
Informasjonsmøter 

UiO: økonomi og lønn



Agenda

• Bakgrunn

• Organisering av prosjekt for mottak av nye løsninger

• Rollevis orientering

– Arbeidsprosesser og systemer som berøres 

• Hva skal skje framover?

• Spørsmål?



Bakgrunn

• Samarbeidsprosjekt mellom UiB, UiO, UiT, NTNU, 

(BOTT) om en felles standard og felles løsninger på 

økonomi- og lønnsområdet

• Målsetting:

– Mer brukervennlige løsninger

– Større grad av selvbetjening 

– Digitaliserte prosesser



Standardisering – hva betyr det?

• Standard er en felles ”oppskrift” på hvordan 

noe skal gjennomføres

• Felles beste praksis

• BOTT setter standarden for hvordan 

arbeidsprosessene våre skal være

• DFØ skal levere løsningene som skal 

understøtte den felles standarden som settes



DFØ blir tjenesteleverandør

• Direktoratet for økonomistyring (DFØ) blir 

tjenesteleverandør innenfor økonomi- og 

lønnsprosessene for:

– Universitetet i Oslo (UiO) 

– Universitetet i Bergen (UiB)     2021

– Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

– Universitetet i Tromsø (UiT)                                             2022



Organisering



Faggrupper og ressursteam

• Standardiserings- og utviklingsarbeidet foregår som et 

samarbeid mellom alle 4 universitet

• Ulike faggrupper med representanter fra alle universitet

• På UiO: Ressursteam med representanter fra enhetene 

som faggrupperepresentantene fra UiO kan sparre med



Lokalt prosjekt UiO

• Forberede UiO til å ta imot nye prosesser og systemer 

fra 1.1.2021

– forberede organisasjonen på nye løsninger

– sørge for smidig overgang med god opplæring

– forvaltning av rutiner og prosesser

– tilrettelegge for gevinstuttak i linjen



ROLLEVIS ORIENTERING



Personalområdet

• Ansatte og ledere

• Personalkonsulenter

• Studiekonsulenter

• Forskningskonsulenter



Lønnsprosesser

Dagens system Nytt system



Ansatte og ledere

• Innføring av app for alle ansatte

– App for tids- og ferieregistrering

– App for reiseregninger

• Ledere kan godkjenne

fravær

reiser

overtid

m.m

https://youtu.be/PXzdnUAcpec
https://youtu.be/PXzdnUAcpec


Personal-/studie- og 

forskningskonsulenter

– Tilsetting og arbeidskontrakt

• Ebilagsprosessen blir understøttet på samme måte

– Fastlønn tilrettelegges digitalt

– Bedre systemstøtte for håndtering av utenlandske ansatte



Kartlegging – Kundereise (Time og oppdrag)



Økonomiområdet 

• Økonomicontrollere

• Prosjektcontrollere

• Rekvirenter / innkjøpere



Fordring til innbetaling (Utgående faktura)

Dagens system Nytt system



Budsjett

Nytt systemDagens system



Økonomicontrollere

• Innføring av nytt budsjettsystem; «Planner»

– Budsjettering på et mer overordnet nivå

– Lønnskontroll løses andre steder

• Ny kontostreng

– Ganske lik den vi har i dag

– Noen nye navn og mer informasjon knyttet til 

hver dimensjon tilgjengelig



Prosjektøkonomi 
(søknad-, gjennomførings og avslutningsfase)

Nytt system



Prosjektkontrollere og 

forskningskonsulenter

• Innføring av 2 systemer for håndtering av EFV:

– Søknadsmodul (Pre-award)

• Kobling mot lønnssystemet

• Historikk søknads- og kontraktsbudsjett

– Prosjektmodul for budsjettering, regnskaps-

føring og rapportering av prosjekter i drift

• Kobling mellom budsjett utarbeidet i pre-award og

budsjettering i gjennomføringsfase

• Mulighet for timeføring



Behov til betaling



Rekvirenter/innkjøpere

• Nytt bestillings- og fakturasystem

• Standardiseringsarbeidet er nettopp påbegynt

• Kan bli noen endringer knyttet til arbeidsflyt



Opplæring

• Planlegging i samarbeid med DFØ startet medio 
september med fokus på innhold, målgrupper og type 
opplæring

• Hoveddel av opplæringen skjer høsten 2020

• Todelt
– Informasjon om prosesser og rutiner

– Opplæring system



Mer informasjon kommer

• Mer informasjon vil bli gitt ut over høsten -19 og våren -20:

– i de ulike nettverk og fora for de ulike rollene

– på nettsidene for prosjektet

• Åpen informasjonskafè

– 4. november kl. 13.00-14.30 og 

– 2. desember kl. 12.00-13.00 

– Begge dager i Stort møterom, Georg Sverdrups hus



Nettside om prosjektet

• Vi oppfordrer alle til å følge med på nettsiden for 

prosjektet:

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/bott-okonomi-hr/index.html

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/bott-okonomi-hr/index.html


Spørsmål?

Mye er fortsatt uavklart men vi skal 

prøve å svare så godt vi kan.


