Universitetet i Oslo
Universitetets senter for informasjonsteknologi
IT-direktøren

Virksomhetsovergripende tiltak
IT-infrastruktur for forskning og utdanning
For å sikre at UiO prioriterer utvikling av IT-tjenester, -løsninger og -infrastruktur som best
støtter opp under UiOs strategiske mål, skal det utarbeides en masterplan for IT.
Masterplanen skal være et overordnet styringsdokument og gi en helhetlig vurdering av
behovet for IT-investeringer ved UiO.
Arbeidet med masterplanen skal organiseres ved etablering av en egen arbeidsgruppe fra
januar 2018. Arbeidsgruppen er ikke igangsatt ved innlevering av denne planskissen.
Foreslåtte aktiviteter og skisse til milepælsplan, vil derfor mest sannsynlig bli endret. Dette
kan innebære vesentlig endringer i tidsløp og leveranser.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
Innen utgangen av 2018 skal følgende være gjennomført:
•

Masterplanen for IT er ferdigstilt og vedtatt av universitetsstyret, herunder besluttet
o tiltak som skal iverksettes
o finansiering av tiltak som skal iverksettes
o finansieringsmodell for IT ved UiO er vurdert og eventuelt ny modell er
besluttet

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
Ved utgangen av 2020 vil vesentlige deler av tiltakene og prioriteringene som skisseres i
masterplanen være gjennomført. Masterplanen har blitt oppdatert i perioden og universitetets
forskning og utdanning har tilgang til de IT-ressurser, -tjenester og -støtte som kreves for å
kunne virkeliggjøre ambisjonene i universitetets strategi.

Aktivitet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisering av arbeidet i arbeidsgruppa
Kartlegging av interessenter og forankring av arbeidet hos prioriterte interessenter og i
ledelsen ved fakulteter og enheter og i universitetsledelsen
Definere behov for kartlegging, analyser og øvrige arbeid for å fremskaffe nødvendig
bakgrunnsinformasjon
Sette mål, herunder involvere interessenter i arbeidet
Diskutere og foreslå tiltak, herunder involvere interessenter i arbeidet
Utarbeide forslag til masterplan som legges fram til behandling i universitetsstyret
Fremlegge forslag til eventuelt ny framtidig finansieringsmodell
Innarbeide innspill og justeringer fram til endelig saksgrunnlag

Side 2

Hovedmilepæler for gjennomføring:
•
•
•
•
•

Arbeidsgruppa som rektoratet har oppnevnt til å lede arbeidet, er konstituert og har
lagt en plan for arbeidet i januar 2018
Arbeidsgruppa leverer forslag til Masterplan for universitetets IT i april 2018.
Interessentene involveres i tråd med planen for masterplanarbeidet.
Universitetsstyret vedtar Masterplan for universitetets IT på møtet i mai 2018
o Eventuelt forslag til framtidig finansieringsmodell inngår i saksfremlegget
I fordelingsvedtaket som fremlegges for universitetsstyret i juni 2018, er økonomiske
konsekvenser av tiltak i masterplanen og eventuelt ny finansieringsmodell innarbeidet
Konkretisering av tiltakene i masterplanen for 2019-2020 og plan for gjennomføring
av disse, fremlegges til behandling av universitetsledelsen i oktober 2018. Videre
oppfølging av masterplan foreslås å gjøres i årlige handlingsplaner som vedtas av
universitetsstyret.

Ansvar:
IT-direktøren er ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket

Frist for gjennomføring:
Masterplanen for universitetets IT skal være ferdig i 2018. Frister for de enkelte aktivitetene
og milepælene i arbeidsgruppas arbeid vil først være klart når arbeidsgruppas plan er klar i
januar 2018.

