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Årsrapportering for SK-AIT finansierte prosjekter for 2021: 
Innføringen av Bookitlab ved UiO 
 

Sammendrag 

Bookitlab er i drift ved UiO og integrert med økonomisystemet. Det gjenstår et arbeid med å få på 
plass langsiktig finansiering av drift utover 2022, dvs. hvordan driftskostnadene skal fordeles på 
leiesteder, ev. institutt og/eller fakultet. Dette arbeidet kan ikke Innføringsprosjektet utføre i 
vakuum, og vi er avhengige av at saken behandles i relevante fora sentralt på UiO.  

Bookitlab er allerede tatt i bruk ved flere leiesteder på Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet, mens andre fakultet og museene først nå i 2022 er i ferd med å komme på banen. 

Styringsgruppen for prosjektet består av: 

• Bjørn Jamtveit, prodekan for forskning, MN 
• Odd Stokke Gabrielsen, Institutt for biovitenskap (MN), og leder av Fagrådet for 

kjernefasiliteter 
• Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering, Medisin 

 

Lenke: https://bookitlab.uio.no/ 

Bakgrunn 

Det vises til SKAIT-søknaden/prosjektbeskrivelsen "Innføringsprosjekt for et bestillings- og 
fakturasystem for forskningsinfrastruktur (Core Facility Management System) - Bookitlab fra 
Prog4Bis" (ePhorte: 2021/4803-0 Anskaffelse av faktura - og bestillingssystem LSM-sak 
30.4.2020). 

Her står det bl.a.: 

Innføringsprosjektet det søkes om SKAIT-midler til skal sikre en vellykket 
implementering av Booktilab. Det er behov for at Bookitlab integreres godt med 1) 
UiOs økonomisystem og -funksjoner, 2) UiOs aktuelle IT-systemer og -funksjoner 
(FEIDE) og 3) UiOs aktuelle leiesteder for forskningsinfrastruktur som skal koble 
seg på og benytte systemet. Systemet vil kreve en koordinator som har kontakt 
med Prog4Biz som er leverandør av systemet Booktilab, som har kontakt med UiB 
og NTNU og som har oversikt og kontroll over UiOs forpliktelser i samsvar med 
finansieringsmodellen mellom UiO, UiB og NTNU opp mot Prog4Biz. 

https://bookitlab.uio.no/
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Aktuelle enheter ved UiO som må involveres med ressurser i implementeringsfase 
og påfølgende driftsfase er avdelingene ADS og USIT i LOS, ressurser på fakultets- 
og instituttnivå samt ressurser ved forskningsinfrastrukturene som skal koble seg 
på.. Det må avklares hvilke enhet som skal ha systemansvar for Bookitlab i 
driftsfase, ved UiB er dette økonomiavdelingen og ved NTNU IT-avdelingen. Det 
søkes om midler til en koordinator for innføringsfasen og for å sikre en vellykket 
innføring av Bookitlab med og ved de aktuelle enhetene som beskrevet over, og for 
de initielle påkoblingskostandene til Prog4Biz. 

Status fremdrift og leveranser - endring siden forrige rapportering med fokus på: tid, kost og 
kvalitet 

Innføringen av BookitLab som felles bestillings- og fakturasystem for leiesteder, kjernefasiliteter og 
laboratorietjenester ved UiO kom i gang i mars 2021. Det første møtet i prosjektgruppen ble avholdt 
2. juni, og siden den gang har det blitt avholdt ukentlige prosjektmøter. Prosjektet har videre hatt 
ukentlige møter med UiB, NTNU og Prog4Biz (P4B) om utbedring og videreutvikling av systemet. 

Feide-pålogging og integrasjonen med økonomisystemet det vises til i søknaden referert til ovenfor, 
dvs. 1) og 2), er på plass. MN har tatt systemet i bruk, det samme har NCMM på medisin, men 
ellers har det gått litt trått med å få andre fakultet/museum til å prioritere innføringen av systemet, 
bl.a. på grunn av arbeidsbelastningen på økonomimedarbeiderne ved de ulike enhetene. 
Innføringsprosjektet er p.t. i dialog med flere leiesteder på Medisinsk fakultet og Kulturhistorisk 
museum, og håper disse enhetene har anledning til å implementere systemet på utvalgte leiesteder i 
1. tertial 2022.  

Se ellers prosjektsidene: https://www.usit.uio.no/prosjekter/bookitlab/. 
 

Prosjektperiode - oppstartsdato og forventet ferdigstilt 

Som sagt kom prosjektet i gang i mars 2021. De første månedene gikk med til å avklare om UiO, på 
lik linje med UiB og NTNU, kunne ta i bruk skyversjonen av systemet, men det ble det ikke 
anledning til, og UiO (USIT) måtte derfor sette opp egne servere og databaser, og drifter nå 
systemet lokalt i samarbeid med P4B. Dette medfører en ekstrakostnad i form av midler til drift av 
teknisk infrastruktur og tekniker på USIT. 

I søknaden referert til ovenfor står det at Innføringsprosjektet er ferdigstilt når: "Systemansvar for 
Bookitlab i driftsfase er avklart (ansv. univ.dir.) og Tilstrekkelige ressurser på fakultets-
/museumsnivå er avsatt for velfungerende driftsfase (ansv. enhetene)." Innføringsprosjektet har tatt 
opp saken om drift med styringsgruppen for prosjektet og Forskningsinfrastrukturutvalget, men har 
ikke (foreløpig) fått noen tilbakemeldinger på hvordan man ser for seg den videre finansieringen av 

https://www.usit.uio.no/prosjekter/bookitlab/
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driften systemet ved UiO. Innføringsprosjektet er derfor litt i det blå om når forventet ferdigstillelse 
er, men hvis de nødvendige avklaringene kommer i løpet av 1. halvår, kan Innføringsprosjektet 
avsluttes i løpet av 2022. 

Status økonomi 

SKAIT fikk i 2020 bevilget tre millioner kroner over to år til innføringsprosjektet (se tabellen 
nedenfor – hentet fra "Søknad SKAIT-midler CFMS 2020 15102020.pdf", side 8-9). 

 
Budsjettpost År 2021 År 2022 
Prosjektutgifter eksterne 

Til Prog4Biz for Bookitlab 
- Nivåavgift nivå 1 (avtalt beløp) 
- Nivåavgift nivå 2 (1/3 av samlet beløp) 
- Årsavgift nivå 3 (1/3 av årsavgift) 
- Gapanalyse 
Totalt 

 
- Nivåavgift nivå 4 (avh. av nivå, estimert 4) 
- Årsavgift 
Totalt 

 
 

136.352 kr 
136.683 kr 
151.772 kr 
60 223 kr 

485.030 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 

30355 kr 
197308 kr 
227 663 kr 

Prosjektutgifter interne (ressursbruk personell) 

- Seniorrådgiver ltr 68-72 (koordinator) (lønn inkl. 
personale kostnader) 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

Drift 

- Kompetanseheving internt og eksternt 
- Utvikling/nødvendige tilpasninger 

 

15 000 

 

370 000 

Totalt 1,500 000 1. 500 000 

Tabell 1. Søknad om midler til innføringen av Bookitlab ved UiO 

Dette budsjettet tok ikke høyde for utfordringene vi fikk med GDPR og Schrems II-dommen, som 
gjorde at vi måtte installere systemet på egne maskiner og drifte disse maskinene på USIT. P4B har 
signalisert at de vil kreve en noe forhøyet lisensavgift, hvis UiO fortsetter å drifte systemet på egne 
servere i motsetning til UiBs og NTNUs instanser, som går i en (Amazon Web Services (AWS)) 
skyløsning. IT-juristene har igjen til vurdering om AWS nå etterlever kravene til GDPR etter at 
Amazon har kommet med nye tillegg til sine standardkontrakter vedrørende skylagring. 
 
UiB og NTNU utarbeidet i sin tid en GAP-analyse basert på kravspesifikasjonen som lå til grunn 
for anbudsutlysningen og BookitLab. P4B har siden anskaffelsen jobbet med å implementere de 
manglene som ble avdekket i GAP-analysen. 
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Som det ble redegjort for i "Søknad SKAIT-midler_CFMS_2020_15102020", skyldte UiO til 
sammen ca. 485.000,- kr. for arbeidet med GAP-analysen og diverse oppstartskostnader de to andre 
universitetene har hatt. UiO har betalt ned mesteparten av denne gjelden, og det står igjen ca. kr. 
152 000 som UiO skylder UiB.  

Prosjektkoordinatoren for prosjektet (se tabellen over) kom på plass i juni, men jobbet kun 50% i 
prosjektet fram til 31. oktober. pga. forpliktelser UB og USIT hadde i forbindelse med eksterne, 
nordiske prosjekter. Undertegnede har fungert som prosjektleder-/koordinator og systemeier siden 
oppstarten i mars. I tillegg er en tekniker på USIT tilknyttet prosjektet med ansvar for oppsett og 
drift av systemet. Prosjektet har så langt ikke betalt noen form for frikjøp av personer (ved f.eks. 
MN) som har gjort en ekstrainnsats i prosjektet med utarbeiding av veiledninger, uttesting av 
systemet, deltakelse på møter og opplæring med Prog4Biz. Det synes å ligge noe mer midler til 
dette i 2022 (se punktet "Kompetanseheving internt og eksternt" i tabellen). 
 
Regnskapet for 2021 viser et lite underforbruk. UiO har betalt ned på gjelden til UiB og NTNU ved 
å betale deres andel av lisenskostnaden for i år og overgangen fra "tier" 5 til 6 (nivåavgiften). 

Bookitlab 2021 NOK Kommentar 

Basisdrift (servere og databaser) 115 000,00 Faste utgifter 
Oppsett av servere og databaser 56 400,00 Timer 
"Set-up fee" 136 352,00 

 

Overgang fra "Tier 5-6" / Nivåavgift 106 242,00 UiO+UiB+NTNU 
Lisens 133 109,00 UiO+UiB 
Prosjektkoordinator/-leder (mars-
desember) 

881 250,00 
 

Totalt 1 428 353,00 
 

Tabell 2. Regnskap for 2021 
 
Som nevnt blir en viktig oppgave i 2022 å sikre økonomien utover 2022, og se på hvordan og hvor 
mye hvert leiested skal betale for drift og vedlikehold. Ved NTNU har man lagt seg på en policy 
hvor hvert leiested faktureres basert på lab-størrelse / antall m2 lab. Men NTNU har per i dag mange 
flere leiesteder/lab'er/kjernefasiliteter registrert i BookitLab enn UiO har. Dette betyr at 
nivåavgiften (se tabellen) er høyere for NTNU enn for UiO og UiB (enn så lenge).  
 
Midlene satt av til Innføringsprosjektet i 2022 vil gå med til en fulltidsansatt prosjektkoordinator, 
drift av systemet lokalt på USIT, lisenskostnader, nedbetaling av gjeld til UiB, kompetanseheving 
på enhetene og ev. en ekstrakostnad til P4B, i og med at Bookitlab ved UiO ikke driftes i skyen med 
de stordriftsfordeler det innebærer. 
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Status på prosjektets betydning for forvaltning 
Prosjektet vil kunne få stor betydning for forvaltningen av leiesteder (kjernefasiliteter) på UiO, ved 
at man får en felles forvaltning av tilgangen til laboratorier, instrument og lab-tjenester, og en 
standardisert måte å bestille denne typen tjenester på. Systemet gir videre en god oversikt over 
mengde bruk/antall brukere, både interne og eksterne, og inntjening ved leiestedene. Integrasjonen 
med økonomisystemet sikrer dessuten en automatisert flyt av midler brukt på laboratorie-tjenester i 
bl.a. bidragsprosjekter. 
 
Status på plan for arbeidet på gevinster 
Gevinstrealiseringen er tett knyttet til antall leiesteder som tar systemet i bruk. Jo flere leiesteder 
som går over til Bookitlab, jo større blir gevinsten. I den forbindelse, og når man introduserer 
systemet på et leiested/en lab, er det viktig å vektlegge fordelene ved å ta systemet i bruk, ikke 
minst gode integrasjoner mellom Bookitlab og Unit4 og rapporteringen systemet gir muligheter for. 
 
Status på prosjektets risikovurdering - med konsekvenser 
Det er per i dag ingenting som tyder på at Innføringsprosjektet ikke når sine mål, men det ligger en 
liten risiko i at hvis ikke flere leiesteder tar systemet i bruk i løpet av året, vil finansieringen av 
videre drift falle på få leiesteder/institutt/fakultet. 
 
Når det gjelder IT-risikovurderingene, vises det til ROS-analysen av systemet og den reduserte 
risikoen ved at UiO har gått for en "on-prem"-installasjon og drift av systemet. 
 
Jarle Ebeling 
DS/ITF/USIT 
 


