
Status prosjekter i BOTT-programmet



Statusrapporter Prosjekt

• Økonomi/lønn

• HR

• Saksbehandling/arkiv



Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• ØK BOTT følger 
beslutningsplan

• Plan A – som er leveransen 
i hht DFØ-grunnlaget 
fordelt på årene 2020, 
2021 og 2022 er besluttet 
av prosjektstyret. 
Prosjektet følger denne.

• Testløpet fortsetter. Noen 
avvik på prosjektøkonomi 
gjør at man er ca 1-2 mnd 
forsinket her.

• Prosjektet er godt vant 
med digitale møteplasser, 
så overgangen i 
koronasituasjonen har gått 
relativt bra.

• Standardiseringsarbeidet 
går meget bra.

• God forankring hos 
tjenesteeiere

• Tidsplan deles opp i hht
plan A. Dette forenkler 
oppfølging og gri et 
riktigere bilde av fremdrift.

• Testing er i gang
• Eskaleringsteam gir 

mulighet for å få raskere 
beslutninger

• Stadige småforsinkelser i 
utvikling og i test påvirker 
fremdrift

• DFØs BtB-prosjekt kan 
forsinke BOTT-
implementeringen

• Organiseringen av 
tjenesteleveransene og 
standardiseringsarbeidet 
krever omlegging av 
arbeidsprosesser på 
institusjonene. Særlig for de 
store institusjonene er dette 
krevende.

• Koronasituasjonen gir 
prosjektet mindre kapasitet 
og det vil bli utfordringer 
med å ta inn forsinkelser som 
har oppstått siden 13. mars

• Videreføre testløpet 
• Følge opp forsinkelser i 

utviklingsløpet
• Justere fremdrift gitt korona

Oppsummering

• Delprosjektene jobber med planlagte aktiviteter. Noen forsinkelser på utvikling og test
• Standardiseringsarbeidet går med noen forsinkelser grunnet koronasituasjonen
• Testløpet er i gang. BOTTs og DFØs testteam har gjennomført opplæring. Ny økonomimodell er godkjent i test. 
• Integrasjonsarbeidet har god framdrift, 66% av funksjonelle design er på plass. Det jobbes med ressurssituasjonen
• Innføring har kommet godt i gang
• Kapasitet i faggruppene og grenseoppgang innføring, standardisering og utvikling kan bli utfordrende

Prosjekt Navn BOTT Økonomi og lønn

Prosjektleder
Cecilie Ohm

Rapport Dato 16.04.2020

Neste Milepæl
30.06.2020 – overgang til 

fase 4 i gjennomføringsfasen



Prosjekt Navn BOTT SA

Prosjektleder Frode Stortiset

Rapport Dato 16.04.2020

Neste Milepæl
Invitere leverandører til å gi 

tilbud 04.05.

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• Konkurransen utlyst
• Ferdigstilt 

konkurransedokumenter
• Ferdigstilt metodikk og team for 

kvalifisering og utvelgelse 
(prekvalifisering)

• Måleindikatorer for alle 
gevinstområder er kartlagt

• Workshoper på standardisering 
funksjonsanalyse utført

• 1. workshop med Unit vedr. FS-
API er gjennomført

• Vi er endelig ute i markedet!
• God fremdrift til tross for ny 

arbeidssituasjon

• BOTT forvaltning ikke på plass
• Pilotinstitusjon ikke vedtatt

• Et par ressurser i 
evalueringsteamene skal 
komme fra pilotinst.

• Knapphet på arkitekturressurser i 
BOTT

• Velge leverandører som kan gi 
tilbud

• Godkjent forhandlingsmandat
Jobbe videre med:
• Planlegge evalueringsløpet

• Forhandlingshåndbok
• Evalueringsverktøy
• Sikre ressurser for 

evaluering
• Forberedelser til leverandørs 

demo i evalueringen
• Gevinst
• Standardiseringskonsept
• Funksjonsanalyse
• Oppgaveansvar mellom 

nasjonalt prosjekt, lokale 
mottaksprosjekt, BOTT-
programmet og linjen

Oppsummering

• Konkurransen ble utlyst 6.3 og søknader om å få gi tilbud ble mottatt 14.4. 
• Prosjektet skal velge ut leverandører som kan gi tilbud i løpet av april.
• Prosjektet har tilpasset seg Corona-krisen godt og har god fremdrift.



Status HR

DFØs tidslinje

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 – skjøvet til ultimo mai

Tidslinje HR-prosessen med DFØ


