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Bakgrunn for innføringen

Bakgrunnen for innføringen er KDs krav om korrekt rapportering av 
prosjektøkonomi, spesielt for BOA.

Også et ønske om kvalitetshevning på prosjektgjennomføring, og 
harmonisering i sektoren.

Korrekt rapportering krever korrekte data. Datafangst og egnet 
regnskaps-opplegg.

Modulen UBW prosjekt valgt etter behovsavklaring.

3 piloter pluss en tidlig virksomhet: Nord universitet, Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Høgskulen på Vestlandet, pluss Høgskolen i Innlandet.

Universitetet i Stavanger hadde tatt i bruk modulen tidligere.
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Noen erfaringer

Innføringen av UBW prosjekt ligner mer på innføringen av et nytt 
system enn en del-funksjon i ett system:

Høy kompleksitet

Betydelig kostnad

Tar lang tid

Griper inn i mange funksjoner og andre systemer

Krever omlegging av arbeidsrutiner

Trenger forankring høyt opp i organisasjonen

Trenger intern markedsføring og intern koordinering
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Noen utfordringer

Det er krevende å sette seg inn i alle sider av innføringen, og 
planlegge for endringer i alle systemer og funksjoner.

Dyp inngripen i lønn og innkjøp, trenger langvarig samarbeid og 
mye avklaringer.

Litt inngripen i studiesystem og arkiv. Må tas vare på.

Stor variasjon i hvordan virksomhetene har strukturert UBW, SAP og 
Basware. Vanskelig å sortere ut hvilke tidligere erfaringer som er 
relevante for egen virksomhet. Vanskelig å lage generell dreiebok.
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Hva modulen gjør/støtter

Registrering av prosjekter

Skjema for prosjektgodkjenning

Registrering av arbeidsordre

Registrering av ressurser

Prosjektbudsjettering

Oppsett av timekostnadssatser og bokføringsregler for ulike prosjekttyper

Timeføring, attestasjon og den videre prosessen fram til bokførte timekostnader

Fakturering med fakturaoppsett, fakturagrunnlag, kontering og bokføring av inntekter

Rapportering for prosjektleder
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Grensesnitt som må endres/innføres

Økonomimodellen, endring fra prosjekt til arbeidsordre som 
sentralt element for bokføring.

Tilsvarende endringer i SAP og Basware (og litt i FS).

Uthenting av ansattedata for ansatte som prosjektressurser, til 
budsjettering og kostnadsføring. Lønn skal være med. Avveining 
mellom kompleksitet og presisjon, samt krav fra særlig EU-
prosjekter.

Timefangst. Forskjellige løsninger, direkte i UBW eller via SAP. 
Kanskje en blanding. Avveining mellom brukeropplevelse og 
datakvalitetskrav.
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