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Status for innføringsprosjektet 

BookitLab-løsningen ble satt i produksjon ved UiO den 29. september, og per i dag er det satt opp 
fem leiesteder/kjernefasiliteter: 

• IBV – Oslo NorMic Imaging Platform (Inst. for biovitenskap) 
• IG – Goldschmidt (Inst. for geofag) 
• KI – Mass Spectrometry Laboratory (Kjemisk inst.) 
• KI – Scanning Electron Microscope Laboratory (Electrochemistry) (Kjemisk inst.) 
• NCMM – Chemical Biology Platform (Norsk senter for molekylærmedisin, Medisin) 

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har nedsatt ressurser tilsvarende ca. en stilling for å 
innføre systemet på alle leiesteder på fakultetet som ønsker det. 

Andre fakultet/institutt på UiO har ikke kommet så gått i gang som MatNat, men 
innføringsprosjektet er i dialog med Fakultet for medisin og museene. Grunnene til at BookitLab 
ikke er tatt i bruk ved andre enheter er forskjellige, men forsinkelsen av integrasjonen med 
økonomisystemet er én årsak. 

Finansiering 2021-2022 

SK-AIT, tidl. SKAIT, bevilget i 2020 tre millioner kroner over to år til innføringsprosjektet (se 
tabellen nedenfor – hentet fra "Søknad SKAIT-midler CFMS 2020 15102020.pdf. ePhorte: 
2021/4803-0 Anskaffelse av faktura - og bestillingssystem LSM-sak 30.4.2020", side 8-9). 
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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 

 

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 UiO/USIT.  
 
UiB og NTNU utarbeidet i sin tid en GAP-analyse basert på kravspesifikasjonen som lå til grunn 
for anbudsutlysningen og BookitLab. Leverandøren/Prog4Biz har siden anskaffelsen jobbet med å 
implementere de manglene som ble avdekket i GAP-analysen. Som det ble redegjort for i "Søknad 
SKAIT-midler_CFMS_2020_15102020", skylder UiO til sammen ca. 485.000,- kr. for arbeidet med 
GAP-analysen og diverse oppstartskostnader de to andre universitetene har hatt. UiO har begynt å 
betale ned denne gjelden.  

Finansiering 2023 

En viktig oppgave neste år blir å sikre økonomien utover 2022, og se på hvordan og hvor mye hvert 
leiested (fakultet?, institutt?) 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 mye høyere for NTNU enn for UiO og UiB (enn så lenge). 
Nivåavgiften, vi har nådd Tier 6 i 2022, er på NOK 956 186,-. Nivåene og de relaterte 
lisensavgiftene er å finne i kontrakten med Porg4Biz. 
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