
 

1 

 
 

Programbeskrivelse 
 

Versjon 1.5 – 28.05.2018 

 
Program for administrativ 

forbedring og digitalisering  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 

12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 

25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen 



 

2 

 
 
INNHOLD 

1 Innledning ........................................................................................................................... 4 

2 Organisering av programmet .............................................................................................. 4 

3 Overordnet gevinstoversikt ................................................................................................ 8 

4 Kriterier programmet skal måles i forhold til ..................................................................... 9 

5 Initiell risikovurdering ....................................................................................................... 10 

 
  



 

3 

Endringslogg 
 

Versjon Dato Endring Utført av 

1.0 
1.1 

13.10.17 
07.02.18 

Endelig versjon 1.0 
Justert versjon etter IDF-møte 01.02.18 

Jan Thorsen 
Jan Thorsen 

1.5 28.05.18 Justert etter programstyremøtet 25.05 Jan Thorsen 

 
  



 

4 

1 Innledning 

Dette dokumentet er Program for administrativ forbedring og digitalisering sitt overordnede 
styringsdokument. Programmets mandat er beskrevet i et eget dokument, 
programbeskrivelsen detaljerer hvordan programmet skal gjennomføres.  
 

2 Organisering av programmet 

Programmet vil bestå av en overordnet programorganisasjon, og fire prosjekter, hvor to er 
BOTT mottaksprosjekter; «UiO/Økonomi og lønn» og «UiO/Saksbehandling og arkiv». I dette 
kapittelet beskrives ansvarsdelingen mellom prosjektene og programmet, samt for det 
enkelte fora/den enkelte rolle i det overordnede programmet.  
 
Programmet vil ha følgende organisering: 
 

 
Figur 1 Organisering av programmet 

 
Prosjektene vil ha følgende ansvar: 

 Mottaksprosjekt UiO/Økonomi og lønn og Mottaksprosjekt UiO/Saksbehandling og 
arkiv:  

o Mottak av leveranser fra de to sentrale prosjektene; BOTT/Økonomi og lønn 
og BOTT/Saksbehandling og arkiv 

 Sikrer implementering av prosesser, rutiner og systemer i linjen, inkludert 
gjennomføring av prosess- og systemopplæring 

 Sikrer gjennomføring av prosjektet i henhold til retningslinjer vedtatt i programmet  

 Følger opp tid, kostnad og kvalitet for prosjektet, innenfor toleransegrenser definert 
av Programstyret 

 Tilrettelegger arbeidsprosesser og roller for implementering i UiO sin organisasjon 
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 Foreslår mulige organisatoriske modeller som understøtter nye arbeidsprosesser ved 
UiO 

 Identifiserer mulige gevinster innenfor prosjektets definerte område 
 
Programmet vil ha følgende ansvar: 

 Kommuniserer de overordnede målene for programmet og bidrar til å sikre forståelse 
og forankring av endringene programmet vil medføre  

 Kartlegger organisasjonens digitale modenhet1 og iverksetter tiltak for å øke denne  

 Vedtar mandat og beskrivelse for prosjektene. Disse dokumentene skal definere 
hvilken myndighet/toleransegrenser (tid, kostnad, kvalitet) prosjektene kan styre 
innenfor, og dermed når avvik eller endringer skal løftes til Programstyret 

 Behandler og vedtar endringer i mandat og prosjektbeskrivelse ved behov underveis i 
gjennomføringen 

 Sikrer koordinering og oppfølging av avhengigheter mellom prosjektene 

 Setter krav til sammensetning av prosjektstyrene 
o Prosjektstyrene skal bestå av fageksperter på ledernivå knyttet til det 

konkrete fagområdet og ledere som kjenner UiO sin organisasjon 
o Leder av prosjektstyrene sitter i programstyret 

 Følger opp rapportering på tid, kostnad, kvalitet og risiko fra prosjektene og 
utarbeider en samlet rapportering til Programstyret 

 Gir retningslinjer og rammeverk for gjennomføring til prosjektene 

 Behandler og innstiller forslag til organisatoriske endringer og sikrer koordinering av 
forslag fra de to mottaksprosjektene. Beslutning om organisatoriske endringer løftes 
til rett nivå ut fra omfang av endringen 

 Sikrer koordinering av gevinstplaner på tvers av prosjektene og identifisering av 
mulige gevinstområder som ikke kan realiseres av hvert prosjekt isolert 

 Sikrer at gevinster ved innføring av nye administrative prosesser, rutiner og systemer 
er forankret og blir realisert i linjen 

 Sikre at det etableres tilstrekkelig støtte til linjen for å kunne realisere gevinster 

 Sikrer god dialog med og involvering av tjenestemannsorganisasjonene 
 

Under detaljeres ansvaret til det overordnede programmet, fordelt mellom Oppdragsgiver, 
Programeier, Programstyret, Programleder og Programkontoret. 
 

Oppdragsgiver:  
Universitetsledelsen 

 Skal sikre at programmet er i tråd med virksomhetens strategiske mål 

 Vedtar programmandat, programbeskrivelse og visjon for programmet 

 Godkjenner ressurser til programmet 

 Sikrer engasjement rundt programmet 

 Utpeker, gir råd til og støtter programeier 

 Godkjenner hovedleveranser og avslutning av programmet  

                                                      
1 Digitalt modne organisasjoner jobber med brukerne for å forstå deres behov. Prosessene er digitale og 
tilgjengelige for alle brukere (Kilde: DIFI, https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hva-
er-digitalt-forstevalg/digital-transformasjon) 

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hva-er-digitalt-forstevalg/digital-transformasjon
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hva-er-digitalt-forstevalg/digital-transformasjon
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Programeier: 
Universitetsdirektøren eller den hun bemyndiger 

 Ansvarlig for at programmet når sine mål og leverer planlagte gevinster 

 Etablerer og kommuniserer visjon for programmet 

 Sikrer nødvendig finansiering for å etablere og gjennomføre programmet 

 Sikrer gjennomføring av nødvendige endringsaktiviteter for å realisere gevinster 

 Sikrer at programmets kost/nytteanalyse er oppdatert 

 Sikrer informasjon til og engasjement hos nøkkelinteressenter 

 Overvåker de viktigste strategiske risikoelementene i programmet 

 Sikrer sammenheng mellom programmet og virksomhetens strategiske mål 

 Sørger for nødvendige kvalitetssikring 

 Sikrer at programorganisasjonen jobber effektivt 

 
 

Programstyret: 
Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT) 

 Ledes av programeier 

 Sikrer at programmet leverer innenfor avtalte rammer (kostnad, organisatorisk 
påvirkning, forventet gevinstrealisering) 

 Ansvar for å sikre forankring av programmet i linjen 

 Sikrer nødvendige avklaringer mellom prosjekter 

 Sikrer at gevinstprofil og gevinstrealiseringsplan er realistisk 

 Definerer akseptabel risikoprofil for programmet 

 Har fokus på utvikling, oppdatering og oppnåelse av ønsket fremtidig situasjon 

 Vedtar mandat og beskrivelse for prosjektene, samt behandlinger endringer i disse 

 Behandler og innstiller forslag til organisatoriske endringer. Beslutning om 
organisatoriske endringer løftes til rett nivå ut fra omfanget endringen medfører. 

 
 

Programleder: 
Strategisk systemeier 

Oppfølging mot programeier 

 Ivaretar daglig ledelse av programmet på vegne av programeier – løpende rapportere 
status til programeier 

Kommunikasjon til interessenter 

 Bindeledd mellom programmet og linjen 

 Ansvarlig for å definere fremtidig situasjon, med innspill fra linjen 

 Sikrer identifisering av mulige gevinstområder som ikke kan realiseres av hvert 
prosjekt isolert 

 Sikrer at gevinster ved innføring av nye administrative prosesser, rutiner og systemer 
er forankret og blir realisert i linjen 

 Sikrer effektiv kommunikasjon til alle som påvirkes av endringene 
programmet/prosjektene medfører 



 

7 

 Sørger for at linjeledere forbereder sin del av organisasjonen på den forestående 
endringen 

 Avdekker eventuelt behov for støtte til linjeledere i gjennomføring av endringer 

Oppfølging av programmet internt 

 Planlegger gjennomføringen av programmet og følger opp fremdrift, løser utfordringer 
og gjennomfører tiltak ved behov 

 Utvikler og implementerer programmets styringsrammer 

 Koordinerer prosjektene og deres avhengigheter 

 Sikrer koordinering av gevinstplaner på tvers av prosjektene  

 Følger opp risiko 

 Følger opp budsjett og kostnader i forhold til gevinster 

 Sikrer at leveranser fra prosjektene møter programmets bilde av fremtidig situasjon, 
og leveres til forventet tid, kostnad og kvalitet 

 Sikrer god utnyttelse av ressurser 

 Håndterer interne og eksterne leverandører til programmet 

 
 

Programkontor 

 Støtter programleder i gjennomføringen av programmet 

 Etablerer standarder, godkjenningsmekanismer og ivaretar kvalitetssikring på tvers av 
prosjektene 

Roller i programkontoret i Program for digitalisering av administrative tjenester ved UiO:  

Rådgiver endringsledelse 

 Bistår programleder i å sørge for at linjeledere forbereder sin del av organisasjonen på 
den forestående endringen 

 Bistår programleder med støtte til linjeledere i gjennomføring av endringer 

Rådgiver gevinstrealisering 

 Bistår programleder med å sikre identifisering av mulige gevinstområder som ikke kan 
realiseres av hvert prosjekt isolert 

 Bistår programleder med å sikre at gevinster ved innføring av nye administrative 
prosesser, rutiner og systemer er forankret og blir realisert i linjen 

Rådgiver prosjekt- og prosessledelse 

 Rådgivning og støtte til prosjektledere, prosjekteiere innenfor programmet 
 

Kommunikasjonsansvarlig 

 Ansvarlig for kommunikasjonsstrategi, interessentanalyse og kommunikasjonsplan, 
inkludert nødvendige kommunikasjonsaktiviteter 

Rådgiver risikostyring og analyse 

 Ekspert på risikostyring 

 Bistår med risikoanalyser og oppfølging av risiko 

 
Programcontroller (kan også bistå prosjektene med økonomi/controlleroppgaver) 

 Bistår med utarbeidelse og oppdatering av kost/nytte-vurderinger 
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 Følge opp økonomien i programmet med underliggende prosjekter 

 Ansvarlig for samlet økonomirapportering til Programstyret 

Administrativ støtte 

 Bistår programleder i planlegging og gjennomføring av programmet, herunder 
koordinering av prosjektene og deres avhengigheter 

 Bistår programleder i oppfølging av fremdrift, løse utfordringer og gjennomføre tiltak 
ved behov 

 Bistår programleder med saksforberedelser til Programstyret 

 
Alle som har et administrativt lederansvar ved UiO vil ha en rolle som endringsleder i egen 
organisasjon. Disse skal forberede sin del av organisasjonen på den forestående endringen, 
og må sørge for at informasjon fra programmet og prosjektene flyter videre i egen enhet. 
Lederne må bidra til at leveranser fra prosjektene implementeres i egen organisasjon 
(endringer i prosesser, systemer og organisering), og at forventede gevinster kan tas ut. 
Ledere må videre følge opp driften og sikre at denne ivaretas parallelt med endringene som 
gjennomføres. 
 

3 Overordnet gevinstoversikt  

De strategiske målene for programmet danner grunnlag for definering av gevinster for 
programmet som helhet. Ved etablering av mottaksprosjektene, og programmet, må det 
utarbeides en kost/nytteanalyse. I denne sammenheng vil det måtte utarbeides en detaljert 
gevinstoversikt for det enkelte prosjekt, og samlet for programmet. Det vil også være fokus 
på gevinster i BOTT leveranseprosjektene, og dette vil gi innspill til gevinstarbeidet ved UiO. 
 
I dette kapittelet defineres enkelte overordnede gevinstområder knyttet til de strategiske 
målene for programmet, dette som innspill til utarbeidelse av endelige gevinstplaner; 
 
1. Effektivisere, standardisere, forenkle og digitalisere prosesser knyttet til økonomi og lønn 

og saksbehandling/arkiv gjennom implementering av nye systemer, arbeidsprosesser og 
rutiner 

 
Mulige gevinstområder: 

 Forenkling av prosesser, få/ingen manuelle steg i prosessen og redusert tidsbruk 

 Økt kvalitet i saksbehandling som følge av bedre systemstøtte og mer standardiserte 
prosesser 

 Bedre mulighet til å utnytte ressurser på tvers i organisasjonen 

 Reduksjon i antall for-/støttesystemer 

 Bedre og mer tilgjengelig dokumentasjon av arbeidsprosesser og rutiner 

 Bedre, riktigere og mer tilgjengelig grunnlag for utarbeidelse av styringsinformasjon 

 Unngår sub-optimalisering ved at prosjektene koordineres på en god måte 
 
2. Sikre at gevinster ved innføring av nye standardiserte systemer, arbeidsprosesser og 

rutiner for økonomi og lønn og saksbehandling/arkiv realiseres i linjen 
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Mulige gevinstområder: 

 UiO får utnyttet potensialet i prosjektene gjennom systematisk oppfølging av 
gevinster i hele organisasjonen 

 Sikrer at beslutninger underveis i prosjektene og programmet er fattet på grunnlag av 
realistiske gevinstestimater 

 
3. Videreutvikle en kultur for kontinuerlig forbedring 
 
Mulige gevinstområder: 

 UiO kan oppnå ytterligere forbedringer etter at programmet og prosjektene er 
avsluttet, også på områder utenfor prosjektenes omfang 

 Kompetanseoverføring/læring fra prosjektene overføres til nye prosjekter 

 UiO sin organisasjon vil være bedre i stand til å motta nye løsninger i fremtiden 
 

4. Legge til rette for økt digital modenhet og bidra til at organisasjonens medarbeidere blir i 
stand til å ta i bruk de nye løsningene 

 
Mulige gevinstområder: 

 UiO får utviklet sin digitale modenhet 

 Organisasjonen og medarbeiderne ved UiO vil være bedre i stand til å gjennomføre 
ytterligere digitaliseringsinitiativer 

 
5. Bidra til god forankring og forståelse blant de ansatte for de endringene som skal 

gjennomføres   
 

Mulige gevinstområder: 

 De ansatte vil oppleve at endringen gjennomføres på en god, forutsigbar og trygg 
måte 

 

4 Kriterier programmet skal måles i forhold til 

Det er definert følgende kriterier for å måle programmets suksess: 

 Har programmet lykkes i å effektivisere, standardisere, forenkle og digitalisere 
prosesser 

 Har programmet lykkes i å fungere som støttespiller for prosjektene? 

 Har programmet bidratt til bedre gjennomføring av, og koordinering mellom, 
prosjektene? 

 Har programmet bidratt til god forankring og forståelse i enhetene som mottar nye 
standardiserte systemer og arbeidsprosesser? 

 Har programmet bidratt til realisering av gevinster? 

 Har programmet bidratt til å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring? 

 Har programmet bidratt til at organisasjonen har bedre forståelse for og kompetanse 
til å ta imot endrede arbeidsprosesser og endrede krav i fremtiden? 
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5 Initiell risikovurdering 

Det er gjort en foreløpig vurdering av risikoelementer som kan påvirke måloppnåelse og 
gevinstrealisering for programmet. Det må løpende gjøres risikovurdering i 
gjennomføringsfasen av programmet, med oppdatering av risikoelementer, identifisering av 
tiltak og oppfølging av disse. Følgende risikoelementer er identifisert:  

 Manglende forankring i ledelsen 

 Prioriterer ikke tilstrekkelige ressurser med rett kompetanse i programmet og 
prosjektene 

 Uklar ansvarsdeling og grensesnitt mellom program, BOTT-prosjektene, UiO-
mottaksprosjekter og linje 

 Klarer ikke å realisere forventede gevinster 
o Evne og vilje til å gjennomføre endring 
o Overestimerer forventede gevinster 


