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1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjekt UiO saksbehandling og arkiv  

Universitetet i Oslo skal erstatte dagens system for saksbehandling og arkiv med mer brukervennlige løsninger. 
Anskaffelsen er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (BOTT).   
 
BOTT har benyttet samme system for saksbehandling og arkivering de siste ti årene – ePhorte. Løsningen dekker ikke 
dagens behov. Mye saksbehandling foregår derfor i ulike fagsystemer (eks FS og vortex), og disse er ikke integrert med 
arkivløsningen. Det betyr dobbeltarbeid og manglende etterfølgelse av kravene til dokumentasjon. BOTT-prosjektet 
for saksbehandling og arkiv (BOTT SA) skal anskaffe digitale løsninger med brukervennlige grensesnitt mellom 
fagsystemer, generell saksbehandling og arkiv. Nye løsninger skal gi mer effektiv saksbehandling og økt 
dokumentfangst.  
 
For at UiO skal kunne implementere de kommende løsningene på en god måte, er mottaksprosjektet UiO 
Saksbehandling og arkiv etablert. Prosjektet er delt inn i tre faser: 
 
Fase1: Vurdere organiseringen av arkivfunksjonen ved UiO.  
 
Arkivfunksjonen er i dag organisert for å håndtere papir, og ble sist revidert i 1999. Flere tidligere utredninger har 
påpekt utfordringer med dagens organisering, og legges til grunn for det videre arbeidet:  
 

 Enhet for revisjon utførte i 2012 en revisjon av arkivområdet som blant annet konkluderte med at det delte 
ansvaret for ressurser og fag gir en utfordring for det operative og strategiske arkivarbeidet.1 

 I arbeidet med IHR i 2012 ble utfordringene for fagområdet adressert og det ble vedtatt et mandat for det 
videre arbeidet2. Av ulike årsaker ble ikke prosjektet gjennomført innenfor rammene av IHR. Systemdelen av 
mandatet håndteres i dag innenfor prosjektet BOTT SA. 

 eSak gjennomførte i 2017 en kartlegging og analyse av «nå-situasjonen» i arkivorganisasjon. Denne synliggjør 
hvordan dagens organisering av arkivoppgavene påvirker målet med en arkivtjeneste3. 

 
Det er nærmere 20 år siden dagens organisasjonsmodell ble etablert, og det er nå naturlig å vurdere om dette er den 
mest hensiktsmessige måten å støtte nye digitale løsninger og endrede arbeidsprosesser blant saksbehandlerne på.  
 

                                                        
1 Rapporten er arkivert i ePhorte på sak 2012/6722 
2 Mandatet er arkivert i ePhorte på sak 2012/13750 
3 Utredningen er arkivert i ePhorte på sak 2018/3039 
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Fase2: Kartlegge arbeidsprosesser med sikte på forenkling gjennom standardisering og automatisering for å klargjøre 
organisasjonen for implementering av nye løsninger.  
 
Fase3: Mottak og implementering av ny standardløsning levert av BOTT SA. 

 
2. Prosjektets interessenter og ønskede gevinster/effekter 

 
De viktigste interessentene er:  

 Alle tilsatte i arkivfunksjonen ved UiO 

 Alle saksbehandlere  

 Ledere på ulike nivå og ved alle enheter  

 Direktørene ved UiO 
 

Øverste ledelse ved UiO (beslutningstakere som ivaretas av programmet) 

 Universitetsstyret 

 Universitetsdirektør 

 Rektor  

 Dekaner  

  
Eksterne interessenter 

 BOTT SA 

 Leverandører 

 Offentligheten 

 Riksarkivet 
 
For hver av de tre fasene i prosjektet vil det bli utarbeidet en interessentanalyse med tilhørende plan for involvering 
og kommunikasjon. 
 
Ønskede gevinster / effekter  
Prosjektet skal legge til rette for gevinstrealisering når de nye løsningene tas i bruk av driftsorganisasjonen. Ønskelige 
gevinster er blant annet:  

 Frigjøring av administrative ressurser gjennom mindre dobbeltarbeid og bedre prosess-støtte 

 Økt dokumentfangst med automatisk dokumentasjon og arkivering  

 Økt brukervennlighet gjennom gode digitale arbeidsflater som integrerer fagsystem, saksbehandling og arkiv   

 Standardiserte arbeidsprosesser på tvers av BOTT 
 

3. Prosjektets mål, leveranser og avgrensning  

Prosjektets overordnede mål er å forberede organisasjonen på å kunne ta i bruk de nye løsningene for saksbehandling 
og arkivering som BOTT SA skal levere. Dette innebærer leveranser innen informasjon og forankring, 
prosessforbedring og organisasjonsutvikling, kompetanseheving og implementering av ny løsning.  
 
Fase 1 skal levere et forslag til en hensiktsmessig organisering av arkivfunksjonen, inkludert tjenestene som skal 
leveres fra arkivet til UiOs saksbehandlere og ledere. Forslaget oversendes programstyret for behandling. 
Universitetsdirektøren vedtar endelig organisering.  
 
Fase 2 skal kartlegge prioriterte arbeidsprosesser med sikte på forenkling gjennom standardisering og automatisering. 
Målet er å klargjøre organisasjonen for implementering av nye løsninger.  
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Fase 3 skal implementere leveransene fra BOTT SA ved UiO.  
 
Avgrensning:  
Behovsspesifisering og anskaffelse av kjerneteknologi gjøres i regi av BOTT SA, og ikke lokalt.  

 
4. Tidsplan og ressursbehov  

 
 Fase 1: Organisering av arkivfunksjonen1.6. 2018 – 31.12.2018 

 Fase 2: Prosesskartlegging og forbedring: 1.9.2018 – 1.11.2019 

 Fase 3: Implementering: planlagt oppstart 1.5.2019 med driftsstart 1.5.2020 
 

Det vil være behov for ulik mengde ressurser og kompetanse i de ulike prosjektfasene. Men gjennomgående er behov 
for ansatte med kompetanse innen arkivdrift, prosesskartlegging, studieadministrasjon, HR, omstillings- og 
omorganiseringsprosesser, teknologi, robotisering, opplæring og kommunikasjon.  

  
Det er utarbeidet en mal for frikjøp av prosjektressurser som fordrer minst 40 % innsats over minst 3 måneder.  
Programkontoret til «Program for administrativ forbedring og digitalisering» yter bistand til prosjektet ved behov.  

 

5. Organisering og ansvar  
 

Prosjektet UiO Saksbehandling og arkiv koordineres mot prosjekt BOTT SA blant annet ved at prosjektledere og 

styringsgruppemedlemmer har roller begge steder. UiOs prosjekt sorterer under Program for administrativ forbedring 

og digitalisering som ett av flere prosjekter.  

 
Prosjektet eies av Avdeling for administrativ støtte (ADS) ved direktør. Styringsgruppen ledes av fakultetsdirektøren 
ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet (SV). Prosjektet vil ha ulike prosjektledere i de ulike fasene. Prosjektgruppene 
oppnevnes etter behov i de ulike fasene.  
 
Styringsgruppe: 

 Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør SV, styringsgruppens leder 

 Jan-Børge Tjäder, direktør ADS, prosjekteier 

 Hanna Ekeli, fagdirektør AF 

 Gro Enerstvedt Smenes, seksjonssjef studier HF 

 Eirik Haakstad, seksjonssjef admin JUS 

 Karl Kallhovd, assisterende museumsdirektør KHM 

 Frank Sarnes, seksjonssjef personal MN 

 Ivar Holm, underdirektør USIT 
 
Prosjektet rapporterer månedlig på tid, kost, kvalitet og risiko til programstyret. Rapporteringen gjennomføres i 
henhold til mal utarbeidet av programkontoret. 
 
Prosjektet har jevnlige møter med programkontoret. I tillegg avholdes månedlige møter med styringsgruppen. Det er 
jevnlige møter mellom prosjektledere og prosjekteier, og mellom prosjektleder og referansegruppen.  
 
De ulike fasene bemannes med deltakere fra fakultetene, LOS og andre aktuelle enheter. 
 
 


