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Status på Time/rom-planleggingsverktøy i sektoren
Innledning

Det er per i dag hovedsakelig to systemer som leveres som Time/rom-systemer i sektoren, og
det er TP og TimeEdit. I dette møtet vil det bli gjennomgått status på disse to tjenestene og
hvilke utfordringer vi står overfor.

Beskrivelse

Kort informasjon om TimeEdit:
Det ble inngått en rammeavtale i 2016, med en ramme 2+1+1 år. Det vil si at rammeavtalen er
utgått, men driftskontraktene er fremdeles gyldig. Tjenesten leveres av TimeEdit, og
forvaltningen av rammeavtale/kontraktsoppfølging og sektorsamarbeidet leveres av Unit. Det
er per i dag 15 institusjoner med i samarbeidet. Det store spørsmålet i dette samarbeidet er
når man skal begi seg ut på nytt anbud eller om man skal vurdere TP. Unit får i tillegg mange
henvendelser fra andre institusjoner som står utenfor både TP og rammeavtalen på TimeEdit,
som har stor interesse i hva som skjer fremover.
Kort informasjon om TP:
TP er en egenutviklet tjeneste som benyttes av BOTT, OsloMet og Høgskolen i Østfold. UiO
utvikler og forvalter TP på vegne av BOTT. Dette er en tjeneste som har fått til en stabil og
sikker drift, god organisering og hvor de stadig forbedrer tjenesten.
BOTT opplever stor interesse for TP i sektoren, og det er behov for en avklaring på veien
videre. Hva skal TP være i sektoren?
Veien videre:
Begge tjenestene opplever at det er en del større strategiske avklaringer som må gjøres for å
planlegge veien videre. Spørsmål som må besvares i tiden som kommer er blant annet hva skal
Time/rom-planlegging være i sektoren? Skal sektoren ha to systemer? Når skal man ut på
anbud? Frem mot neste møte vil vi jobbe med et utkast til mandat og se på potensielle
deltakere til en strategisk arbeidsgruppe, som vi ønsker å presentere i neste TR-møte.
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