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Generelt 
Våren 2012 ble det gjennomført et forprosjekt som skisserte en løsning. Ut fra denne ble det laget 

kostnadsoverslag som ble brukt som grunnlag for søknad om midler i 2012.  

I oktober 2012 ble prosjektleder engasjert og en prosjektgruppe ble etablert på USIT. Arbeidet med å 

designe løsningen startet så i november 2012 og gikk omtrent ut første kvartal 2013. Så startet 

arbeidet med alle tekniske spesifikasjoner, og det ble etablert et samarbeid med Solid Group som 

skulle utvikle deler av løsningen i SAP. 

Status 
Utviklingen (koding/programmering) startet i mai 2013 og gikk utover hele høsten. I november var 

det som etter hvert ble kalt fase 1 ferdig. Dette er da løsning for registrering av personopplysninger 

og kontrakt. Pilot ble startet, men denne ble stoppet etter noen uker pga feil. Dette til tross for en 

omfattende testperiode. 

Fase 2, som er godkjenning av timer og elektronisk arbeidsflyt frem til utbetaling, gikk delvis parallelt 

med fase 1 og var ferdig testet ved utgangen av året. Denne ble satt i produksjons i januar 2014. Pilot 

ble så startet opp igjen.  

Plan for fase 3 er laget,  løsningen er designet og spesifisert, og utvikling ble påbegynt, men dette 

arbeidet er nå stoppet av universitetsdirektøren. 

Kostnader og timebruk 
Utviklingen av fase 1 og 2 har vært mer omfattende enn estimert, det gjelder både arbeidet som er 

utført av USIT og vår eksterne leverandør Solid Group. Under følger oversikt over kostnader og 

porteføljemider hittill. 

  USIT Ekstern leverandør  

 Timer Beløp Timer Beløp Sum 

Søkte midler 2012  1 332 500,00  
 

1 426 400,00 2 758 900,00 

Søkte midler 2013  661 360,00  
 

1 933 100,00 2 594 460,00 

Forbruk 2012 368 209 760,00  
 

0,00 209 760,00 

Forbruk 2013 3133 1 785 810,00  2 766,50 4 425 562,50 6 211 372,50 

Saldo  -1 710,00   -1 066 062,50  -1 067 772,50 

 

Alle beløp fra ekstern leverandør er inklusive mva. 

 


