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Masteropptaksprosjektet – Justering av scope i lys av arbeidet med nytt
opptakssystem
Bakgrunn
Unit arbeider for å få modernisert opptakssystemet som i dag brukes for opptak til
grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, jf. orientering i annen sak til dette møtet.
Universitetene og høgskolene tilbyr både gradsutdanninger, etter og videreutdanninger, samt
enkeltemner, og alle har behov for en mer fleksibel løsning for å tildele studieplasser (opptak)
eller for påmelding til enkeltstående kurs på alle nivå.
For å sikre at alle brukergrupper og prosjekter får det de har behov for i en ny opptaksløsning,
vil løsningen ses på som et produkt, der ulike brukergrupper/prosjekt vil komme inn med sine
behov og bestillinger til produktet. Figuren på neste side viser hvordan dette er tenkt
organisert. Denne saken omhandler konsekvenser arbeidet med nytt felles opptaksprodukt vil
ha for det pågående masteropptaksprosjektet.

Vurdering
I bevilgningen fra Digitaliseringsstyret til masterprosjektet er det spesifisert kostnader til
utvikling av opptaksløsninger for masteropptak. I tillegg hadde Unit planlagt å gå inn med egne
ressurser, fordi videreutviklingen til master også kommer opptaket til grunnutdanninger til
gode. Utviklingen av den tekniske løsningen for masteropptak startet i august 2020, men ble
utsatt fra desember 2020 til 2022, i påvente av nødvendige funksjonsbeskrivelser.
I lys av arbeidet med nytt opptakssystem ønsker Unit nå at ressursene som er avsatt til
utvikling i masterprosjektet kanaliseres inn i fellesproduktet opptak, og at utviklingsarbeidet
starter i 2022 som tidligere planlagt. Det vil være avgjørende med både tydelig
ansvarsfordeling for prosjektet og forvaltningen av leveransene. Dette innebærer i praksis også
en endring av masteropptaksprosjektets scope, da prosjektet til nå har vært forutsatt å selv
skulle ta ansvar for å realisere ny funksjonalitet innenfor prosjektet. Med den skisserte
samordningen av utviklingsarbeidet med nytt opptakssystem bør masterprosjektets scope
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endres til å i stedet levere gode funksjonsbeskrivelser og sørge for god involvering av
lærestedene (gjennom prosjektgruppen og referansegrupper/ekspertgrupper) i
utviklingsprosessen. Alle andre av prosjektets leveranser, forslag til felles regelverk,
forvaltningsmodell og koordineringsfunksjon for vurdering av utenlandsk utdanning, vil leveres
som planlagt i 2022.
Unit vil samtidig ha fokus på risikoreduserende tiltak og utvikling av komponenter for å sikre
gjennomføring av opptaket til grunnutdanninger. Det er imidlertid stort overlapp mellom
behovene til opptak til hhv. grunn- og masterutdanninger. All funksjonalitet må derfor utvikles
mest mulig generisk, slik at de tilfredsstiller behovene til alle typer opptak.
Styringsgruppen for masterprosjektet behandlet denne saken i møte 14. september, og
Fagutvalg for utdanning 16. september. Begge utvalg bifalt justeringen av scope for
masterprosjektet og kanalisering av ressursene avsatt til teknisk utvikling inn i arbeidet med
produktet opptak.
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Informasjon om håndtering av merverdiavgift i prosjektet
Når søknaden om prosjektmidler til Masterprosjektet ble behandlet i Digitaliseringsstyret
høsten 2019 (sak 51/19), var ikke policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av
felles investeringsmidler vedtatt. Prosjektets beskrivelser, inndeling i leveranser og
organisering ble følgelig avklart uten at mva-konsekvenser ble vurdert, og i søknaden om
prosjektmidler fra DS er det ikke tatt høyde for merverdiavgift på
lønnsmidler. Lønnskostnadene for frikjøp av UH-ansatte blir 25% høyere enn beregnet, og
prosjektet er underfinansiert med omtrent 2 millioner kroner. Prosjekt og styringsgruppe
håndterer dette ved å omdisponere prosjektmidler, herunder omdisponere midler pga noe
underforbruk fra Unit i 2021, redusere midler til øvrige kostnader (reise, seminar, ekstern
bistand) og ev fremskynde prosjektavslutning noe. Prosjektet har signalisert at det ønsker en
mulighet for å kunne komme tilbake til Digitaliseringsstyret dersom det viser seg umulig å
ferdigstille prosjektet gjennom disse omdisponeringene.

Forslag til vedtak
Digitaliseringsstyret godkjenner de skisserte endringene i prosjektet.
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