
 
 

 

 
 

 
Kommissorium for CIO-gruppen 
 
Arbejdsgruppens formål 
 
Arbejdsgruppen har til opgave proaktivt at styrke de danske universiteters mulig-
heder for at påvirke de aktuelle dagsordener inden for it. Det er også arbejdsgrup-
pens opgave at fremme universiteternes samarbejde og erfaringsudveksling om an-
skaffelse, drift og opgradering af it-strukturer, der kan understøtte universiteternes 
faglige og administrative opgaveløsning.  
 
Arbejdsgruppen har konkret til opgave at:  
 
- understøtte den faglige forankring af Danske Universiteters udvalg, dog primært 
Universitetsdirektørudvalgets drøftelser af sager inden for it-området. 
  
- udveksle erfaringer om de it-politiske udfordringer for universiteterne, der ud-
springer af den organisatoriske, teknologiske og økonomiske udvikling på it-områ-
det, samt at udveksle informationer om it-praksis. 
  
- være sektorens kontaktpunkt i forhold til it-spørgsmål og henvendelser fra mini-
steriet og andre relevante organisationer og netværk både nationalt og internatio-
nalt.  
 
- afklare universiteternes holdninger og krav i forhold til fælles eksterne leverandø-
rer og at afklare eventuelle interesser for at etablere driftsfælleskaber eller samar-
bejder på it-området, så der på sigt kan indhentes tilbud, udvikles nye ydelser osv.  
 
Medlemskreds og formand 
 
CIO-gruppen består af en formand, der udpeges af Universitetsdirektørudvalget 
blandt dets medlemmer og den ledende medarbejder med ansvar for it-området fra 
hvert af de otte universiteter samt en observatør udpeget af Rektorkollegiet for de 
Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser. 
 
Tilrettelæggelse af arbejdsgruppens arbejde og sekretariatsbetjening 
 
Arbejdsgruppen afholder ca. fire møder årligt og kan, hvis det findes nødvendigt, 
afholde ekstra møder. Mødedatoerne fastlægges for et år ad gangen.  
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Danske Universiteters sekretariat står for betjening af CIO-gruppen. Arbejdsgrup-
pen står selv for en væsentlig del af det tematiske indhold i gruppens arbejde og 
møder. 
 
Arbejdsgruppen udarbejder årligt et arbejdsprogram for det kommende år med to-
fire centrale temaer med særligt fokus på udfordringer og muligheder, hvor der er 
behov for politisk aktion.  
 
Arbejdsgruppen refererer til Universitetsdirektørudvalget og forventes i vid ud-
strækning at spille en rolle i den faglige forberedelse og rådgivning af Universitets-
direktørudvalget.  
 
Arbejdsgruppen kan pålægges opgaver af Danske Universiteters udvalg. 
 
Arbejdsgruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som udarbejder oplæg, ana-
lyser mv. til arbejdsgruppen.  
 
Relation til eksterne interessenter 
 
Arbejdsgruppen kan efter behov mødes med relevante personer fra f.eks. ministe-
rier og andre relevante organisationer. 
 
Arbejdsgruppen fungerer som skriftlig referencegruppe ift. udspil, høringer og hen-
vendelser, som kræver hurtig behandling.  
 
 
Godkendt af CIO-gruppen den 9. januar 2018  
Godkendt af Universitetsdirektørudvalget den 23. januar 2018 


	Kommissorium for CIO-gruppen

