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De strategiske koordineringsgruppene i 2020 og 2021 

De strategiske koordineringsgruppene (SK-ene) ble opprettet som følge av universitetsstyrets behandling av 

rapporten Masterplan for universitetets IT på møtet 19 juni 2019. Første punkt i styrevedtaket om denne: 

Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT- virksomhet 

bestående av:  

▪ Strategisk koordineringsgruppe for all IT 

▪ Strategiske koordineringsgrupper for:  

▪ IT i forskning 

▪ IT i utdanning 

▪ Administrativ IT 

De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksister-

ende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget som nå 

fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandatene må 

beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt ansvar for forvalt-

ning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordineringsgruppene skal være rådgiv-

ende for universitetsledelsen. 
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1: Sammendrag 

Oppretting av de strategiske koordineringsgruppene (SK-ene) var en av seks overordnete anbefalinger i Master-

plan for universitetets IT og ble besluttet i universitetsstyrets behandling av denne 19. juni 2019. Målet var å 

etablere en struktur som kunne bistå og rådgi universitetsledelsen og styringslinja i koordinering, prioritering og 

porteføljestyring av IT-virksomheten og sikre at denne best mulig støtter opp om universitetets ambisjoner og 

mål, brukernes behov og krav til effektiv ressursbruk. 

Konkretisering av koordineringsgruppenes ansvar og oppgaver skjedde høsten 2019 og gruppene fikk ansvar for 

seks oppgaver: 

1. Rådgi universitetsledelsen 

2. Forankre prioriteringer i universitetets strategi og overordnete prioriteringer 

3. Følge opp anbefalingene i Masterplan for universitetets IT 

4. Vedlikeholde oversikt over tilgjengelige tjenester og forvalte veikart for prioriterte tjenesteområder og 

tiltak 

5. Forvalte porteføljemidler 

6. Koordinere deltakelse i nasjonale organer, prosjekter og samarbeidstiltak 

Gruppene ble oppnevnt vinteren 2020 og planlagt oppstart falt sammen med nedstengingen begrunnet i Korona-

pandemien. Dette endret forutsetningene noe for koordineringsgruppenes arbeid, spesielt for Strategisk koordi-

neringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU) som fikk en vesentlig rolle i den digitaliseringen av undervisning og 

læring som pandemitiltakene nødvendiggjorde. 

Den første tiden måtte gruppene bruke tid på å etablere et kunnskapsgrunnlag for sitt arbeid ved å skaffe seg over-

sikt over behov og utfordringer på kort og lang sikt og oversikt over landskapet av systemer, tjenester og ressurser 

innenfor sine områder. I dette hadde Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning (SK-ITF) Veikart for 

universitetets forskningsinfrastruktur med et eget delveikart for e-infrastruktur som grunnlag. I tillegg var det 

allerede etablert en organisert virksomhet innen forskning i form av USITs Underavdeling for IT i forskning (ITF). 

Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT (SK-AIT) hadde mange års virksomhet i SKAIT å lene seg på. 

For SK-ITU var utgangspunktet langt mer uoversiktlig og sammensatt og med mange interessenter, men gjennom 

arbeidet med veikart for IT i utdanning er det etablert et godt grunnlag for videre arbeid. 

En annen gjennomgående oppgave har vært forvaltning av strategimidler, – porteføljemidler for IT i forskning, IT 

i utdanning og administrativ IT, samt satsingsmidler til oppfølging av Masterplan for universitetets IT. Rammen 

for disse midlene i 2020 og 2021 ble lagt før SK-ene kom i gang og SK-ene har kun gjort mindre endringer i tildel-

ing til noen enkelttiltak innenfor SK-enes områder. For strategimidler for 2022 er det lagt opp til en behandling 

synkronisert med årshjulet for universitetets plan- og budsjettprosess. 

I hele perioden har masterplanens anbefalinger, utfordringer skapt av pandemisituasjonen og endringer i 

forsknings- og utdanningsvirksomhetens behov på kort og lang sikt som følge av IT og digitalisering vært styrende 

for hvilke saker som er behandlet i de strategiske koordineringsgruppene. Gjennom dette har koordinerings-

gruppene bidratt til beslutninger i IT-organisasjonen om investeringer, prioriteringer, veivalg med mer er blitt 

behandlet med Strategi 2030 og andre overordnete føringer og behovene i universitetets virksomhet som 

kontekst.  

Alt arbeid i de strategiske koordineringsgruppene er samlet på SK-enes nettsted. 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/
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2: Masterplanen og de strategiske koordineringsgruppene 

Tidslinje for arbeidet med Masterplan for universitetets IT og de strategiske koordineringsgruppene: 

Tidslinje Behandling 

Juni 2017 Masterplan inngår som ett av tiltakene i Årsplan for universitetet for 

2018-20, vedtatt i universitetsstyrets møte 20. juni 2017: 

“For å sikre at UiO prioriterer utvikling av IT-tjenester, -løsninger og -infra-
struktur som best støtter opp under UiOs strategiske mål, skal det utarbeides 

en masterplan for IT. Masterplanen skal være et overordnet styringsdoku-

ment og gi en helhetlig vurdering av behovet for IT-investeringer ved UiO.” 

Saksdokument: Masterplan for universitetets IT 

November 2017 Mandat for masterplanarbeidet behandles i rektoratet 9. november og 

dekanmøtet 29. november 2017: 

“UiO skal utarbeide en masterplan for IT; et overordnet styringsdokument 
med tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger. Det skal 

besluttes organisering av arbeidet, deltagere og skisse til opplegg og 

prosess.”  

Desember 2017 IT-direktøren leverer plan for masterplanarbeidet 15. desember 2017 

Styringsgruppa for masterplanarbeidet ledet av viserektor Per Morten 
Sandset konstituert 20. desember 2017, plan for arbeidet behandlet 

Januar 2018 Arbeidsgruppe for utarbeiding av Masterplan for universitetets IT 
oppnevnt med professor Sten Ludvigsen, dekan ved UV-fakultetet som 

leder og har sitt første møte 25. januar 2018 

Mars 2018 Universitetsstyret orienteres om status for arbeidet med masterplanen 

på styremøte 13. mars 2018  

Mai 2018 Arbeidsgruppa gjennomfører høring om status og planer for IT ved 

fakultetene og kartlegger ressursflyt i universitetets IT-virksomhet 

Juni 2018 Masterplan inngår som ett av tiltakene i Årsplan for universitetet for 

2019-21, vedtatt i universitetsstyrets møte 20. juni 2017: 

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

å drive fremragende forskning og utdanning.” 

Oktober 2018 Arbeidsgruppa oppsummerer sine funn når det gjelder status for IT i 

universitetets virksomhet og innretting av denne på dekanmøte 3. 
oktober 2018 

Desember 2018 Etter at funnene i masterplanarbeidet var lagt fram på dekanmøtet 3. 
oktober 2018 la arbeidsgruppa fram sine funn og analyser på fellesmøte 
med rektorat, dekaner og fakultetsdirektører 12. desember 2018 

Februar 2019 Arbeidsgruppas funn, analyser og foreløpige anbefalinger oppsummert i 
UiO:IT – Revurdering av universitetets IT lagt fram og behandlet på 

møte i universitetsstyret 5. februar 2019 

April 2019 Sluttrapporten Masterplan for universitetets IT med to vedlegg overlev-

eres universitetsdirektøren: 

▪ Kartlegging av ressursflyt i universitetets IT-organisasjon 

▪ Finansiering og finansieringsmodeller 

Juni 2019 Universitetsstyret behandler Masterplan for universitetets IT på møte 

19. juni 2019 og beslutter: 

Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av 

universitetets IT- virksomhet bestående av:  

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/til-styret/190618/saksdokument-om-masterplanen.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/moter/arbeidsgruppa/180125/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/til-styret/180313/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/dekanene/181212/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/dekanene/181212/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/anbefalinger/
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▪ Strategisk koordineringsgruppe for all IT 

▪ Strategiske koordineringsgrupper for:  
▪ IT i forskning 

▪ IT i utdanning 

▪ Administrativ IT 

November 2019 Dekanmøtet behandler mandat, sammensetning og arbeidsform for 

strategiske koordineringsgrupper på møte 27. november 2019 

Januar 2020 De strategiske koordineringsgruppene oppnevnes av universitetsdirek-
tøren i brev av 29. januar 2020. 

Mars 2020 Nedstenging av universitetet fra 12. mars 2020, SK-ALL-leder og SK-
ITU-leder tar initiativ til prosjektet Digital undervisning for å tilrette-

legge løsninger for undervisning i perioden med nedstenging 

April 2020 Felles oppstartsmøte 16. april 2020 for alle koordineringsgruppene 

Mai 2020 Universitetsstyret orienteres om status for oppfølgingen av Masterplan 
for universitetets IT, se Oppfølging av Masterplan for universitetets IT – 

status pr april 2020. 

Februar 2021 De strategiske koordineringsgruppene oppsummerer virksomheten i 

2020, se Oppfølging av Masterplan for universitetets IT – Status pr 1. 
januar 2021 

2.1: Møtevirksomheten 

De strategiske koordineringsgruppene har gjennomgående hatt månedlige møter i semesteret i perioden fra 

oppstarten våren 2020 og ut 1. tertial 2021: 

▪ SK-ALL hadde 5 møter i 2020 og 3 møter i 1. tertial 2021, i tillegg var det vært egne møter mellom SK-

lederne og SK-sekretariatet 

▪ SK-AIT hadde 4 møter i 2020 og 3 møter i 1. tertial 2021 

▪ SK-ITF hadde 7 møter i 2020 og 4 møter i 1. tertial 2021 

▪ SK-ITU hadde 9 møter i 2020 og 4 møter i 1. tertial 2021 

Referat fra møtene i de strategiske koordineringsgruppene er tilgjengelig på SK-enes nettsted. 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/oppfolging/strategiske-koordineringsgrupper/191127/191120-strategiske-koordineringsgrupper.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/oppfolging/strategiske-koordineringsgrupper/191127/191120-strategiske-koordineringsgrupper.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/oppfolging/strategiske-koordineringsgrupper/oppnevning-av-medlemmer.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/moter/2020/200416/index.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/rapporter/200505-masterplan-til-styret.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/rapporter/200505-masterplan-til-styret.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/rapporter/rapport-pr-januar-2021.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/rapporter/rapport-pr-januar-2021.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/
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3: Opprettingen av de strategiske koordineringsgruppene 

Etablering av strategiske koordineringsgrupper var en av hovedanbefalingene i Masterplan for universitetets IT: 

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. 

Dette omtales nærmere i rapportens kapittel 6: Om koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT ved 

UiO. I kapittelet drøftes eksisterende styring både av IT på universitetet og av IT i forskning, IT i utdanning og 

administrativ IT. På bakgrunn av dette konkluderes det med å anbefale den strukturen av rådgivende organer for 

styringslinja og som styret besluttet etableringen av. 

Høsten 2019 ble rammene for de strategiske koordineringsgruppene diskutert i ulike forum på universitetet før de 

ble fastlagt på dekanmøte 27. november 2019 der gruppenes ansvar og oppgaver beskrevet under 6 overskrifter: 

1. Rådgi universitetsledelsen 

2. Forankre prioriteringer i universitetets strategi og overordnete prioriteringer 

3. Følge opp anbefalingene i Masterplan for universitetets IT 

4. Vedlikeholde oversikt over tilgjengelige tjenester og forvalte veikart for prioriterte tjenesteområder og 

tiltak 

5. Forvalte porteføljemidler 

6. Koordinere deltakelse i nasjonale organer, prosjekter og samarbeidstiltak 

Det ble samtidig anbefalt å opprette et felles sekretariat for SK-ene for å bidra til å koordinere og samordne 

virksomheten på tvers av gruppene. 

På grunnlag av dekanmøtets behandling ble det utarbeidet utkast til mandater for gruppene og universitetsdirek-

tøren inviterte fakultetene til å foreslå medlemmer til den enkelte gruppe. I brev datert 29. januar 2020 ble med-

lemmene at de strategiske koordineringsgruppene oppnevnt. 

Så kom Korona og pandemien og gjorde at felles oppstartsmøte for alle SK-ene ble først avholdt 16. april 2020. 

SK-ITU hadde allerede startet fordi koordineringsgruppa fikk en viktig rolle i koordineringen og tilrettelegging av 

tiltak for å videreføre universitetets virksomhet under nedstengingen av universitetet fra 12. mars 2020. De andre 

SK-ene kom etter hvert godt i gang med arbeidet og var i virksomhet fra tidlig i mai 2020. 

De strategiske koordineringsgruppenes arbeid er samlet på et felles nettsted der referater fra SK-enes møter er 

publisert sammen med saksdokumenter og annet gruppene arbeider med. 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/om/191127/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/om/oppnevning-av-medlemmer.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/moter/2020/200416/
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/
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4: De strategiske koordineringsgruppene i 2020 og 2021 

Oppsummering av SK-enes arbeid med oppgavene gitt i dekanmøtets behandling 27. november 2019. 

4.1: Rådgi universitetsledelsen 

[-- Presisering på dekanmøtet 27. november 2019: 

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

universitetet. De strategiske koordineringsgruppene utarbeider 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. --] 

I Masterplan for universitetets IT ble det oppsummert at det er store variasjoner i kompetanse i og utøvelse av IT-

ledelse og at prosessene for koordinering, prioritering og porteføljestyring varierte og hadde vesentlige mangler 

når det gjaldt forutsigbarhet, gjennomsiktighet og forankring i universitetets faglige virksomhet. 

En viktig årsak til dette er voksende omfanget og den økende kompleksiteten i mange spørsmål knyttet til 

utviklingen av IT og digitalisering av virksomheten. Dette krever ar det arbeides langsiktig for å etablere et kunn-

skapsgrunnlag med oversikt over de ulike områdene og innsikt i bruker- og virksomhetsbehov, teknologi, tjeneste-

områder med mer. SK-ene ble opprettet for å bistå universitetsledelsen fra rektorat via dekanmøte, utdannings-

komite, forum for forskningsdekaner, direktørnettverk og ned til fakultetene med kunnskapsgrunnlag, råd og 

anbefalinger i arbeidet å utøve IT-ledelse og samordne, koordinere og prioritere tiltak i universitetets virksomhet. 

SK-ene måtte starte med å bygge seg selv opp for å kunne løse denne oppgaven og det skjedde på litt forskjellig vis 

i gruppene.  

For SK-ITU medførte nedstengingen og pandemitiltakene at gruppa fikk en viktig rolle i en rask digitalisering av 

undervisningen. De måtte umiddelbart ta tak i og skaffe seg oversikt over problemstillinger knyttet til digitaliser-

ingen av undervisning og læring og oversikt over hvilke tekniske, organisatoriske, pedagogiske og praktiske løs-

ninger som de inngikk i og sammenhengen mellom dem. På denne måten fikk de tidlig etablert et kunnskaps-

grunnlag for videre oppfølging innen sitt område. 

For SK-ITF var ikke trykket fra pandemitiltakene like sterkt og de gikk i stedet løs på delveikartene i Veikart for 

forskningsinfrastruktur for å få oversikt over IT-messige og andre utfordringer for forskning innenfor delveikart-

områdene. I tillegg tok de tak i status og planer for igangsatte og nye tiltak innen de fire anbefalte satsingsområd-

ene i masterplanen, spesielt plattformer for forskning og nasjonal eInfrastruktur.  

Med en historie tilbake til 2012 var utgangspunktet helt annerledes for SK-AIT. De hadde samlet mye kunnskap 

om sitt ansvarsområde fra årene med SKAIT, men måtte arbeide mer med egen rolle i den nye strukturen og i 

forhold til de store nasjonale prosjektene på området, først nytt lønns- og økonomisystem (BOTT:ØL) og deretter 

nytt sak- og arkivsystem (BOTT:SA). 

For SK-ALL ble så arbeidet i stor grad å trekke arbeidet på de tre områdene til en helhet, først og fremst i arbeid-

et med strategimidler, men også i noen saker av mer generell karakter som for eksempel arbeidet i flere runder 

med universitetets høringsuttalelse om forslag til ny Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren (2021-2025). 

SK-ene trengte tiden med å skaffe seg den nødvendige oversikten og kunnskapen som grunnlag for å bygge sam-

arbeidsflater og relasjoner til organene i universitetsledelsen og andre deler av omlandet på universitetet. Etter 

hvert ble det innført en rutine med at referater fra SK-enes møter ble sendt til universitetsledelsen og relevante 

organer. Enkelte saker er behandlet i møter i disse organene på initiativ fra SK-ene, mens det kun sporadisk er tatt 

opp saker fra SK-enes arbeid inn i disse. I 2021 er det etablert en relasjon til Utdanningskomiteen med at SK-ITU-

leder deltar i forberedelsene til komiteens møter og kan ta opp saker den veien. SK-ITF-leder har orientert Forum 

for forskningsdekaner om koordineringsgruppas arbeid og skal gjøre det minst en gang i semesteret. 
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SK-ALL har tatt initiativ til en tettere dialog med universitetsledelsen og dekanmøtet, slik at SK-ene kan fungere i 

samsvar med Masterplanens intensjon om å rådgi universitetsledelsen om investeringer og prioriteringer som er 

forankre i universitetets strategi og overordnede prioriteringer. Videre har SK-ene startet opp det innledende 

arbeidet med sikte på å etablere et UiO-IT-nettverk for representanter i eksterne organer (inkludert Unit og 

Uninett med Sigma2), for å fremme informasjonsflyt og sikre at UiOs interesser ivaretas på en helhetlig måte.  

4.2: Forankre prioriteringer i universitetets strategi og overordnete 

prioriteringer 

[-- Presisering på dekanmøtet 27. november 2019: 

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. --] 

Rammene for SK-enes arbeid er gitt av målene og ambisjonene for utdannings- og forskningsvirksomheten og 

annen virksomhet på i Strategi:2030 og tiltakene nedfelt i styrets vedtak av universitetets årsplaner. Oppfølging 

av disse krever en koordinert og sammenhengende innsats for digitalisering og IT i universitetets virksomhet, 

Masterplan for universitetets IT var en del av grunnlagsmaterialet for Strategi 2030 og konkretiserte anbefalte 

satsinger og tiltak innen ulike deler av virksomheten for å støtte opp om oppfølgingen av Strategi:2030. Videre 

har Veikart for universitetets forskningsinfrastruktur vært førende for arbeidet, først og fremst i Strategisk 

koordineringsgruppe for IT i forskning (SK-ITF). 

I perioden har strukturen med strategiske koordineringsgrupper hatt en viktig rolle ved å være et forum der IT-

organisasjonen kan ta opp og få diskutert spørsmål knyttet av forankring av investeringer, prioriteringer, veivalg 

med mer. Dette har bidratt til at viktige beslutninger blir sett i sammenheng med overordnete føringer og 

universitetets behov, noe som har vært vanskelig å få til tidligere. 

4.3: Følge opp anbefalingene i Masterplan for universitetets IT 

[-- Presisering på dekanmøtet 27. november 2019: 

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

områder i Masterplan for universitetets IT. --] 

Masterplan for universitetets IT har 6 overordnete anbefalinger for utviklingen av universitetets IT-virksomhet (se 

Vedlegg 2) og anbefaler en del konkrete tiltak innen IT i forskning og innen IT i utdanning (se Vedlegg 3 for en 

oppsummering av dette).  

4.3.1: SK-ITU 

Masterplanens anbefalte satsinger og tiltak innen følgende utviklingsområder på utdanningssiden: 

▪ Fremme digitalisering og IT i fag, utdanning og studier 

▪ Læreres og studentenes digitale kompetanse og ferdigheter 

▪ Studentenes lærings- og studieomgivelser 

▪ Digitalt og fysisk læringsmiljø 

▪ Evaluering, læringsanalyse og utdanningsledelse 

▪ Nasjonale initiativ og fellesløsninger 

For SK-ITU endret nedstengingen av universitetet og pandemitiltakene forutsetningene for arbeidet på disse 

områdene. Der masterplanen skisserte arbeid for en utvikling over år, krevde nedstengingen omfattende tiltak i 

løpet av uker og måneder. Sammen med SK-ALL spilte koordineringsgruppa en vesentlig rolle i den omfattende 
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digitaliseringen av undervisning og læring som har pågått det siste året. For SK-ITU medførte dette arbeid langs 

to linjer: 

▪ Koordineringsgruppa måtte ta noen viktige diskusjoner om strategisk innretting av digitaliseringen av 

utdanningen og digitaliseringens innhold og derigjennom sette retningen for pandemitiltakene. Et viktig 

uttrykk for dette er artikkelen Den doble digitaliseringen: Fag og undervisning i endring publisert på 

titan.uio.no og i Khrono i juni 2020. Disse diskusjonene la også grunnlaget for innrettingen av SK-ITFs 

utlysing av porteføljemidler til IT i utdanning i 2021.  

▪ Koordineringsgruppe måtet skaffe seg oversikt over og informasjon om systemlandskapet og hvilke 

funksjoner, tjenester, systemer og løsninger som inngår i digital undervisning og læring. Dette er 

videreført blant annet i koordineringsgruppas arbeid med veikart for IT i utdanning som er et første 

reelle forsøk på å skaffe oversikt over alt som inngår og sammenhengen mellom dem og mellom fag, 

pedagogikk og IT. 

Begge deler har vært førende for koordineringsgruppas anbefalinger om disponering av strategimidler til IT i 

utdanning i 2021 og 2022. Det samme gjelder innrettingen av utlysingen av porteføljemidler for 2021 til IT i 

utdanning. 

På dette viset medførte pandemien en vellykket gjennomføring av flere av masterplanens anbefalinger i et tempo 

som var krevende å følge, men som ga løft for digitalisering av undervisning og læring, men der det gjenstår mye 

for å fullføre. 

4.3.2: SK-ITF 

SK-ITF ble ikke like hardt rammet av pandemitiltakene og bruket mye av 2020 til å skaffe seg oversikt over status 

og utviklingstrekk innen IT i forskningen. Helt sentral her var gjennomgangen av de fire delveikartene som utgjør 

Veikart for universitetets forskningsinfrastruktur. 

▪ Livsvitenskap 

▪ Humaniora og samfunnsfag 

▪ Matematikk, naturvitenskap og teknologi 

▪ eInfrastruktur 

I tilknytning til dette ble også redegjort arbeidet i Fagråd for kjernefasiliteter og Fagråd for eInfrastruktur. Dette 

har gitt koordineringsgruppe en god oversikt over hva som skjer og hva som er prioriteringene de nærmeste årene 

fra forskningssiden. 

Masterplanen har anbefalinger innen fire prioriterte områder: 

1: Forskernes IT-kompetanse og IT-ferdigheter 

Foreløpig har koordineringsgruppa viet dette området lite oppmerksomhet 

2: Fag- og domenenær IT-støtte til forskningen 

SK-ITF har behandlet rapporten Hub/node-virksomheten oppsummert fra Fagråd for eInfrastruktur og 

anbefaler å videreføre denne innenfor de samme rammer og omtrent på samme nivå som Fagråd for 

eInfrastruktur la seg på i 2017-19. Utlysing av hub/node-midler for 2021 er igangsatt. 

Gruppa har også behandlet organisering og innretting av Digital Scholarship Center (DSC) og arbeidet med 

å organisere oppfølging av forskningsdatahåndtering på universitetet. 

https://titan.uio.no/blogg-teknologi-utdanning/2020/den-doble-digitaliseringen-fag-og-undervisning-i-endring
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3: Plattformer for forskning 

Plattformer for forskning er et tema koordineringsgruppa har fulgt tett opp. Inkludert i dette er Tjenester 

for sensitive data (TSD), Forskerplattformen og FAIR@UiO, dScience-senteret og Oslo Science City. 

4: Fellestjenester og nasjonalt/internasjonalt samarbeid 

Koordineringsgruppa har behandlet status og planer for nasjonal eInfrastruktur (Sigma2) og gjennomgått 

tjenester og ressurser i denne. I forbindelse med gjennomføring av økt grunnfinansiering av Sigma2 har 

gruppa behandlet ny samarbeidsavtale og opplegg for finansiering av universitetets andel av finansieringen 

av Sigma2. 

4.3.3: SK-AIT 

SK-AIT fikk ikke like klart uttalte føringer fra masterplanen som SK-ITU og SK-ITF og har arbeidet med å avklare 

egen rolle i det nye landskapet med omfattende fellesprosjekter på administrativ side i UH-sektoren og forholdet 

til Unit, samt egen rolle i strukturen med strategiske koordineringsgrupper. 

4.3.4: SK-ALL 

SK-ALL har konsentrert seg om overordnet koordinering av oppfølgingen av masterplanens anbefalinger og vært 

en arena for informasjonsutveksling og diskusjon på tvers av gruppene. 

4.4: Vedlikeholde oversikt over tjenester og forvalte veikart for prioriterte 

tjenesteområder og tiltak 

[-- Presisering på dekanmøtet 27. november 2019: 

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 områder. Dette veikartet forvaltes av den aktuelle koordineringsgruppe og er grunnlag for planer og 

satsinger innen området. --] 

Fasen som spesielt SK-ITU og SK-ITF gjennomgikk den første tiden, der hensikten var å skaffe et kunnskaps-

grunnlag for arbeid med å videreutvikle virksomheten på områdene, var en forutsetning for å komme i gang med 

denne oppgaven. Her hadde gruppene vidt forskjellig utgangspunkt: 

4.4.1: SK-ITU 

SK-ITU startet omtrent på bar bakke og har lagt ned mye arbeid med å systematisere veikartet etter strategiske 

satsingsområder og tjenesteområder og fordele satsinger, tiltak og prosjekter innenf0r denne ramma. SK-ITU har 

kommet langt i utarbeidelse av første veikart for IT i utdanning, som etter planen vil ferdigstilles i løpet av 

vårsemesteret 2021. 

4.4.2: SK-ITF 

SK-ITF hadde i utgangspunktet Delveikart for eInfrastruktur i Veikart for universitetets forskningsinfrastruktur 

å lene seg på og har besluttet å utsette arbeidet med veikart for IT i forskning til dette delveikartet skal oppdateres, 

sannsynligvis høsten 2021. 

4.4.3: SK-AIT 

SK-AIT arvet veikartet for administrative systemer som SKAIT utviklet i 2014-15 og fulgt opp i årene etter. Det er 

vesentlige utfordringer ved spesielt oppfølgingen av dette, men SK-AIT besluttet å avvente videreutvikling av dette 

til rammene for de andre gruppenes veikart ble avklart. 
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4.5: Forvalte porteføljemidler 

[-- Presisering på dekanmøtet 27. november 2019: 

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

lingstiltak. 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. --] 

Da de strategiske koordineringsgruppene ble etablert i 2019 hadde det noen år vært avsatt porteføljemidler til IT i 

forskning, IT i utdanning og administrativ IT i universitetets budsjett. I 2020 utgjorde dette: 

▪ 5 millioner kroner til IT i utdanning 

▪ 15 millioner kroner i eInfrastrukturmidler (etter en opptrapping fra 7 millioner i 2017) 

▪ 17,5 millioner kroner til administrativ IT 

I masterplanen ble det anbefalt å øremerke midler i universitetets budsjett til oppfølging av anbefalingene i 

planen. Dette skjedde første gang i budsjettet for 2020 der 30 millioner kroner ble satt av til formålet. Dette var en 

videreføring av tidligere års midler til satsinger innen IT og er videreført med 50 millioner kroner i 2021. 

For disse to årene er det IT-direktøren som har innstilt på disponering av satsingsmidler, mens porteføljemidlene 

ble disponert i tråd med innarbeidete rutiner. Det er med andre ord først fra og med budsjettet for 2022 at de 

strategiske koordineringsgruppene får utføre sitt ansvar for forvaltning av portefølje- og satsingsmidler. Etter 

behandlingen i gruppene konkluderte SK-ALL med dette forslaget til behandlingen av budsjett for 2022: 

▪ Porteføljemidlene videreføres på samme nivå som i 2020 og 2021 

▪ Satsingsmidler til oppfølging av anbefalingene i masterplanen økes til 75 millioner kroner 

Strategimidler 2020 2021 2022 

Oppfølging av Masterplan for universitetets IT 30,0 mkr 50,0 mkr 75.0 mkr 

Videreføring av porteføljemidler       

– eInfrastrukturmidler 15,0 mkr 15,0 mkr 15,0 mkr 

– IT i utdanning 5,0 mkr 5,0 mkr 5,0 mkr 

– Administrativ IT 17,5 mkr 17,5 mkr 17,5 mkr 

Totalt 67,5 mkr 87,5 mkr 112,5 mkr 

 
Behandlingen av strategimidler for 2021 i koordineringsgruppene: 

4.5.1: SK-ITU 

Innenfor SK-ITUs område ble strategimidler i stor grad tildelt tiltak i tråd med anbefalingene i masterplanen og 

tiltak som den pandemi-initierte digitaliseringen av undervisning og læring nødvendiggjorde. 

SK-ITU besluttet å lyse ut porteføljemidler for 2021 til IT i utdanning og la mye arbeid ned i å avklare strategisk 

innretting av bruken av satsings- og porteføljemidler. Det ble besluttet å lyse ut porteføljemidler innen to 

områder, – til etablering av organisatoriske satsinger ved fakultetene for å styrke og utvikle fagnær IT-

kompetanse i fagmiljøene ved siden av tematiske satsinger innen IT i utdanning. Denne anbefalingen ble 

behandlet og fikk tilslutning i utdanningskomiteen og dekanmøtet. 
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4.5.2: SK-ITF 

Innenfor SK-ITFs område er alle strategimidlene anbefalt tildelte satsinger og tiltak som er forankret i Masterplan 

for universitetets IT og/eller i Delveikart for eInfrastruktur. 

4.5.3: SK-AIT 

En vesentlig del av strategimidlene til SK-AIT har i 2020 og 21 vært bundet til mottaksprosjektet for nytt lønns- og 

økonomisystem (BOTT:ØL). De resterende midlene er lyst ut til prosjekter innen administrativ IT etter samme 

opplegg som SKAITs porteføljeutlysinger tidligere år. 

4.5.4: Utviklings- vs driftsmidler 

Under behandlingen av strategimidler i SK-ene er det startet aktiviteter, tiltak og prosjekter som i de fleste tilfeller 

skal videreføres i linja etter at utviklingsperioden og finansieringen fra strategimidler er over. Mange av disse 

kommer i tillegg til, og ikke som erstatning av, eksisterende virksomhet. Det er i den anledning reist spørsmål om 

hvordan denne økningen i drift og forvaltning kan finansieres, – om dette skal finansieres av videreførte strategi-

midler eller av basistildelingen ved instituttene. 

4.6: Koordinere deltakelse i nasjonale organer, prosjekter og samarbeidstiltak 

[-- Presisering på dekanmøtet 27. november 2019: 

Koordineringsgruppene vedlikeholder oversikt over og følger opp universitetets representasjon i nasjonale 

tiltak innenfor eget område. --] 

Universitetet i Oslo er representert i en rekke fellesorganer og samarbeidstiltak i UH-sektoren. I SK-sammenheng 

har Unit og Uninett (og Uninett Sigma2) vært prioritert, 

I Unit-sammenheng har SK-ene kartlagt hvem som representerer universitetet i ulike organer og tatt initiativ til å 

etablere et felles forum for samordning og koordinering av representasjonen i fagutvalg, tjenesteråd og andre 

instanser. Dette har ikke blitt fullført blant annet på grunn av usikkerheten knyttet til reorganiseringen av direk-

torater og fellesorganer som Kunnskapsdepartement har igangsatt, men vil bli fulgt opp videre 

Den store saken på dette området har vært arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren der vesentlige 

deler av universitetets innspill og høringsuttalelser ble utarbeidet i regi av SK-ene.  

4.7: Koordinere og følge opp pandemitiltak 

I forbindelse med nedstengingen av universitetet tok SK-ALL-leder og SK-ITU-leder i samråd med universitets-

ledelsen og IT-organisasjonen initiativ til prosjektet Digital undervisning. Prosjektet skulle tilrettelegge for at 

undervisningen kunne flyttes over på digitale plattformer og fortsette på best mulig vis under nedstengingen. 

Prosjektet ble svært vellykket og la grunnlag for en omfattende og vellykket digitalisering av vesentlige deler av 

universitetets utdanningsvirksomhet, noe som i etterkant viste seg å være nødvendig pandemiens varighet tatt i 

betraktning. I oppfølgingen av prosjektet ble det gjennomført spørreundersøkelser blant studenter, undervisere og 

studieadministrative som ga nyttig informasjon til arbeidet med digitaliseringen og videreføres i hub/noden 

Læringsanalyse. 

4.7.1: Erfaringene fra pandemitiltakene 

Koronatiltakene med nedstenging av institusjonene har resultert i en digitalisering av universitetet i et tempo og 

omfang som neppe hadde vært mulig i normalsituasjonen. Spesielt har det hatt konsekvenser for gjennomføring 
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av undervisning og studier, og tilrettelegging for arbeid hjemmefra for ansatte og studenter. Å lære av erfaringene 

og videreføre resultatene av dette var et av hovedpoengene i universitetets innspill og uttalelser i arbeidet med ny 

digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. Dette har hatt prioritet i SK-enes arbeid denne tiden  

Sluttbrukernes suksess 

Forskningen og utdanningen må legge premissene for strategien, det er disses behov for tjenester, løsning-

er og ressurser som skal imøtekommes. Sluttbrukernes suksess, enten det er studenter, forskere, undervis-

ere eller andre er hovedfokus, ikke digitalisering i seg selv eller de IT-tekniske løsningene som bygges. 

Den digitale grunnmuren 

Universitetet hadde en IT-infrastruktur som var skalerbar og fleksibel nok til at nødvendige kapasitets-

endringer kunne gjøres raskt, også når det gjaldt å håndtere et stort antall brukere som arbeidet hjemmefra 

med forskning, undervisning, studier og administrasjon. I dette ligger å sikre tilstrekkelig kapasitet i nett 

og annen infrastruktur, noe pandemitiltakene viser er en forutsetning for vellykkete digitalisering av forsk-

nings- og læringsomgivelser og arbeids- og studieomgivelser. Den digitale grunnmuren må ha et bruker- og 

datasentrisk utgangspunkt og være et funksjonelt, effektivt og enkelt integrerbart grunnlag innenfor en 

ramme, der informasjonssikkerheten er ivaretatt på en god måte. 

Kompetanse og organisasjon 

Universitetet hadde en IT-organisasjon med en sterk vilje til å ta i et tak, med kompetanse både i bredden 

og dybden mer enn god nok til å gjennomføre de nødvendige endringene og få på plass nødvendige 

tekniske løsninger for digital undervisning, utstrakt hjemmearbeid og andre tiltak pandemisituasjonen 

krevde. Denne kompetansen er ikke bare nødvendig for å lykkes i krisesituasjoner som universitetet her sto 

i, men også i den mer langsiktige utviklingen med digitalisering innen alle deler av virksomheten.  

Informasjonssikkerhet og digital beredskap 

I arbeidet med pandemitiltakene var informasjonssikkerhet (IT-sikkerhet og IT-juridisk) inne fra første 

stund, noe som bidro til at de store endringene kunne skje innenfor rammer som ivaretok sikkerhet, 

personvern med mer på en god måte. Sårbarhetene i det nye trusselbildet viste nødvendigheten av god 

digital beredskap. 

Bred brukerinvolvering og tydelig ledelse 

I startfasen ble arbeidet prosjektorganisert med prosjekt med klare mål for arbeidet på kort og litt lengre 

sikt og med tydelig forankring i ledelsen. Det ble kommunisert tydelig underveis og det ble lagt vekt på 

samarbeid på tvers av fag og fakulteter. Dette gjorde det mulig å mobilisere et bredt engasjement blant 

ansatte, i IT-organisasjonen og andre på tvers av fag, studier og virksomhetsområder for å få løsninger på 

plass. De ansatte la ned en stor innsats og et stort engasjement for å sette seg inn i og tilrettelegge for å løse 

sine oppgaver innenfor de nye rammene i omgivelser preget av kollegialitet og hjelpsomhet på tvers. 

Langt fra alt gikk på skinner og mange ting kunne vært gjort enklere og bedre, men i det store bildet var tilrette-

leggingen for virksomheten i pandemitiden vellykket for universitetets del, og ga nyttig lærdom til framtidig 

arbeid med IT, digitalisering og virksomhetsutvikling. 

4.8: Koordineringsgruppenes virksomhet, arbeidsform og felles oppgaver 

De strategiske koordineringsgruppene ble etablert med et foreløpig mandat basert på behandlingen i dekanmøtet 

27. november 2017. De ble bedt om å vurdere og foreslå eventuelle endringer. Alle SK-ene behandlet sine mandat-

er i 2020. I SK-ALL ble det etter dette konkludert med at mandatene i det store og hele var dekkende, men at det 

var nødvendig å gjøre en mindre endring som presiserte at SK-ene var rådgivende og ga sine anbefalinger til 

universitetsledelsen. 
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Koordineringsgruppenes arbeid er samlet på et felles nettsted som inneholder referater fra møtene og dokument-

er om saker det arbeides med i SK-sammenheng. Det meste ligger med lesetilgang for alle brukere på universitet-

et. Referatene fra SK-enes møter sendes rutinemessig til universitetsledelsen: 

▪ Referat fra SK-ALL-møtene sendes rektor og universitetsdirektør, samt lederassistentene 

▪ Referat fra SK-ITU-møtene sendes prorektor for utdanning, samt lederassistent og sekretær for 

Utdanningskomiteen 

▪ Referat fra SK-ITF-møtene sendes viserektorene for forskning, samt lederassistent og sekretær for 

Forum for forskningsdekaner 

▪ Referat fra SK-AIT-møtene sendes universitetsdirektøren 

Ved opprettingen ble SK-ene satt opp med et felles sekretariat som fordelte ansvaret for de ulike gruppene mellom 

seg. Ved siden av ansvar for saksbehandling, forberedelse, gjennomføring og oppfølging av SK-møtene har sekre-

tariatet arbeidet med disse sakene: 

▪ Utredet behovet for endringer i SK-enes mandater 

▪ Kartlagt SK-enes omland av organer, utvalg, nettverk med mer på universitetet 

▪ Tilsvarende kartlegging av organisasjoner, samarbeidstiltak med mer i UH-sektoren 

▪ Utarbeidet et årshjul synkronisert med plan- og budsjettprosessen på universitetet 

▪ Fordelt porteføljen av administrative systemer mellom koordineringsgruppene 

▪ Forberedt utlysing av midler og fulgt opp rapportering fra prosjekter og aktiviteter 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk
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5: Vedlegg 

 

5.1: Vedlegg 1: Overordnete anbefalinger i Masterplan for universitetets IT 

I kapittel 1 oppsummeres de overordnete anbefalingene om innrettingen av framtidig arbeid med IT og digitali-

sering i universitetets virksomhet i 6 punkter: 

5.1.1: Strategisk innretting av IT-virksomheten  

Den raske utviklingen av informasjonsteknologien og endringene i fagenes og fagområdenes bruk av IT i forskn-

ing 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.  

5.1.2: 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.  

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

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

ing, 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 bruk-

es til å utvikle gode forskningsomgivelser og forskningstjenester for den delen av forskningen som ikke trenger 

den sterke sikringen i TSD.  

5.1.4: Koordinerings- og prioriteringsorganer for universitetets IT-virksomhet  

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

res organer som kan bistå og rådgi styringslinja og IT-organisasjonen i koordinering, prioritering og portefølje-

styring for å sikre at IT-virksomheten best mulig støtter opp om universitetets ambisjoner og mål, brukenes behov 

og krav til effektiv ressursbruk.  

5.1.5: Organisering av IT ved Universitetet i Oslo  

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

hindre dobbeltarbeid og parallelle løsninger må universitetet ta grep for å samle IT- virksomheten i en IT-

organisasjon.  

5.1.6: Finansiering og finansieringsmodeller  

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

mener er nødvendig å iverksette for å videreutvikle universitetet som forsknings- og utdanningsinstitusjon. 

Finansieringsmodellen må utvikles slik at den bygger opp om den fleksibiliteten og dynamikken som gjennom-

syrer forskningen og utdanningen.  
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5.2: Vedlegg 2: Utviklingsområder og -tiltak i masterplanen 

I henholdsvis kapittel 3 og 4 ligger masterplanens anbefalinger om utviklingsområder med antydning av aktuelle 

tiltak innen IT i forskning og IT i utdanning. 

5.2.1: IT i forskning 

Kapittel 3: IT i forskning i Masterplan for universitetets IT anbefales følgende utviklingsområder og tiltak: 

A: Forskernes IT-kompetanse og IT-ferdigheter 

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

▪ Styrke og utvide nedslagsfeltet for Carpentry@UiO 

▪ Utvikle eLæringstilbud på prioriterte områder 

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

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

B: Fag- og domenenær IT-støtte til forskningen 

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

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

Center ved amerikanske universiteter (mange av disse har samme bredde profil som UiO og er 

veldig gode offentlige universiteter)  

▪ Tjeneste for data-/koderøkting  

C: Plattformer for forskning 

▪ TSD – Tjenester for sensitive data  

▪ Forskerplattformen 

D: Fellestjenester og nasjonalt/internasjonalt samarbeid 

▪ Nasjonal eInfrastruktur (Sigma2) 

▪ Units forskningstjenester 

I kapittelet pekes det spesielt på den økende viktigheten av data og databehandling og en utvikling der stadig nye 

fag og fagområder krever IT-støtte og tilgang til eInfrastruktur. 

5.2.2: IT i utdanning 

Kapittel 4: IT i utdanning i Masterplan for universitetets IT anbefales følgende utviklingsområder og tiltak: 

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

▪ Utvikle og ta i bruk digitale læringsomgivelser og læringsressurser 

▪ Innarbeide IT i eksisterende og nye utdanningstilbud, digitale læremidler og læringsressurser 

▪ Videreutvikle Computing in Science Education (CSE) og utvikle tilpassete opplegg for IT i fagene i 

utdanningen ved andre fakulteter 

B: Ansattes og studentenes digitale kompetanse og ferdigheter 

▪ Digitale omgivelser for undervisning og læring i eget fag inn i innføringskursene i 

universitetspedagogikk 

▪ IT i utdanning som kriterium i meritteringssystemet 
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▪ IT i fag, digitale lærings- og studieomgivelser som del av introduksjonsemner og kurs for nye 

studenter 

C: Studentenes lærings- og studieomgivelser 

▪ Følge opp utdanningsplattformens ambisjon om digitale og fysiske lærings- og studieomgivelser 

som gir studentene de beste mulighetene for å lykkes i gjennomføring av studiene og i senere 

arbeidsliv 

▪ Persontilpasset inngangsvei og studieomgivelser til læringsaktiviteter og -ressurser og annet 

studierelatert, samt egen inngangsvei for IT-tjenester for studentene 

D: Digitalt og fysisk læringsmiljø 

▪ Sikre tilstrekkelig kapasitet i trådløsnett  

▪ Gjennomføre løft for standardisering og utbygging av AV-infrastruktur og -utstyr, inkludert utstyr 

for samarbeidsstøtte, videokonferanse og lignende 

▪ Vurdere behov for ombygninger av undervisningslokaler for å tilrettelegge for med studentaktive 

læringsformer 

E: Evaluering, læringsanalyse og utdanningsledelse 

▪ Utvikle løsninger i Canvas og Inspera for tilbakemeldinger på undervisningen 

▪ Tilrettelegge for bedre tilbakemeldinger i studieforløpet og bedre muligheter til å analysere 

læringsutbytte og progresjon ved å forbedre kvalitet på data om studieprogram, emner og kurs og 

integrasjonen av informasjonssystemene 

▪ Prioritere utdanningsledelse for å sikre best mulig koordinering og ledelse av digitalisering av 

utdanning og læringsaktiviteter 

F: Nasjonale initiativ og fellesløsninger 

▪ Klargjøre hvilke tiltak og aktiviteter som kan og bør tas nasjonalt og hva som må styres lokalt i 

den offentlige politikken for digitalisering av utdanningen 

▪ Følge opp nasjonale fellestjenester i regi av Unit og andre 

5.3: Vedlegg 3: Enkeltsaker behandlet i SK-ene 

Arbeidet i SK-ene er oppsummert i Masterplan for universitetets IT  Rapport pr januar 2021 og De strategiske 

koordineringsgruppene i 1. tertial 2021. Noen av de større sakene SK-ene har arbeidet med i 2020 og 2021. 

▪ Saker i alle koordineringsgruppene: 

▪ Strategimidler for 2020, 2021 og 2022 

▪ Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren 

▪ OU-IT – Organisasjonsutvikling av universitetets IT-virksomhet 

▪ Oppsummering av aktivitet og erfaringer fra 2020 og planer for 2021 

▪ Veikart for prioriterte tjenester og tjenesteområder 

▪ Ny direktorats- og virksomhetsorganisering i UH-sektoren 

▪ Informasjonssikkerhet 

▪ Saker i SK-ITU: 

▪ Porteføljemidler til IT i utdanning i 2020 og 2021 

▪ Videoplattform og utredningen Video på UiO 

▪ Future Learn og plattform for nettbaserte kurs og utdanningstilbud 

▪ Universell utforming 

▪ LOR (Learning Object Repository) og Units Digitale læringsressurser (DLS) 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/rapporter/rapport-pr-1t-2021.html
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-all/rapporter/rapport-pr-1t-2021.html
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▪ Tredjepartsportalen for programvare 

▪ MS Teams 

▪ Mine studier 

▪ Panopto som videoplattform for universitetet 

▪ Pedagogisk verktøykasse 

▪ AV for hybrid undervisning-prosjektet 

▪ Romeierskapsprosjektet 

▪ Saker i SK-ITF: 

▪ Delveikart for livsvitenskap, for humaniora og samfunnsfag, for matematikk, naturvitenskap og 

teknologi og for eInfrastruktur 

▪ Fagråd for eInfrastruktur og Fagråd for kjernefasiliteter 

▪ Egenevaluering av Fagråd for eInfrastruktur og rapporten Hub/node-virksomheten oppsummert 

▪ Status og planer for nasjonal eInfrastruktur (Sigma2), samt tjenester og ressurser i denne 

▪ Ny samarbeidsavtale 

▪ Åpne forskningsdata og FAIR@UiO 

▪ Digital Scholarship Center (DSC) 

▪ Forskerplattformen (Educloud) 

▪ Samarbeid med Helse Sørøst om elektronisk labjournal (ELN) 

▪ Digital disputas 

▪ Utlysing av hub/node-midler for 2021 

▪ Status for hub/nodevirksomheten pr årsskiftet 2020/21 

▪ Databaser og spesialsamlinger-prosjektet 

▪ Oslo Science City 

▪ dScience-senteret 

▪ Saker i SK-AIT: 

▪ Utlysing og rapportering av porteføljemidler for 2020 og 2021 

▪ Roller og ansvar 

▪ BOTT-SA 

▪ SK-AITs rolle i store nasjonale fellesprosjekter 

▪ Digitalisering av EA 

▪ Saker i SK-ALL: 

▪ Forskningsdatahåndtering 

▪ Student- og ansattundersøkelsene av konsekvenser av nedstengingen av universitetet 

▪ Unit 

▪ IT i utdanning 

▪ Forskerplattformen og FAIR@UiO 

▪ Universitetets representasjon i Units organer 

▪ Digital University 
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