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Digitalisering av administrative tjenester

Visjon for BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeidsorgan med formål å styrke de deltakende 

organisasjonenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester 

som støtter opp om organisasjonens primærvirksomhet.

BOTT-samarbeidet skal bidra inn til utvikling av universitets- og 

høyskolesektoren, og resultater fra samarbeidet skal så langt det er 

mulig deles åpent.

Det er tydelige forventninger til universitetene om digitalisering for å; 

fornye, forenkle, forbedre



Hvordan realisere?
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Visjon om       
digitaliserte tjenester 

Mål 
program

(virkemidler og prosess)

Delmål for utvikling:
* standardisering av 

prosesser
* endringsledelse/ 

systeminnføring
* realiserte gevinster 

Mål for leveransene 
(leverandørene)

Behov 
prosess-

støtte



Tidslinje – igangsatte aktiviteter



Grunnlag for satsingene
Formål:

Gå sammen om å anskaffe, etablere og forvalte felles 
administrative tjenester som sikrer god støtte til primærvirksomheten 
for UH-sektoren

1. Å ivareta prosessområdene økonomi, lønn, HR og SakArkiv på en 
helhetlig måte

2. Å etablere en plattform som i størst mulig grad består av moderne 
markedsledende standardkomponenter kjennetegnet av eiere og 
partnere med stor innovasjonskraft.

3. Å etablere en plattform som muliggjør skybaserte leveranseformer, 
automatisering generelt, og innovative brukeropplevelser spesielt. 

4. Å etablere en plattform som understøtter felles prosesser,- definert 
som sektorens beste praksis, på en slik måte at universitetene kan 
ta ut gevinster både mht ressursbruk og kvalitet

5. Å løfte organisasjonenes digitale kompetanse
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Felles 
løsninger

Felles 
drift

Felles 
forvaltning

Felles 
prosesser



Virkemidler og prosess
Samarbeid

Felles anskaffelse, utvikling og forvaltning av systemer og 

prosesser skal gjøre oss i stand til å kontinuerlig utvikle 

våre leveranser og tjenester for å sikre kvalitet og 

ressurseffektivitet

Standardisering

Vår felles satsning og samlede konkurransekraft skal bidra 

til at vi kan få standardiserte løsninger som er tilpasset 

våre særskilte behov som store, norske universiteter og 

gjøre oss internasjonalt fremragende. 

Anskaffelse

• BOTT v/UiB, UiO, UiT og NTNU anskaffer nå 

systemløsninger for å imøtekomme vår felles visjon 

om økte digitaliserte tjenester i et 15-20 års 

perspektiv.

• Anskaffelsene skal erstatte og forbedre dagens 

systemportefølje på SakArkiv, økonomi, lønn og en 

rekke HR-funksjoner. 

• Avhengigheter mot felles UH-satsinger: IAM, IntArk og 

Datavarehus

Organisering

Sikre hensiktsmessig organisering av støttefunksjonene 

Prosessen for å komme dit:

• Etablere en  felles forståelse av 
standardisering, harmonisering og 
læring på tvers.

• Gjennomføre implementering av nye 
systemer og tjenester på en sikker og 
pålitelig måte med mål om økt kvalitet 
og effektivitet gjennom reduksjon av 
manuelle arbeidsoppgaver.

• Oppnå økt tjenestekvalitet og 
kostnadseffektivitet gjennom 
standardisert arbeidsflyt og reduksjon 
av unødvendige prosesser

• Økt automatisering og organisering av 
tjenester, for riktig tjenestenivå og 
tjenestekvalitet, frigjort kapasitet og 
ressurser til kjerneoppgaver



Samarbeid gir resultater

• Langt samarbeid som har gitt resultater. Vi har et godt fundament

– Har og utvikler felles og standardisert løsninger som ivaretar den 
enkeltes særegenhet. Jobber nå med modernisering av porteføljen 
av administrative systemer og grunnleggende arkitektur

– Mål å sikre robuste basissystemer som kan håndtere sektorens 
størrelse og kompleksitet

– Utvikler videre dagens datavarehusløsning i samarbeid med UNIT 
- håndterer store datamengder fra sektorens systemportefølje 

•
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Hvorfor standardisering?

Grunnlaget for gode digitaliserte løsninger

05.06.2019

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 8



Digitalisering av arbeidsoppgaver

Fremtiden – nærmere enn vi tror (?)
– Store fremskritt de siste 12-18 månedene

• vise eksempler RPA, digitale skjema, 

brukervennlige rapporter

– Vi har så vidt begynt å ta ut gevinster. Bedre 

løsninger vil komme fortløpende, men vi må 

ha økt oppmerksomhet på gevinstuttak

• Økt brukerfokus – økt gevinstpotensiale

• Sette mål for og konkretisere gevinstuttak
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Eksempel – kontostreng 
• Standardisering gir grunnlag for enklere systemoppsett 

og likt tjenestetilbud

• Krever noen grunnleggende likheter mellom 
institusjonene som skal ta i mot tjenestene

– Eksempel: kontostreng i økonomisystemene må 
bestå av de samme feltene

• Forenkler leverandørenes oppsett for en rekke kunder

• Forenkler den enkelte institusjons arbeid ved at man kan 
benytte felles rutiner – kompetansedeling på tvers

• Gevinstene vil komme på sikt, når nye rutiner og 
organisasjonsendringer har «satt seg»
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Eksempel – lønnsområdet 

• Tolkning av det samme regelverket må gjøres 

likt

• Eksempel: 

Prosess for ansettelse av honorarlønnede 

og midlertidig ansatte

– Den som skal ansettes har selv levert all 

nødvendig info ved søknadstidspunkt

– Digitale verktøy som sikrer tilfredsstillende 

signatur finnes (BankID)

– Nødvendig info overføres til relevante 

systemer: lønnssystem, arkiv, brukertilgang
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Ansettelse time- og honorarlønn *)
Forenklet prosess:

1. Institutt finner kandidat, 

fastsetter lønn og kontering

2. Saksbehandler lager kontrakt 

3. Leder godkjenner (BDM) ved 

bruk av BankID

4. Kandidat får melding på 

epost, og aksepterer eller 

avslår: Bruk av BankID

5. RPA-prosess lagrer 

– kontrakt i arkivsystem

– personen i HR-system

og IT brukerkonto etableres
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Kvaliteter i løsningen:

1. Alle brukere logger inn 

med BankID

2. Sikre digitale skjema 

med gjenbruk av data

3. Elektronisk signert 

standardkontrakt

4. Automatisk prosessflyt

5. Prosessen går i riktig 

retning - unngår 

dobbeltarbeid

6. Bruk av webtjenester 

og RPA 

7. Kontrakt etableres på 

to dager, ikke to uker

*) minst 3.000 transaksjoner årlig på UiB



Gevinstarbeid
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Bedre beslutningsstøtte

Fremtiden nærmere enn vi tror (?)
• Vi har tilgang til og har et godt grunnlag for å håndtere store 

datamengder (Datavarehuset). Videreutvikles nå i et sektorsamarbeid

• Bedre datafangst

– samkjørt (Masterdata) og 

– effektiv datafangst (gjenbruke) 

• Store fremskritt i hvordan vi gjør data tilgjengelig for de som skal ta 
beslutninger og ikke bare for ekspertene. Eksempler fra Tableau.

• Vi har så vidt begynt. Kunstig intelligens (AI) og gode plattformer for å 
presentere informasjon til ledere og ansatte. Eksempler Tableau – fra 
forhåndsdefinerte rapporter til mulighet for «dialog» med 
rapportsystemet

– Standard Chartered Bank har i flere år levert automatisert med 
tilpasset ledelsesrapporter. Det er trolig allerede i dag verktøy som 
kan skrive vesentlige deler av UiBs økonomirapport til styret

• Ekspertenes rolle endres
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Men er vi gode nok på dataanalyse og 

beslutningsstøtte

• Generelt utnyttes IT-systemene i altfor liten grad. Sterkere 

brukerperspektiv, men samtidig viktig å ha en helhetlig inngang

• Hva som må være på plass for å etablere en kunnskapsdrevet 

kultur:

– Knytning mot virksomhetens strategi

– Kultur

– Kompetanse

– Teknologi
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Den store utfordringen !!

• Digitaliseringen vil ha store konsekvenser for hvordan vi 

organiserer virksomheten freover

– Påvirker intern arbeidsfordeling

– Transaksjonsbaserte oppgaver forsvinner

– Vi flyter oss oppover i verdikjeden

• Ikke nødvendigvis færre ansatte  men behov for en annen 

kompetanse i administrasjonen.
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