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N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Universitetssamarbeidet BOTT - Samarbeid om administrative systemer 

 

 

 

 

Tilråding: 

1. Styret tar til etterretning at det gjennomføres forprosjekt og anskaffelsesprosess for 

felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende 

moduler. 

2. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomføres og finansieres som et samarbeid 

mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet og UiT Norges arktiske universitet. 

3. Styret ber om rapportering på fremdrift i arbeidet 

___________________________________________________________________________ 

 

Vi viser til underliggende notat. Det omhandler samarbeidet mellom universitetene i Bergen, 

Oslo og Trondheim (BOT-samarbeidet) om felles drift av økonomisystemene ved 

institusjonene. Erfaringene med samarbeidet er positivt: institusjonene har halvert kostnadene 

ift til en drifting i egen regi og tryggheten har økt. 

Erfaringene er så positive at det foreslås at samarbeidet utvides til omfatte systemer for 

økonomi, prosjektregnskap, bestilling og fakturahåndtering og lønn og personal. Samtidig 

inkluderes Universitetet i Tromsø i samarbeidet slik at forkortelsen er blitt BOTT.  

 

Alle institusjonene - også NTNU - må innen utløpet av 2018 ut med nye anbud for systemene 

som er nevnt ovenfor. Det legges opp til et forprosjekt i 2016 og anskaffelsesprosjekt som 

varer fram at kontrakter er ferdig forhandlet.  
 

Vurdering 
 

Til forskjell fra de øvrige institusjonene i BOTT-samarbeidet er NTNU inne i en omfattende 

fusjonsprosess. Den legger allerede beslag på betydelige menneskelige ressurser og vil i 2016 

også kreve betydelig økonomisk innsats. Rektor vil ha fokus på å sikre en god og effektiv 

sammenheng mellom fusjonsarbeidet og arbeidet med å forberede anskaffelser gjennom 

BOTT-samarbeidet.   
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To argumenter taler for deltakelse i det utvidede samarbeidet: 

 

1. De avtaler NTNU har inngått, går ut i 2018. NTNU må derfor uavhengig av 

fusjonsarbeidet gjennomføre et omfattende arbeid på egen hånd dersom vi stiller 

utenfor BOTT-samarbeidet. Det må innhentes anbud for å tilfredsstille kravene som 

gjelder offentlige anskaffelser. Forberedelse av anbudsinnbydelse, vurdering av 

innkommende anbud, kontraktsinngåelse og implementering av nye systemer er en 

ressurskrevende prosess. Erfaringer (det såkalte BOT-samarbeidet) tilsier at 

kostnadene blir kraftig redusert dersom dette kan gjøres innenfor rammene av BOTT-

samarbeidet.   

 

2. I forbindelse med fusjonen må en finne administrative løsninger som sikrer 

overgangen til den nye institusjonen pr. 1.1.2016, jf. egen sak til styret. I neste 

omgang må en vurdere å etablere felles rutiner, prosedyrer og prosesser på lengre sikt. 

Dette innbefatter også valg av egnede datasystemer. Gjennom god koordinering kan 

anskaffelser innenfor rammen av BOTT-samarbeidet og systemvalg i forbindelse med 

fusjonen gjennomføres på en effektiv måte. 

 

Rektor anbefaler på denne bakgrunn at styret slutter seg tilrådingen i det vedlagte notatet.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Utkast til felles styresak 
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