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Om oss
• Ca 200 ansatte
• 505 MNOK i omsetning
• Forvalter rammeavtaler for ca 700 MNOK kroner
• Hovedkontor i Trondheim, avdelingskontor i Oslo
• Betjener 250 virksomheter innen
høyere utdanning, forskning og formidling
• Rundt 50 ulike fellessystemer og -tjenester
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Hvorfor samarbeide om identitet, data og
integrasjoner?
• «Deling av data er den nye oljen»*
• Bedre tjenester
• Mer effektivt

*sitat Morten Dæhlen, UiO
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Vedtekter Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
§1 Formål
Virksomhetens navn er Tjenesteorgan for felles tjenester for IKT, studier og forskning. Virksomheten skal bidra til å realisere
de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning. Virksomheten har ansvaret for nasjonal
samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Virksomheten har myndighet til å treffe beslutninger
innenfor sine hovedområder, jf. §4.
§ 4 Hovedoppgaver
• Virksomheten skal iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og følge opp
initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. instituttsektoren og helsesektoren.
• Virksomheten skal utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og
fellestjenester.
• Virksomheten skal utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, data og
tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med andre relevante aktører
• Virksomheten skal samarbeide tett med infrastrukturselskap i tjenesteutvikling og forvaltning av overordnete strategier
samt legge til rette for effektiv utnyttelse av felles kompetanse og ressurser.
• Virksomheten skal levere fellestjenester for å ivareta både administrasjon av og gjennomføring av utdanning og
forskning, og legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.
• Virksomheten skal levere bibliotekrelaterte fellestjenester for alle sektorer knyttet til høyere utdanning eller forskning,
herunder også Nasjonalbiblioteket. Tjenestene skal så langt det er mulig være fritt tilgjengelige for hele befolkningen.
• Virksomheten skal levere felles administrative systemer og tjenester til universitets- og høyskolesektoren.
• Virksomheten skal sørge for database for rapportering av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og
Helse- og omsorgsdepartementet.

§ 5 Brukermedvirkning
• For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal det etableres
hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer
tydelig medvirkning både fra institusjonene i høyere utdanning og
forskning og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen helsesektoren.

UTKAST

Styringsmodell for medvirkning, KDTO tar sekretariatsrollen
Strategisk styring og
porteføljestyring av
prosjekter og tjenester

KD

KDTO

Tjenestestyring

Digitaliseringsstyret

PrioriteringsPrioriteringsPrioriteringsStyringsråd
råd
råd
råd

Fagutvalg
Fagutvalg
Fagutvalg

Konsortie- eller
Tjeneste(område)styre
Faggrupper
eller
Grupper med
Arbeidsgrupper
brukerrepresentanter
11

Overordnet plan for nasjonal samordningsrolle
0 1 .0 1

0 1 .0 7

2018

2018

01.05

Kartlegging og plan (100 dgr)

Delstrategier/handlingsplaner/premisser

Etablere de nasjonale fora

3 1 .1 2
20.12

2018

Representere vår sektor i det tverrsektorielle
samarbeidet gjennom SKATE/Difi
• Skate 1 er utnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) og ledes av Difi.
• Skate er eit strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringa
av offentleg sektor blir samordna og gjev gevinstar for innbyggjarar,
næringsliv og forvaltninga.
• Skate skal mellom anna gje råd om tiltak og investeringar på IKTområdet og sikre tenesteeigarmedverking knytta til digitalisering og
utvikling av nasjonale IT-løysingar.
• Aktuelle tema kan vere IKT-standardar og arkitektur, felleskomponentar
samt finansiering, styring og organisering av fellesløysingar.

1)

SKATE = Styring og Koordinering av Tjenester i E-forvaltning

Skate-verksemdene:
• Brønnøysundregistrene
• Skattedirektoratet
• Kartverket
• Difi
•
•
•
•
•

Nav
Direktoratet for e-helse
Lånekassen
Arkivverket
Politidirektoratet

• Kunnskapsdepartementets
tjenesteorgan
• KS
• Oslo kommune
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