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Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 2 

1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 
 

Universitetet i Oslo skal erstatte dagens system for saksbehandling og arkiv med mer hensiktsmessige 
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. Mye saksbehandling 
foregår i ulike fagsystemer som for eksempel 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 overlappende delprosjekt:  

1. Vurdere organiseringen av arkivoppgavene ved UiO 
2. Kartlegge og forenkle arbeidsprosesser  
3. Implementere nye løsninger 

Dette er prosjektbeskrivelsen for delprosjekt 2 som skal kartlegge arbeidsprosesser slik at de er klare til å tas 
i bruk i nye digitale løsninger. Det er også gjort prosessbeskrivelser i BOTT SA som vil bli tatt inn i 
prosjektgruppens kartlegging. 
 

2. Mål og ønskede gevinster 
 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 
Formål:  
Mål for UiO som dette prosjektet 
bidrar til oppfyllelsen av. 

Digitalisering:  
Kunnskapsdepartementet 
stiller krav til at virksomhetene 
finner felles digitale løsninger. 

Avbyråkratisering:  
Regjeringen kutter i tildelte 
midler. 

Effektivisering: 
Universitetsstyret har vedtatt at 
administrative arbeidsprosesser 
skal effektiviseres.  

At BOTT gjør en god 
anskaffelse. Enighet om felles 
standarder og felles 
forvaltningsregime. 

At vi gjennom forenkling av 
arbeidsprosesser og heldigitale 
saksflyter klarer å effektivisere 
administrative oppgaver.  

Effektmål:  
Langsiktige positive gevinster.  

Mindre dobbeltarbeid 

Bedre støtte til 
arbeidsprosesser 

Økt dokumentfangst  

Automatisk arkivering  

At BOTT gjør en god 
anskaffelse. 

At UiO har et godt 
forvaltningsregime på plass som 
kan videreutvikle løsningene.  

At eksterne og interne 
leverandører prioriterer 
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Økt brukervennlighet 

Sikre likebehandling og 
transparens i saksbehandlingen  

Sikre utvikling av integrasjoner 
mellom fagsystemer, 
saksbehandling og arkiv 

Styrke sentral og lokal kultur 
for prosessforbedring  

integrasjonsarbeid mot nye 
løsninger.  

At ansvaret for 
gevinstrealisering er tydelig, og 
at linjeorganisasjonen følger 
opp.  

Resultatmål:  
Det prosjektet skal oppnå.  

Klargjøre organisasjonen for 
mottak av nye digitale løsninger 
for saksbehandling og arkiv 
gjennom:  

- kartlegging og forbedring av 
arbeidsprosesser 

- forankring og involvering 

At prosjektet har tilgang til 
tilstrekkelig med ressurser både 
lokalt og sentralt.  

God ledelsesforankring.  

 

3. Rammebetingelser 
 

Lover 
• Offentlighetsloven med tilhørende forskrifter  
• Forvaltningsloven med tilhørende forskrifter  
• Arkivloven med tilhørende forskrifter  
• UH-loven med tilhørende forskrifter  
• ...med videre 

 
UiO 

• Lokale forskrifter for forvaltningen  
• Retningslinjer og regelverk  

 
Føringer 

• NOARK-standard 
• BOTT-anskaffelsen 
• Program for administrativ forbedring og digitalisering 
• Leverandører: tekniske og strategiske føringer 
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4. Prosjektets leveranser og avgrensning 
 

Prosjektet skal kartlegge prioriterte arbeidsprosesser med sikte på forenkling gjennom standardisering og 
automatisering. Målet er å klargjøre organisasjonen for implementering av nye løsninger. 
 
Leveranser Beskrivelse 
Kommunikasjon, 
involvering og forankring  

Gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter ovenfor interessenter. 
Gjennomføre workshops med saksbehandlere i ulike nettverk. 
 

Avklare kriterier for 
prioritering av prosesser, 
og foreslå hvilke som skal 
kartlegges  

Vi jobber med prosesser valgt ut fra kriterier besluttet i styringsgruppen 
etter innspill fra referansegruppene.  

Kartlegge prioriterte 
arbeidsprosesser 

Gjøres gjennom workshops og møter med relevante nettverk og 
fagpersoner. Hvilke oppgaver inneholder prosessen? Hvor er det behov for 
integrasjon mellom systemer? Hvor oppstår dokumentasjon som kan 
automatiseres? 

Identifisere 
effektiviseringsmuligheter  

Er det prosessledd som kan utgå? Er det retningslinjer eller andre 
rammebetingelser som bør endres? Er det oppgaver som er egnet for 
robotisering? Kan delprosjektet bidra med forenklinger som kan utføres 
raskt og uavhengig av nye systemløsninger fra BOTT SA? 

Foreslå nye 
arbeidsprosesser 

Ut fra prosjektets formål om standardisering og effektivisering. 
Prosesseier sørger for nødvendig forankring og beslutter endringer.  

Forslag til 
forvaltningsorganisasjon  

Beskrive hvordan nye løsninger og prosesser kan driftes og utvikles ved 
UiO. Gjøres i samarbeid med Program for administrativ forbedring og 
digitalisering.  

Beskrive hvordan organisasjonen kan jobbe med kontinuerlig forbedring 
av arbeidsprosesser. Gjøres i samarbeid med Program for administrativ 
forbedring og digitalisering. 

Gevinstkartlegging Gjøres i samarbeid med Program for administrativ forbedring og 
digitalisering.  

 
Avgrensninger  

• Behovsspesifisering og anskaffelse av kjerneteknologi gjøres i regi av BOTT SA, og ikke lokalt.  
• Eventuelle omorganiserings- og omstillingsprosesser skal ivaretas utenfor delprosjekt 2 i et 

samarbeid mellom programmet og linjeorganisasjonen.   
 

5. Vurdering av usikkerhet i prosjektet: Trusler og muligheter  
 

Trusler Beskrivelse Reduserende tiltak 
BOTT-samarbeidet Gjør en anskaffelse som ikke dekker 

UiOs behov.  

Forsinkelser i forberedelse og 
implementering. 

Påvirke anskaffelsesprosessen ved 
å delta i styringsgruppen og 
prosjektet BOTT SA.  

Få aksept for at farten kan være 
ulik mellom institusjonene.  
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Konflikt mellom standardisering og 
lokale tilpasninger. 

Konflikt mellom BOTTs 
forvaltningsorgan og UiOs ønsker og 
behov.  

Avklare hva som er viktig å 
standardisere og ikke.  

Deltagelse i BOTT 
forvaltningsorgan, og 
hensiktsmessig fordeling av roller 
og ansvar mellom UiO og BOTT.  

Leverandørsamarbeid: 

F.eks. UNIT og andre 
eksterne  

Konflikt mellom UiOs og 
leverandørenes prioriteringer og 
ressurser.  

Påvirke leverandørene via BOTT-
samarbeidet.  

 

Leverandørsamarbeid 
med USIT  

Konflikt mellom USITs prioriteringer 
og ressurser og prosjektets behov.  

Involvering i prosjektet. Planlegge 
for endring sammen. Avklare 
ressursbehov.   

Endringsmotstand Ansatte ser ikke gevinster og 
muligheter i nye løsninger.  

Informasjon og involvering. 
Tydelig kommunikasjon rundt 
begrunnelse og mål.   

Manglende ressurser Prosjektet får ikke nok ressurser for å 
levere.  

Sårbarhet ved uforutsett fravær. 

Prioritering av prosjektet i 
organisasjonen sentralt og lokalt.  

Kompetanseoverføring innad i 
prosjektet.  

Manglende/utsatte 
beslutninger  

Politiske uenigheter på ledelses-nivå 
forsinker prosjektet.   

Forankring før 
beslutningspunkter.  

Kompleks organisering  Prosjektet koordineres både mot BOTT 
og Program for administrativ 
forbedring og digitalisering. 

Formaliserte møtepunkter. 
Samme personer har roller i flere 
organ.  

Muligheter Beskrivelse Tiltak 
BOTT-samarbeidet  Gir tyngde bak behovene.  

Gir tyngde mot leverandører.  

Kompetanseutveksling.  

 

Samarbeid med USIT Tilgang på intern spiss-kompetanse. 
Enkle kommunikasjonslinjer.  

 

Mange prosesser som 
drar i samme retning 

Pålegg om digitalisering, effektivisering 
og avbyråkratisering i forvaltningen gir 
mulighet for standardisering og 
effektivisering.  

 

Endringsvilje  Ansatte ser at nye løsninger vil bidra til 
å forbedre arbeidshverdagen.  

 

Ledelsesforankring  Prosjektet svarer på bestilling fra 
UDIR-BOTT, og er både et bidrag til å 
svare ut pålegg og signaler fra eksterne 
styringsorganer, og til å ta UiO i en 
retning vi selv ønsker å gå i.  
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6. Gevinstoversikt og nytte/kost-vurdering 
6.1. Gevinstoversikt 
 

Gevinster For hvem Forutsetninger for at 
gevinsten skal kunne 
realiseres 

Mindre dobbeltarbeid Saksbehandlere, arkivarer og 
ledere  

Gode tekniske løsninger og 
integrasjoner. Vellykket 
implementering.  

Bedre støtte til arbeidsprosesser Saksbehandlere, arkivarer, 
ledere og styremedlemmer 

Gode tekniske løsninger og 
integrasjoner. Vellykket 
implementering.  

Økt dokumentfangst  Saksbehandlere, ledere, 
offentligheten 

Gode tekniske løsninger og 
integrasjoner. Vellykket 
implementering.  

Automatisk arkivering  Saksbehandlere, arkivarer, 
ledere 

Gode tekniske løsninger og 
integrasjoner. Vellykket 
implementering.  

Økt brukervennlighet Ansatte, studenter, ledere, 
styremedlemmer, eksterne 
henvendelser 

Gode tekniske løsninger og 
integrasjoner. Vellykket 
implementering.  

Økt kvalitet i saksbehandlingen: 
Sikre likebehandling og 
transparens  

Ansatte, søkere, studenter, 
offentligheten 

Gode tekniske løsninger og 
integrasjoner. Vellykket 
implementering.  

Styrket kultur for 
prosessforbedring  

Ansatte og ledere Ledelsesforankring, 
endringsvilje, kompetanse 

 
 
6.2. Nytte/kost-vurderinger 
Delprosjektet vil utarbeide gevinstoversikter i forbindelse med prioritering av de enkelte prosessene som skal 
kartlegges. 
 
Det er ikke mulig å kvantifisere økonomiske gevinster på dette stadiet i prosjektet. Resultatet av delprosjektet 
er å forenkle arbeidsprosesser, og når disse forenklingene ses i sammenheng med innsparte ressurser er det 
mulig å si noe om økonomiske gevinster. 
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7. Grov tidsplan og milepæler 
 
Prosjektet har en tidsramme fra 1.9.2018 til 31.12.2020.  
 

Milepæler Foreløpig tidsestimat 
Prosjektbeskrivelse vedtatt 11. oktober 2018 
Kriterier for prioriterte arbeidsprosesser 19. november 2018 
Beslutning om prioriterte arbeidsprosesser (runde 2) 1. februar 2020 
Kartlegging av arbeidsprosesser 20. november 2018 til 31. august 

2020 
Oppdatert ROS-analyse  1. mars 2020 
Forslag til effektiviserte arbeidsprosesser (runde 2) 1.  september til 30. november 

2020 
Gevinstkartlegging 1. september 2020 
Forslag til forvaltningsorganisasjon UiO 1. oktober 2020 
Slutt-/hovedleveranse  31. desember 2020 

 
Tidsplanen for delprosjekt 2 må ses i sammenheng med delprosjekt 3. Oppstart av delprosjekt 3 vil avhenge 
av leveransen fra BOTT SA. 
 
 

8. Organisering, roller og ansvar 
 
Styringsgruppe 

Navn  Rolle  Ansatt 
Gudleik Grimstad Styringsgruppeleder Fakultetsdirektør SV 
Lena Andersen Prosjekteier Seksjonssjef eSAK, ADS 
Hanna Ekeli  Fagdirektør SADM 
Tone Vold-Sarnes  Fakultetsdirektør TF 
Eirik Haakstad  Seksjonssjef admin JUS 
Ivar Holm  Underdirektør USIT 

 
 
Prosjektgruppe  

Navn Rolle  Ansatt  Ressurs 
Gry Anita Hemsing prosjektleder Studieavdelingen 100 %  
Silje Winther prosjektdeltaker Studieavdelingen 100 %  
Ina Høj Hinden prosjektdeltaker Administrativ støtte  40 %  
Lars Flønes Ravn prosjektdeltaker Enhet for lederstøtte 50% 

 
 
Prosjektgruppen består av et team som blant annet dekker følgende kompetanse:  

• Erfaring med å gjennomføre store tverrgående prosjekt  
• Prosesskartlegging  
• Arkiv og dokumentasjon 
• Studieadministrasjon  
• Forvaltning  
• Endringsledelse  
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• Kommunikasjon  
• Digitalisering 

 
Prosesseierskap 
Prosesseier for den enkelte prosess vil normalt være den fagdirektøren som har overordnet ansvar for de 
administrative støttefunksjonene innen sitt fagområde. Dersom en prosess kan plasseres under flere 
fagdirektører, er det universitetsdirektøren som beslutter hvilken fagdirektør som er prosesseier. 
 
Prosesseier sørger for nødvendig forankring og beslutter opprettelse, endring og avslutning av prosesser 
innen fagområdet. Prosesseier har ansvar for at prosessen forvaltes på beste måte med brukeren i fokus. 
Dette kan skje gjennom å legge til rette for at prosessen tilrettelegges på den mest ressurseffektive måten for 
UiO, legge til rette for at medarbeidere på alle nivåer har så god systemstøtte som mulig og være en kanal 
hvor medarbeidere og brukere kan melde inn forbedringsforslag. 
 
Referansegrupper 
Ulike prosesser vil ha ulike referansegrupper. For studieadministrative prosesser vil referansegruppe være 
Nettverk for administrative studieledere, hvor alle fakultet er representert ved sin seksjonsleder for 
studieadministrasjon. For prosesser innen HR vil referansegruppe være Nettverk for 
personalrutineforvaltning som har som oppgave å utvikle og vedlikeholde felles løsninger for 
personalområdet innenfor personaladministrasjon. For den enkelte prosess skal det vurderes om det også er 
andre relevante nettverk som bør høres.  For prosesser innen andre fagfelt brukes eksisterende relevante 
nettverk som referansegrupper. 
 
Medvirkning 
Prosjektgruppen vil bruke eksisterende nettverk og aktuell fagekspertise på ulike saksområder for å kartlegge 
arbeidsprosesser og for å få innspill til forbedring og forenkling av rutiner. Det estimeres 1-2 dager per 
workshop. I tillegg vil prosjektet ha behov for teknisk ekspertise når behov for integrasjoner mellom digitale 
system skal beskrives. 
 
Organisasjonskart 
Prosjektet er organisert under UiOs Program for administrativ forbedring og digitalisering som et av fire 
prosjekt. Prosjektets hensikt er å forberede organisasjonen på mottak av nye løsninger for saksbehandling og 
arkiv som anskaffes av Prosjekt BOTT Saksbehandling og arkiv (BOTT SA). UiOs prosjekt er koordinert med 
BOTT SA. 
 
Prosjektet har jevnlige møter med programkontoret. I tillegg avholdes jevnlige møter med styringsgruppen. 
Disse forberedes i egne møter mellom prosjektlederne, prosjekteier og styringsgruppeleder. Prosjektet 
rapporterer månedlig på tid, kost, kvalitet og risiko til programstyret. 
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9. Interessenter/målgrupper 
 
Interne interessenter  

• Saksbehandlere, arkivarer og andre ansatte  
• Ledelse lokalt og sentralt på alle nivå  
• Prosesseiere  
• Systemeiere 
• Studenter  
• USIT 
• Programstyret for administrativ forbedring og digitalisering  
• Fagforeninger og verneorganisasjonen 
• Universitetsstyret 

Eksterne interessenter  
• BOTT og Studie-BOTT 
• UNIT 
• Leverandører  

 

10. Budsjett 
Prosjektet tildeles midler gjennom Program for administrativ forbedring og digitalisering. Utgiftspostene i 
delprosjekt 2 består av:  

• Frikjøp av deltakere i prosjektgruppen 
• Kostnader til workshop og seminarer med nettverk og enheter     

Prosjekt 
BOTT SA 

Styringsgruppe 
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Innkjøp av konsulentbistand til gevinstrealisering og risikostyring gjøres i regi av Program for administrativ 
forbedring og digitalisering. Kostnader forbundet med anskaffelsen av nye løsninger ligger i 
driftsorganisasjonen.   
 

11. Endringslogg 
Versjon Dato Endring Ansvar for å 

beskrive endringen 
Ansvar for godkjenning av 
endring 

1.2 18.12.19 Oppdatering  Prosjektgruppen Styringsgruppen 
 

12. Distribusjonslogg 
Versjon Dato Mottakere 
1.0 17.09.18 Prosjekteier, styringsgruppeleder, prosjektgruppe, prosjektleder delprosjekt 1, 

programeier 
1.1 04.10.18 Styringsgruppe, prosjektgruppe, programeier, prosjektleder delprosjekt 1 
1.2 18.12.19 Styringsgruppe, prosjektgruppe, programeier 
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