
Program for administrativ forbedring og digitalisering

Vi ruster UiO for fremtiden

Presenter
Presentation Notes
Det foregår et stort og komplekst arbeid med administrativ forbedring og digitalisering ved UiO. Bakgrunnen for dette arbeidet er både nye muligheter – blant annet gjennom teknologisk utvikling – og endrede krav til hvordan og hva vi skal levere. Dette arbeidet vil påvirke våre ansattes arbeidshverdag etter hvert som endringer innføres i organisasjonen, og derfor er dere – som ledere – vår viktigste samarbeidspartnere for å forankre dette arbeidet og sikre at vi oppnår de resultatene vi sikter mot. Derfor har vi invitert hos inn hos i alle ledergrupper på fakultetene, for å gi dere en innføring i programmet og i de underliggende prosjektene. Men først vil jeg snakke litt om bakgrunnen for de aktivitetene programmet har ansvar for. 



Styrevedtak  mars 2018

• Effektivisere, standardisere, forenkle og 
digitalisere prosesser knyttet til prosjektene 
ved å utnytte eksisterende systemer, og 
gjennom implementering av nye systemer, 
arbeidsprosesser og rutiner. 

• Sikre at gevinster ved innføring av nye 
standardiserte systemer, arbeidsprosesser 
og rutiner for prosjektene realiseres i linjen 

Presenter
Presentation Notes
I styremøtet i mars 2018 ble det vedtatt følgende mål for programmet vi skal presentere for dere nå.Men det var viktig for meg å innlede med å si:vi digitaliserer fordi det er forventninger fra våre ansatte, studenter og omverdenen at vi har digitale brukervennlige løsninger. Vi digitaliserer fordi vi vet at det gir effektivitet, og bedre løsninger. og hvis ikke gjør det vil dette ramme studie og forskning.Dette er ikke noe nytt, men tempo og mulighetene økes.



Programeier
Universitetsdirektør

Programstyre

UiO: Saks-
behandling og 

arkiv

Medvirkning og medbestemmelse: Lokale enheter, fagforeninger og verneorganisasjonen

IT-driftFellesløsninger
UiO: 

Økonomi/lønn

Programkontor

Presenter
Presentation Notes
Kort om programmetVi skal i dag presentere  4 prosjekter, og 2 metoder.Vi lager det som er program for at:Vi kan samkjøre ressurser slik at vi ikke går i beina på hverandre.Vi sikrer at prosjektene ivaretar medvirkning og medbestemmelse på en god måte.Prosjektene kan hente ressurser på samme sted, via et programkontor.Mange av behovene til prosjektene er like på tvers av prosjektene.Prosjektledelse og prosjekteierskap – støtte til gjennomføring samt etablering av standarder, godkjenningsmekanismer og kvalitetssikring på tvers av prosjektene Endringsprosesser og endringsledelse – støtte til gjennomføring av endringer Prosessforbedringsarbeid Støtte og veiledning til utvikling av gevinstrealiseringsplaner og bidra til å sikre at gevinster realiseres i linjen Bistand i organisasjonsutvikling og omstilling Bistand i arbeidet med medbestemmelse og medvirkning Bistand i arbeidet med kommunikasjonsstrategi, interessentanalyse og kommunikasjonsplan • Bistand i arbeidet med risikoanalyser og oppfølging av risiko Bistand med administrativ støtte og økonomi-/controlleroppgaver til prosjektene



2019 2020 2021

PROSJEKT Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

UiO/SA Drift fra 
01.01.2021

UiO/Økonomi Drift fra 
01.01.2021

IT-drift

Fellesløsninger

Programmets tidslinje 01.01.2019 – 31.12.2021

Presenter
Presentation Notes
Programmet har sluttdato 31.12.2021, for å sikre gevinstrealisering og at leveransene kommer inn I ordinær drift. 



UiO: Saksbehandling og arkiv
Nåsituasjon:

– Høy brukerterskel
– Mange skyggesystemer
– Ulike fagsystem – manglende integrasjon og arkivering
– Like prosesser gjøres ulikt
– Mangelfull sikring
– Manuelle oppgaver og dobbeltarbeid

 Dokumentfangsten er ikke god nok 
 Stort potensial for forenkling og digitalisering

Presenter
Presentation Notes
Det ble gjennomført en kartlegging av nåsituasjonen for saksbehandling og arkiv blant 350 ansatte fra UiB, UiO, UiT og NTNU. De ansatte jobbet innen ulike felt, og på alle nivå i organisasjonen. Funnene var gjennomgående og viste at: Dagens system har en høy brukerterskel som gjør at brukere i stedet oppretter skyggesystemer for å løse oppgavene. Brukerne opplever det også som en utfordring at det er manglende integrasjon mellom fagsystemer.  Det er ulik grad av standardisering innad på hver institusjon også innen samme saksområde, noe som forsterker kompleksiteten uten at det er noen åpenbar grunn til det.Studieadministrasjon hvor samme saksbehandler kan ha oppgaver i opptil 8-10 ulike fagsystem, særlig på lokale enheter. Alle saksområder på alle fire institusjoner oppgir at fellesområder brukes som arkiv og for å finne igjen saker. Mye er også kun lagret på enkeltsaksbehandleres e-postkonto. Svært mye dokumentasjon blir ikke arkivert noe som gjør det vanskelig å gjenfinne dokumentasjon, lære av hverandre og utøve likebehandling. (samt at vi ikke overholder arkivloven). 



Dette skjer nå

 Høring om organisering av arkivtjenesten

 Forenkling av studieadministrative arbeidsprosesser: 
– Første kvartal 2019: 

o Tilrettelegging av eksamen
o Nettskjema til ePhorte
o Permisjoner
o Søknad enkeltemnestudenter
o Utbetaling av Erasmus-stipender

Presenter
Presentation Notes
Høring til enhetene om organisering av arkivtjenestenEn mest mulig hensiktsmessig organisering for nye oppgaver og rollerForenkling av arbeidsprosesser: Starter med studieadministrasjon –høyt volum, alle nivå, stort gevinstpotensialProsesser som gjennomgås i første kvartal 2019: Tilrettelegging ved eksamenNettskjema til ePhortePermisjonerSøknad enkeltemnestudenterUtbetaling av Erasmus-stipenderHva må dere gjøre for at deres fakultet / enhet skal ha suksess med innføring av nye løsninger og roller? Drive gevinstrealisering!Bidra inn i møter, workshop’s etcSette av lokale ressurserKompetanseheving Lokale kick-off? Melde fra om behov for kommunikasjon fra program/prosjekter Hva forventes av deg som leder? At du avgir ressurser til prosjektarbeidet (workshops), og på sikt til implementeringenAt du kan kommunisere endringene på en tydelig og trygg måte til dine ansatte At du melder fra hvis du trenger hjelp i din seksjon eller på ditt institutt At du jobber med gevinstrealisering 



Hovedprosesser økonomi og lønn

Behov til betaling

Økonomimodell

Budsjett

Fordring til innbetaling

Prosjektøkonomi

Lønnsprosesser

Presenter
Presentation Notes
Prosessgjennomgang på overordnet nivå viste at vi var like nok til samarbeidNå jobbes det med en gjennomgang av nå-situasjonenDFØ skal dekke ca 140 GAP – tilpasninger innunder prosesseneProsjektøkonomi er ny, både for u-ene og DFØ



Dette skjer nå

 Bidrar til det nasjonale samarbeidsprosjektet 
innenfor alle hovedprosessene, spesielt fokus nå på:
 Økonomimodell
 Prosjektøkonomi

 Etablering av lokalt mottaksprosjekt
 Koordinering mot nasjonalt prosjekt
 Kartlegging av nå-situasjon
 Planlegging av:

 Prosjektet
 Gevinstkartlegging
 Usikkerhetsstyring

Presenter
Presentation Notes
 Prosessgjennomgang på overordnet nivå viste at vi var like nok til samarbeidNå jobbes det med en gjennomgang av nå-situasjonenDFØ skal dekke ca 140 GAP – tilpasninger innunder prosesseneProsjektøkonomi er ny, både for u-ene og DFØ



IT-drift

Nåsituasjon: 

«Organisering av basis IT-drift ved UiO har ikke 
i tilstrekkelig grad fulgt opp de teknologiske 
mulighetene og behov i organisasjonen»

Presenter
Presentation Notes
Vi snakker her om basis IT drift. Prosjektet er i det som kalles konseptfasen. Prosjektet har i fjor høst jobbet med å kartlegge nåsituasjonen for disse områdene, samt i år jobbet med overordnede mål om hvor vi vil for disse områdene. Prosjektet ser at UiO bedre kan  utnytte de teknologiske mulighetene som dagens driftsverktøy muliggjør.



Dette skjer nå

• Utvalg av prioriterte prosesser for 
gjennomgang:
– Innkjøp
– Brukerstøtte - inkl. Student-IT
– Programvare
– Drift av datamaskiner og nettverket

• Koordineres opp mot arbeidet med 
Masterplan for IT

Presenter
Presentation Notes
Vi ser foreløpig på områdene: drift av klientmaskiner (bærbare og stasjonære maskiner, nettbrett og mobiltelefoner), drift av nettinfrastruktur, AV, utskrift, brukerstøtte og innkjøp.Masterplan for IT legges fram for UiOs styre i morgen. I løpet av våren vil IT-drift prosjektet koordineres med Masterplan for IT.



Administrative fellesløsninger
• To eller flere fakulteter, museer eller UB deler administrative 

funksjoner
• Kan også bety samarbeid om administrative prosesser mellom 

fakultetsnivået og sentralt nivå der dette er mest hensiktsmessig

Forskerstøtte HR/personal Innkjøp Kommunikasjon

Områdene ble valgt ut gjennom seminarer med fakultetsdirektørene og 
avdelingsdirektørene i LOS

Presenter
Presentation Notes
Seminarer med fakultetsdirektørene og avdelingsdirektørene i LOS høsten 2017 og våren 2018Konseptfase fra august 2018 til januar/februar 2019I denne omgangen tar vi for oss områdene forskerstøtte, HR/personal, kommunikasjon og innkjøpStudieadministrasjon ble satt på vent i påvente av pågående kartleggingsarbeid i prosjektet Saksbehandling og arkivSluttleveransen er et beslutningsgrunnlag for etablering av ett eller flere konkrete fellesløsningsprosjekterFakultetsstyrt prosjektFakultetsdirektørene og assisterende direktører ved museene og UB utgjør styringsgruppenFakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler er prosjekteier og leder av styringsgruppenDelprosjektlederne kommer fra fakultetene og LOSGruppene som har vurdert forslag fra hvert område er satt sammen av delprosjektleder og minimum to ressurspersoner fra andre fakulteterBakgrunnUniversitetsstyrets vedtak juni 2017 om mer effektive administrative prosesser mellom fakultetene



Videre prosess våren 2019
• Stort engasjement – 50 forslag fra administrative nettverk
• Prioritert høyest: Felles forskerstøtteenheter på tvers

– Konkretisere og analysere med sikte på etablering av prosjekt
– Legge frem ulike skisser for organisering

• HR/personal, kommunikasjon og innkjøp
– Prioriterte forslag vurderes nærmere
– Øvrige forslag settes på vent eller sendes videre til linjen/andre prosjekter

Presenter
Presentation Notes
Høsten 2018Delprosjektlederne for hvert område gikk gjennom tilgjengelig materiale og besøkte relevante administrative nettverkTotalt kom det inn 50 forslag – veldig fornøyd med engasjementet!Våren 2019 – styringsgruppens prioriteringerPrioritert høyest: Felles forskerstøtteenheter på tversKonkretisere og analysere med sikte på etablering av prosjektLegge frem ulike skisser for organisering (Gevinstpotensial: mer effektive administrative prosesser og mindre sårbare tjenester fordi enheter jobber sammen, felles kompetanseheving, utvikle spesialkompetanse, bedre søknader kan gi større gjennomslagHR/personal og kommunikasjonPrioriterte forslag vurderes nærmereØvrige forslag settes på vent eller sendes videre til linjen/andre prosjekterInnkjøpForslagene sendes videre til Seksjon for innkjøp for videre oppfølging



Små, raske, freidige

•Før: studentene fyller inn ulike skjemaer, som leveres til enhet. Skjemaer 
behandles ulikt på enhetene, og oppfølging er ulik.

•Nå: Et kryss i studentweb.

Taushetserklæring for studenter på programmer med praksis

Presenter
Presentation Notes
Vi har gjennomført:Taushetserklæringer for studenter på programmer med praksisEnklere systemtilgang for ledere – Prosess: Tiltredelse ledereStudentrefusjonerGodtgjørelser (tillegg) i HR-portalenInnlevering av politiattest for studenter på programmer med praksis/klinisk 



Robotisering

Ikke dette… .., men dette



Automatisering av Nettskjema til ePhorte

Roboten jobber mellom alle systemene, importerer e-postene i ePhorte og 
avlaster under peak-perioder

Arkiv mottar 
nettskjema på 

e-post

Åpner ePhorte og 
starter import av e-

post

Registrerer informasjon 
i ePhorte
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T
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6000
saker  5 minutter 

pr sak    

Tid spart:
500 timer pr år

Saker hoper seg opp i 
peak-perioder

Leser e-post og 
henter relevant 

informasjon

Importerer e-
post i ePhorte

Importerer e-
post i ePhorte

Presenter
Presentation Notes
Nå tar vi det et steg videre ved at vi tar i bruk det som kalles software roboter.Softwarerobot: Klage på karakter/formelle feil på eksamen via nettskjema/ePhorte er satt i produksjon, 6000 saker à 5 minutter i året – 500 timer i året spart for UiO!Sett i produksjon før jul: Den har så langt tatt unna 900 saker. Den nye robot som akkurat er gått i produksjon, er håndtering av sykemeldinger.
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