
BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
- møte i styringsgruppen 

19. Desember 2019



Agenda
1. Referat fra styringsgruppemøte 22.11.2019

2. V-sak: Milepælsplan/Leveransedokument

3. O-sak: Risikoanalyse, Mål 4 (fortsettelse fra forrige møte)

4. O-sak: Status Økonomimodell og Prosjektøkonomi

5. V-sak: Møteplan 2020

6. Eventuelt

7. Vedlegg
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BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
1. Referat fra styringsgruppemøte 22.11.2019



BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
2. V-sak: Milepælsplan/Leveransedokument



Milepæler
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Leveransebeskrivelse

• Bidra til at prosjektgruppe og styringsgruppe har samme 
forståelse av innholdet i leveransene i milepælene.
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Forslag til styringsgruppens beslutning

• Styringsgruppen godkjenner milepælsplan og 
leveransebeskrivelsen for mottaksprosjektet BOTT økonomi 
og lønn.
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BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
3. O-sak: Risikoanalyse



Risikoanalyse

• Vi fortsetter gjennomgangen:

• Gjenstående fra forrige gjennomgang er delmål 4:
Vellykket overgang fra og avvikling av dagens løsninger, inkl
sikker drift (MP6, MP7, MP9, MP11)
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Risikoanalysen

Styringsgruppens innspill og diskusjoner
Er det risiki du savner?
Er det risiki du føler er overflødig/irrelevant i denne sammenheng ?
Er du enig i scoring på sannsynlighet og risiko?
Har du forslag til risikoreduserende tiltak og oppfølging av disse?
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BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
4. O-sak: Status Økonomimodell og prosjektøkonomi



BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
5. V-sak: Møteplan 2020

Forslag til møteplan med temaer følger på neste side



6. Møteplan våren 2020
Dato Tema

Onsdag 12/2 • Status i prosjektet
• Informasjon beslutning scope fra Nasjonalt
• Godkjenning oversikt integrasjoner (MP 2)
• Status opplæringsplan (MP 3)

Onsdag 25/3 • Status i prosjektet
• Status opplæringsplan (MP 3)
• Status policy ny økonomimodell (MP 4)

Onsdag 6/5 • Status i prosjektet
• Godkjenning opplæringsplan (MP 3)
• Godkjenning policy ny økonomimodell (MP 4)
• Status analyse forskjeller på "nå/to-be" prosesser (MP 5)
• Status Gevinstrealiseringsplan (MP 6)
• Status Plan for sikker drift (MP 7)
• Status Plan for avvikling eksisterende løsninger (MP 8)

Onsdag 24/6 • Status i prosjektet
• Godkjenning analyse forskjeller på "nå/to-be" prosesser (MP 5)
• Godkjenning Gevinstrealiseringsplan (MP 6)
• Godkjenning Plan for sikker drift (MP 7)
• Godkjenning Plan for avvikling eksisterende løsninger (MP 8) 16



6. Møteplan høsten 2020
Dato Tema

Aug/Sep • Status i prosjektet
• Godkjenning Endringer kommunisert til linja (MP 9)
• Status konvertering (MP 10)
• Status opplæring (MP12)

Oktober • Status i prosjektet
• Status konvertering (MP 10)
• Status opplæring (MP12)

November • Status i prosjektet
• Status konvertering (MP 10)
• Status opplæring (MP12)

Desember • Status i prosjektet
• Godkjenning konvertering (MP 10)
• Status opplæring (MP12)
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Forslag til styringsgruppens beslutning

• Styringsgruppen tar forslag til temaer til etterretning
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BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
6. Eventuelt

SG møte 20/6 -19



BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
7. Vedlegg



Risikoanalysen : Mål 1

• Mottaksprosjektet mottar leveranser fra BOTT Økonomi og 
Lønn nasjonalt i hht plan
– To kritiske risiki:

• R1 : Manglende leveranser til mottaksprosjektet
• R4 : Mangel på helhetlig oversikt/arkitektur
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Risikoanalysen : Mål 2

• Sikre god prosjektgjennomføring for mottaket (MP1, MP2, 
MP3, MP5)
– Høyest risiko:

• R3 : Feil folk i feil roller 
• vi har ikke tilstrekkelig innsikt i bredden/omfanget av innføringsløpet og hva 

det krever.
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Risikoanalysen : Mål3

• Organisasjonen skal være forberedt på og 
i stand til å ta imot nye tjenester og løsninger 
(MP4, MP8, MP10)
– En kritisk risiko: 

• R6 Manglende kapasitet/kompetanse pga stadig nedbemanning (lokalt og 
sentralt)

– To høye: 
• R1 Får ikke tilstrekkelig ressurser, fagbrukere motarbeider nye standarder, 

tillitsvalgte motarbeider, vi får et mislykket mottak
• R5 Mangler rett kompetanse på rett sted i organisasjonen som kan føre til at 

noen mister sine arbeidsoppgaver og blir sittende uten noe å gjøre.
Mangler ressurs for OU og gevinstuttak i mottaksprosjektet
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Risikoanalysen Mål 4

• Vellykket overgang fra og avvikling av dagens løsninger, inkl
sikker drift (MP6,MP7,MP9, MP11)
– En med høy risiko pga stor konsekvens (sannsynligheten er liten) :

• Overgang fra gammelt til nytt system feiler, vi får ikke utbetalt lønn, ført 
regnskap etc
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Deling, refleksjon og oppsummering 
– med nyansering og ‘motstrategier’.
Hva tar vi med oss videre fra Styringsgruppemøte 12/11-18:
• Adressere forventninger (nå og løpende)
• Ha et aktivt forhold til kommunikasjon med interessenter og universitetsmedier
• Jevnlig sjekke inn med «hvorfor gjør vi dette?»
• Ha nok oppmerksomhet på særinteresser til riktig tid
• Være nysgjerrige på hverandres kjepphester
• Være støttende og kritiske venner internt i SG
• Bygge både prosjektgruppa og styringsgruppa som team
• Være oppmerksomt tilstede i møter
• Sette av nok tid til krevende diskusjoner og beslutninger
• Være tydelige på hvem som beslutter hva – når er hele gruppen besluttende, 

og når er en besluttende og resten rådgivende sparringspartnere?
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