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Fylles ut ved beslutning om konseptfase for prosjekt (beslutningspunkt 1) 
 

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

25.05.2018 Programstyret Programkontoret 

Beslutning: 

 

Starte forberedende arbeid til mottak av nye løsninger/tjenester innen økonomi og lønn, inkludert lønnsnær HR1 

 

Bemanning av konseptfasen  Konseptfasen ferdig: 

Leder/koordinator av utredningsarbeidet:  

Andre:  

Når prosjektbeskrivelse foreligger 

innen utgangen av fase 1. 

Signatur ved godkjenning (BP1): 

 

 

 

1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjekt  

Prosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre det overordnede strategiske 
målet om at UiO i samarbeid med BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU) skal 
forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. Strategien 
skal realiseres gjennom felles samarbeid om etablering av nye løsninger innen økonomi, lønn og 
HR, arbeid med å utvikle felles praksis (standard arbeids-prosesser) og enklere organisering av 
fagområdene, samt styrking av vår omstillingsevne. 

Effektive tjenester og frigjøring av administrative ressurser er hovedmålsettingen ved UiO som 
skal oppnås ved å:   

o Effektivisere administrative arbeidsprosesser 

o Videreutvikle kompetanse og kultur for endring og omstilling 

o Skape eierskap til fremtidige arbeidsprosesser 

o Sikre ønsket effekt av nye løsninger / tjenester 

Det lokale mottaksprosjektet ved UiO koordineres mot det nasjonale BOTT-prosjektet, og er ved 
UiO lagt til Program for administrativ forbedring og digitalisering som ett av flere prosjekter. 
 
Nye løsninger/tjenester er tidligst klar for produksjon 2021, men det forberedende arbeidet 
starter høsten 2018. Det arbeidet handler om å organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte 
som ivaretar involvering, etablerer dialog og felles forståelse for de endringer UiO står overfor 
gjennom prosesskartlegging, samt iverksettelse av konkrete endringer i forkant for å sikre en 
smidig overgang til nye løsninger/tjenester. 
 

2. Prosjektets interessenter og ønskede gevinster/effekter 

Brukerperspektivet vektlegges høyt og dette prosjektet berører ledere, alle ansatte og 
prosjektledere. De viktigste interessentene omfatter: 
 

                                                        
1 Lønnsnær HR = Tidsregistrering, fravær og refusjoner, reiseregninger, sidegjøremål og eierinteresser og 
arbeidsflyt 
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Interne berørte: 
 Ansatte 
 Fagfunksjoner innen økonomi, innkjøp, personal- og forskningsadministrasjon 
 Systemforvaltere og IT-drift 
 Administrative ledere på alle nivåer 

 
Interne ledelse (koordineres av programmet) 

 Dekaner 
 Universitetsstyret 
 Rektor 
 Universitetsdirektør 

 
Eksterne 

 BOTT 
 Direktoratet for økonomistyring 

 
Det vil utarbeides interessentanalyser i oppstarten av prosjektet. 
 
Gevinster ved innføring av nye standardiserte løsninger/tjenester ved UiO: 

o Bedre tilrettelagte og mer sammenhengende prosesser (Brukerperspektiv) 
Spesielt ønskes en positiv endring på følgende områder: prosjektøkonomi og 
personaladministrasjon lønn og lønnsnær HR, behovsinnmelding ved bestilling (innkjøp) 

o Automatisere og digitalisere arbeidet: mindre tid brukt på registrering av data i systemer 
og skjema, avvikshåndtering og feilretting i etterkant (Effektivitet) 

o Mer tid brukt på rådgivning / brukerstøtte / analyse (Kvalitetsheving) 
o Redusert risiko ved å inngå i et BOTT-samarbeid 

 
 

3. Prosjektets mål, leveranser og avgrensning  

Prosjektets mål for hele prosjektperioden fra forberedende arbeid knyttet til kartlegging, 
standardisering av prosesser, risikovurdering og oppstart av gevinstarbeidet til nye løsninger er 
testet og i produksjon ved UiO samt overlevert til drift- og forvaltningsapparatet er: 

1. Håndterbar overgang fra eksisterende løsninger og arbeidsprosesser til nye standard 
arbeidsprosesser og tjenester/løsninger ved UiO. 
 

2. Etablert internt eierskap til nye løsninger/tjenester og det er tydelig hvilke behov de 
dekker og hvordan de understøtter arbeidspraksisen ved UiO. 

 
3. Hensiktsmessig forvaltning av nye standard arbeidsprosesser både internt ved UiO og i 

samarbeid med BOTT. 
 

Overordnede avgrensninger: 
 Prosjektet skal ikke bidra til utviklingen av nye tjenester/løsninger. Dette ivaretas av 

det nasjonale prosjektet.  
 Prosjektet dekker ikke avklaringer knyttet til utvidet HR men grenseoppganger må 

koordineres fra begge sider. 
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 Prosjektet skal fange opp problemstillinger knyttet til systemer som løsningene skal 
integreres med men ikke løse disse. UiO-spesifikke behov må håndteres, enten i 
prosjektet eller som en linjeaktivitet. 

 
 
 
 
Prosjektet organiseres i tre faser, og mandatet vil oppdateres ved inngangen til en ny fase: 

Fase 1: august 2018 - februar 2019:   
 Forberedende arbeid, kartlegging og avklaringer 

Fase 2: mars 2019 - januar 2020:   
 Prosesskartlegging og endringsarbeid 

Fase 3: februar 2020 - april 2021:   
 Etablering mottak, opplæring og produksjon 

 
Planen er lagt med forutsetning om at UiO er pilot og går på nye løsninger 1.1.21. Hvis UiO ikke blir 
pilot forskyves planen med et år. Rekkefølgen bestemmes høsten 2018. 
 
Fase 1: Prosjektet skal i denne fasen organisere og planlegge mottaksprosjektet som sikrer en 
hensiktsmessig involvering og gjennomføre en første vurdering av arbeidsprosessene internt ved 
UiO. I tillegg skal det gjennomføres oppstartsaktiviteter sammen med DFØ, samt sikre 
koordinering mot det nasjonale BOTT-prosjektet. 
 

Leveranser: 
 Avklart ambisjonsnivå med prosjekteier, programstyret og kritiske interessenter 
 Avklart organisering av prosessteam, referansegrupper og brukerinvolvering 
 Utarbeidet plan for forberedende arbeid i fase 2 på bakgrunn av kartlegging, 

risikovurdering, samt faglige avklaringer  
 Etablert styringsgruppe for fase 2 av prosjektet godkjent av programstyret 

 
Fase 2: Prosjektet skal i denne fasen ivareta involvering av organisasjonens interessenter og eiere, 
koordinering mot det nasjonale prosjektet samt vurdering av prosjektets gjennomførbarhet før 
overgang til neste fase. 
 

Leveranser: 
 Etablert nødvendig organisering og involvering i prosessteam og referansegrupper 
 Gjennomført og justert plan for forberedende arbeid herunder konkrete 

endringer/uttesting knyttet til prosess og praksis. 
 Utarbeidet implementeringsstrategi og faseplan for implementering av nye løsninger i 

tråd med det nasjonale prosjektets rammer. 
 Gjennomført vurdering av kritiske suksessfaktorer samt ekstern vurdering om 

prosjektets gjennomførbarhet og økonomisk risiko. 
 

Fase 3: Prosjektet skal i denne fasen ivareta implementering ved UiO ved å sikre fremdrift ihht. 
endelig vedtatt implementeringsplan samt koordinering mot DFØ som tjenesteleverandør og mot 
det nasjonale prosjektet. 
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Leveranser: 

 Etablert mottaksapparat og endelig plan for implementering 
 Gjennomført ekstern QA av implementeringen 
 Gjennomført produksjonssetting og overlevering til mottak og forvaltning 
 Overlevert plan for videre oppfølging til gevinstansvarlige i linjen 

 
 

4. Tidsplan og ressursbehov i første fase  

Fase 1 – milepæler: 
 Godkjenning mandat og beskrivelse for fase 1 ved programstyret – Juni 2018 
 Etablering av prosjektteam – Juni 2018 
 Avklare ambisjonsnivå – September 2018 
 Kommunikasjonsplan – Oktober 2018 
 Gjennomføre faglige avklaringer – November 2018 
 Gevinstrealiseringsplan v1 og risikovurdering samt forslag til tiltak – Januar 2019 
 Arbeid med overgang til fase 2 – Mars 2019 

Kostnadsrammen for første fasen (august 2018 – mars 2019) er satt til 1,65 mill.kr. Dette 
inkluderer:  

 prosjektleder 80% 8 mnd. 
 2-3 prosjektmedarbeidere 40-60% 6 mnd.  
 midler til ekstern konsulenthjelp knyttet til faglige utredning 

Det vil tilkomme flere midler for arbeidet som skal skje i 2019 og fase 2 er i utgangspunktet 
estimert til 4 mill.kr. Et totalbudsjett vil være klart som grunnlag for fordelingsprosessen våren 
2019. 

 

5. Organisering, ansvar og hovedaktiviteter første fase 
 

Prosjektet tilhører Program for forbedring og digitalisering av administrative tjenester, men 
organiseres med egen styringsgruppe ledet av prosjekteier. Styringsgruppen vil bli etablert når 
plan for det forberedende arbeidet ved UiO foreligger. 
  
Prosjektet vil i første fase ivaretas av en styringsgruppe bestående av direktør for virksomhets- og 
økonomistyring, direktør i avdeling for administrativ støtte, HR-direktør og en fakultetsdirektør, 
samt bistand fra to strategiske rådgivere.  
 
Første fase vil bli organisert som et mindre prosjekt med følgende roller: 
 

 Prosjektleder (intern) 
 Prosjektmedarbeidere (2-3) 
 Støtte fra programstøttekontoret 
 Konsulentstøtte til faglige utredninger / avklaringer 

 
Organiseringen vil bli justert etter fasenes behov. 
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Prosjektet rapporter månedlig til Programstyret på Tid, Kost, Kvalitet og Risiko, samt hva man har 
behov for av bistand fra programkontoret. Rapportering gjennomføres på en standardisert mal 
som utarbeides av programkontoret. 
 
Kommunikasjon, budskap og interessenthåndtering må koordineres og grenseoppgang avklares 
mot Program for forbedring og digitalisering av administrative tjenester i første fase av prosjektet.  

 
Første forberedende fase i mottaksprosjektet fra august 2018 til og med februar 2019 har følgende 
hovedaktiviteter: 
 

 Utarbeide en plan og ramme for hvordan jobbe med gevinstrealisering i samarbeid med 
programmet samt få opp innhold til gevinstrealiseringsplan v1.  

 Få opp et bilde på dagens arbeidsprosesser – hvordan jobber vi – hvor kommer endringen 
– hvor ligger utfordringene? Ved å gjennomføre noen workshops med aktuelle 
interessenter knyttet til prosessene. 

 Koordinere arbeidet internt og mot BOTT knyttet til etablering av standard 
økonomimodell 

 Gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter 
 Utarbeide et første risikobilde 

 


