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Agenda

• Om Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

• Tanker om rollen som nasjonal pådriver og samordner

• Prosjekt 100
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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



Administrasjon og ledelse

GAUS
Godkjenning av utenlandske studier
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ForskningUndervisning

NVB
Nasjonal 
vitnemålsdatabase 

RUST
Register for utestengte studenter

Fellestjenester som leveres av KDTO pr. i dag



Formål og
oppgaver

Bidra til å realisere sektormålene for 
forskning og høyere utdanning.

• Iverksette og følge opp strategier og 
retningslinjer

• Nasjonal samordning på IKT-området,
følge opp initiativer fra universitets- og 
høgskolesektoren 

• Koordinering og oppfølging av nasjonale 
utviklingsprosjekter og fellestjenester

• Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur

• Levere fellestjenester



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. 



Prioriterings-
råd

Strategisk styring og
Porteføljestyring

Digitaliseringsstyret

Fagutvalg

Tjenestestyring

Faggrupper eller
ArbeidsgrupperBrukergrupperFagutvalg

Fagutvalg

Strategirådet

Konsortie- og
tjenesteområde-

styrer
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føringerDigitaliseringsstyret

Fagutvalg

Strategirådet

KD

UNIT

Digitaliseringsstyret
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Modell for medvirkning, KDTO tar sekretariatsrollen

Innspill



Overordnet plan for nasjonal samordningsrolle
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Digitalisering handler om å bruke
teknologi til å fornye, forenkle og
forbedre. Det handler om å tilby

nye og bedre tjenester som er enkle
å bruke, effektive og pålitelige.





Kilde: Dagens Næringsliv, 12.02 2018

Digitalisering av utdanningen – fra 
artikkelen:

 Konkurranseutsatte velproduserte 
videoforelesninger innenfor grunnleggende 
emner.

 Spesialisert programvare og apper
 Studenttilpasset individuell læring og oppfølging

 Involvering gjennom diskusjon og oppgaver.

 «Endringene vil selvsagt komme uansett. Da kan 
vi oppleve en helt utrolig virkning på økonomisk 
vekst og velferd. Dagens unge kan rett og slett 
lære langt mer enn de gjør i dag.»



Tilgang til publisert forskning

• Ca. 250 mnok betales pr år for tilgang til 
elektroniske publikasjoner på UH

• UH bidrar gratis med fagfellevurderinger til 
en verdi av anslagsvis 200 mnok

Staten må i tillegg betale for å gi åpen 
tilgang til artiklene etter publisering.



Forskeren

• Digital kompetanse til å utnytte IKT optimalt

• Tilgang til relevante publikasjoner, forskere og 
data

• Oversiktlig tjenestetilbud: applikasjoner, 
regnekraft, lagringsplass og avansert 
brukerstøtte

• Brukervennlig IKT-støtte (fag og administrasjon)

• Samhandle på tvers av prosjekter, sektorer og 
landegrenser

• Digitale samhandlingsverktøy for effektivt arbeid



Forskningsdata

• Forskningsdata bør  deles og gjenbrukes 
mer

• Grunnprinsipper for forskningsdata:
- så åpne som mulig, så lukket som 
nødvendig
- bør håndteres og tilrettelegges slik at 
verdiene i data kan utnyttes best mulig



• formidle informasjon, vurdere tilbud om 
opplæring, utarbeide statistikk

• tilrettelegge for sitering av datasett og 
kreditering av dataarbeid (DOI/ORCID)

• utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal 
realiseres 

• bidra til at tjenestetilbydere av nasjonale 
forskningsdataarkiver samordner seg 

Regjeringen vil be det nye organet for høyere 
utdannings- og forskningstjenester om å:



Student og 
lærer

• Studenten møter digitalt akademisk 
fellesskap, delta i forskningsprosjekter

• Moderne, fleksibelt digitalt 
læringsmiljø med varierte 
læringsformer

• Utvikle digital kompetanse hos 
studenter og lærere

• Bredt tilbud av digital verktøy for 
læring og undervisning

• Tid til utvikling av digital undervisning, 
støttemiljø



Student og 
lærer

• Løsninger for tilgang til læringsressurser 
pa ̊ tvers av utdanningsinstitusjoner

• Studieadministrative løsninger, digitale 
læringsplattformer og prosesser 
tilrettelegges for personlige 
læringsmiljøer og mobile og dynamiske 
studieløp, og tilpasses mer fleksible 
opplegg for studiegjennomføring



Prosjekt 100
Første utkast av kartlegging og analyser

20



Hittil er det kartlagt 205 tjenester og 68 prosjekter i kunnskapssektoren. I tillegg er det 
identifisert 51 muligheter og 53 Nettverk 
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Det er identifisert flest prosjekter og tjenester innen utdanning samt administrasjon 
og ledelse
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Planlegging, undervisning og vurdering er de fasene i utdanningens verdikjede som 
har mest aktivitet per dags dato
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Mesteparten av tjenester i Utdanning går på tvers av flere faser av verdikjeden
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Prosjekter i Utdanning

25

KD TO

Andre



Muligheter i Utdanning

KD TO

Andre
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Ferdig...


