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Kort om BOTT-samarbeidet

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 systemplattform som i størst mulig grad består av moderne 
markedsledende standardkomponenter kjennetegnet av eiere og partnere med 
stor innovasjonskraft.

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

4. Å etablere en systemplattform 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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Organisering av BOTT-programmet

Programleder

Programkontor ØL SA HR

IPAS

Forvaltning

Kommunikasjon

IntArk

IAM

MDM

UDIR-BOTT



Risikostyring på programnivå vs prosjektnivå

PROSJEKTPROGRAM

NB! Konsekvens defineres som «lav» dersom det er innenfor 
hvert prosjektets egne definerte toleranser.
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Om prosjektet

Dette ønsker vi å oppnå – resultatmål:

• Digitaliserte, enkle og effektive saksbehandlings- og arkivprosesser

• En arbeidsflate: En enkel, helhetlig digital brukertilpasset arbeidsflate for 
saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning som gir god oversikt over 
oppgaver og styringsinformasjon.

• Prosesstøtte: Predefinerte sjekkpunkter gjør at alle følger samme regler og gir 
økt standardisering, likebehandling og mindre behov for opplæring.

• Automatisk arkivering gjennom hele prosessen gir bedre søk, gjenfinning og 
datafangst.

• Automatisert saksflyt der mulig.

• Større grad av selvbetjening for brukerne: Både ansatte og studenter



Konseptuell skisse 
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Gjennomføring

• Dekke 21 institusjoner + 15-20 potensielle opsjonshaverne

• En større institusjon vil være pilot; Alle kontraktseiere involveres

• Sette i produksjon i hele sektoren; rekkefølge og samtidighet er ikke besluttet 
pt.

• Langsiktig samarbeide med valgt leverandør (10 år +)



Institusjoner i anskaffelsen

OsloMet – storbyuniversitetet

Høgskulen på Vestlandet

Universitetet i Sørøst-Norge

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitetet i Stavanger

Nord universitet

Universitetet i Agder

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Norges handelshøyskole

Høgskulen i Volda

Norges idrettshøgskole

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges musikkhøgskole

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Samisk høgskole

Unit

NORCE Norwegian Research Centre AS

Folkehelseinstituttet (FHI)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

VID vitenskapelig høgskole

Politihøgskolen

Veterinærinstituttet

NLA Høgskolen

Unit

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Universitetssenteret på Svalbard

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning (Diku)

MF vitenskapelig høyskole

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD)

Uninett

Institutt for samfunnsforskning stiftelse

Fjellhaug internasjonale Høgskole (FIH)

Uninett Sigma AS

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

BOTT Opsjonshavere



Aktiviteter 2020

• Anskaffelse – publiserer Q1 2020

• Funksjonsanalyse og deretter standardiseringsarbeid i sektoren

• Konseptanalyser

• Klargjøring demo og pilot



Historisk tidslinje i prosjektet med hovedaktiviteter

2016 2017 2018 2019

Kostnader og gevinster • Gevinst og kostnadsanalyse • Ny  og større gevinst og 
kostnadsanalyse

• Arbeid med gevinster mot 
målepunkter

Mål og innhold

• Fokus på erstatte arkiv- og 
saksbehandling

• Prosesser i fagsystem
• Enkel markedsanalyse

• Bred behovskartlegging
• Saksbehandlingsprosess inn
• Kontakt med 

leverandørmarked
• Tydeliggjøring av målbildet

• Nye prosesser
• Markedsdialog og 

referansebesøk
• Endrer krav i forhold til 

lære
• Behovsorientert 

konkurranse klar i 1. 
versjon

• Målbasert 
konkurransegrunnlag

• Lokale funksjonsanalyser 
• Oppstart av 

mottaksprosjekt
• IPAS og SI etablert og 

igangsatt

Premisser og ramme-
betingelser

• Ønske om prosesser i 
fagsystem

• Automatisk arkivering
• Skreddersøm i fagsystem

• Prosesser der de best hører 
hjemme (fagsystem eller ny 
løsning basert på kost/ 
nytte)

• Standardløsning
• Hyllevare på integrasjoner

• Unit med som 5. kontrakt
• Innkjøpsfaglig team utvides



Økonomi og lønn
Tidslinje i prosjektet



BOTT Økonomi og lønn – status
Prosjektet gikk 23. januar 2020 fra fase 2 til fase 3 av gjennomføringsfasen

2019 2020 2021 2022

Fase 1
Januar - juni

Fase 2
Juni - desember

Fase 3
Januar - juni

Fase 4
Juni - desember

Fase 5
Januar - juni

Fase 6
Juni - desember

Fase 7
Januar - juni

Enkel 

tilpasning
Utvikling

Standardisering

Innføring
UiB/UiO

NTNU/UiT

IPAS



BOTT Økonomi og lønn – trinnvis utvikling

UiB og UiO
versjon 1.0
1.1.2021

UH-
sektorløsning

DFØ versjon 2.0NTNU og UiT
versjon 1.1
1.1.2022



BOTT Økonomi og lønn – hovedaktiviteter i 2020

Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal 2021→

• Januar
• Faseovergang
• Ekstern QA
• Alternative 

innføringsløp
• Februar

• Oppsett i fiktivt 
firma

• Mars
• Oppsett av løsning 

for UiB og UiO
• Datainnsamling

• Hele perioden
• Utvikling
• Standardisering

• Akseptansetest for alle 
produkt er ferdigstilt
innen juni 2020

• Hele perioden
• Utvikling
• Standardisering

• Helhetstest prosesser og 
totalløsning

• Enkel tilpasning
• Konvertering og oppsett 

ved UiB og UiO
• Gjenstående 

standardisering
• Integrasjonsarbeid for 

oppsett av 
løsningen/tjenestene

• Enkel tilpasning
• Opplæring

• Innføring i nye 
rutiner og 
tjenesteleveransen

• 01.01.2021: UiB og UiO 
utrulling

• 01.01.2022: NTNU og UiT 
utrulling



Status per 20.01 per 
prosessområde

• Fargen på leveransen indikerer status knyttet til 
fremdrift 

• Ved iverksettelse og effekt av tiltak vil dette endre seg

• Det er høyt aktivitetsnivå så status kan endre seg fra 
uke til uke

• Prosentene tar ikke hensyn til hvilket år leveransene 
skjer

34%

74%

42%

35%

56%

76%

20%



Datavarehus Unit-UiO-UiB-UiT 
• Opprinnelig et samarbeid fra 2006 mellom USIT, UiO og UiB

• Økonomirapporter supplert med utvalgte virksomhetsdata fra HR-system, 
FS og Cristin fra 2011.

• Tableau rapportløsning  fra 2017 (gjennom opsjon i FS-anskaffelse)

• Settes nå opp på nytt for UiO, UiB og UiT

• Tilrettelegges for UBW, SAP mv med Units anbefalte teknologi og innenfor 
fremtidens målarkitektur 

• En viktig del av rapportløsningen for UiO, UiB og UiT og tidskritisk i forhold 
til fremdrift i BOTT-prosjektene

• Arbeidet vil gi et solid bidrag til en helhetlig løsning for sektoren



HR
Tidslinje i prosjektet



Status prosjekt HR

1. BOTT er aktiv bidragsyter i DFØs arbeid der det er 
mulig

2. DFØ har informert om at samarbeidskundenes 
evaluering av brukerhistoriene utgjør ca. 5 – 10 % 
av beslutningsgrunnlaget i total evaluering

3. Arbeidsgruppen leverer sin anbefaling og 
vurdering av DFØs valg av leverandør til HR-
direktørene 24. mars

Tidslinje HR-prosessen med DFØ

DFØs tidslinje


