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1 BAKGRUNN 

I arbeidsbeskrivelsen for arbeidsgruppen for utredning av organisatorisk plassering av 
systemgruppene i OPA/ØPA, datert 17.1.2013, står det: 

 
Det nedsettes en hurtigarbeidende gruppe som innen 11.02.13 fremlegger forslag til 

organisatorisk plassering av systemgruppene i OPA og ØPA. I denne omgang gjennomføres 

det ikke tilsvarende analyse for systemgruppene i de andre fagavdelingene.  Dette er et arbeid 

som vil bli fulgt opp senere, etter at SA5-organisasjonen er på plass. 

Arbeidsgruppen sammensettes av representanter fra ØPA, OPA, USIT og IHR-sekretariatet. 

Arbeidsgruppen ledes av en representant fra USIT. IHR-sekretariatet ivaretar 

sekretærfunksjonen. 

I utarbeidelse av forslag til organisatorisk plassering skal arbeidsgruppen ta utgangspunkt i at 

systemeierskapet skal være plassert i fagavdelingene – enten splittet som i dag eller eventuelt 

samlet for ØPA/OPA. Vedtak om systemeierskap med strategisk koordineringsgruppe ligger 

fast. 

 Arbeidsgruppen skal få frem hvilke suksesskriterier som er viktig for systemgruppenes 
arbeid og utvikling.  

 Arbeidsgruppen skal beskrive grensesnitt og arbeids- og oppgavefordeling mellom 
fagavdelinger (OPA/ØPA), eventuell ny serviceenhet og USIT. 

 Arbeidsgruppen skal ha som mål å utarbeide et forslag som gir den mest kostnadseffektive 
løsningen for UiO.   

 I utarbeidelsen av forslag skal sluttbruker stå i fokus.  

 Det tas kontakt med ansattes organisasjoner med forespørsel om de ønsker å delta i 
gruppens arbeid. 
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2 INNLEDNING 

Arbeidsgruppen ble nedsatt den 18.1.2013.  

Fagforeningene ved UiO ble forespurt om deltakelse, men ingen responderte på henvendelsen. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer: 

 
 Julie Myhre Barkenæs (USIT) leder 
 Anette Wilberg (USIT) – (Kristian Rikvold-Jess, vara) 
 Arne Rostad (OPA) 
 Johannes Falk Paulsen (OPA) 
 Inger Ann Faye (OPA) 
 Ellen Johanne Caesar (ØPA) 
 Elisabeth Kolstad (ØPA) 
 Adelheid M. Huuse (IHR-sekretariatet) dokumentarist 
 Jan Thorsen (IHR-sekretariatet) dokumentarist 

Arbeidsgruppen har hatt tre arbeidsmøter i perioden: 23.1, 30.1 og 7.2. I tillegg ble det avholdt et 
ekstra arbeidsmøte den 4.2. 

Gruppens medlemmer har fått konkrete arbeidsoppgaver mellom hvert møte. Dette for å sikre at 
alle blir hørt, og at de forslag og ideer som presenteres i møtene er forankret i egne 
organisasjoner. 

 

3 DAGENS ORGANISERING 

Systemgruppene er i dag litt forskjellig organisert, både med hensyn til organisatorisk plassering 
samt arbeidsoppgavene som er tillagt systemgruppen.  

Systemgruppen i ØPA er organisert som en egen seksjon, SAF (Seksjon for 
applikasjonsforvaltning). Seksjonen har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av hele ØPAs 
systemportefølje. USIT leverer IT-teknisk drift for blant annet økonomisystemet Oracle eBusiness 
Suite. 

Systemgruppen i OPA er organisert som en del av lønningsseksjonen, ikke som en egen seksjon. 
De har ansvaret for drift og deler av forvaltningen av UiOs lønns- og personalsystem. USIT/ADMIT 
(tidligere SPLO) har ansvaret for resten av forvaltningen og utvikling av løsningen. USIT leverer IT-
teknisk drift av SAP-HR løsningen. 

Gruppene skiller seg også fra hverandre ved at ØPAs systemgruppe ivaretar hele ØPAs 
systemportefølje, mens OPAs systemgruppe kun ivaretar lønns- og personalsystemet SAP-HR.  

Resten av OPAs systemportefølje (ePhorte, eValg, Sidegjøremålsregisteret, EasyCruit og GAIA) er 
ikke en del av systemgruppens ansvarsområde og inngår ikke i arbeidet med en sammenslåing i 
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denne omgang. Dette vil eventuelt bli vurdert på et senere tidspunkt i lys av det pågående arbeidet 
med organisering av UiOs sentraladministrasjon. 

Lønnssystemer er av en slik karakter at det krever mer utvikling, som forutsetter programmering og 
kodeendring, enn hva tilfellet er for ØPAs systemportefølje. Videre er det slik at et lønnssystem 
skal forvalte et regelverk for lønn, lønnsinnberetning, pensjon og sykerefusjoner som endres 
relativt hyppig. Dette medfører en høyere endringstakt enn for et økonomi- og regnskapssystem. 

 På bakgrunn av dette har lønnssystemet hatt programmeringsressurser tilgjengelig på USIT.  

Systemutvikling er i modellen under delt i to:  

 En del omtales som oppsett/customisering. Dette er mindre endringer som ikke berører 
«kjernen» i systemet, dvs det er ikke endringer i systemets kode. 

 En annen del omtales som programmering som omfatter kodeendring. Tilgangen til å utføre 
kodeendringer krever utvidede tilganger i IT-systemet, og bør derfor utføres i nærhet til 
resten av USITs tekniske miljø for å ivareta IT-sikkerheten. 

Forskjellene kan visualiseres på følgende måte: 

 

Dagens organisering/oppgavefordeling er forskjellig også når det gjelder graden av desentral 
datafangst. Systemene til ØPA er i stor grad implementert for desentral datafangst, mens OPAs 
lønnssystem har en del desentral datafangst i forbindelse med HR-portalen. Det pågår et IHR-
prosjekt for å utvikle nytt system for desentral datafangst av bilagslønn.  
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4 ARBEIDSDELING – ROLLER/ANSVAR/OPPGAVER 

For å få en mest mulig effektiv organisering er det veldig viktig at de ulike rollene er godt beskrevet 
og at ansvars- og oppgavefordelingen er klar. 

 

 Arbeidsgruppen har kommet frem til følgende forslag til innhold i de ulike rollene: 

4.1 Roller 

Premissgiver: er faglig ansvarlig innenfor sitt fagområde 
- ØPA er premissgiver innen funksjonsområde regnskap, innkjøp og 

virksomhets- og økonomistyring  
- OPA er premissgiver innen funksjonsområde lønn og HR  
- USIT er premissgiver innen funksjonsområdet IT-arkitektur, IT-sikkerhet, 

teknologi etc.  

Systemeier:  er bestiller/funksjonell premissgiver innen systemets funksjonsområde. 
Setter rammene for systemutviklingen og har overordnet ansvar for 
brukerorientering av utviklingstiltakene. 

Prosesseier:  Rollen er delegert fra systemeier, prioriteringer settes med utgangspunkt i 
rammer fra systemeier og i samråd med sluttbruker. Denne rollen ivaretar de 
funksjonelle premissene applikasjonsforvalter må forholde seg til. 

Applikasjonsforvalter:  Forvalter (daglig drift og vedlikehold) av administrative 
applikasjoner med utgangspunkt i rammer og beslutninger fra systemeier og 
de funksjonelle og IT-tekniske premissene som blir satt. Medvirker til at 
systemforvalter kan forvalte helheten i porteføljen av administrative IT-
systemer ved UiO. 

 
Systemforvalter: Forvalter og utvikler de teknologiske UiO-felles premissene 

applikasjonsforvalter må forholde seg til (IT-arkitektur, masterdata, 
integrasjoner, sikkerhet/tilgangsstyring) samt forvalter helheten i UiOs 
portefølje av administrative IT-systemer. Rollen ligger fast i USIT. 
Systemforvalter skal være en støtte for systemeiere og prosesseiere. 
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Systemforvalter har fast kontaktperson for hver fagavdeling. 
Kontaktpersonen skal kjenne fagavdeling og fagavdelings behov. 

Driftsleverandør: Driftsleverandør er den instans som leverer drift av et system 
(driftsavtale). Systemdrift innebærer ansvar for at systemet kan benyttes i 
henhold til evt. servicenivåavtaler  
Kan være USIT (feks OA/SAP) eller eksternt (eks SAAS-løsningen på 
Basware bestillersystem) 

Systemutvikler: I modellen er systemutvikling delt i to. En del omtales som 
oppsett/customisering (funksjonelt), en del omtales som programmering 
(teknisk) som omfatter kodeendring. Tilgangen til å utføre kodeendringer 
krever utvidede rettigheter i IT-systemet, og må derfor utføres i nærhet til 
resten av USITs tekniske miljø for å ivareta helhet og IT-sikkerhet. 

 

Systemleverandør:  Med systemleverandør menes den instans som gir UiO bruksrett til et 
spesifikt system. Systemleverandør - kan være USIT (eks FS og 
Datavarehuset) eller eksternt (eks Oracle og SAP) 

 
I tillegg er det roller som Rådgivnings- og sekretariatsfunksjonen samt Strategisk 
Koordineringsgruppe. Disse rollene er allerede definert i dokumentet "Administrative IT-systemer" 
 

4.2 Oppgaver 

 

På samme måte som det er viktig å definere rollene, er det viktig å definere hvilke oppgaver som 

tilligger de ulike rollene. 

Arbeidsgruppen har kommet frem til følgende overordnede beskrivelse av oppgavefordelingen 

mellom de ulike rollene: 

Strategisk koordineringsgruppe:  

- Ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet  

- Overordnet ansvar for å ivareta brukerperspektivet 

- Følge opp at de enkelte systemene forvaltes i henhold til universitetets 

overordnede veikart 

- Innstille til Universitetsdirektør i saker som besluttes av henne eller som krever 

styrevedtak. 

Rådgivings- og sekretariatsfunksjon: 

- Rådgiver for Strategisk koordineringsgruppe 
- Sekretariat for Strategisk koordineringsgruppe 
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- Overordnet oversikt over UiOs administrative systemer 
- Forvalte det samlede veikartet 
- Vedlikeholde rammeverk for administrative IT-systemer, roller, maler og 

prosedyrer i systemforvaltningen. 
Systemeier:  

- Sette faglige premisser og gi økonomiske rammer i henhold til vedtak av 

Universitetsdirektøren 

- Beslutte innenfor sitt myndighetsområde, eventuelt i samråd med USIT 

- Utarbeide veikart/planer for hvert enkelt system i sin portefølje 

- Ivareta brukerperspektivet 

- Fremme saker til strategisk koordineringsutvalg for administrative IT-tjenester 

- Overordnet ansvar for at felles premisser for systemeierskap følges 

- Overordnet ansvar for porteføljens datasikkerhet, personvern, tilganger mv. 

Prosesseier: 

- Definere/beskrive funksjonelle behov systemet skal dekke  
- Sørge for at prosessene om videreutvikling ivaretas hos systemeier 

- Prosessforbedring i samarbeid med applikasjonsforvalter og i samhandling med 

brukermiljøene 

- Inneha funksjonell kompetanse og kompetanse på behov for å 

videreutvikle/endre prosesser og systemstøtten 

- Ansvarlig for hensiktsmessige og effektive prosesser samt prioriteringer innen 

prosessen 

- Ansvar for datakvalitet/innhold i systemet 

- Forvaltning av regelverk innenfor eget fagfelt 

- Utarbeide rutinebeskrivelser for fagspesifikke rutiner og for bruk av systemet 

- Utarbeide opplæring/kurs/dokumentasjon 

Applikasjonsforvalter: 

- Systemstøtte og teknisk støtte 

- Brukeradministrasjon  

- Standardisering 

- Koordinering med USIT og prosesseier 

- Test, systemtesting i samarbeid med prosesseier (akseptansetesting av 

endringer) 

- Utvikle rapporter 

- Kontinuerlig prosessforbedring i samarbeid med prosesseier og med 

brukermiljøene 

- Planlegging av systemvedlikehold i samarbeid med USIT 

- Følge opp innmeldte feil 

- Følge opp driftsavtalen og ivareta leverandørkontakten i henhold til avtaler 

- Grunnleggende parametersetting, systemoppsett og grensesnitt 
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- Systemutvikling (oppsett og customisering) 

- Endringshåndtering 

 

Systemforvalter: 

- Støtte systemeier og ivareta helheten: 

 Ha en god dialog, være samarbeidspartner og sparringpartner 

 Gi råd om bruk av IT for å støtte opp under fagprosessene 

 Gi støtte ved innføring av systemer og forvaltning av systemporteføljen 

 Koordinere kommunikasjon og samhandling mellom systemeiere og USIT og 

mellom systemeierne 

 Ansvar for overordnet kvalitetssikring av en helhetlig og kostnadseffektiv 

tilnærming til systemforvaltning, herunder hindre unødvendig 

dobbeltfunksjonalitet. 

 Bidra til størst mulig grad av standardisering (eks. standardiserte 

utvekslingsgrensesnitt, navnestandarder el.) 

- Teknologisk premissgiver: 

 Delta i alle større beslutninger som angår IT-systemer 

 Påse at løsningene samsvarer med overordnet IT-arkitektur, teknologikrav, 

sikkerhet og portefølje mv 

 Bidra til at systemene er stabile, robuste og skalerer i henhold til brukernes 

behov 

- Systemutvikling: 

 Følge opp at integrasjon og helhet i systemporteføljen ivaretas ved 

endringer 

 Delta i spesifikasjonsarbeid 

 Bistå i beskrivelse av prosesser og datamodeller 

 Bidra til utvikling av fellesfunksjoner på tvers av systemene og utvikle  

grensesnitt/integrasjon mellom systemene 

 Ansvar for å etablere og følge opp rutiner for endringshåndtering/-

koordinering 

- Forvaltning: 

 Rammeverk og prosedyrer for drift av administrative IT-tjenester 

 Fellesdata/masterdata for UiO/organisasjonsstruktur 

 Oversikt over autoritative kilder for ulike data  

 Systemmessig regelverk for «fellesprosesser» (prosesser som går utover en 

enkelt prosesseiers ansvarsområde) 
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Systemutvikling:  

- Analysere og forstå bestillers behov 

- Kravspesifisere/fastlegge krav til planlagt system/videreutvikling av systemet 

- Design av løsning 

- Ansvar for at implementering, programmering og tilpasninger utføres i tråd med 

retningslinjene til premissgiver og ihht behovene til systemeier 

- Testing av det som er utviklet (enhetstesting). 

Driftsleverandør: 

- Levere stabil og sikker drift i henhold til avtalt servicenivå. 

- Ansvar for IT-infrastruktur. 

 

5 ETABLERING AV EN SAMLET SYSTEMGRUPPE 

Arbeidsgruppen har definert sin oppgave til å omfatte en utredning om hvorvidt vi mener at dagens 
systemgrupper skal slås sammen eller ikke. Vi har ikke tatt stilling til hvordan sammenslåingen skal 
utføres, fremdriftsplan osv. Dette er en oppgave som må gjennomføres i linjen, og avhenger av 
andre IHR-prosjekter også. 
 

5.1 Forutsetning  

I arbeidsgruppens arbeid har noen forutsetninger for arbeidet kommet opp.  

For det første er det en forutsetning at fellesenheten bestående av regnskapsseksjonen, 

innkjøpsseksjonen og lønningsseksjonen gjennomføres.  

Videre er det en forutsetning at i første omgang omfatter sammenslåingen ikke hele OPA 

systemportefølje, kun lønns- og personalssystemet SAPHR. Resten avhenger av det videre 

arbeidet innenfor IHR. 

Videre er det i modellen lagt opp til en standardisering av supportfunksjonen. I dag er det 

forskjeller i dette ved at systemgruppen i ØPA ikke har 1.linje og 2. linje support. Ved innføring av 

desentral datafangst også for bilagslønn (IHR-bilagslønn) fremtvinger det behovet for en 

standardisering av supportapparatet. Den vedtatte Nærhetsmodellen legger dessuten opp til at 

støttefunksjonen skal være på et lavest mulig effektive nivå. 
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Arbeidsgruppen mener følgende supportmodell bør ligge til grunn for de fleste prosesser: 

 

 

 

5.2 Suksesskriterier 

- Rammer: 

 Tilstrekkelige ressurser og bemanning gir et robust applikasjonsforvaltningsmiljø som 
klarer å rekruttere og beholde høyt kvalifisert nøkkelpersonell. 

 Helhetlige og tydelige rammer, roller, prosedyrer og delegert myndighet 

 Tydelige prioriteringer 

 Kostnadseffektiv organisering av tjenestene med godt sluttbrukerfokus. 

 1./2. linje support ivaretas av superbrukere på enhetene og prosesseier. 
 

- Samhandling og kommunikasjon: 

 Det lages en god samarbeidsavtaler mellom applikasjonsforvalter og systemeier, og 
mellom systemeier og USIT. 

 Tydelig og forutsigbar dialog med sluttbrukerne om forbedringer og forenklinger i 
arbeidsprosesser 
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 Gode kommunikasjonskanaler og tydelige linjer 

 Færrest mulig kommunikasjonsledd (kostnadseffektivitet) 

 Gode rutinebeskrivelser (både innad i systemgruppen og for lokalt nivå) 
 

- Kompetanse: 

 Kunnskap og kompetanse om hverandres behov 

 Tilstrekkelig kompetanse i alle ledd av organisasjonen 

5.3 Gevinster 

- Kostnadseffektivitet 
- Bedre brukerfokus 
- Bedre samhandling sentralt og utvikling av enhetlige driftsrutiner 
- Økt robusthet 
- Reduksjon av transaksjonskostnadene for den transaksjonsbaserte virksomheten 

 
 

6 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

 

Arbeidsgruppen har blitt enige om følgende anbefaling: 

«Det anbefales at applikasjonsforvaltning for ØPAs systemer og OPAs SAP-HR organiseres 
samlet som en funksjon i fellesenheten» 

Dette begrunnes i at det å organisere applikasjonsforvalter nær prosesseier styrker brukerfokuset i 
systemutviklingen. Videre er det gruppas vurdering at en slik enhet for ØPAs systemportefølje 
samt SAP-HR vurderes å være tilstrekkelig robust med hensyn til dimensjonering og kompetanse. 
 
I tillegg har arbeidsgruppen basert sin anbefaling på at man i henhold til veikart for Administrative 
IT-systemer vil starte en prosess for anskaffelse av nytt felles ERP system1 påbegynnes om to til 
tre år. 
 
For OPA sin del vil dette innebære en vesentlig endring av den arbeidsdeling som historisk har 
vært mellom USIT og OPA. En slik overføring av oppgaver som foreslås forutsetter at ressurser for 
å utføre oppgavene også overføres, og at man får tilstrekkelig tid til å bygge den nødvendige 
kompetansen i systemgruppen. 
 

 

 

 

                                                           
1
 ERP (Enterprice Resource Planning) er betegnelsen for programvare som støtter opp om flere av bedriftens 

virksomhetsområder, som produksjon, innkjøp, lønn, økonomi osv. 


