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Revidert mandat for UiO økonomi og lønn, med oppstart på DFØs løsninger 1.5.21 
 
 

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 
 
Nye løsninger/tjenester er klar for produksjon i 2021, men det forberedende arbeidet startet 
høsten 2018. Arbeidet skal organiseres 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: 
 
Interne berørte: 

 Ansatte 
 Fagfunksjoner innen økonomi, innkjøp, personal- og forskningsadministrasjon 
 Systemforvaltere og IT-drift 
 Administrative ledere på alle nivåer 

 
Intern ledelse 

 Dekaner 
 Universitetsstyret 
 Rektor 
 Universitetsdirektør 

 
Eksterne 

 BOTT 
 Direktoratet for økonomistyring 

 
Det er utarbeidet interessentanalyser i oppstarten av prosjektet. 
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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. 
 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 dekker ikke regnskapsmessige og rapporteringsmessige avklaringer knyttet 
til overgang midt i året, 1.5.2021. Dette ivaretas av linjen. 

 Oppdatering/tilrettelegging av data til UiOs datavarehus ivaretas av et eget 
datavarehusprosjekt (felles prosjekt mellom UiO/UiB og UNIT). Prosjekt UiO: økonomi 
og lønn må imidlertid sikre koordinering mot prosjektet for DV. 
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Prosjektet startet opp høsten 2018 og har frem til beslutning om utsatt oppstart 1.5.21 hatt fokus 
på forberedende aktiviteter som;  

 prosesskartlegging av nåsituasjonen ved enhetene 
 kommunikasjonsarbeid i organisasjonen 
 rigging av Lokalt innføringsansvarlige (LIAer) og startet arbeidet med organisatoriske 

forberedelser 
 analyser for bruk av ny økonomimodell til styring av bevilgningsøkonomien 
 tekniske avklaringer. 

 
For den restrerende prosjektperioden, Høsten 2020/våren 2021, organiseres prosjektet i fem 
faser: 
 

 
 

Fase 1 Planlegging: august 2020 – september 2020:   
 Replanlegging mot produksjonsstart 1.5.21 

Fase 2 Forberedende: september 2020 – februar 2021:   
 Policy økonomimodell, forberedelser til konvertering, organisasjonsutvikling, 

planlegging opplæring, rigging brukerstøtte/forvaltning 

Fase 3 Implementering: februar 2021 - mai 2021:   
 opplæring, konvertering og produksjonsovergang 

 
Fase 4 Produksjon: mai 2021 – september 2021: 

 Produksjon i nye løsninger, brukerstøtte, overgang forvaltning i drift 
 

Fase 5 Evaluering: september 2021- jan 2022: 
 Oppfølging brukertilfredshet, evaluering av prosessen 
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Planen er laget med forutsetning om at UiO går på nye løsninger 1.5.21.  
 
Fase 1 Planlegging: Prosjektet skal i denne fasen organisere og planlegge mottaksprosjektet som 

sikrer en smidig overgang til nye løsninger fra 1.5.2021. Planene må koordineres mot DFØs 
innføringsløp og utviklings og standardiseringsløpet i det nasjonale prosjektet. Avhengigheter 
mellom delprosjekter og prosjekter er kritiske å få frem for å kunne sette inn nødvendige tiltak ved 
eventuelle forsinkelser i leveranser. 
 

Leveranser: 
 Avklart organisering og nøkkelroller i mottaksprosjektet 
 Utarbeidet ressursoversikt for prosjektperioden 
 Utarbeidet overordnet milepelsplan for mottaksprosjektet 
 Utarbeidet «Kritisk Sti» for mottaksprosjektet (avhengigheter mellom delprosjekter, 

nasjonalt prosjekt og andre enheter ved UiO) 
 Oppdatert risikovurdering for mottaksprosjektet 

 
Når fasen er avsluttet skal prosjektet sammen med styringsgruppen ha et godt grunnlag for å styre 
prosjektet i henhold til plan, leveranser og risiko. 
 
Fase 2 Forberedende fase: Prosjektet skal i denne fasen gjennomføre forberedelser, i samarbeid 
men enheter ved UiO, i forbindelse med overgang til nye løsninger fra DFØ.  
 

Leveranser: 
 Utarbeide retningslinjer for bruk av ny Økonomimodell 
 Kartlegging av nødvendige oppdatering av Tableau rapporter 
 Gjennomføre nødvendige forberedelser ifm konvertering  
 Støtte organisasjonen i arbeid med organisasjonstilpasninger 
 Utarbeide opplæringsplaner 
 Fasilitere nødvendige forberedelser før overgang 
 Rigging av brukerstøtte og forvaltning 

 
Når fasen er avsluttet skal alle fakulteter og enheter ha oversikt over hvem som skal inneha hvilke 
roller ved produksjonsstart, hvilke endringer dette medfører for den enkelte enhets 
arbeidsprosesser og hvilken konvertering og opplæring aktuelle roller skal gjennom i overgangen 
til nye løsninger.  
 
Fase 3 Implementering: Prosjektet skal i denne fasen ivareta implementering ved UiO 
 

Leveranser: 
 Gjennomføre opplæring ihht opplæringsplaner 
 Etablere brukerstøtte i overgangen til nye løsninger 
 Teknisk konvertering til nye løsninger 
 Gjennomføre produksjonssetting  

 
Når fasen er gjennomført skal UiO være på nye løsninger, aktuelle involverte jobber ihht. nye 
standard arbeidsprosesser og UiO har et restrukturert grunnlag til bruk i økonomistyringen.  

 
Fase 4 Produksjon: Prosjektet er i denne fasen i produksjon på nye løsninger. 
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Leveranser: 
 Gjennomføre brukerstøtte 
 Overlevering av brukerstøtte fra prosjekt til forvaltning i linjen 

 
Fasen er gjennomført når UiO er over i stabil drift etter overgangen til nye løsninger, kritiske feil 
og avvik er håndtert og brukerstøtten er evaluert. 

 
Fase 5 Evaluering: Prosjektet er avsluttet og forvaltning overført linjen. 
 

Leveranser: 
 Evaluering av prosessen 
 Plan og oppfølging av brukertilfredshet med gevinstansvarlige i linjen 

 
Fasen er gjennomført når forvaltning er etablert iht. nye roller og premisser og alle er kjent med 
sin rollen og praksis rundt brukerstøtte i forvaltningen av nye løsninger. 

 
4. Organisering 
 

Styringsgruppen for UiO Økonomi og lønn: 
 

Navn Rolle Ansatt 
Ellen Johanne 
Caesar  

Styringsgruppeleder/Prosjekteier Direktør i avdeling for økonomi og 
virksomhetsstyring 

Jo Døhl Styringsgruppemedlem Fakultetsdirektør, Det matematisk-
vitenskapelige fakultet 

Knut Tore Stokke Styringsgruppemedlem Kontorsjef, seksjon for fellestjenester 
Helsam, Det medisinske fakultet 

Trude Jensen Styringsgruppemedlem Økonomisjef, Det humanistiske 
fakultet 

Irene Sandlie Styringsgruppemedlem Personaldirektør 
Kjetil Kirkebø Styringsgruppemedlem Underdirektør, Underavdeling for IT-

infrastruktur 
 
Prosjektgruppa: 
 

Navn Rolle Ansatt 
Line Dolmset Prosjektleder Seniorrådgiver, Seksjon for Regnskap 
Tone Morken Delprosjektleder teknisk 

innføring 
Seniorrådgiver, Seksjon for 
applikasjonsforvaltning 

Marthe Berit 
Mørck 

Delprosjektleder roller, prosess 
og opplæring 

Rådgiver, Seksjon for Regnskap 

Eskil Wilhelmsen  Delprosjektleder prosjekt, 
økonomimodell, budsjett og 
Tableau rapporter 

Innleid konsulent, KPMG 

Kristin Lindley Delprosjektleder endringsstøtte 
og gevinstkoordinering 

Senior rådgiver, Seksjon for pro 

Tori Norheim 
Sandlie 

Kommunikasjonsansvarlig Nestleder, Seksjon for innkjøp 
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Heidi Wang Koordinering forankring og 
høring 

Rådgiver, Seksjon for 
applikasjonsforvaltning 

Camilla Kuhlman Operativ prosjekteier Nestleder, avdeling for økonomi- og 
virksomhetsstyring 

 
 
Organiseringen kan bli justert etter fasenes behov. 

 


