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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.
Det har vært et møte med viserektor Per Morten Sandset for å avklare de rammer som skisseres nedenfor.
Leveransen fra arbeidet med "Masterplan for universitetets IT" skal inneholde følgende:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

En oppsummering av nåsituasjonen når det gjelder universitetets bruk av IT i sin virksomhet
En oversikt over de viktigste trender og utviklingstrekk:
I universitetets bruk av IT i virksomheten
I sammenlignbare virksomheters IT-bruk
I teknologisk og tjenestemessig utvikling og andre ytre forhold som kan påvirke universitetets ITbruk
Visjon og målbilde
Utfordringer og brukerbehov
En vurdering av finansieringsbehov og aktuelle finansieringsmodeller
En anbefaling av tiltak for hensiktsmessig og effektiv bruk av IT for å nå universitetets mål

Leveransen skal inneholde:
§
§
§
§

Oppfølging av KDs digitaliseringsstrategi for UH-sektoren
Digitaliseringsstrategi
Sourcing strategi
Veikart for UiOs IKT infrastruktur
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Styringsgruppa og arbeidsgruppa kan oppnevne egne grupper til å utrede enkeltspørsmål underveis i
arbeidet.
USIT skal levere innspill til både en oppsummering av nåsituasjonen sett fra UiOs IT-organisasjon og
oversikt over tekniske trender og utviklingstrekk som bakgrunnsinformasjon for arbeidsgruppe og
styringsgruppa.
Arbeidet med finansieringsmodeller utredes av en gruppe fra El/VØS og USIT etter bestilling fra
styringsgruppa.
Arbeidet skal organisere slik at det gir bred forankring og god forståelse for saken i universitetets
organisasjon.
Resultatet av arbeidet legges fram til diskusjon på universitetsstyrets møte 13. mars 2018 og til
behandling 8. mai 2018.
Styringsgruppe

§
§
§

Leder viserektor Per Morten Sandset
Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen
Leder av arbeidsgruppa

Prosjektgruppe (forslag)

§
§
§
§
§
§
§

Leder, en dekan
Representant fra utdanning
Representant fra forskning
Representant fra innovasjon
Representant fra IT-lederne
Representant fra studentene
Ekstern representant

Sekretariat:

Johannes Falk Paulsen og Lars Oftedal, med støtte fra USIT, er sekretariat for både styringsgruppa og
arbeidsgruppa.
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Arbeid med masterplan for UiOs IT – grovskisse til tidsplan:
Vedtak rektoratet
Behandling dekanmøtet

Uke 47

Arbeidsseminarer om IT i forskning og IT i utdanning

Uke 50-05

Behandling av forslag i utdanningskomiteen og forskningsdekannettverket

Februar 2018

Behandling av forslag i dekanmøtet

Februar 2018

Behandling av forslag i rektoratet

Februar 2018

Dokumentfrist
Utsendelse av styrepapirer
Styremøte diskusjonssak

13. mars 2018

Endeling i utdanningskomiteen og forskningsdekannettverket
Endelig behandling i dekanmøtet

April 2018

Endelig behandling rektoratet

April 2018

Dokumentfrist
Dokumentfrist
Behandle i møte med de ansattes organisasjoner
Styremøte vedtak

April 2018
8. mai 2018
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