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Administrative fellestjenester – konsekvens- og kostnadsanalyse  

Bakgrunn 
Unit har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet startet arbeidet med en konsekvens- og 
kostnadsanalyse av at TROFAST-samarbeidet (det vil si statlige universitet – og høyskoler 
utenfor BOTT-samarbeidet) planlegges overført til DFØ tjenestene for økonomi og lønnsnær 
HR utviklet for BOTT.  
 
Bakgrunnen for dette er Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-
2021 hvor det heter: «Som hovedprinsipp skal støtteoppgaver realiseres som 
fellestjenester…». Dette er videre konkretisert i Handlingsplan for digitalisering i høyere 
utdanning og forskning 2019-2021 hvor det henvises til at: «Store aktiviteter for etablering av 
like arbeidsprosesser og fellestjenester som planlegges og pågår i regi av BOTT-samarbeidet 
(UiO, UiB, UiT og NTNU), danner grunnlag for initiativene for etablering av de nye 
fellesløsningene som hele UH-sektoren skal ta i bruk». 
 

Vurdering 
Unit har gjennomført en datainnsamling fra alle TROFAST virksomhetene mht. størrelse og 
transaksjonsomfang for økonomi og lønn. Dette tallmaterialet er oversendt DFØ slik at de kan 
gi et kostnadsoverslag for oppstart- og driftskostnad.  
 
Målsettingen er at Unit ferdigstiller sin analyse i løpet av 2. kvartal 2020 og oversender den til 
Fagutvalg/tjenesteråd Administrative tjenester, UHR Administrasjon, BOTT, DFØ og 
Digitaliseringsstyret.  
 
Konsekvens- og kostnadsanalysen vil danne grunnlag for Units anbefaling om videre prosess. 
Dette arbeidet må ses i sammenheng med BOTT-samarbeidets arbeid med etablering av BOTT-
forvaltning. Siden vi her snakker om fremtidige fellestjenester for sektoren, vil dette arbeidet 
danne grunnlag for hvordan dette skal organiseres og økonomiske konsekvenser.  



 

 2 

 
Når BOTT kommer over på DFØ-tjenestene vil sektoren benytte samme applikasjoner, men for 
en periode levert av ulike driftsleverandører. Her ligger det potensiale i å samordne tjenestene 
og forvaltningen av disse, særlig med tanke på at dette etter hvert (2023/24) vil bli 
fellestjenester. Denne situasjonen er ikke avgrenset til å gjelde økonomi og lønn, men gjelder 
også beslutningsstøtte og sak/arkiv (se vedlegg 1).  
 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.  
Eventuelle innspill fra Digitaliseringsstyret tas med i den videre prosessen.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 23A - Brev finansiering SA 


