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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
Opptak til masterprogrammer foregår i dag på hvert enkelt lærested. Hvert lærested har etablert egne rutiner, 
frister og arbeidsprosesser og til tross for at feltet som helhet har svært mye til felles på tvers av lærestedene, er 
det ingen samordning av opptaket i motsetning til opptaket til grunnutdanninger.  

Ressursbruken er uforholdsmessig stor sett i forhold til antall studenter man ender opp med å tilby plass, og det 
er grunn til å tro at det gjøres mye dobbeltarbeid på lærestedene ved at de samme søkerne behandles flere 
steder.  

UHR utdanning satte i 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet til 
opptak særlig av internasjonale søkere til masterstudier. Arbeidsgruppen leverte en rapport med forslag om 
samordning av opptak til masterstudier i Norge, uavhengig av søkers utdanningsbakgrunn. En høringsrunde 
våren 2014 viste at det var stor oppslutning om en slik samordning, og basert på tilbakemeldinger fra 
institusjonene leverte arbeidsgruppen leverte et justert forslag til modell for et samordnet masteropptak i 2015:  

 

Prosjektforslaget bygger på utredningen og forslaget til modell fra UHR, og konseptfasen for prosjektet anses 
som gjennomført.  
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2. PROSJEKTBEGRUNNELSE 

2.1. Strategisk forankring 

Prosjektet svarer til den strategiske satsingen «Fundament for mobilitet og deling» i Handlingsplan for 
digitalisering 19-21: «Modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for samordnet masteropptak, opptak til 
videreutdanning og andre fellesopptak (U6)». 

2.2. Prosjektets hensikt og effekt 

Prosjektets overordnede mål er å utvikle en ny, samordnet opptaksmodell for opptak til masterprogrammer ved 
norske universiteter og høyskoler. Dette innebærer leveranser innen informasjon og forankring, 
prosessforbedring, teknisk utvikling av nye digitale løsninger, og implementering av ny modell.   

Et best mulig system for opptak av studenter til masterutdanninger er viktig fordi vi ønsker en kvalitetssikret 
prosess som sikrer søkerne mest mulig likebehandling. En nasjonal samordning vil kunne føre til en mer effektiv 
saksbehandling av søkerne, og vil trolig spare institusjonene for mye arbeid. Avhengig av forvaltningsmodell vil 
det være mulig å samle spisskompetanse, og dermed øke kvaliteten i saksbehandlingen. 

Målet med prosjektet er å utvikle en ny prosess for opptak til master, ved å bygge på prinsipper fra det nasjonale 
opptaket til grunnutdanningene. Nye digitale løsninger og forenklede prosesser skal føre til lavere ressursbruk og 
bedre brukeropplevelser for både søkere og de ansatte ved utdanningsinstitusjonene. 

2.3. Nullalternativet 

Nullalternativet vil innebære en videreføring av dagens organisering av masteropptak.  
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2.4. Nytte/kost-vurderinger 
Det er ikke mulig å kvantifisere økonomiske gevinster på dette stadiet. Prosjektet skal samordne, standardisere 
og forenkle opptaksprosessen til masterprogrammer, og det forventes betydelige gevinster i form av forenklet 
saksbehandling og mindre dobbeltarbeid (en søknad, færre behandlinger per søknad) og dermed redusert behov 
for saksbehandlere. Når forenklingen ses i sammenheng med innsparte ressurser vil det være mulig å si noe om 
økonomiske gevinster.  

3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER 
Hovedprodukter Beskrivelse 

Nasjonal samordning av opptak 

til masterprogrammer 

Ett felles nasjonalt samordnet opptak om bygger på prinsippene fra 

opptak til grunnutdanninger. Felles prioritert søknad, frister, etc.  

Ny arbeidsprosess for 

masteropptak 

Ny arbeidsprosess for saksbehandlere på lærestedene.  

Ny digital løsning for søking og 
saksbehandling av søknader 

Units løsning for fagskoleopptak videre utvikles til å dekke behovet for ny 

felles søknadsportal og saksbehandlerklient for masteropptak.  

Ny forskrift om opptak til 
masterprogram 

Utrede ny, nasjonal forskrift om opptak til masterprogrammer.  

Utrede etablering av nasjonal 
koordineringsfunksjon 

Mange har ønsket et nasjonalt «silingsledd» for mastersøknader, med 

særlig kompetanse på utenlandsk, høyere utdanning.  

  

 

4. INTERESSENTER  
Interessent Vil kunne påvirke prosjektet, på 

hvilken måte? 
Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på 
hvilken måte? 

Opptaksmedarbeidere på 
lærestedene 

  

Ledelse på lærestedene   

Vitenskapelig ansatte   

Unit   

Kunnskapsdepartementet   

NOKUT   

Søkere/studenter   

Studiedirektør-nettverket   

UHR    

 
Det vil bli utarbeidet en interessentanalyse med tilhørende plan for involvering og kommunikasjon.   
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5. RAMMEBETINGELSER 

5.1. Føringer for prosjektet 
Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021, Kunnskapsdepartementet 
Handlingsplan for digitalisering (2019-2021), Unit 
 

5.2. Prosjektets avgrensninger 
Eventuelle omorganiserings- og omstillingsprosesser som følge av ny opptaksprosess skal ivaretas utenfor 
prosjektet.    
 

5.3. Rettslige reguleringer  
UH-loven, forvaltningsloven og offentlighetsloven med tilhørende forskrifter. Lokale forskrifter for opptak til 
masterprogrammer, samt lokale retningslinjer for opptaksarbeid.  

6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
6.1. Gevinstoversikt 
En samordning av opptak til masterstudier vil være positivt for søkere, institusjonen og myndighetene. Det vil 
bidra til bedre informasjon, enklere søknads- og saksbehandlingsprosess og redusert ressursbruk på 
institusjonene.  

Gevinster For hvem, og hvordan, 
fremkommer gevinsten? 

Forutsetninger for at 
gevinsten skal kunne 
realiseres 

Bedre informasjon til søkere 
Bedre informasjon om studietilbud gjør det lettere 
for søkere å finne fram til master-program de kan 
være interessert i 

Søkere Felles søknadsprosess, 
informasjon om opptak 
samles ett sted 

Mindre dobbeltarbeid 
Enklere søknadsprosess for søker og institusjon 
fordi søker kun laster opp søknadspapirer digitalt 
ett sted, en gang 

Saksbehandlere, søkere Felles standardisert prosess, 
gode digitale løsninger 

Bedre støtte til arbeidsprosesser og økt 
brukervennlighet  
Dagens opptaksmodul i FS er utviklet for opptak til 
grunnutdanninger, og gir ikke tilstrekkelig støtte 
for effektiv saksbehandling av andre søkergrupper 

Saksbehandlere Gode digitale løsninger 
 

Redusert ressursbruk på institusjonene 
En samordning vil gi betydelige besparelser for 
institusjonene ved at samme søknad ikke vurderes 
flere ganger, og behovet for vedlikehold og 
oppdatering av institusjonens lokale 
søknadsportaler bortfaller.  

Institusjonene Felles søknadsprosess, 
samordning av tilbud, 
nasjonal siling av søkere, 
gode digitale løsninger 
 

Bedre statistikk 
Myndighetene og institusjonene får tilgang til 
bedre statistikk og rapporter om søking til 
masterstudier i Norge.  

Myndigheter, 
institusjonene 
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Økt kvalitet i saksbehandlingen:  
Gjennom samordning av saksbehandlingspraksis på 
tvers av institusjonene vil sikre likebehandling og 
transparens i opptaksprosessen 

Ansatte, søkere, 
offentligheten  

gode digitale løsninger 
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7. OVERORDNET ORGANISERING 
BOTT er av Fagutvalget for utdanning foreslått som prosjekteier for utviklingen av et samordnet masteropptak. 
BOTT har en stor andel av det totale volumet av søknader til masterprogrammer, og dekker et stort spekter av 
ulike typer utdanninger på masternivå. BOTT har kapasitet og kompetanse til å lede arbeidet, men det vil være 
avgjørende for å lykkes at også andre institusjoner og Unit er med i utviklingen. Dette vil ivaretas blant annet ved 
å involvere andre læresteder som deltakere i prosjektgruppe og styringsgrupper, samt et tett samarbeid med 
opptakslederforum. 

Prosjektleder frikjøpes i 100% i prosjektperioden, og skal sikre fremdrift i prosjektet og at de riktige aktivitetene 
blir prioritert, at styringsgruppen til enhver tid er informert og at prosjektets rammer definert i 
styringsdokumentet overholdes. Det etableres i tillegg et delprosjekt som omhandler utvikling av den tekniske 
løsningen i opptaket, og dette vi ledes av Unit. 
 
Prosjektgruppen sammensettes av en representant fra hvert av BOTT-institusjonene, samt 1-2 representanter fra 
andre institusjoner, alle i 50%. Det er viktig at også Unit er en del av prosjektgruppen, og for å sikre nok kapasitet 
anses det som hensiktsmessig med en 100% ressurs fra Unit inn i prosjektgruppen.  
 
Det vil kunne være behov for ulik kompetanse i de ulike prosjektfasene, og det vil kunne gjøres endringer på 
gruppens sammensetning ved behov. Gjennomgående er behov for kompetanse innen opptaksarbeid, regelverk, 
prosessforbedring og endringsarbeid, digitalisering, teknisk utvikling og kommunikasjon.   
 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 

8.1. Avhengigheter 
Prosjektet er avhengig av utviklingsressurser fra Unit for å få på plass ny teknisk løsning. Teknisk leveranse 
foreslås organisert som et eget delprosjekt, med delprosjektleder fra Unit.  
 

8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 
Prosjektet fordrer høy grad av samarbeid på tvers av sektoren, og forankring og kommunikasjon med de ulike 
interessentgruppene vil være svært viktig for å lykkes med prosjektet. Prosjektet er avhengig av tilgang til 
tilstrekkelig ressurser og riktig kompetanse.  
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9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN 
Tidsplanen tar utgangspunkt i at felles nasjonalt masteropptak skal være klart til implementering fra opptak til 
studieåret 2022/2023. For at det skal kunne realiseres må ny felles arbeidsprosess, informasjon og tekniske 
løsninger være klart innen utgangen av 2021, og søknadsportal må åpne for søking rundt årsskiftet. Nytt 
regelverk skal være kunngjort minst ett år i forveien, og nasjonal forskrift må dermed være fastsatt innen 
utgangen av 2020.  

Delfase Tidsrom (fra-
til) 

Hovedleveranser i delfasen Referanse til 
hovedproduktene i 
kapittel 3 

1: planlegging 1.11.2019-
31.12.2019 

opprette en prosjektorganisasjon og 
styringsstruktur, etablere 
styringsdokument, samt samle 
dokumentasjon som er nødvendig for 
prosjektet. Kommunikasjon med 
interessenter.  

 

2: utvikling 1.1.2020 – 
31.12.2021 

Utarbeide nye rutiner, felles regelverk, ny 
forvaltningsmodell, utvikle ny teknisk 
løsning. Forankring og involvering.  

 

3: implementering 1.1.2022 Samordnet masteropptak gjennomføres for 
opptak til studieåret 2022/2023, med 
søknadsfrist våren 2022.  

 

 

9.1. Prosjektets kostnader og finansiering 
Utgiftspostene i består av:   

• Frikjøp av prosjektleder og prosjektgruppens deltakere (1 000 000 per årsverk). Frikjøp av Units 
deltakelse i prosjektgruppen inngår i kostnadsberegning for teknisk utvikling   

• Kostnader til workshop, seminarer etc.  (750 000 per år) 

• Teknisk utvikling (kostnad er estimert av Unit, se vedlegg) 
 

 2020 2021 

Frikjøp prosjektleder 1 000 000 1 000 000 

Frikjøp prosjektgruppe  2 500 000 2 500 000 

Kostnader til workshop, 
seminarer etc. 

750 000 750 000 

Teknisk utvikling 9 100 000 9 100 000 

Totalt 13 350 000 13 350 000 

 
For å komme i gang så raskt som mulig vil BOTT bidra med oppstartressurser i 2019, men prosjektet vil ikke ha 
full kapasitet før det eventuelt tildeles midler fra 2020. 
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9.2. Vurdering av prosjektets usikkerheter 
a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Mangel på ressurser og/eller 
kompetanse 

Prosjektet får ikke nok/riktige 
ressurser for å levere 

Prioritering av prosjektet på lærestedene 
og i Unit.  

Konflikt mellom 
standardisering og lokale 
tilpasninger 

Mindre gevinster i prosjektet. Kan 
vanskeliggjøre samordning.  

Avklare hva som er viktig å standardisere 
og ikke.   

Endringsmotstand  Ansatte ser ikke gevinster og 
muligheter i nye løsninger.   

 

Informasjon og involvering. Tydelig 
kommunikasjon rundt begrunnelse og 
mål.    

Manglende/utsatte 
beslutninger 

Politiske uenigheter på 
ledelsesnivå forsinker prosjektet 

Forankring før beslutningspunkter 

 

b) Muligheter 

Mulighet Virkning hvis hendelsen inntreffer Stimulerende tiltak 

Mange prosesser som drar i 
samme retning 

Pålegg om digitalisering, 
effektivisering og 
avbyråkratisering i forvaltningen 
gir mulighet for standardisering 
og effektivisering.   

 

Endringsvilje på lærestedene Prosjektet er etterspurt over flere 
år og opptaksmedarbeidere ser at 
en samordning vil bidra til å 
forbedre arbeidshverdagen.   

 

Samarbeid med Unit Utnytte kompetanse og løsninger 
som allerede finnes 
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Kostnader for Units del av prosjekt for masteropptak 

 

Fagutvalg for utdanning har oppfordret BOTT til å ta prosjektlederansvar for et samordnet opptak til master. 
BOTT-ene har utarbeidet et prosjektforslag og bedt Unit spesifisere sine prosjektkostnader for den tekniske delen 
av utviklingsarbeidet.  

 

Prosjektet skal arbeide med å samordne regelverk og rutiner, og standardisere arbeidsprosessene for å kunne 
effektivisere disse ved opptak til masterstudier. Før dette er kartlagt og utviklet, er det vanskelig å beregne 
detaljerte utviklingskostnader. Unit har derfor tatt utgangspunkt i kalkylene for fagskoleprosjektet. 

 

Dagens opptakssystem er spesiallaget for opptak til grunnutdanningene ved universiteter og høgskoler, og kan 
dermed ikke benyttes til et masteropptak. Unit har nå oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre 
samordnet opptak til fagskoler. I fagskoleprosjektet bygges det et nytt opptakssystemsom er forberedt for å 
kunne håndtere flere opptak. Første fagskoleopptak skal kjøres våren 2020, og vi vil da ha klar en 
minimumsversjon av det nye opptakssystemet. Masteropptak er mye mer komplekst enn fagskoleopptaket, slik 
at alle komponenter må utvides og tilrettelegges for masteropptaket. Dette vil skje som en videreutvikling av det 
nye opptakssystemet. 

 

Opptakssystemet består av følgende deler: 

1. Nettsøknad  
a. portal hvor søkeren sender inn søknad, ser meldinger og kan svare på tilbud. 

2. Saksbehandlerapplikasjon hvor saksbehandlere blant annet må kunne: 
a. Saksbehandle søkere med hensyn til kompetansekrav 
b. Saksbehandle søkere med hensyn til rangering 
c. Saksbehandle søkere i kvoter 
d. Automatisere saksbehandlingsrutiner på bakgrunn data innhentet fra andre kilder, hovedsakelig 

resultater 
e. Saksbehandle realkompetansesøkere 
f. Få ut relevante rapporter for saksbehandlere 
g. Sende meldinger til søkere 
h. Saksbehandle søkere til ledige studieplasser 
i. Saksbehandle reservasjon av studieplass 
j. Registrere og beregne praksis 

 

3. Applikasjon for å registrere studieinformasjon 
4. Applikasjon for å kontrollere data og kjøre opptak 
5. Tilrettelegging for rapportering til DBH 
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6. API’er som institusjonene skal kunne benytte for å hente opptaks- og søkerdata inn i eget 
studieadministrativt system.  

 

Det anslås et behov på 3 årsverk til utvikling i hvert av prosjektårene. I prosjektet for fagskoleopptaket ble det fra 
KD bevilget midler til 12 årsverk.  

 

Teknisk utvikling 2020 2021 

Utvikling – interne ressurser (2 årsverk) 3 200 000 3 200 000 

Utvikling – konsulenter (1 årsverk) 2 700 000 2 700 000 

Prosjektmedarbeider + oppfølging av utvikling 
(produkteier, testing) (2 årsverk) 

3 200 000 3 200 000 

Totalt 9 100 000 9 100 000 

 

Unit regner at det er 1515 timer i ett årsverk, og timeprisen for 2019 er 1083.- 

For innleide konsulenter har vi tatt utgangspunkt i timepris 1800.- 

 

En av oppgavene i prosjektet er også å se på kostnader for drift i etterkant av prosjektet. Unit må ha ressurser til 
koordinering og gjennomføring av masteropptak, brukerstøtte på saksbehandling, førstelinjetjeneste for søkere, 
teknisk drift og vedlikehold av opptakssystemet. 

Målet er at dette nye opptakssystemet videreutvikles til å handtere all opptak for høyere utdanning og fagskoler. 
For høyere utdanning vil dette omhandle dagens samordna opptak for grunnstudier, nasjonalt masteropptak og 
lokale opptak som i dag gjennomføres i FS. Kostnader med drift og videreutvikling av systemet vil da deles på 
flere parter. All funksjonalitet som utvikles i systemet kan benyttes av alle typer opptak, og dette vil muliggjøre 
enda større grad av automatisering enn tilfelle er i dag. 

 

 


