå via ServiceDesk
• Alt av generelle henvendelser som normalt 

går til dagens Houston eller lokale 
HelpDesker

• Tekniske løsninger i forbindelse med eksamen
• Studenthenvendelser
• Hjemmekontor
• Brukeradministrasjon dersom en har gode 

retningslinjer
• Enkle spørsmål om IT i forskning og IT i 

utdanning
• AV (mange AV-henvendelser vil være 

hastesaker)
• Osv……………………

Målet er at ServiceDesken på sikt skal bli et mer 
helhetlig tilbud hvor tjenestetilbudet og ressurser 
justeres i samsvar med behov inkludert 
kompetanseutvikling og kurstilbud. I den grad 
lokale HelpDesker i dag har et utvidet tilbud skal 
dette videreføres (Why change a winning team)
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Flytskjema
modell 1 og 2
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Forskning og utdanning i modellene

• Forsknings og utdannings IT utføres av mange deler av IT-org

• «Tung» utdannings-IT => eksterne produkter i dag: Canvas, Inspera, FS, med mer
– Eller det er brød og smør IT (drift av terminalstuer, lab-pc, forelesnings-pc etc)

• «Tung» forsknings-IT leveres via tung-lett samarbeid ITF-ITI og ITF/Sigma2
• «Lett» utdannings-IT er således ganske likt lett «forsknings-IT»

• Forskningsstøtte på USIT har hatt ett hovedkontaktpunkt lenge; kan bli bedre
• Utdanningsstøtte må få ett felles hovedkontaktpunkt i et nytt USIT/UiO:IT. 

Dette vil også gi et koordinerende samlingspunkt i IT-organisasjonen for dette (ref
kontakt med SK-ITU, SADM, LINK mfl) – mottakerrolle i IT-org. 
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Samarbeid fagnær-IT <-> USIT, modell 0+

• Som før, visjoner om bedre samarbeid
• Vanskelig med forpliktelser på tvers av sentral og lokal-IT

– åpner ikke for endringsledelse der det er behov

• Vesentlige og strategiske saker koordineres av de 
strategiske koordineringsgruppene (SK for IT i Forskning, 
Utdanning, Administrativ og All-IT)

• Mindre saker vil være avhengig av personer og 
tilfeldigheter som før
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Samarbeid fagnær-IT <-> UiO:IT, modell 1 og 2

• Koordinert strukturert samhandling
• Avtalefestet eller «linjefestet» samarbeid og koordinering 

mellom sentral IT og lokal forsknings- og utdanningsstøtte
– Modell 1: Åpner for endringsledelse ved behov

– Modell 2: Større fare for å ødelegge svært velfungerende miljø 

• Vesentlige og strategiske saker koordinerer på strategisk 
koordineringsorgan-nivå (SKer for IT i forskning, utdanning, 
administrativ og all IT)

• Mindre saker vil skal være mindre avhengig av 
personkjennskap og tilfeldigheter enn før
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Kommunikasjonspunkt lokal fagnær IT <-> USIT/UiO:IT

• Fagnær IT kan i mange tilfeller representere svært tung kompetanse 
og svært viktige IT-tjenester
– Disse burde kunne være tilgjengelige som leiested på tvers på UiO, f.eks

kan Astro selge lagring til PSI ved riktig pris/ytelse
• Alle fagnære kompetanse-sentra skal ha et pålegg om å kunne levere 

sine tjenester som leiested, dette inkluderer f.eks at personell ved 
MatNat kan levere MacDrift

• SK-*-IT må ha bevissthet rundt fagnære kompetanse-sentra
• Det opprettes egne faste møteplasser og representanter fra 

brukere, fagnær-IT og USIT/UiO:IT for å kartlegge pain-points, 
«retrospective» evaluering og planlegging for «daglig drift»
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Innhold
• Bakgrunn, formål og effektmål for prosjektet
• Overordnet styringsstruktur
• Beskrivelse av alternative modeller for organisering av IT-virksomheten 

ved UiO
– Innhold, hva adresseres, hva endres
– Geografi og lokasjon
– Oppsummering av forskjeller mellom modellene

• Utdyping
– Brukerkontakt, brukerstøtte, helpdesk og ServiceDesk
– Forskning, utdanning, fagnært

• Skisse oppgaveløsning i modellene (hovedområder)
• Skisse organisatoriske og samarbeids-/strukturendringer

– Hvem, hva, hvorfor og når
• Skisse effekt av endring for

– Forsker, underviser, student, administrativ ansatt, IT-ansatt og IT-lederV-sak 4 - side 160 av 181



Skisse oppgaveløsning (dagens hovedområder)
Dagens IT-organisasjon, IT i Studieadm og Eiendomsavd inngår, annen øvrig IT inngår ikke

Oppgave Alt. 0+ Samarbeid Alt. 1 Tilpasset Alt. 2 Felles

Brukerstøtte basis-IT, 
forskning og utdanning, 
vit. utstyr/Lab/Klinikk

Virtuelt samarbeid (1. 
linje) USIT og Lokal 
IT

Etablering av felles brukerkontakt, ServiceDesk (1. linje), 
USIT, Lokal IT evnt Studieadm. og EA

Etablering av felles 
ServiceDesk med helpdesker
(1. linje), USIT, Lokal IT, 
Studieadm og EA

Klientdrift USIT og Lokal IT Felles drift med muligheter for leveranse av enkelte 
tjenester fra enheter utenfor UiO:IT, for hele UiO.
Mulighet for alternative løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette

Felles drift for alle, levert av 
UiO:IT

AV USIT og Lokal IT Felles drift med muligheter for leveranse av enkelte 
tjenester fra enheter utenfor UiO:IT, for hele UiO.
Mulighet for alternative løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette

Felles drift for alle, levert av 
UiO:IT

Infrastruktur og nettverk USIT og Lokal IT Felles drift med muligheter for leveranse av enkelte 
tjenester fra enheter utenfor UiO:IT, for hele UiO.
Mulighet for alternative løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette

Felles drift for alle, levert av 
UiO:IT

Utvikling (Basis-IT og 
fagnær IT)

USIT og Lokal IT Felles, med muligheter for leveranse av enkelte tjenester 
fra enheter utenfor UiO:IT, for hele UiO. Muligheter/ 
kriterier for unntak. 

Felles for alle, levert av 
UiO:IT. Vurdere unntak 
domenespesifikk fagnær IT og 
spesialisert IT

Applikasjoner (Basis-IT 
og fagnær IT)

USIT og Lokal IT Felles, med muligheter for leveranse av enkelte tjenester 
fra enheter utenfor UiO:IT, for hele UiO. Muligheter/ 
kriterier for unntak. 

Felles for alle, levert av 
UiO:IT. Vurdere unntak 
domenespesifikk fagnær IT og 
spesialisert IT

V-sak 4 - side 161 av 181



Skisse oppgaveløsning (dagens hovedområder)
Dagens IT-organisasjon, IT i Studieadm og Eiendomsavd inngår, annen øvrig IT inngår ikke

Oppgave Alt. 0+ Samarbeid Alt. 1 Tilpasset Alt. 2 Felles

Drift og forvaltning av adm
IT-systemer

USIT, Lokal IT, Studieadm
og Eiendomsavd.

Felles i UiO:IT. Mulighet for 
alternative løsninger for enkelte 
enheter etter definerte kriterier for 
dette. 

Felles for alle i UiO:IT

IT Innkjøp, bestilling av 
PC-er/enheter/klienter og 
kontraktsforvaltning

USIT og Lokal IT UiO:IT er fagrekvirent og rådgiver 
ved IT-innkjøp. Felles anbefaling av 
utstyr for alle. Kostnader/BDM ved
kjøp av PC-er/enheter/klienter, annet 
spesialutstyr bæres av enheter. 

UiO:IT er fagrekvirent og rådgiver ved IT-
innkjøp. Felles anbefaling av utstyr for 
alle. Kostnader/BDM ved kjøp av PC-
er/enheter/klienter, annet spesialutstyr 
bæres av enheter. 

Design, UX og testing USIT og Lokal IT Felles i UiO:IT. Mulighet for 
alternative løsninger for enkelte 
enheter etter definerte kriterier for 
dette. 

Felles for alle i UiO:IT

Sikkerhet og personvern USIT og Lokal IT UiO:IT og enheter/fakultet UiO:IT og enheter/fakultet

Data analyst/ -manager/-
steward (Fagnær IT)

USIT og Lokal IT. Felles i UiO:IT, med muligheter/ 
kriterier for unntak.

Felles i UiO:IT, med muligheter for 
unntak.
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Skisse oppgaveløsning (dagens hovedområder)
Dagens IT-organisasjon, IT i Studieadm og Eiendomsavd inngår, annen øvrig IT inngår ikke

Oppgave Alt. 0+ Samarbeid Alt. 1 Tilpasset Alt. 2 Felles

Administrasjon USIT, Lokal IT, Studieadm og 
Eiendomsavd

Felles i UiO:IT. Mulighet for alternative 
løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette. 

Felles for alle i UiO:IT

Kommunikasjon, HR, 
Virksomhetsstyring, 
rådgivning

USIT, Lokal IT, Studieadm og 
Eiendomsavd

Felles i UiO:IT. Mulighet for alternative 
løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette. 

Felles for alle i UiO:IT

Strategi- og planarbeid Større strategiske saker i de 
strategiske koordinerings-
gruppene.
USIT, Lokal IT, Studieadm og 
Eiendomsavd

Større strategiske saker i de strategiske 
koordinerings-gruppene.
Felles i UiO:IT. Mulighet for alternative 
løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette. 

Større strategiske saker i de 
strategiske koordinerings-
gruppene.
Felles for alle i UiO:IT

Ledelse USIT, Lokal IT, Studieadm og 
Eiendomsavd

Felles i UiO:IT. Mulighet for alternative 
løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette. 

Felles for alle i UiO:IT

Øvrige IT-oppgaver USIT, Lokal IT, Studieadm og 
Eiendomsavd

Felles i UiO:IT. Mulighet for alternative 
løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette. 

Felles samt samarbeid med 
domenespesifikk forsknings- og 
utdannings IT lokalt
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Skisse oppgaveløsning (nye oppgaver, eksempler, ikke besluttet)
Dagens IT-organisasjon, IT i Studieadm og Eiendomsavd inngår, annen øvrig IT inngår ikke

Oppgave Alt. 0+ Samarbeid Alt. 1 Tilpasset Alt. 2 Felles

Kontakt/samarbeid/struktur 
fak./enhets- og IT-ledelse (inkl
avtaler om servicenivå/SLA)

Årlig/jevnlige møter Etablere strukturer på flere nivåer Etablere strukturer på flere 
nivåer

Samarbeid/strukturer, 
koordinering/Hub-node mellom 
fak/enheter og IT-org innenfor 
fagnær IT (IT i forskning og IT i 
utdanning)

Forbedre 
eksisterende 
strukturer

Etablere strukturer og roller i UiO:IT og 
hos enhetene. Kontaktflate for 
operative saker, jevnlig/månedlig fora 
med personer fra UiO:IT, Lokal IT, 
øvrig IT og fagpersoner som ledes av 
UiO:IT

Etablere strukturer og roller i 
UiO:IT og hos enhetene. 
Kontaktflate for operative 
saker, jevnlig/månedlig fora 
med personer fra UiO:IT, øvrig 
IT og fagpersoner som ledes av 
UiO:IT

Brukeropplæring og 
brukerkommunikasjon

USIT, Lokal IT, 
Studieadm og 
Eiendomsavd

Felles i UiO:IT. Mulighet for alternative 
løsninger for enkelte enheter etter 
definerte kriterier for dette. 

Felles i UiO:IT for alle

Digitalisering av arbeidsprosesser, 
rådgivning og implementering 
(Basis-IT og fagnær IT)

USIT, Lokal IT, 
Studieadm og 
Eiendomsavd

Felles i UiO:IT, med muligheter/ 
kriterier for unntak

Felles i UiO:IT for alle
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Innhold
• Bakgrunn, formål og effektmål for prosjektet
• Overordnet styringsstruktur
• Beskrivelse av alternative modeller for organisering av IT-virksomheten 

ved UiO
– Innhold, hva adresseres, hva endres
– Geografi og lokasjon
– Oppsummering av forskjeller mellom modellene

• Utdyping
– Brukerkontakt, brukerstøtte, helpdesk og ServiceDesk
– Forskning, utdanning, fagnært

• Skisse oppgaveløsning i modellene (hovedområder)
• Skisse organisatoriske og samarbeids-/strukturendringer

– Hvem, hva, hvorfor og når
• Skisse effekt av endring for

– Forsker, underviser, student, administrativ ansatt, IT-ansatt og IT-lederV-sak 4 - side 165 av 181



Skisse organisatoriske endringer
Alternativ 0+ Alternativ 1 Alternativ 2

Hvem USIT • USIT
Vurdere etter kriterier og dialog:
• Lokal IT-organisasjon ved fakulteter, 

museum og UB
• LOS: Avdeling for 

Studieadministrasjon (IT-virksomhet) 
og Eiendomsavdelingen (IT-
virksomhet)

• USIT
• Lokal IT-organisasjon ved fakulteter, 

museum og UB
• LOS: Avdeling for 

Studieadministrasjon (IT-virksomhet) 
og Eiendomsavdelingen (IT-
virksomhet)

Vurdere:
• Domenespesifikk fagnær IT og 

spesialisert IT

Hva Samarbeid om felles
brukerstøtte ved UiO 
(etableres org. hos USIT),
forskning og utdanning 
felles, IT-fellesfunksjoner og 
IT-infrastruktur felles. 
Vurdere prosesser og 
nødvendige org. tilpasninger

Felles ServiceDesk og brukerstøtte for 
UiO i størst mulig grad (basis-IT og 
utdanning). Andre fellestjenester i størst 
mulig grad (eks. AV, kliendrift, IT-
infrastruktur mv, jfr oppgaveliste).
Tilpasninger/vurderinger ift ulike behov 
hos enheter. 

Felles brukerstøtte for UiO (basis-IT og 
utdanning). Andre fellestjenester 
besluttes (eks. AV, kliendrift, IT-
infrastruktur mv, jfr oppgaveliste).
Fag- og domenespesifikt blir igjen i 
lokal IT-organisasjon.

Hvorfor Brukerbehov, kvalitet, 
samordning og effektivitet, jfr
faktagrunnlag og masterplan 
IT, oppnå målsettinger

Brukerbehov, kvalitet, samordning og 
effektivitet, jfr faktagrunnlag og 
masterplan IT, oppnå målsettinger

Brukerbehov, kvalitet, samordning og 
effektivitet, jfr faktagrunnlag og 
masterplan IT, oppnå målsettinger
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Skisse strukturer og samarbeid
Alternativ 0+ Alternativ 1 Alternativ 2

Hvem USIT, fakultet, museum og 
UB, Avdeling for 
Studieadministrasjon, 
Eiendomsavdelingen, ADS 
og LINK

UiO:IT og fakulteter, museum, UB, 
Avdeling for Studieadministrasjon, 
Eiendomsavdelingen, ADS og LINK

UiO:IT, fakulteter, museum, UB, 
Avdeling for Studieadministrasjon, 
Eiendomsavdelingen, ADS og LINK

Hva Samarbeid om felles
brukerstøtte ved UiO 
(etableres org. hos USIT),
samarbeid om utvikling av 
hub-node struktur, 
arbeidsprosesser og 
kompetanseutvikling. 

Samarbeid med brukerstøtte utenfor
UiO:IT. Kontakt/samarbeid/struktur 
fak./enhets- og IT-ledelse (inkl avtaler 
om servicenivå/SLA). Samarbeid/ 
strukturer, koordinering/Hub-node 
innenfor IT i forskning/utdanning 
mellom fak/enheter og UiO:IT.

Kontakt/samarbeid/struktur 
fak./enhets- og IT-ledelse (inkl avtaler 
om servicenivå/SLA). Samarbeid/ 
strukturer, koordinering/Hub-node 
innenfor IT i forskning/utdanning 
mellom fak/enheter og UiO:IT.

Hvorfor Brukerbehov, kvalitet, 
samordning og effektivitet, 
jfr faktagrunnlag og 
masterplan IT

Brukerbehov, kvalitet, samordning og 
effektivitet, jfr faktagrunnlag og 
masterplan IT

Brukerbehov, kvalitet, samordning og 
effektivitet, jfr faktagrunnlag og 
masterplan IT

Når Påbegynnes i 2021 Påbegynnes i 2021 Påbegynnes i 2021
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Innhold
• Bakgrunn, formål og effektmål for prosjektet
• Overordnet styringsstruktur
• Beskrivelse av alternative modeller for organisering av IT-virksomheten 

ved UiO
– Innhold, hva adresseres, hva endres
– Geografi og lokasjon
– Oppsummering av forskjeller mellom modellene

• Utdyping
– Brukerkontakt, brukerstøtte, helpdesk og ServiceDesk
– Forskning, utdanning, fagnært

• Skisse oppgaveløsning i modellene (hovedområder)
• Skisse organisatoriske og samarbeids-/strukturendringer

– Hvem, hva, hvorfor og når
• Skisse effekt av endring for

– Forsker, underviser, student, administrativ ansatt, IT-ansatt og IT-lederV-sak 4 - side 168 av 181



Skisse effekt av endring
Alternativ 0+ Alternativ 1 Alternativ 2

Forsker Videreutvikling av 
samarbeid inkl.
hub-node, 
muligheter for mer 
kompetansedeling 
på tvers ved UiO.
Tilgang til felles 
brukerstøtte (noe 
utover basis-
tjenester)

Videreutvikling av samarbeid inkl. hub-node, 
strukturer og samarbeid. Tilgang til felles 
brukerstøtte/ServiceDesk, med utvidet
tjenestetilbud. Noe brukerstøtte hos enkelte 
enheter kan være utenfor UiO:IT. Mulighet for flere 
felles IT-tjenester innen forskning, økt deling av 
tjenestetilbud på tvers og mer kompetansedeling. 
Økt kapasitet, tilgjengelighet, mer kompetanse og 
redusert sårbarhet ift fagnær IT-støtte for mange. 
Muligheter for mer samarbeid, kommunikasjon og 
kompetansedeling innenfor flere oppgaveområder 
innen øvrig IT. 

Videreutvikling av samarbeid inkl. hub-node, 
strukturer og samarbeid. Tilgang til felles 
brukerstøtte/ServiceDesk, med utvidet
tjenestetilbud og brukeropplæring
Flere felles IT-tjenester innen forskning, økt 
deling av tjenestetilbud på tvers og mer 
kompetansedeling. Økt kapasitet, 
tilgjengelighet, mer kompetanse og redusert 
sårbarhet ift fagnær IT-støtte for mange. 
Muligheter for mer samarbeid, 
kommunikasjon og kompetansedeling 
innenfor flere oppgaveområder innen øvrig 
IT. 

Underviser Videreutvikling av 
samarbeid inkl. 
hub-node, 
muligheter for mer 
kompetansedeling 
på tvers ved UiO.
Tilgang til mer 
felles brukerstøtte 
(noe utover basis-
tjenester)

Tilgang til mer felles brukerstøtte, med ett felles 
kontaktpunkt (ServiceDesk) med utvidet
tjenestetilbud innen utdanning. Mer felles AV-
tjenester og mer standardisering av AV-
infrastruktur, mulighet for felles bemannet «akutt-
tjeneste» for AV. Mulighet for flere felles IT-
tjenester innen undervisning, økt deling av 
tjenestetilbud på tvers og mer kompetansedeling.
Økt tilgjengelighet og redusert sårbarhet ift IT-
støtte for mange. Muligheter for mer samarbeid, 
kommunikasjon og kompetansedeling innenfor 
flere oppgaveområder innen øvrig IT. 

Tilgang til felles brukerstøtte, med ett felles 
kontaktpunkt (ServiceDesk) med utvidet 
tjenestetilbud innen utdanning. Felles AV-
tjenester og standardisering av AV-
infrastruktur samt bemannet «akutt-tjeneste» 
for AV. Flere felles IT-tjenester innen 
undervisning, økt deling av tjenestetilbud på 
tvers og mer kompetansedeling. Økt 
tilgjengelighet og redusert sårbarhet ift IT-
støtte for mange. Muligheter for mer 
samarbeid, kommunikasjon og 
kompetansedeling innenfor flere 
oppgaveområder innen øvrig IT. V-sak 4 - side 169 av 181



Skisse effekt av endring
Alternativ 0+ Alternativ 1 Alternativ 2

Student Mer samarbeid kan gi bedre 
tjenester

Mulighet for likere og flere
tjenester i brukerstøtte, felles 
Servicedesk gir felles 
kontaktpunkt og enklere tilgang til 
samme tjenester for alle fakultet, 
vurdering av lokasjon av 
Servicedesk sammen med 
bibliotek. 

Like og flere tjenester i  brukerstøtte, felles 
ServiceDesk gir et felles kontaktpunkt og 
enklere tilgang til samme tjenester for alle 
fakultet, vurdering av lokasjon av Servicedesk 
sammen med bibliotek.

Administrativ/
teknisk ansatt

Tilgang til mer felles 
brukerstøtte

Tilgang til mer felles brukerstøtte, 
med flere og likere tjenester, inkl
likere eskaleringsrutiner. Felles 
ServiceDesk gir et kontaktpunkt, 
enklere og raskere å få hjelp.

Tilgang til felles brukerstøtte, med flere og 
likere tjenester, inkl eskaleringsrutiner. Felles 
ServiceDesk gir et kontaktpunkt, enklere og 
raskere å få hjelp.

IT-
medarbeider

Noe endringer i oppgaver 
innenfor brukerstøtte for noen

Noe endringer i oppgaver, jfr
oppgaveliste. Tilknytning til ny 
felles IT-organisasjon for mange, 
mulig endring i organisering og 
ledelse.

Noe endringer i oppgaver, jfr oppgaveliste. 
Tilknytning til ny felles IT-organisasjon for de 
fleste, endring i organisering og ledelse i 
deler av organisasjonsstrukturen.

IT-leder Noe endring i ansvar og 
oppgaver knyttet til 
brukerstøtte og samarbeid

Mulig endringer i oppgaver, jfr
oppgaveliste. Tilknytning til ny 
felles IT-organisasjon for mange, 
mulig endring i ansvar, 
organisering og ledelse.

Mulig endringer i oppgaver, jfr oppgaveliste. 
Tilknytning til ny felles IT-organisasjon for de 
fleste, mulig endring i ansvar, organisering og 
ledelse.
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Oppsummert
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Vedlegg
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Vurdering av dagens IT-virksomhet

• Faktagrunnlag og rapporter
– Dagens IT
– Sammenligning med andre
– Teknologiske endringer/trender
– Vurdering av utfordringer, bevarings- og utviklingsområder 

(workshop 1)
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ou-
it/leveranser/

• Vurdering av dagens IT-virksomhet opp 
mot besluttede evalueringskriterier
– Fokus på fordeler/ulemper, vurderinger
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UiOs IT-virksomhet består av ca 618 årsverk
Av disse er 44% øvrige IT-ressurser utenfor IT-organisasjonen 

USIT: Sentral IT
Lokal IT: IT-ansatte på 
fakultet og museer
Øvrige IT-ressurser: Ansatte 
hos LOS (EA, ADS, SDAM), 
LINK, fakulteter, museer etc. 
som ikke er en del av den 
sentrale og lokale IT-
organisasjonen i dag

Data kartlagt/innsamlet fra enhetene 
januar 2020
Et beste anslag 

Lokal IT;
125 ÅV
20%

USIT; 
221 ÅV

36%

Øvrige IT-ressurser; 
272 ÅV

44%
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Årsverk IT totalt (Lokal IT, USIT og øvrige IT-ressurser)
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Til  Tjenestemannsorganisasjonene v/UiOs hovedtillitsvalgte 
Fra  USIT 

Sakstype: Forhandling etter HA kap. 3, §19 

Møtedato: 28. januar 2021 

Notatdato: 21. januar 2020 

Arkivsaksnr.:  

Saksansvarlig: IT-direktør/prosjekteier Lars Oftedal 

Saksbehandler: Stabsdirektør/prosjektleder Lill R. Mardal 

 

Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet 
 
Bakgrunn 
Det vises til sak i universitetsstyret 19.06.2019 vedrørende «Oppfølging av masterplan for 
universitetets IT», jfr V-sak 11, saksnr 2018/3713. Det vises også til informasjonssak om 
saksområdet i sentralt IDF-møte 17. oktober, 19. september, 14. november 2019, 30. januar 2020, 
og 5. mars 2020 samt i lokale IDF på fakultetsnivå (nivå 2). I tillegg vises det til drøftingssak 
vedrørende prosjektbeskrivelsen for prosjektet Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet 
(OU-IT) i sentralt IDF-møte 12. desember 2019. Prosjektbeskrivelsen ble godkjent i prosjektets 
styringsgruppemøte 18. desember 2019.  
 
Det vises også til drøftingssak vedrørende evalueringskriterier for vurdering av 
organisasjonsmodeller 2./16. april 2020, informasjonssak vedrørende oppdatert prosjektplan 2. 
april, drøfting av oppdatert prosjektplan 16. april, informasjon om status for vurdering av dagens 
organisering 23. april, drøfting av foreløpig forslag til alternative organisasjonsmodeller samt 
vurdering av dagens IT-virksomhet 7. mai og drøfting av alternative organisasjonsmodeller 4./18. 
juni. Det vises til informasjon om utkast til prosjektplan for høsten 2020 og dialogmøter med 
fakulteter og enheter 17. september samt drøfting av oppdatert prosjektplan 24. september og 
informasjon om status 29. oktober.  
 
Til sist vises det til drøfting av utkast prosjektrapport og skisse til anbefaling 5. og 12. november 
2020 og 7. og 21. januar 2021. Innspill fra drøftingene er innarbeidet i prosjektrapporten. 
 
Alternativ 1 Tilpasset anbefales som organisasjonsmodell for IT-virksomheten ved UiO.  
 
Det er i tillegg utredet og vurdert følgende øvrige organisasjonsmodeller:  

 Alternativ 0 Uendret 

 Alternativ 0+ Samarbeid 

 Alternativ 2 Felles  
 
Disse alternativene anbefales ikke. 
 
Begrunnelse for anbefaling av organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset 
Formålet med dette prosjektets arbeid har vært å utvikle en IT-virksomhet, hvis organisering, 
arbeidsprosesser og kompetanse styrker UiOs posisjon som et internasjonalt ledende universitet 
for fremragende forskning og utdanning. IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, 
tilpasningsdyktig og effektiv. Det er en tydelig ambisjon at arbeidet skal resultere i at UiO fortsetter 
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å være i front innenfor digitalisering og gode IT-tjenester i UH-sektoren i Norge, til beste for UiOs 
ansatte og studenter. 
 
Alternativ 1 Tilpasset er vurdert til å være organisasjonsmodellen som tilrettelegger best for å 
oppnå arbeidets formål. Organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset tilrettelegger for en IT-
organisasjon som kan levere bedre og mer effektive basis IT-tjenester, benytte mer ressurser til IT-
tjenester innen forskning, utdanning og formidling, bedre felles IT-brukerstøtte for alle ved UiO, 
samtidig som behovet for heterogenitet og tilpassede løsninger kan ivaretas og løses lokalt på 
enhetsnivå. Organisasjonsmodellen kan også utvikles og tilpasses over tid, slik at den er mest mulig 
hensiktsmessig med tanke på utvikling av teknologi, brukerbehov, faglige behov fra de enkelte 
fakulteter og enheter og krav til effektivitet. 
 
Vurdering av organisasjonsmodellene opp mot målsettingene baserer seg på tidligere arbeider som 
rapporter og analyser knyttet til Masterplan for universitetets IT, gjennomført kartlegging av 
dagens IT-virksomhet, vurderinger gjort i workshops med enhets- og faggrupper, dialogmøter med 
ledelsen ved fakultet og enheter samt vurderinger i styrings- og prosjektgruppe (bredt sammensatt 
med representanter fra fakultetene og enhetene). Forslag om anbefaling av alternativ 1 Tilpasset 
ble diskutert på dekanmøtet 27. oktober 2020 og dekanene ga sin tilslutning til alternativ 1 
Tilpasset som mulig ny organisasjonsmodell for UiOs IT-organisasjon. Anbefaling med retning mot 
alternativ 1 Tilpasset ble presentert på fellesmøtet for alle UiOs IT-ansatte 3. desember 2020. 
 
Beskrivelse av organisasjonsmodell alternativ 1 Tilpasset 
Alternativ 1 Tilpasset innebærer at det etableres en felles IT-organisasjon for UiO (foreløpig kalt 
UiO:IT). Den anbefalte organisasjonsmodellen medfører endringer i organisering, styringslinjer og 
personalansvar.  
 
Felles IT-funksjoner organiseres i størst mulig grad i UiO:IT. Dette innebærer at funksjoner og 
tjenestetilbudet innenfor IT-tjenester, -systemer og –infrastruktur som er felles for UiOs forskere, 
undervisere, administrativt ansatte og studenter, søkes samlet og lagt til en felles ny IT-
organisasjon. Basis IT-tjenester vil gjøres felles og standardiseres for å frigjøre ressurser som kan 
benyttes til fagnær IT-virksomhet. Dette vil innebære økt automatisering, digitalisering, 
optimalisering av arbeidsprosesser og utnyttelse av stordriftsfordeler for basis IT-tjenester for UiO. 
Basis IT-tjenester er en samlebetegnelse på grunnleggende, standardiserte IT-tjenester og -
løsninger som alle benytter i større eller mindre grad enten de forsker, underviser, studerer eller 
driver administrativ støtte. Dette vil eksempelvis være drift av PC-er og mobile enheter, IT-
infrastruktur, audiovisuelt utstyr (AV) og programvare. Fagnær IT-virksomhet består i denne 
sammenheng av IT-tjenester spesifikt innrettet mot forskning, utdanning eller formidling, og IT-
medarbeidere som har fag-/domenekompetanse (fagområder, fagmiljøer, forskning, 
forskningssøknader, publisering, åpen forskning, data management, utdanning, enheter, fasiliteter 
mv) og god relasjon/dialog med brukere (forskere, undervisere, formidlere). 
 
Det etableres en felles brukerkontakt/ServiceDesk som alle UiOs forskere, undervisere, 
administrative ansatte og studenter kan benytte seg av. I forbindelse med koronasituasjonen som 
oppstod i mars 2020, ble det opprettet en midlertidig felles Helpdesk som en frivillig 
samarbeidsløsning ved UiO. Det har vist seg å være et stort behov for brukerstøtte og 
kompetanseheving spesielt innenfor utdanningsfeltet og for hjemmekontorløsninger. Det 
påbegynte utviklingsarbeidet i Helpdesken og erfaringer fra den midlertidige løsningen, vil være en 
del av vurderingsgrunnlaget i arbeidet med organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling ved 
etableringen av ServiceDesk. 
 
Lokal IT-organisasjon organisert inn under fakulteters og enheters styringslinje og IT-virksomhet i 
Avdeling for Studieadministrasjon (SADM) og Eiendomsavdelingen (EA) i LOS (Ledelse og 
støtteenheter), vil vurderes helt eller delvis organisert inn i ny IT-organisasjon eller at organisering 
inn under fakulteters og enheters styringslinje fortsetter. Det vil være en vurdering av 
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hensiktsmessighet og behov hos hver enhet i forhold til funksjoner og tjenestetilbud som skal 
beholdes hos enheten. Noen funksjoner kan forbli lokalt, med ansvar for å betjene egen enhet, flere 
enheter eller hele UiO. Miljøer med svært integrerte fagnære lokale IT-tjenester kan fortsette å ha 
disse lokalt og miljøer med mindre integrerte fagnære lokale IT-tjenester inngår i ny felles IT-
organisasjon. Dagens USIT vil som helhet inngå i ny felles IT-organisasjon. 
 
Videre detaljering av UiO:ITs underliggende organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling vil kreve 
videre organisasjonsutviklingsarbeid. Det vil være nødvendig med involvering av ledere og 
medarbeidere som omfattes av endringene, og hovedavtalens krav til informasjon, drøfting og 
forhandling mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver skal følges. 
 
Løsningsforslag for organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling vil bli utarbeidet i dialog med 
fakulteter og enheter. Ett utgangspunkt for dette arbeidet vil være kriteriene for hvilke IT-
funksjoner og deler av lokal-IT som skal inngå i en felles IT-organisasjon, jfr prosjektrapportens 
kap 7.2: 
 

 Er IT-funksjonen/fag-/kompetanseområdet relevant for en eller flere andre enheter? 
 Vil gjenværende lokal IT organisasjon være av en tilstrekkelig størrelse/over en viss kritisk 

masse for å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet/ikke være for sårbart? 
 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som er definert som basis-IT inngår i UiO:IT 
 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan gi stordriftsfordeler inngår i UiO:IT  
 IT-funksjoner/fag-/kompetanseområder som kan tilgjengeliggjøre relevant kompetanse for 

de som ikke har det i dag, vurderes enten til å inngå i UiO:IT eller at det etableres 
forpliktende samarbeids-/nettverksstrukturer for kompetansedeling/-heving hos andre 

 
Grensegangen om hvilke oppgaver som skal løses av en felles IT-organisasjon og hvilke oppgaver 
som skal løses av fakultet/enheter, vil i tillegg ta utgangspunkt i skissert oppgaveløsning og 
tilbakemeldinger fra dialogmøtene med fakulteter og enheter, jfr rapportens vedlegg 4 med 
beskrivelser av alternative organisasjonsmodeller og vedlegg 2 med oppsummering av dialogmøter 
med enhetene. 
 
Det er en intensjon at oppgavefordeling og organisasjonsstruktur på underliggende nivå som legges 
fram til beslutning, skal være et omforent forslag som det er enighet om. Dersom det ikke skulle 
oppnås enighet mellom fakulteter og enheter og universitetsdirektøren, vil saken følge ordinær 
beslutningsstruktur og beslutningslinjer ved UiO. Det skal forhandles om forslag til underliggende 
organisasjonsstruktur på et senere tidspunkt (mellom hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver).  
 
Det vises til prosjektrapport med vedlegg for ytterligere beskrivelser, utdyping av modellen, 
vurderinger og grunnlag for anbefalingen. For detaljert informasjon om årsverk og oppgaver i 
dagens IT-virksomhet, skisse til fremtidig oppgaveløsning mv, vises det til vedlegg «Beskrivelse av 
alternative modeller». Prosjektrapporten er oppdatert etter drøfting og tilbakemeldinger i IDF-
møtene 5. og 12. november og 7. og 21. januar 2021. Prosjektrapporten med vedlegg er nå ferdigstilt 
og vedlagt denne saken.  
 
Det presiseres at det ikke er en målsetting å redusere samlede ressurser eller årsverk ved etablering 
av en felles IT-organisasjon og at endringene ikke vil medføre oppsigelser. Utgangspunktet for 
foreslått modell er at kostnadene skal holdes på dagens nivå. Når IT-ressurser, som årsverk, flyttes 
fra enheter til en felles IT-organisasjon, må økonomiske midler følge med ressursen som flyttes. 
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Forslag 

I dette møtet fremlegges forslaget om etablering av en felles IT-organisasjon ved UiO (foreløpig 
kalt UiO:IT) i samsvar med anbefalt alternativ 1 Tilpasset, til forhandling.  

 

Underliggende organisasjonsstruktur i UiO:IT tas opp til forhandling på et senere tidspunkt. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Vedlegg: 
- Prosjektrapport «OU-IT Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet, Januar 2021», med 

følgende vedlegg: 
- Vedlegg 1: Deltagere i prosjektet 
- Vedlegg 2: Oppsummering av dialogmøter med enheter 
- Vedlegg 3: Risikovurdering av alternative modeller 
- Vedlegg 4: Beskrivelse av alternative organisasjonsmodeller (inkl 

oppgavefordeling) 

V-sak 4 - side 179 av 181



PROTOKOLL  

Saksnummer: 2021/1133 

  

Forhandling om etablering av en felles IT-organisasjon for UiO 

Den 28. januar 2021 ble det holdt forhandlingsmøte etter Hovedavtalens kapittel 3, § 19, mellom 

Universitetet i Oslo og Parat, NTL, Forskerforbundet og Akademikerne. 

  

Tilstede fra de ansattes organisasjoner: Tina Næss (Akademikerne), Olav S. Kyrvestad 

(Akademikerne), Sarah Younes (Akademikerne), Katrine L. Stensløkken (Forskerforbundet), Ingunn 

Skjerve (Forskerforbundet), Natalia Zubillaga (NTL), Marianne Midthus Østby (NTL), Tobias Langhoff 

(NTL), Asle Fredriksen (Parat), Knut Ottersen (Parat) 

 

Tilstede fra Universitetet i Oslo: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Lars Oftedal, Lill Rasmussen 

Mardal, Irene Sandlie, Berit Hernes Bakke, Liv-Marit Davidsen og Birte Borgund Koteng.  

 

Med utgangspunkt i forhandlingsdokument med beskrivelse av saken og organisasjonskart, sendt til 

organisasjonene 22.01.2021, er partene i forhandlingene i dag blitt enige om følgende:  

 

Det etableres en felles IT-organisasjon ved UiO (foreløpig kalt UiO:IT) i samsvar med anbefalt modell 
alternativ 1 Tilpasset. Organisasjonsmodellen innebærer at felles IT-funksjoner organiseres i størst 
mulig grad i UiO:IT. Basis IT-tjenester vil gjøres felles og standardiseres for å frigjøre ressurser som 
kan benyttes til fagnær IT-virksomhet lokalt. Det etableres videre en felles brukerkontakt/Service-
desk for alle UiO forskere, undervisere, teknisk-/administrative ansatte og studenter. USIT inngår 
som helhet i ny felles UiO:IT. Lokal IT-organisasjon organisert under fakulteters og enheters 
styringslinje og IT-virksomhet i Avdeling for Studieadministrasjon (SADM) og Eiendomsavdelingen 
(EA) i LOS (Ledelses- og støtteenheter sentralt), vil vurderes helt eller delvis organisert inn i ny UiO:IT.  

 

I organisasjonsmodellen alternativ 1 Tilpasset inngår en videre prosess hvor oppgavefordeling og 
underliggende organisasjonsstruktur skal ferdigstilles i samarbeid med fakulteter og enheter. 
Underliggende organisasjonsstruktur i UiO:IT tas opp til forhandling på et senere tidspunkt når dette 
arbeidet er fullført. 
 

I det videre arbeidet vil det fortsatt være en målsetting å utvikle en IT-virksomhet hvis organisering, 

arbeidsprosesser og kompetanse styrker UiOs posisjon som et internasjonalt ledende universitet for 

fremragende forskning og utdanning. IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, 

tilpasningsdyktig og effektiv. Det er en tydelig ambisjon at arbeidet skal resultere i at UiO fortsetter å 

være i front innenfor digitalisering og gode IT-tjenester i UH-sektoren i Norge, til beste for UiOs 

ansatte og studenter. 

 

I det videre oppfølgings- og implementeringsarbeidet vil følgende gjelde: 
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 Ny organisasjonsmodell skal sikre fortsatt nærhet til brukene ute på fakulteter og enheter, både 

når det gjelder basis IT og fagnær IT. Det skal gjennomføres en reell dialog med fakulteter og 

enheter med en reell mulighet for lokale tilpasninger der fakultetenes og enhetenes behov skal 

være førende for fremtidig organisering. 

 I det videre arbeidet vil det være førende at ferdigstilt organisasjonsmodell skal være nærmere 

alternativ 0+ Samarbeid og ikke i retning av organisasjonsmodell 2  

 Felles finansiering- og finansieringsordninger for IT-organisasjonen skal utarbeides og avklares. 

Omorganiseringen skal ikke medføre betydelige ekstrakostnader for fakulteter og enheter. 

 Det skal planlegges for tilstrekkelig kapasitet i overgangsfasen til ny UiO:IT, og det skal utarbeides 

en plan for godt tilrettelagte og nødvendige kompetansetiltak for medarbeiderne 

 Den endelige beskrivelsen av hva som inngår i UiO:IT og underliggende organisasjonsstruktur for 

UIO:IT skal inneholde informasjon om oppgaver, fysisk plassering, ansvarsforhold, styringslinjer 

og beskrivelse av servicenivået for UiO:IT 

 Det skal i samarbeid med lokal ledelse lages en konkret plan for medarbeidere som får en ny 
organisatorisk tilhørighet. Det må særlig rettes oppmerksomhet på god og koordinert dialog 
mellom lokal ledelse, UiO:IT-ledelse og den enkelte medarbeider. Det må videre utarbeides en 
konkret plan for hvordan medarbeiderne og lederne skal arbeide sammen i ny organisasjon, med 
særlig oppmerksomhet på etablering av arbeidsfellesskap, organisering arbeid/prosesser, daglig 
ledelse og samarbeidsarenaer. Både det fysiske- og det psykososiale arbeidsmiljøet skal ivaretas 
på en fullt forsvarlig måte. Forslag til organisering og endringer av lokal IT, legges fram for lokale 
IDF for drøfting. 

 Overføringen av ansatte til UiO:IT, inklusive overføringen av medarbeiderne til UiO felles 

brukerkontakt/Servicedesk skal følge det vanlige rammeverket som gjelder for slike prosesser 

 Roller, samarbeid og grenseflater mellom Strategiske koordineringsgrupper og ny felles IT-

organisasjon skal avklares og utarbeides 

 

Det vil så raskt som mulig bli utarbeidet en tids- og aktivitetsplan for organisering av det videre 

arbeidet. Organisasjonene vil bli jevnlig oppdatert om status for arbeidet. Denne planen vil bli drøftet 

i møte mellom arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte. 

  

Oslo, 3. februar 2021  

 

Protokollen er ikke signert fysisk, den er godkjent av partene per e-post.   

V-sak 4 - side 181 av 181


	1 - ou-it-styresak-febr 21-forside
	2 - OU-IT-styresak-febr 21-fremleggsnotat
	3 - ou-it-styresak-9 febr 21-prosjektrapport
	4 - ou-it-styresak-vedlegg-2-oppsummering-dialogmøter
	5 - ou-it-styresak-vedlegg-3-risikovurdering-av-alternative-modeller
	6 - ou-it-styresak-vedlegg-4-beskrivelse-av-alt-modeller inkl oppgavefordeling
	7 - OU-IT-forhandling-IDF-28 jan 2021
	8 - protokoll org OU-IT 030221



