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Skytjenester (Cloud Computing) og Microsoft Office 365 

Bakgrunn	  
Microsoft Norge AS tilbyr nå skytjenesten Office 365 gratis til institusjoner i universitets- og 
høgskolesektoren som allerede har programvareavtale med selskapet. Med bakgrunn i arbeidet 
med etableringen av Outlook/Exchange som integrert kalender- og e-posttjeneste legges 
spørsmålet om Universitetet i Oslo skal ta i bruk denne tjenesten fram for universitetets ledelse. 

Dette notatet redegjør kort for hva skytjenester er og hva tilbudet fra Microsoft Norge AS 
innebærer. 

Skytjenester	  generelt	  
Skytjenester (Cloud Computing) er en ny måte å utvikle og tilby IT-tjenester. Sky-tjenester rommer 
alt fra dataprosessering og datalagring til programvare (IT-tjenester). Alle tjenestene tilbys til 
brukeren over Internett. Serverparkene i nettskyen kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk 
skalering ved kapasitetsbehov, og ved at det som regel betales for faktisk bruk. 

Det forventes at skytjenester vil påvirke både IT-bransjen og bruken av IT i stor grad i tiden 
fremover ettersom nettskyen gir en lovende kombinasjon av kostnadseffektivitet og fleksibilitet.  

Skytjenester vil leveres og driftes av USIT, av UH-sektoren eller eksterne leverandører. For tiden 
tilbyr Microsoft utdanningssektoren en gratis skytjeneste kalt Office 365. Dette notatet beskriver 
skytjenester generelt og Office 365 spesielt. 

Det forventes at studenter og ansatte ved UiO vil ønske å benytte seg av skytjenester som tilbys fra 
private nettskyer, nettskyer for en brukergruppe som UH-sektoren eller åpne nettskyer som 
Amazon og Microsoft. USIT jobber med å utvikle en strategi for bruk av nettskyer for UiO. I denne 
strategien vil det inngå vurderinger i forhold til når UiO skal drifte skytjenester selv (privat 
nettsky), når vi skal/kan benytte åpne nettskyer samt hvordan vi skal samarbeide i UH-sektoren. 
Det er spesielt juridiske og IT-sikkerhetsmessige problemstillinger som kan ha avgjørende 
betydning for UiOs valgmuligheter. USIT vil legge fram forslag for rektoratet til UiOs strategi og 
policyer for bruk av sky-tjenester i løpet av 2015. 



Side 2 

KMD har for øvrig satt ned en arbeidsgruppe for å se på problemstillinger knyttet til det offentliges 
bruk av nettskyer. 

Microsoft	  (MS)	  Office	  365-‐skytjeneste	  
Microsoft har utviklet skytjenesten Office 365. I Office 365 tilbys en rekke tjenester billig eller 
gratis til studenter og ansatte i universitetssektoren. Dette er tjenester som mange bruker i dag og 
som mange finner veldig attraktive: 

• Tilgang til Office produktene (Word, Excel, PowerPoint mm)  
• Ubegrenset lagring  
• E-post og kalender 
• Videokonferanse-tjeneste 
• Chat-tjeneste 

MS legger stadig nye produkter inn i Office 365. Samskrivningsverktøy og videoportal er f.eks. på 
vei inn i tjenesten og kan være interessante tjenester for UiO. 

I Norge er det mange universiteter som allerede har undertegnet avtale med Microsoft om bruk av 
Office 365. Det er inngått databehandleravtaler og gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser slik at 
juridiske og IT-sikkerhetsmessige utfordringer synes å være håndtert. Dersom UiO skal inngå en 
tilsvarende avtale med MS må databehandleravtaler og risikovurderinger gjøres for UiO. 

Hovedproblemstillinger	  
UiO må ha et bevisst forhold til hvilke IT-tjenester som tilbys ansatte og studenter i nettskyen.  
Ansatte og studenter må tilbys en samlet portefølje av gode IT-tjenester i og utenfor skytjenester 
som er tilpasset UiOs behov, er brukervennlige, kostnadseffektive og følger lov- og avtaleverk. Det 
må gjøres vurderinger og utformes policyer for UiOs bruk av skytjenester slik at fremtidig bruk 
ivaretar IT-sikkerhetsaspekter og personvernutfordringer.  

Office 365 tilbyr en rekke tjenester hvor UiO ved USIT må risikovurdere hver tjeneste før det 
besluttes om den skal tilbys ansatte og studenter eller ikke. Når det gjelder tilgang til Office 
produktene og en ubegrenset lagringstjeneste, er dette tjenester som ansatte og studenter vil sette 
pris på og som de vil forvente å få. USIT foreslår derfor at vi i første omgang utreder konsekvenser 
av å tilby disse produktene, framforhandler en avtale med Microsoft og legger resultatet fram for 
universitetsdirektøren. 

Bruk av andre produkter i Office 365 vil USIT vurdere etter dette. 

Forslag	  til	  videre	  arbeid	  
USIT utarbeider et forslag til UiOs strategi for bruk av sky-tjenester samt en policy for dette. 

USIT forhandler fram en avtale med Microsoft om tilgang til Office-produktene og ubegrenset 
lagring i nettskyen for studenter og ansatte. Forhandlingsresultatet legges fram til 
universitetsdirektøren for beslutning. 


