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BOTT-samarbeidet

Digitale og brukervennlige løsninger som skal 

administrativt arbeid og heve kvaliteten i tjenestene

FORNYE

FORENKLE

FORBEDRE

… med mål om å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene ved universitetene.

BOTT Identitet og tilgangsstyring (IAM)
BOTT Økonomi og lønn
BOTT Saksbehandling og arkiv
BOTT HR



Sammen jobber vi framover: 

• For standardiserte rutiner og felles praksis, som 
støttes av digitale løsninger og tjenester fra DFØ.

• Vi etablerer én felles løsning for økonomi og lønn 
– på sikt også for sektoren 



Standardisering – hva betyr det?
• Standard er en felles ”oppskrift” på hvordan noe skal 

gjennomføres

• Standarden for hvordan arbeidsprosessene våre skal være 

gjøres i samarbeid

• DFØ skal levere løsningene som skal understøtte den felles 

standarden som settes



Ambisjonsnivå – BOTT Økonomi og lønn

UiB og UiO
versjon 1.0
1.1.2021

UH-
sektorløsning

DFØ versjon 2.0NTNU og UiT
versjon 1.1
1.1.2022



Felles resultatmål for prosjektet

Utvikling
Utvikle DFØs tjenester i 

henhold til besluttet 
produktkatalog 

(2019-2020)

Standardisering 
Beslutte felles veivalg i 

BOTT for tjeneste-
leveransene  fra DFØ 

(2019 – 2020)

Innføring
Innføre DFØs lønns-

og 
økonomitjenester 

(2019-2022)



Standardisering og effektivisering

Utvikling/ 
anskaffelse

Standardisering Mottak

felles felles & institusjon institusjon



Standardisering av prosesser på økonomiområdet

• BOTTs definerte prosesser innenfor økonomi 
og lønn styrer prosjektet

• Universitetene må bli like på disse 
områdene for å kunne ta i bruk felles sett 
tjenester fra DFØ 

• Innenfor hver av prosessene er det definert 
standardiserings- og utviklingsprodukter 
som skal lukke tidligere identifiserte gap



Hvorfor standardiserer vi?

• Felles «regelverk» for sektoren ligger til grunn
• Kartlegging av de ulike prosessene:

o Har avdekket ulik praksis i BOTT - gjenspeiles også i rutiner og 
løsninger 

o Vil kunne avdekke ytterligere ulikheter 

• BOTT skal opptre som én kunde overfor DFØ
o Etablere felles forståelse for gjeldende «regelverk»
o Etablere felles praksis innen økonomi og lønn på tvers av 

universitetene
o Framtidig felles forvaltning



Våre behov innen 
økonomi og lønn i BOTT

• Vi har like behov for administrasjon og effektive tjenester for våre 
ansatte og fagspesialister innen økonomi og lønn

• Fokus i arbeidet framover er å etablere løsninger og tjenester som 
dekker våre felles behov, selv om vi i dag har ulike måter å løse 
dette på



Resultat

• For ansatte

o Eks fleksitid, ferie, fravær, 
reiseregninger osv.

• For oppdragstakere

o Avtaleinngåelse og 
utbetaling/oppgjør

• Bestilling av varer/tjenester

• Regnskapsføring – SRS

• Kontoplan

• Økonomimodell

• Helhetlig løsning økonomi og 
lønn

• Ny digital løsning for prosjekter –
fra søknadsfase/gjennomførings-
fase/økonomisoppfølging

o Vitenskapelig ansatte

Lik administrativ praksis på tvers av universitetene



Gjennomføringsfasene 

2019 2020 2021 2022

Fase 1
Januar - juni

Fase 2
Juni - desember

Fase 3
Januar - juni

Fase 4
Juni - desember

Fase 5
Januar - juni

Fase 6
Juni - desember

Fase 7
Januar - juni

Enkel 

tilpasning
Utvikling

Standardisering

Innføring
UiB/UiO

NTNU/UiT

IPAS



BOTT økonomi og lønn høsten 2019

Fase: Designfasen (fase 2 av gjennomføringen)

Fokus: Felles veivalg (BOTT standard)

Funksjonelt design (DFØ utvikling)

Mål: Løsningsdesign versjon 1.0
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KRITISKE LEVERANSER
• PreAward, Prosjektmodell, Økonomimodell, Budsjett 
(avhengigheter)
• Integrasjoner og tilgangsstyring (omfang)

• Bestilling til Betaling (effektivitet)



Eksempel: Hvordan prosjektet jobber med kundereisen
Gjennom felles workshops (DFØ-BOTT fagressurser)

Det handler om arbeidsflyt, 
ikke om systemløsning

Behov for timelønn 
hjelp oppstår

Registrere 
person-ID, 
motta link 

for 
pålogging

Tormod 
timelønn

Gjøre 
jobben

Motta 
lønn og 

lønn-
slipp

Utbetaling 
til lønn



Eksempel:
Omfang av tjenestene innen prosjektøkonomi/budsjett

Modul 
Presøknad

Søknads-
budsjett

Oversikt over 
prosjekter i pipeline

Prosjekt-
modul

Prosjekt-
budsjett

Oppfølging 
aktivitet, timer, 

kostnader

Budsjett-
modul

BOA
Total-

budsjettBVG
Rapport 
løsning

Rapport 
løsning



Frem til faseovergang 31. desember 2019

• Holde tempo for utviklingsområdene
• Prioritere de riktige tingene først, utsette alt som kan vente

• Følge planen for standardiseringsområdene
• Få erfaring med DFØs tjenester gjennom «testing» i fiktivt firma

• Begynne arbeidet med prosess- og rutinebeskrivelser

• Etablere rammeverk for innføring ved UiB og UiO
• Hva løser DFØ, hva løser prosjektet, hva må den enkelte institusjon selv ta 

ansvar for

• Finne riktig nivå for kommunikasjon med resten av sektoren


