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Felles avtaleforvaltning og individuelt behov  institusjonene som innovasjonskraft 
Den kommende anskaffelsen av nytt saksbehandlingssystem og arkivkjerne for UH-sektoren (BOTT SA) er, slik vi ser 
det, langt mer kompleks enn tilfellet er for P360, langt mer krevende organisatorisk og anslagsvis også vesentlig mer 
kostbar enn tilfellet er for dagens arkivsystem. Dette er en anskaffelse som krever store investeringer og store 
løpende driftskostnader fra samtlige UH-institusjoner. Samtidig vil anskaffelsen med stor sannsynlighet utfordre både 
domenekunnskap (feks dokumentasjonsforvaltning og prosessoptimalisering) og utviklingsmiljøene.    
 
Vi legger også til grunn at de ulike institusjonenes behov og ønsker om individuelle tilpasninger og 
utviklingsmuligheter m.v. er relativt store. Det er gitt at en arkivkjerne primært skal inneholde de samme (lovpålagte) 
data uavhengig av institusjon. Behovet for metadata, gjenbruk og prosesstilnærminger vil imidlertid nødvendigvis 
være forskjellig ved de ulike institusjoner. Dette vil blant annet avhenge av enkeltinstitusjoners ulike ambisjoner og 
ambisjonsnivå, samt individuelle variasjoner i tilgang til ressurser og kompetanse internt. 
 
USN støtter det overordnede målet om at virksomhetene i sektoren bør jobbe mer standardisert, og tror at både 
institusjonene og våre primærbrukere (studentene) vil tjene på større grad av samordning og standardisering der 
dette er mulig. Samtidig stiller vi spørsmål ved om den skisserte avtalemodellen gir tilstrekkelig frihet, 
kompetansetilgang og utviklertilgang fra framtidig leverandør for de institusjoner som ønsker og har 
kapasitet/kompetanse lokalt til å gjennomføre egne utviklingsprosjekter. Avtalemodellen har ingen klar logikk ifht 
inndeling. 
 
Samarbeid og erfaringsdeling i UH-sektoren 
Institusjonene i UH-sektoren har lang og god erfaring med samarbeid og erfaringsdeling, både fasilitert av Unit og 
gjennom egne initiativer. Flere av institusjonene i sektoren har utviklerkompetanse- og ressurser og egne pågående 
digitaliserings- og organisasjonsutviklingsprosjekter, som vil gi resultater som kan komme flere institusjoner til gode. 
Vi mener Units rolle som tilrettelegger for deling og samarbeid vil bli stadig viktigere og derfor bør styrkes, men at 
man bør vurdere hvorvidt modellen hensyntar UH-sektorens handlingsplan med hensyn til brukernær 
innovasjonskraft hos institusjonene og bidrag inn i fellesskapet. 
 
Behov for avklaringer ifht. avtalemodell og forvaltning 
USN vil ved implementering av nytt saksbehandlingssystem og arkivkjerne videreutvikle både domenekompetanse og 
utviklerkompetanse for å kunne ivareta en helhetlig informasjonsforvaltning, som innebærer både innsamling av data 
og gjenfinningsløsninger via selvbetjening for sluttbrukeren. Ved USN er BOTT SA kun en del av et større 
organisasjonsutviklings- og digitaliseringsprosjekt. 
For å lykkes med dette vil det være avgjørende med direkte tilgang til kompetanse og mulighet til kontroll og 
oppfølging av leveranser fra leverandør, uten Unit som mellomledd. Det er samtidig viktig å ha full råderett og 
kontroll på egne data og metoder for gjenbruk av disse, og også hvilke integrasjoner som gjøres og hvordan disse 
etableres. 
 
Avtalemodellen det legges opp til i BOTT SA-anskaffelsen innebærer 5 avtaler, en for hver av BOTT-virksomhetene og 
en felles for de resterende rettighetshaverne og opsjonshaverne i UH-sektoren. En modell vi er kritiske til. USN stiller 
spørsmål ved hvorvidt denne modellen vil svekke vår direkte tilgang til konsulenter, kompetanse og testmiljø hos 
framtidig leverandør og dermed påvirke våre muligheter til å drive nødvendig utvikling lokalt, i hht USNs ambisjoner. 
Dersom disse forutsetningene kun vil være tilstede ved å inngå en egen avtale, ønsker USN å gjøre dette.  
 
Vi imøteser Units tilbakemelding på våre ønsker og betraktninger. 
 
Vennlig hilsen 
 
Johnny Thorsen 
Infrastrukturdirektør Gro Wisting Haugland 
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