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Status for innføringen 
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 vi avholdt ukentlige møter. Prosjektleder har videre hatt ukentlige 
møter med UiB, NTNU og Prog4Biz (P4B) om utbedring og videreutvikling av systemet (se også 
tidligere statusrapporter). 

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. 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. Les mer om ressursbruk og økonomien i prosjektet nedenfor. 

BookitLab-løsningen ble satt i produksjon 29. september og per i dag er det satt opp fem 
leiesteder/kjernefasiliteter (ikke alle har åpnet for bestillinger ennå): 

• 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) 

 
Institutter på MatNat er som listen viser, kommet lengst i å ta systemet i bruk. Kulturhistorisk 
museum har utfordringer med å få avsatt nok tid og ressurser til å sette seg godt nok inn i 
økonomihåndteringen i systemet, men tar sikte på å komme i gang i mars 2022. Naturhistorisk 
museum og andre fakultet/institutt har foreløpig ikke vist noen større interesse for å ta systemet i 
bruk i overskuelig framtid. Det tas sikte på å gjøre et framstøt mot Det medisinske fakultet rett over 
nyttår, men før den tid hadde det vært bra hvis integrasjonene mellom BookitLab og 
Unit4/økonomisystemet kunne være på plass. 
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Integrasjonen mellom BookitLab og Unit4/økonomisystemet 
Dessverre har uttestingen av denne integrasjonen blitt utsatt til januar 2022. Dette skyldes dels, slik 
vi har forstått det, prioriteringer og ressurssituasjonen i BOTT-ØL-IPAS (UiT skal ta DFØ-systemet 
i bruk 1.1.2022), og det faktum at UiB ennå ikke har kommet i produksjon med sin integrasjon mot 
BookitLab. Det er viktig at integrasjonsutviklerne og P4B får konsentrert seg om å få UiB i 
produksjon (UiB ligger litt lenger fram i løypa enn UiO) i 2021.  

Integrasjonsarbeidet/Dataflyten mellom BookitLab og Unit4 er delt inn i K1, K2, K4 og K5, hvor 
K1, hente prosjektinformasjon om (del)prosjekt i Unit4 inn i BookitLab, er testet og på plass, mens 
K2, oppdatere prosjektinfo i BookitLab automatisk en gang i døgnet, K4, sende 
betalingsinfo/faktura fra BookitLab til Unit4, og K5, automatisk bekreftelse fra Unit4 til BookitLab 
om at fakturaen er mottatt, ikke er testet/på plass. Dataflytene/Integrasjonene K6 og K7, som 
omhandler fakturering av eksterne kunder, er også på trappene, men vil komme noe seinere i 2022. 

Nasjonalt brukerforum 
Vi har fått opprettet et (BOT-)brukerforum, slik at de tre institusjonene kan utveksle erfaringer med 
bruk av systemet, og bl.a. se på harmonisering av prising av utstyr og tjenester. Brukerforumet er 
også en naturlig høringsinstans for ønsker om endringer og forbedringer av systemet. UiOs 
medlemmer i forumet kommer (foreløpig) fra MatNat og USIT, og første møte er i januar 2022. 
 
Ressursbruk og økonomien i innføringsprosjektet 
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", 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 
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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 USIT. 
Driftsavdelingen ved USIT har brukt 76 timer på selve installasjonen. Årlig drift er beregnet til 
137 000 kr i 2022. 
 
P4B har også signalisert at de vil kreve en noe forhøyet årsavgift, 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.1 
 
Prosjektkoordinatoren for prosjektet (se tabellen) 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. Prosjektet har så langt ikke betalt noen form for frikjøp av de personene 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). 
 
En viktig oppgave det neste året blir 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). Et spørsmål til styringsgruppen 
blir i hvilke fora ved UiO dette siste punktet bør diskuteres? 
 
Ta kontakt, hvis det er noe dere ønsker å diskutere eller om dere har spørsmål. 
 
Vennlig hilsen 
Jarle Ebeling 
DS/ITF/USIT 
 

                                                           
1 https://aws.amazon.com/blogs/security/new-standard-contractual-clauses-now-part-of-the-aws-gdpr-data-
processing-addendum-for-customers/ 


