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Ny organisering av Unit 
 
Unit er en sammenslåing av Ceres, Bibsys og deler av Uninett AS. Fra å ha tre avdelinger i 
2018, basert på de opprinnelige organisasjonene, har Unit med virkning fra 2019 etablert en 
organisasjon der vi samler ressursene fra de opprinnelige virksomhetene i avdelinger basert 
på hvilke bruksområder tjenestene er ment for. Ved å integrere den kompetansen som 
tidligere var separat organisert, har vi grunnlag for å levere helhetlige tjenester som i større 
grad enn tidligere imøtekommer brukernes behov i hele deres verdikjede. 
Med ny organisering samordnes funksjoner i administrative tjenester, forskningstjenester og 
utdanningstjenester samt en avdeling for IT-utvikling. I tillegg vil det være en avdeling som 
ivaretar samordningsrollen for digitaliseringen innen høyere utdanning og forskning (Strategi 
og styring). Dette vil gi en mer effektiv bruk av ressursene samtidig som vi forventer å øke 
profesjonaliteten gjennom å opptre mer enhetlig og helhetlig. 
Når vi samler utviklingsressursene som var organisert i tre forskjellige avdelinger til en 
avdeling, forventes dette å gi en bedre ressursutnyttelse samtidig som det medfører et 
bredere kompetansemiljø med mulighet for kvalitetsutvikling. 
 
Det er imidlertid viktig å ha tålmodighet i disse prosessene, det å endre et organisasjonskart 
er starten, effekten kommer av arbeid med å endre prosessene over tid. 
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Rekrutteringsprosessen for ny toppledelse er i sluttfasen og vil være ferdig i løpet av januar. 
Det gis en orientering om status på rekrutteringsprosessen i møtet. 

 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
 
 


