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Behov for nytt opptakssystem – satsingsforslag til KD
Bakgrunn
Det tekniske systemet som brukes til å gjennomføre samordnede opptak er helt på tampen av
sin levetid. En prosjektgruppe har denne våren og sommeren arbeidet med konsepter for
hvordan framtidens opptak kan løses. Resultatet fra konseptarbeidet er presentert i et utkast
til satsingsforslag til KD med sikte på finansiering fra 2023 (Vedlegg 1).

Vurdering
Kort om utkastet til satsingsforslag
Det er arbeidet fram 3 forskjellige tiltak i tillegg til beskrivelse av null-alternativet. Tilstanden
på opptakssystemene slik de er i dag, er så dårlig at videre drift ikke kan anses som forsvarlig
uten at endringer gjøres. Null-alternativet kan dermed i praksis innebære en gradvis avvikling
av det samordnede opptaket til grunnutdanningene (Universitet- og høyskoleopptaket). De
ulike tiltakene er kort omtalt under og vil bli presentert i møtet. Det vises ellers til vedlagte
utkast til satsingsforslag.
Tiltak 1 innebærer å ferdigstille intensjonen med SO 3.0-prosjektet. Det medfører å
modernisere de usikre delene av infrastrukturen, men i all hovedsak beholde dagens
funksjonalitet. Hovedgevinsten er usikkerhetsreduksjon. Dette alternativet er lite fleksibelt
med tanke på framtidige nye behov.
Tiltak 2 medfører å lage opptaksløsningene som tjenester på en helt ny plattform. En slik
plattform vil kunne tilfredsstille behovene for ulike typer opptak både i dag og i framtiden.
Tiltak 3 bygger på tiltak 2 og inkluderer flere avanserte brukerbehov og ønsker. Dette tiltaket
er det eneste som fullt ut oppfyller målene til tjenesten, men sektor og Unit innehar ennå ikke
et modenhetsnivå som gjør det mulig å beregne og prioritere ønskene. Tiltaket kan derfor
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betraktes som et framtidig målbilde, og vil i praksis innebære en utvidelse/videreutvikling av
tiltak 2.
Prosjektgruppen anbefaler at det arbeides videre med tiltak 2.

Videre saksgang og arbeid
Dialog med KD: Unit innledet dialogen med KD om satsingsforslaget i våres og vil fortsette
denne basert på utkast til satsingsforslag. Det er også dialog med HK-dir som fra 1. januar 2022
overtar ansvaret for driften av Samordna opptak. Endelig satsingsforslag må oversendes KD
innen fristen 1. november. Før oversendelse vil forslaget utsettes for ekstern kvalitetssikring.
Forankring i sektoren: Parallelt med dialogen med departementet arbeider vi med forankring i
sektoren. Satsingsforslaget er til nå lagt fram for Units sin ledergruppe, styringsgruppen til
masteropptaksprosjektet, Tjenesterådet for studieadministrasjon (styringsgruppe for arbeidet)
og Fagutvalget for utdanning. I tillegg vil vi ta kontakt med UHR for å få presentert og drøftet
forslaget med UHR Utdanning.
Prosjektplanlegging: For å holde nødvendig framdrift vil prosjektgruppen parallelt starte
arbeidet med å planlegge prosjektgjennomføring med prosjektoppstart (overgangsprosjekt)
allerede fra 2022.
Konsekvenser for masteropptaksprosjektet: Det anbefalte tiltaket (Tiltak 2) vil ha innvirkning på
alle typer opptak, inkl. masteropptaket. Det er derfor i lys av satsingsforslaget og planene for
et nytt helhetlig opptakssystem behov for å samordne opptaksproduktet. Det vises til egen sak
om justering av scope for masteropptaksprosjektet.

Forslag til vedtak
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.
Vedlegg
Vedlegg 38A_Utkast til satsingsforslag – Fremtidens opptak
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