Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren
Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Vedtakssak

Møtesaksnr.:

V-sak 7

Møtenr.:

4/2021

Møtedato:

23. juni 2021

Notatdato:

2. juni 2021

Arkivsaksnr.:

2018/13194

Saksansvarlig:

Irene Sandlie

Saksbehandler:

Lena Andersen

Fullmakt til å inngå kontrakt om saksbehandlings- og
arkiveringssystem
Det vises til orienteringssak i møte 3/2019 O-sak 5 hvor det ble redegjort for BOTT-prosjektene.
BOTT SA lyste vinteren 2020 ut anbud med frist 2. juli 2020 og mottok syv tilbud.
Evalueringsarbeidet startet 10. august 2020.

Tilbudene evalueres etter tildelingskriteriene: kvalitet, risiko og pris. Det vil bli tegnet 5
kontrakter: En for hvert BOTT-universitetet og en hvor UNIT signerer på vegne av øvrige 17
universitet og høyskoler. NTNU skal være pilot.
Universitetsstyret ble forelagt et kostnadsanslag for anskaffelsen våren 2019. Anslaget viste en
investering (engangskostnad) på 25 – 50 mill. kr og årlige driftskostnader på 20 – 50 mill. kr
for de fire BOTT-universitetene til sammen. UiO sin andel av dette er 32% og vil gi en
investeringskostnad på 8-16 mill. kr, og driftskostnader på 6.4- 16 mill. kr. Anskaffelsen er
innenfor disse rammene.
Prosjektet BOTT SA tar sikte på å innstille på valg av leverandør innen juli 2021 og beslutning i
UDIR-BOTT og Unit (UH-17) innen medio juli.
Forslag til vedtak
1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt innenfor de økonomiske rammer
som er skissert.
2. Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.
3. Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til
investeringskostnader og lokale kostnader.
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Innledning og bakgrunn
Det vises til orienteringssak i møte 3/2019 O-sak 5 hvor det ble redegjort for BOTT-prosjektene.
BOTT-samarbeidet har som mål å gi effektive administrative løsninger, redusere risiko og øke
gevinstpotensialet. Samarbeidet svarer på Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi, og
legger rammer for gjennomgående administrative løsninger og tjenester for hele UH-sektoren.

Prosjektet «BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA)» skal anskaffe en
saksbehandlingsplattform og en arkivkjerne for de fire BOTT-universitetene og Unit. Dagens
løsninger for saksbehandling og arkiv ble anskaffet for rundt 15 år siden, og må fornyes både
av merkantile årsaker og på grunn av endrede behov. Anskaffelsen omfatter også
tjenesteleveranser knyttet til integrasjoner, opplæring, konvertering, vedlikehold, brukerstøtte
og digitalisering av utvalgte arbeidsprosesser. Anskaffelsen omfatter også de øvrige
universitetene og høgskolene under Kunnskapsdepartementet, gjennom en egen avtale som
skal forvaltes av Unit. I tillegg vil Unit tilby de samme tjenestene via en opsjon til andre statlige
virksomheter som har en tilknytning til sektoren. Universitetene og høgskolene som omfattes
av anskaffelsen utgjør til sammen cirka 43.000 årsverk og mer enn 250.000 studenter.
Anskaffelse
BOTT SA lyste vinteren 2020 ut anbud med frist 2. juli 2020 og mottok syv tilbud.
Evalueringsarbeidet startet 10. august 2020. 34 medarbeidere fra BOTT, UNIT, Universitetet i
Agder, Universitetet i SørØst-Norge, OsloMet og Universell deltar. Evalueringen har foregått i
ulike team med ulike ansvarsområder som saksbehandling, dokumentasjonsforvalting,
teknologi, sikkerhet, implementering og forvaltning. Teamene har hatt støtte fra
innkjøpsekspertise ved NTNU. Det er gjennomført tre forhandlingsrunder med leverandørene.
Forhandlingene er blitt ledet av advokatfirmaet Kluge med deltagelse fra de ulike
evalueringsteamene.

Tilbudene evalueres etter tildelingskriteriene: kvalitet, risiko og pris. For tildelingskriteriet
kvalitet vurderes tilbudene opp mot avtalens overordnede mål:
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Å ha effektive og sammenhengende arbeidsprosesser med rett kvalitet
Å ha en brukervennlig tjeneste
Å gi ansatte, studenter og publikum enkel og sikker tilgang til informasjon og tjenester
Å ha en fleksibel, sikker og robust arkitektur
Å ha et samarbeid som understøtter fornying, forenkling og forbedring av tjenesten

Det siste punktet viser til at kontrakten ikke kun skal omfatte teknologi, men også et strategisk
partnerskap med leverandøren om videre utvikling de neste 10-15 årene.

Det vil bli tegnet 5 kontrakter: En for hvert BOTT-universitetet og en hvor UNIT signerer på
vegne av øvrige 17 universitet og høyskoler. NTNU skal være pilot.
Kostnadsramme
Universitetsstyret ble forelagt et kostnadsanslag for anskaffelsen våren 2019. Anslaget viste en
investering (engangskostnad) på 25 – 50 mill. kr og årlige driftskostnader på 20 – 50 mill. kr
for de fire BOTT-universitetene til sammen. Anskaffelsen er innenfor disse rammene. I tillegg
kommer interne kostnader blant annet knyttet til prosjektgjennomføring og mottaksprosjekter
i hver institusjon. UNIT dekker sine kostnader.
Valg av leverandør
Prosjektet BOTT SA tar sikte på å innstille på valg av leverandør innen juli 2021 og beslutning i
UDIR-BOTT og Unit (UH-17) innen medio juli. Prosjektet vil starte samarbeidet med
leverandør så snart som mulig etter beslutning. Universitetsstyret vil få orientering om valgt
leverandør ved første anledning til høsten.
Samme sak forelegges alle universitetsstyrene i BOTT.
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