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 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Styresak 50/15 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling28-05-15.pdf

Saken gjelder:
Denne saken er laget i samarbeid mellom de fire breddeuniversitetene Universitetet i 
Bergen, UiB, Universitetet i Oslo, UiO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, 
og Universitetet i Tromsø, UiT, - Norges Arktiske universitet og fremlegges likt for de fire 
institusjonenes styrer. 

Saken gjelder samarbeidet mellom de fire institusjonene om anskaffelsesprosessen for felles 
administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler. I tråd 
med punkt 3 i vedtaket i sak 50/15 gis universitetsstyret en orientering om framdrift i arbeidet.

Orientering om status 
Som det ble orientert om i sak 50/15 ble de store anskaffelsene av administrative systemer 
gjort for 15-20 år siden. Anbudsregler og kontraktsmessige forhold gjør at systemene i løpet 
få år må ut på nytt anbud. Dette gjelder for økonomisystemene, lønns- og personal-
systemene, prosjektstyringssystemene og innkjøps- og fakturahåndteringssystemene. Det er 
gjennomført en ekstern juridisk kvalitetssikring av tidligere vurdering av kontrakter og 
anskaffelser som bekrefter tidligere vurderinger om at vi må ut på nytt anbud.

Det er videre gjennomført en kartlegging av overordnende arbeidsprosesser for å sikre at 
institusjonenes arbeidsprosesser er tilstrekkelig like til at de kan danne grunnlag for en felles 
anskaffelse. Dette arbeidet er viktig da prosjektet har som målsetning og ambisjonsnivå å 
forberede en anskaffelse som resulterer i effektive og standardiserte felles systemløsninger 
for universitetene. Videre er målet å etablere felles overordnede prosesser og felles drift, 
samt samarbeid om fremtidig forvaltning av løsningene.

Prosjektet har gjennomført følgende tiltak for å kvalitetssikre i prosjektet:

 Prosjektets styringsgruppe er forsterket ved at universitetsdirektør ved Universitetet i 
Bergen, Kjell Bernstrøm, har gått inn som leder. Hensikten er å forsterke eierskapet til 
de fire institusjonenes Universitetsdirektører som er prosjekteiere. 

 Styringsgruppen er forsterket med et eksternt medlem, Bo Hjort Christensen, som har 
bred erfaring fra anskaffelse av denne typen prosjekter. 

 Eksternt firma er leid inn for å kvalitetssikre anbudsgrunnlaget.
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 Andre risikoreduserende tiltak vil bli fortløpende vurdert. 
 
BOTT ERP-prosjektet er halvveis i utarbeidelse av konkurransedokumenter. 
Datainnsamlingsfasen nærmer seg ferdigstillelse, og det arbeides med bearbeiding av 
dokumenter som skal inngå i konkurransen. 

Kunnskapsdepartementet er løpende blitt informert om fremdriften til prosjektet. Prosjektet vil 
innrette anskaffelsen slik at valgt løsning også kan benyttes av andre aktører i sektoren hvis 
dette blir aktuelt.

Orientering om kommende sak vedrørende kontraktsforpliktelse 
Prosjektet arbeider mot kunngjøring av konkurranse for anskaffelse av løsninger for BOTT 
lønn, HR og økonomi med tilhørende moduler og vil gjelde for alle de fire universitetene.

Styrene vil bli presentert for anskaffelsens økonomiske rammer som en vedtakssak våren 
2017.

Det er forventet at kunngjøringen kan skje våren 2017, med etterfølgende konkurranse som 
resulterer i kontrakt i 2018.

Universitetsdirektørens kommentarer
Anskaffelsestekniske forhold gjør at sentrale systemer innenfor økonomi, lønn og HR ved de 
fire breddeuniversitetene, må ut på anbud. Det er innledet et samarbeid med mål om å gjøre 
felles anskaffelser noe som også vil kunne legge til rette for fremtidsrettede tjenester i 
driftsfasen. Samarbeidet er også positivt ettersom det utløser ekstra kapasitet og 
kompetanse i anskaffelsesfasen.

Anskaffelsen er kompleks både som følge av at flere systemer skal skiftes ut og at 
universitetene er store og komplekse organisasjoner. Det har derfor vært viktig å etablere en 
prosjektorganisasjon som bidrar til forankring i linjeorganisasjonen, har tilgang til bred intern 
og ekstern kompetanse og har etablert ekstern kvalitetssikring. 

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

03.10.2016/Mona Viksøy/ Per Arne Foshaug




