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1. BAKGRUNN 

I dag har om lag 15 % av norske kandidater som avlegger en grad ved norske universiteter gjennomført et 
utvekslingsopphold som en del av graden sin. Tallene har også tendert til å stagnere eller til og med sunket 
noe de siste årene. De politiske målsettingene fra både EU og KD er at andelen skal øke betraktelig 
framover; målet er 20 % innen 2020, og 50 % på sikt. De fleste utdanningsinstitusjonene har selv 
inkorporert disse målene i egne strategier, og enkelte setter seg enda mer ambisiøse mål. Det er uansett et 
godt stykke igjen til vi når målene, og tiltak må iverksettes dersom de skal nås. 
 

• Kvalitetsmeldingen1 legger opp til at 20 % av studenter som avlegger en grad i Norge skal ha 
vært på utveksling. 

• Kunnskapsdepartementet har vedtatt en nasjonal handlingsplan for økt deltagelse i Erasmus+2, 
hvor det forventes at norske utdanningsinstitusjoner i større grad benytter seg av 
finansieringstiltakene i programmet, inkludert at de sender flere studenter og ansatte på 
utveksling.  

• Det er mer detaljerte krav til utvekslingsavtalers faglige forankring og tilknytning til 
studieprogrammer i tilsynsforskriften3.  

• Unit er partner i prosjektet Eramsus Without Papers 2.04. Gjennom dette prosjektet har vi 
bundet oss til å tilrettelegge for at norske institusjoner som bruker FS skal kunne koble seg på 
nettverket for utveksling av strukturerte data om studentutveksling. Prosjektet løper fram til 
2020. Unit har vært ansvarlig for datamodellering innenfor EWP, samt for definisjoner av 
API’er.  

• En rekke norske utdanningsinstitusjoner har satt seg ambisiøse mål for internasjonalisering og 
studentutveksling, som kommer til uttrykk gjennom strategier og handlingsplaner. Under 
finnes et lite utvalg av institusjonenes må fra strategier og handlingsplaner:  

o UiB: mål i handlingsplan for internasjonalisering om at minst 40 % studentene som 
avlegger en grad ved UiB ha hatt et utvekslingsopphold i utlandet som del av 
gradsutdanningen5. 

o NTNU: Internasjonalisering er ett av innsatsområdene i NTNU sin strategi for 2018-
20206, og et mål er å øke andelen gradsstudenter som tar et studieopphold ved et 
utenlandsk lærested.  

o OsloMet: OsloMet har siden 2016 gjennomført et internasjonaliseringsprosjekt, hvor 
økt studentutveksling er ett av delprosjektene. I den nye strategien som varer til 2024 
skal OsloMet ha et tydelig internasjonalt preg, som blant annet oppnås gjennom å 
legge bedre til rette for inn- og utveksling av studenter7.  

o Høgskolen i Volda: Høgskulen i Volda har som mål i sin overordene strategiplan (2017-
2020)8 å være blant de beste på studentutveksling. Dette skal de blant annet gjøre 

                                                             
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf   
2 https://www.siu.no/publikasjoner/Alle-publikasjoner/nasjonal-handlingsplan-for-norsk-deltakelse-i-utdanningsdelen-av-erasmus  
3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137#KAPITTEL_2, §2-2 (7) og (8). 
4 https://www.erasmuswithoutpaper.eu/about-us  
5 https://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering-2016-2022#a-innsatsomr-de-uib-i-verden  
6 https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=990c7ff0-15ed-403e-b471-22c9406235a7&groupId=314472  
7 https://tilsatt.hioa.no/strategi2024  
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 https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Strategiplan%20for%20H%C3%B8gskulen%20i%20Volda%202017%202020_revidert%2008.03.2018.pdf   

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://www.siu.no/publikasjoner/Alle-publikasjoner/nasjonal-handlingsplan-for-norsk-deltakelse-i-utdanningsdelen-av-erasmus
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137#KAPITTEL_2
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/about-us
https://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering-2016-2022#a-innsatsomr-de-uib-i-verden
https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=990c7ff0-15ed-403e-b471-22c9406235a7&groupId=314472
https://tilsatt.hioa.no/strategi2024
https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Strategiplan%20for%20H%C3%B8gskulen%20i%20Volda%202017%202020_revidert%2008.03.2018.pdf
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gjennom å benytte Erasmus+ til å øke studentutvekslingen.  I handlingsplanen for 
internasjonalisering er målet 30% studentutveksling innen 20209.   

o Nord universitet: Nord universitet har som mål i sin strategi fram mot 2020 å øke 
internasjonaliseringen, blant annet ved å tilrettelegge for økt internasjonal mobilitet i 
alle gradsstudier10. 

Unit foreslår at det arbeides med å digitalisere arbeidsprosesser for studentutveksling; både interne 
arbeidsprosesser og prosesser som omfatter utenlandske partneruniversiteter. Før en kan arbeide med 
konkrete digitale løsninger bør en kjøre et prosjekt for å kartlegge alle arbeidsprosesser og standardisere 
dem. Et prosjekt bør utrede aktuelle konsepter for digital løsning, og for å kunne realisere en digital prosess 
er det viktig med et godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.  

2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 
Administrasjon av utveksling er preget av mye manuelt arbeid. Store mengder papirer og registreringer av 
samme de opplysningene registreres i mange systemer. Arbeidsprosessene er også preget av at mange er 
involvert i deler av prosessene. Informasjonsflyten mellom studenten og egen institusjon, samt internt på 
egen institusjon og mellom egen institusjon og partnerland oppleves som ukoordinert og fører til en del 
frem og tilbake. Institusjonene melder derfor at de har behov for å forbedre arbeidsprosessene og at de 
trenger verktøy som bedre støtter opp om de prosessene som eventuelt må forbli fragmenterte. De 
trenger også verktøy som skjermer studenten fra denne fragmenteringen, som av studenter oppleves som 
svært forvirrende og som skaper usikkerhet11. 

Erasmus+ og Nordplus dikteres av relativt strenge og detaljerte krav til rutiner og dokumentasjon for 
gjennomføring av utvekslingsprosjekter. Dette legger mange føringer på hvordan institusjonene kan 
arbeide med studentutveksling. Institusjonene trenger å kunne bruke mer tid på å tilrettelegge bedre for 
utveksling i sine studieprogrammer12. Dette både for å sikre bedre faglig forankring av utvekslingsopphold 
og for å skape tydelige forventninger til studenten om at utveksling er normen13. Disse tiltakene er det 
forventet at institusjonene gjennomfører, jf. krav til utvekslingsavtaler i ny studietilsynsforskrift. For å 
kunne gjøre dette, vil det å effektivisere administrative arbeidsprosesser kunne frigjøre tid til dette 
kvalitative arbeidet. Institusjonene trenger å frigjøre tid til oppfølging, veiledning og informasjonsarbeid 
rettet mot studentene for å gi de den hjelpen og motivasjonen de trenger for å velge å reise ut.  

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 
Unit ønsker å bidra til å digitalisere arbeidsprosesser for studentutveksling; både interne arbeidsprosesser 
og prosesser som omfatter utenlandske partneruniversiteter. For å kunne gjøre dette er det viktig at 
arbeidsprosesser standardiseres på tvers av utdanningsinstitusjoner, for å optimalisere arbeidsmåter og 
sikre at beste praksis blir utført på alle institusjoner. Det vil gi bedre kvalitet i arbeidsprosessene og bedre 

                                                             
9

 https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Handlingsplan%20for%20internasjonalisering%202018_2020_endeleg%20versjon .pdf  
10 https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/tall-og-fakta/Documents/Nord-universitet-Strategi-2020.pdf  
11 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/fire-perspektiver-paa-utveksling/studenten 
12 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/organisering-og-tilrettelegging 
13 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/motivere-studenter-til-aa-reise-ut 

https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Handlingsplan%20for%20internasjonalisering%202018_2020_endeleg%20versjon.pdf
https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/tall-og-fakta/Documents/Nord-universitet-Strategi-2020.pdf
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/fire-perspektiver-paa-utveksling/studenten
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/organisering-og-tilrettelegging
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/motivere-studenter-til-aa-reise-ut
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oversikt over relevante data og opplysninger som trengs for å utføre arbeidsoppgavene. Når data og 
opplysninger utveksles digitalt er kvaliteten og validiteten på dataene sikrere. Ved en digitalisering av 
studentutveksling vil ressurser bli frigjort fra administrative arbeidsprosesser slik at det frigjøres tid til å 
følge opp studentene kvalitativt. Forenklede prosesser for utveksling av essensielle data vil også kunne gi 
bedre samarbeid med internasjonale partnerinstitusjoner.  

Før en kan arbeide med konkrete digitale løsninger bør en kjøre et prosjekt for å kartlegge alle 
arbeidsprosesser og standardisere dem. Prosjektet bør utrede aktuelle konsepter for digitale løsninger. 
 
Oppsummert skal konseptfasen avklare hvorvidt det er mulig, og evt. planlegge for, å oppnå følgende 
gevinster gjennom et prosjekt: 

• Flere studenter i studentutvekslingsprogrammer og mobilitetsordninger 

• Redusert antall helmanuelle og papirbaserte arbeidsoppgaver knyttet til studentutveksling. 

• Mer effektive arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling 

• Frigjorte ressurser ved å forenkle og effektivisere administrative arbeidsprosesser. 

• Bedre kvalitet på informasjonen og opplysningene som utveksles i forbindelse med 
studentutveksling  

• Bedre oversikt over relevant informasjon fra partnerinstitusjoner; institusjonsinformasjon, 
emneinformasjon, nominasjons- og opptaksrutiner, læringsavtaler, utvekslingsperiodens 
varighet, oppnådde resultater.  

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 
Konseptfasen bør ta sikte på å kartlegge andre pågående prosjekter på området. Erfaringer og innsikter på 
området kan hentes fra bl.a.:  

• Erasmus Without Papers 2.014. 

• Oppfølging/viderføring av EMREX15. 

• Oppfølgingen/videreføringen av Diku sitt utmobilitetsprosjekt 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 
Samarbeid med andre virksomheter er aktuelt, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt samarbeid 
vil være en forutsetning for å lykkes, siden studentmobilitet over landegrenser krever at institusjoner og 
organisasjoner i ulike land går sammen for å finne fram til felles måter å løse felles utfordringer. Vi kan 
derfor ikke kun løse utfordringene våre i en nasjonal kontekst. Vi må forholde oss til hvordan 
organisasjoner i andre land håndterer de samme prosessene. Potensielle samarbeidspartnere er derfor 
både enkeltorganisasjoner, konsortier, nettverk og større internasjonale organisasjoner som for eksempel 
Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.  
 

                                                             
14 https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp20 
15 http://www.emrex.eu/  

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp20
http://www.emrex.eu/
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Aktuelle samarbeidspartnere er bl.a.:  

Nasjonalt 

• Et tett samarbeid med universiteter og høgskoler 

• Diku 

• NOKUT 

• Utdanningsdirektoratet, for eventuell overføringsverdi til utveksling i grunnutdanning og fagskole 

Internasjonalt 

• Andre partnere i Erasmus Without Papers-prosjektet 

• Andre leverandører av nasjonale systemer og tjenester til høyere utdanning som opplever 
tilsvarende behov hos sine brukere: 

o Eks. Ladok og UHR i Sverige 

• Andre internasjonale prosjekter 

I tillegg til at direkte samarbeid med andre virksomheter er aktuelt og nødvendig, vil det også være nyttig å 
se til andre organisasjoner og nettverk for inspirasjon og benchmarking.  

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 
Det kan være aktuelt å gjøre anskaffelser for å gjennomføre deler av prosjektet. Per i dag kjenner vi til to 
leverandører av systemer som støtter arbeidsprosessene knyttet til studentutveksling; Mobility Online16 og 
MoveOn17. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 
En rekke rammevilkår og føringer relatert til IT vil gjøre seg gjeldende for dette eventuelle prosjektet, og 
disse er å finne i følgende føringsskriv og strategidokumenter:  

• Digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Difis overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor 

• Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 

• IKT-strategien for administrative tjenester, utarbeidet av UNINETT 

• Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 

• Organisasjonens interne styringsdokumenter 

Disse ulike dokumentene har ulikt fokus og detaljnivå. Likevel er det noen tema som går igjen gjennom 
samtlige. Disse er som følger:  

• Sett brukeren i sentrum. 

• Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. Prototyping og utprøving foran utredning. Bruk 
tverrfaglige team i størst mulig grad. 

                                                             
16 https://www.sop-at.com/en/products/mobility_online/  
17 http://www.qs-unisolution.com/moveon/  

https://www.sop-at.com/en/products/mobility_online/
http://www.qs-unisolution.com/moveon/
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• Data lagres kun én gang og skal gjøres tilgjengelige for gjenbruk, bl.a. gjennom gjenbruk av 

eksisterende løsninger og integrasjoner mellom systemer. 

• Bygg inn sikkerhet og personvern i løsningene. 

• Sikre kontroll på tilgang til data og ressurser. 

• Sky først: Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester 
gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør offentlig sektor velge slike 
tjenester. 

• Offentlig sektor skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer 
effektivt 

3.5. Virksomhetsarkitektur 
Unit skal bidra til standardisering og effektivisering innen høyere utdanning, og digitalisering av 
studentutveksling skal bidra til å få en standardisert måte å arbeide med studentutveksling på ved norske 
utdanningsinstitusjoner. Slik bidrar dette arbeidet til en utvikling av virksomhetsarkitekturen ved 
institusjonene.  
 
Behov og erfaringer en eventuell konseptfase kan hente informasjon fra og bygge videre på, i tillegg til det 
som allerede er nevnt over: 

• Kartlegging av dagens arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling ved institusjonene 
representert i FS-ekspertgruppe for studentutveksling (gjennomføres vinteren 2019/-20). 

• Rapporter og funn fra Diku sitt utmobilitetsprosjekt18. 

• Rapporter og funn fra EWP 1.0-prosjektet19. 

• Erfaringer fra VID og BI med bruk av MoveOn og Mobility Online som arbeidsprosessverktøy for 
studentutveksling. 

• Erfaringer fra NTNU med deres egenutviklede system for administrasjon av studentutveksling. 

• Funn og behovsanalyser gjennomført av enkelte utdanningsinstitusjoner i deres arbeid med 
studentutveksling, eks. UiS, UiB, UiO, OsloMet. 

4. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

4.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 
 
Eier: Unit ved avdelingsdirektør for utdanningstjenester  
 

Prosessleder: En ressurs i Seksjon for studieadministrative tjenester, Unit, er prosessleder for arbeidet. 
Prosessleder sørger for fremdrift gjennom utarbeidelsen av delleveranser. Prosessleder planlegger 
aktiviteter for gjennomføring av arbeidet og involverer bidragsytere etter behov.  
 

                                                             
18 https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/slik-oeker-du-andelen-studenter-som-drar-paa-utveksling  
19 https://www.erasmuswithoutpaper.eu/download  

https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/hvordan-lykkes-med-utveksling/slik-oeker-du-andelen-studenter-som-drar-paa-utveksling
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/download
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En faggruppe fra UH-sektoren bestående av ressurser fra både store, mellomstore og små 
institusjoner. Denne gruppen bidrar til gjennomføring av arbeidet på grunnlag av planlagte aktiviteter og 
involvering.  
 

Rolle  Navn  Antatt ressursbruk  

Eier  Ann Elisabeth Wedø, Unit  10 timer ved oppstart og avslutning, samt 2 timer 
ved hver milepæl 
  

Prosessleder  Må avklares, Unit  5 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

Fagressurser fra 5-6 
institusjoner  

Må avklares 2 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

Fagressurser fra Diku  Eilin Sandsmark, Diku 2 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

FS-ekspertgruppe for 
studentutveksling 

 1 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

IT løsningsarkitekt  Geir Vangen, Unit  
Matja Puzar, Unit 

1 timer pr uke i konseptfasen (gj.sn.) 
1 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.) 

Andre  Fagdirektør utdanningstjenester, 
Arve Olaussen, Unit  
 
 
 
Seksjonssjef Jørgen Ofstad 

1 timer pr. uke i konseptfasen (gj.sn.), inkludert 
forankring og involvering av fagutvalg for 
undervisning, samt ledere ved universiteter og 
høgskoler.  
 
Forankring og veiledning, 1 time per uke 

 

4.1. Interessenter i konseptfasen 

Brukergrupper og interessenter som må involveres i konseptfasen: 

• Universiteter og høgskoler 
o Studenter 
o Studieveiledere og internasjonale koordinatorer 
o Ledelse  
o Internasjonale kontorer og enheter 

• Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata 

• NOKUT 

• Kunnskapsdepartementet 

• Potensielle internasjonale samarbeidspartnere 

 

4.2. Resultater fra konseptfasen 

Konseptfasen skal levere Prosjektforslag til oppstart av planfase for utvalgte større tiltak og prosjektplan 
(fremlegges til beslutning i B2), inkludert følgende produkter/dokumenter: 

• Med utgangspunkt i prosesskart for hvordan arbeidsprosessene knyttet til studentutveksling skal se 
ut i framtiden; analyse av behovene 

• Alternative konsepter: presentasjon og vurdering av ulike alternativer for å dekke behovene 
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• Kost/nytte vurdering av alternativene inkl 0-alternativet  

• Oversikt over mulige gevinster 

• Risikobetraktning av løsninger og gjennomføringsstrategier  

• Forutsetninger for vellykket gjennomføring  

• Prosjektforslag med prosjektbegrunnelse 

 

4.3. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 
Konseptfasen vil løpe fra september 2019 til medio september 2020, med følgende aktiviteter: 

o Ferdigstille kartlegging av dagens arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling. 
▪ Frist: desember 2019. 

o Utarbeide et prosesskart for hvordan arbeidsprosessene knyttet til studentutveksling skal 
se ut i framtiden samt avdekke hvilke behov som må dekkes – den ideelle 
arbeidsprosessen. Dette gjennomføres i samarbeid med FS-ekspertgruppen, og i dialog 
med andre utdanningsinstitusjoner.  

▪ Frist: april 2020  

o Gjennomføre stegene i konseptfasen i Projektveiviseren. Dette foregår parallelt og 
integrert med arbeidet i punktet over.  

▪ Frist juni 2020.  

 

o Overlevering av prosjektforslag, prosjektbegrunnelse og faseplan for planleggingsfasen. 
▪ Frist september 2020.  

 

Arbeidet gjennomføres med interne ressurser (Unit, Diku og institusjonene), som estimert i pkt 4.1. 
 
Kostnadene i konseptfasen beregnes med en timepris på kr. 1083,-, fordelt over 40 ukers arbeidsinnsats.  

Konseptfasen, totalt ca. kr. 650.000, finansieres ved at: 

• Units ressurser dekkes ved egeninnsats, totalt kr. 520.000,- 

• Dikus ressurser dekkes ved egeninnsats, totalt kr. 90.000,- 

• Deltakende institusjoner dekker selv sin deltagelse 

• Evt. reiseaktiviteter og opphold dekkes av deltakende parter, totalt kr. 40.000,- 

Total kostnadsramme for konseptfasen: kr. 650.000,-  
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4.4. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

Vi ønsker å starte med å kartlegge dagens arbeidsprosesser. Denne kartleggingen brukes videre for å 
beskrive en ønsket felles arbeidsprosess som danner grunnlaget for det videre arbeidet. Kartleggingene og 
beskrivelse av en framtidig, ideell arbeidsprosess må skje i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene, 
representert av FS-ekspertgruppen for studentutveksling. Basert på beskrivelsen av den ønskede felles 
arbeidsprosessen vil alternative løsninger kunne beskrives.  

Foreløpig er det ikke mulig å si hvilke alternative konsepter som vil være aktuelle, men en kan likevel se for 
seg enkelte alternative konsepter:   

• Alternativ 1: gjøre endringer og tillegg i dagens FS-moduler 

• Alternativ 2: anskaffe tredjepartsløsning 

• Alternativ 3: utvikle egen applikasjon som støtter institusjonene i arbeidsprosessene knyttet til 
studentutveksling  

• Alternativ 4: utvikle webapplikasjon i samarbeid med nasjonale partnere 

• Alternativ 5: utvikle webapplikasjon i samarbeid med internasjonale partnere 

Tjenesten kan med fordel få data fra DIKU med informasjon om det enkelte studentmobilitets program, og 
gjerne også informasjon fra NOKUT om akkreditering.  

Det kan også være aktuelt å samarbeide med Utdanningsdirektoratet, for eventuell overføringsverdi til 
utveksling i grunnutdanning og fagskole. 

Datautveksling med andre utenfor sektoren kan også være aktuelt: Diku og utdanningsinstitusjoner har 
etterlyst datautveksling med politi og skattemyndigheter, for å gjøre prosesser som studenter (og 
internasjonale ansatte) må gjennom mer effektiv. Per i dag er de registreringsprosessene personene må 
gjennom papirbaserte og i verste fall noe som krever personlig oppmøte. Kanskje noe av dette kunne vært 
håndtert annerledes? Det er ikke sikkert disse utfordringene kan løses gjennom utveksling av strukturerte 
data, men kanskje et tettere samarbeid og enighet om felles rutiner mellom partene kan lette den 
manuelle arbeidsbyrden på hver av dem, samtidig som den enkelte student eller ansatt blir skjermet for 
styret. 
 
Mulige gevinster/aktivitetsområder som bør undersøkes og utredes nærmere i konseptfasen: 

• Kortere saksbehandlingstid ved institusjonene, gjennom redusert antall helmanuelle og 
papirbaserte arbeidsoppgaver knyttet til studentutveksling. 

• Frigjøring av ressurser, gjennom forenkling og effektivisering av administrative arbeidsprosesser. 

• Mer effektive arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling, gjennom felles, digitaliserte 
arbeidsflater i digitale verktøy. 

• Bedre kvalitet på informasjonen og opplysningene som utveksles i forbindelse med 
studentutveksling, gjennom sikre digitale løsninger som strukturerer og standardiserer 
arbeidsprosesser. 

• Bedre samarbeid mellom internasjonale partnerinstitusjoner, gjennom forenklede prosesser for 
utveksling av essensielle data.  

• Bedre oversikt over relevant informasjon fra partnerinstitusjoner; institusjonsinformasjon, 
emneinformasjon, nominasjons- og opptaksrutiner, læringsavtaler, utvekslingsperiodens 
varighet, oppnådde resultater.  
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5. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

[Før dette mandatet legges frem for godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-
behandling bør sjekklisten for BP1 gjennomgås av forslagsstiller for å verifisere at innholdet i 
mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en positiv BP1-beslutning. Kommenter eventuelle punkter der 
det er uklarheter eller spesielle forhold som må avklares i forbindelse med behandlingen ved BP1. 

I forbindelse med BP1-behandlingen kan disse kommentarene naturligvis oppdateres, i likhet med 
resten av dokumentet.] 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 
Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien?  

3 
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? 

 

4 
Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et 
prosjekt eller som en linjeoppgave? 

 

5 
Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

 

6 
Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem 
utredningen skal finansieres? 

 

7 
Er det behov for mer informasjon før det kan 
fattes en beslutning? 
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6. VEILEDNING – MANDAT FOR KONSEPTFASEN 

Hva er et mandat for konseptfasen? 
Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en utredning av et 
mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til et prosjekt. 

Formål med mandatet: 
Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller idéen som 
skal utredes, og de rammebetingelsene som gjelder for konseptfasen. 

Hvem utarbeider mandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som er ansvarlig for 
forslaget. 

Når utarbeides mandatet? 
Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet 
oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektforslaget, og senere av 
styringsdokumentet. 

Hvem mottar mandatet? 
Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte virksomhetsledelsen. 
Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i 
ledelsen. 

Hvordan skal dokumentmalen brukes? 

Malen hjelper deg til å passe på at du har fått med alt som dokumentet bør si noe om, og til å få en god 

struktur i dokumentet som gjør det lettlest og oversiktlig. Alle prosjekter er forskjellige, så det er ikke 

sikkert at alle punktene i malen er like relevante for ditt prosjekt. Uansett vil malen ha en verdi som 

«sjekkliste» for hva som kanskje bør omtales i dokumentet. Hvis et punkt overhodet ikke er relevant for ditt 

prosjekt, skriver du bare «Ikke relevant». Hvis det er noe du ønsker å dokumentere som ikke fanges opp av 

malen kan du gjerne legge inn et nytt punkt.  

 

 


