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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
 

 

Stortinget behandlet Meld. S. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, Fagskoleutdanning og Innst. 

254 S (2016-2017) 3. mai 2018. Fagskoleutdanning skal bli mer synlig og fremstå som et reelt 

alternativ til høyere utdanning. Samtidig skal det etableres et samordnet opptak for 

fagskoleutdanningene. 

 

I dag er opptakene til de fleste offentlige fagskoler samordnet gjennom Nasjonalt opptakskontor 

for fagskolen. Det finnes i dag 35 offentlige og 49 private fagskoler i Norge. NOKUT godkjenner 

nye fagskoleutdanninger, og fører tilsyn med eksisterende.  Disse har ulike opptaksregler, og det er 

et behov for en samordning og en felles forskrift for å kunne få godt utbytte av et samordnet 

opptak. 

 

CERES skal etablere tjenesten Samordna opptak til fagskoler til opptaket i 2020. Tjenesten vil 

basere seg på godt samarbeid mellom fagskolene og CERES. For å kunne tilby denne tjenesten må 

datasystemene til CERES endres. I dag er systemet kun knyttet til samordnet opptak til 

Universiteter og høgskoler, og alle systemer må derfor gjennomgås og tilpasses fagskoleopptaket. 

 

CERES må bygge kompetanse om fagskolesektoren slik at organisasjonen har samme kunnskap om 

fagskoler og fagskoleutdanningen som UH-sektoren. Det er nødvendig å bygge et nettverk mellom 

opptaksmedarbeidere på fagskolene for å få felles forståelse av fagskoleopptaket og regelverk, 

samtidig som CERES også må forankre utviklede løsninger med ledelsen på fagskolene.  

 

 

 

2. PROSJEKTETS MÅL   
 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 

Virksomhetsmål 

- Ønsket fremtidig situasjon 

etter at gevinstene er realisert. 

Et hovedmål er å bidra til 

effektivisering og digitalisering, og 

et mer effektivt fagskoleopptak og 

synliggjøring av 

fagskoleutdanning.  

Suksesskriteriene er å ha effektivisert 

fagskoleopptaket og å vise at 

fagskoleutdanning er et reelt 

alternativ til høyere utdanning.  

Effektmål 

- Hvilke konkrete endringer 

skal prosjektet føre til? 

Søknad og opptak til utdanninger 

ved offentlige og private fagskoler 

skal gjøres gjennom et nasjonalt 

samordnet opptak. 

CERES skal ha en organisasjon og et 

opptakssystem tilpasset 

fagskoleopptak. Det må også være 

etablert en arena for samhandling 

mellom fagskolene og CERES. 

Resultatmål / Prosjektprodukt 

- Hva skal prosjektet levere? 

- Hva er hovedproduktene? 

Prosjektet skal levere et 

opptakssystem tilpasset fagskolene. 

Nettsidene 

www.samordnaopptak.no skal i 

tillegg til informasjon om opptak til 

grunnstudier ved universiteter og 

høgskoler, også inneholde 

informasjon om 

fagskoleutdanninger.  

Målet er en tjeneste som fungerer 

godt både for søkere, fagskoler og 

CERES. Nettsidenes mål er at det 

skal være enkelt for søkere både til 

høyere utdanning og til 

fagskoleutdanning å finne 

informasjonen de er interessert i.  

 

 

http://www.samordnaopptak.no/
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3. BESKRIVELSE AV FAGSKOLEOPPTAKSPROSJEKTET 
 

3.1. Overordnet beskrivelse av prosjektet 

 

 

Figur hentet fra fagskolemeldingen (Meld.St.9 (2016-2017)) 

 
Hovedprodukter 

 

Beskrivelse 

 
Ny tjeneste for søkere til 

fagskoler i Norge 

Regjeringen ønsker å gjøre fagskolene til et reelt alternativ til høyere utdanning. Dette 

kan oppnås ved å ha informasjon om fagskoleutdanningene på et felles nettsted , slik det 

i dag er for utdanninger ved universiteter og høgskoler.  

Etablere et samarbeid mellom 

fagskolene som deltar i det 

samordnede opptaket til 

fagskolene. 

For at et samordnet opptak skal kunne gjennomføres er det svært viktig med et nært og 

godt samarbeid mellom fagskolene, og mellom CERES og fagskolene. Det vil kunne 

oppnås gjennom et nettverk mellom opptaksmedarbeidere etter modell for det 

samordnede opptaket til høyere utdanning.  

Utvikle datasystemer for 

opptak til fagskoler. 

For å kunne kjøre et samordnet opptak, så må datasystemene til CERES endres. Det må 

tilrettelegges for fagskoler i mange ulike applikasjoner. Når prosjektet er ferdig vil 

CERES ha moderne applikasjoner for fagskoleopptak og andre nasjonale opptak.  

 

 

3.2. Deloppgaver i prosjektet 

 

 

1. Kommunikasjon og samhandling med fagskolene 

a) Opprette en informasjonskanal mellom CERES og fagskolene 

b) Opprette informasjonskanaler ut til fagskolene (brev, seminar) 

c) Innhente informasjon som skal til nettsted 

d) Innhente regler via referansegrupper 

e) Arbeid med lover og forskrifter 

f) Bruk av begreper 

N a s jo n a l 

s a k s b e h a n d le r p o r ta l

O p p ta tt  s tu d e n t

O p p ta tt  s tu d e n t

F a g s k o le  1F a g s k o le  1

F a g s k o le  2F a g s k o le  2
S ø k e r

N a s jo n a l s ø k e r p o r ta l

fo r  fa g s k o le r

S a k s b e h a n d le r

F a g s k o le  2

N V BN V B G S KG S K

F a g s k o le  3F a g s k o le  3

O p p ta tt  s tu d e n t

S a k s b e h a n d le r

F a g s k o le  1

S a k s b e h a n d le r

F a g s k o le  3
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2. Arkitektur og skjelett 

a) Lage en overordnet arkitektur for hele opptakssystemet slik at det blir et generelt system for 

alle typer opptak. 

b) Kartlegge og avgjøre prinsipielle beslutninger slik at vi ikke halvveis i prosjektet møter på 

en fundamental endring som fører til at hele prosjektet blir forsinket. 

c) Lage et fungerende skjelett for opptak som kjører et helt opptak med alle komponenter og 

dataflyt (kun fiktive data og skisser). Dette gjør vi slik at vi er sikre på at vi har fått på plass 

alle komponenter og at man ikke uti prosjektet møter på en manglende bit som gjør at 

bitene rundt må endres. 

d) Gjennomgå datamodell 

e) Lage overordnet spesifikasjon for alle delsystemer som skal utvikles 

 

3. Nettsted 

a) Lage struktur som støtter mange opptak 

b) Lage sider for fagskoleutdanninger med informasjon 

 

4. Statistikk 

a) Tilrettelegge datavarehuset for flere opptak 

b) Kartlegge behov for fagskolestatistikk 

c) Nye rapporter i.h.h.t. behovet 

d) Tilpasse datavarehuset til ny datamodell 

e) Videreutvikle datavarehuset til å dekke flest mulig av behovene knyttet til rapporter 

Datadefinisjoner 

 

5. Tilrettelegging av Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Databasen inneholder elektroniske 

vitnemål fra videregående skole.  

a) Kartlegge hvilke kontroller i NVB som det er behov for 

b) Lage kontroller 

c) Tilpasse NVB til ny arkitektur 

d) Lage nye Webservicer (grensesnitt) som trengs i saksbehandling 

 

6. Søkerportal 

a) Tilpasse søkerportalen til fagskoleopptak 

b) Tilpasse dokumentopplastning til fagskoleopptak 

 

7. Saksbehandlerklient 

a) Klient som kan saksbehandle søkere til fagskoleopptak 

b) Klienten må også kunne konfigurere nye opptak 

c) Klienten må også kunne registrere regler for opptakskjøring (skal eventuelt ligge med 

regelmotoren) 

d) Klient som kan sende meldinger til enkelt søkere og søkergrupper 
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8. Forvaltningsverktøy 

a) Studieinformasjon 

b) Tilgangskontroll 

c) Informasjonssider om den enkelte søker 

d) Opptakskalender 

e) Kontroller for å avdekke mangler og feil i registrering og saksbehandling av søkere 

f) Datautveksling mellom opptakssystemet og studieadministrative systemer 

9. Opptakskjøring 

a) Regelmotor for opptakskjøring 

b) Grensesnitt for registrering av regler 

c) Klient for å simulere ulike opptak med ulike datasett og regler 

d) Tilrettelegge for Ledige studieplasser etter hovedopptak dersom fagskolene har behov for 

det 

 

10. Opplæring 

a) Opplæringsplan 

b) Gjennomføre opplæring 

c) Etablere en arena for erfaringer og samhandling mellom fagskolene 

 

 

 
3.3. Beskrivelse av deloppgavene 
 

1. Kommunikasjon og samhandling med fagskolene 

Det er meget viktig å ha god kommunikasjon med fagskolene, fylkeskommunene og Nasjonalt 

fagskoleråd både i prosjektperioden og etterpå, i driftsfasen for fagskoleopptaket. I prosjektperioden er 

det viktig med avklaringer og rammebetingelser slik at vi kan planlegge for og gjennomføre tilpassede 

opptak for fagskolene, det vil si arbeids- og rollefordeling i opptaket. For eksempel hva skal gjøres og 

hvem skal gjøre det. Videre vil det kanskje være slik at man kan søke opp til 10 prioriterte 

søknadsalternativer, at det er CERES som har ansvar for informasjon om søkingen, registrering av 

søknader og brukerstøtte mot søkerne, at det er den enkelte skole som er ansvarlig for 

saksbehandlingen, at det bare skal kunne gis ett tilbud at CERES er ansvarlig for å gi tilbud og 

registrere svar etc. Det er mye som trolig vil være ganske likt dagens NOM-opptaket, men som må 

beskrives. Det blir viktig med deltakelse i KDs og skoleeiernes forskriftsarbeid for å sikre entydig 

regelverk som i størst mulig grad kan bidra til automatisert saksbehandling og deltakelse i KDs arbeid 

for å sikre at det lovmessige grunnlaget for opptaksmodellen blir ivaretatt. 

 

CERES må utarbeide et system som bidrar til involvering av fagskolesektoren i utviklingsfasen og 

forberede for opplæring og videre involvering i driftsfasen med seminarer, brukerutvalg, epostlister, 

brukerstøtte etc. 

 

2. Teknisk arkitektur og skjelett 

Formålet med denne oppgaven er å lage en overordnet arkitektur og enkel modell for å teste dataflyt 

gjennom systemet. Dette er den mest tekniske biten, og skal beskrive dataflyten og de enkelte 
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komponentene som inngår, integrasjon mot andre systemer m.m. Dette for å sikre at vi ikke mangler 

viktige elementer. Innenfor denne oppgaven skal det også arbeides med datamodell og spesifikasjon av 

de ulike delsystemene.  

 

 

3. Nettsted – Åpen informasjon  

I fagskolemeldingen er et av tiltakene at informasjon om fagskoleutdanning skal være på samme 

nettsted som samordnet opptak til høyere utdanning. Strukturen på nettstedet www.samordnaopptak.no 

må endres for å kunne inkludere informasjon om fagskoleutdanning.  

 

 

4. Rapporter og statistikk 

Et samordnet opptak til fagskoler vil gi bedre oversikt over utdanningstilbudet og gi nye muligheter til 

å følge opp søkingen til fagskolene. Kunnskapsdepartementet, fagskolene, media og andre 

interessenter har behov for statistikk fra fagskoleopptaket. Kunnskapsdepartementet har et Forum for 

fagskolestatistikk som kan bidra med å avklare behov.  I denne oppgaven skal det arbeides med å 

tilrettelegge datavarehuset med data fra fagskoleopptaket, kartlegge behov hos interessentene og 

utarbeide rapportene.  

 

5. Tilrettelegging av NVB 

For å kunne effektivisere fagskoleopptaket er det viktig med tilgang til både vitnemål og 

kompetansebevis. I dagens NVB finnes det kun vitnemål fra videregående skole og ikke 

kompetansebevis, noe som må arbeides med. For at kompetansebevisene skal kunne brukes i mer 

digital og automatisk saksbehandling av søkerne må det finnes kontrollfunksjoner. Det blir et stort og 

krevende arbeid å få oversikt over dette og i tillegg lage alle nødvendige kontroller. 

 

6. Søkerportal og individuell informasjon 

Søkerportalen ble utviklet som en del av SO 3.0 prosjektet. Den ble da forberedt for å kunne benyttes i 

flere nye typer samordnede opptak. Det må likevel gjøres en del endringer og tilpasninger til både 

selve søknaden og dokumentopplastingen.  Oppgaver innen individrettet informasjon og tjenester, er 

blant annet søknadsportal, nettsøknad, meldingstjenester, og individuell brukerstøtte. 

 

7. Saksbehandlerklient 

I det samordnede opptaket bruker institusjonene sitt studieadministrative system FS for å saksbehandle 

søkerne. Siden ingen av fagskolene bruker FS og ikke vil ha behov for et så stort system, skal det 

utvikles en saksbehandlerklient for søknadsbehandlingen. Saksbehandlerne har behov for å se all 

informasjon om søkeren, kunne vurdere søknaden i forhold til kompetansekrav og rangering, og sette 

tilbudsgarantier. Det må også lages kontroller for å sikre at informasjonen og saksbehandlingen er 

korrekt. Saksbehandlere har også behov for å kunne sende meldinger til søkeren.  
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8. Forvaltningsverktøy 

De som forvalter og kjører opptaket må kunne sette ulike opptaksparametre, som for eksempel ulike 

frister i opptaket og antall prioriteringer søkerne skal få lov til å gjøre. Verktøyet må inneholde løsning 

for å overvåke og kontrollere opptaket, i tillegg til datainnsamling, studium og lærestedsinformasjon. 

Det må lages tjeneste for utveksling av data mellom opptakssystemet og fagskolenes 

skoleadministrative systemer.  

 

9. Opptakskjøring 

Selve opptakskjøringen og regler knyttet til dette må utvikles s til fagskoleopptaket. Det må være et 

grensesnitt for å kunne registrere regler og mulighet til å simulere opptak med ulike datasett og regler, 

og det må være mulig å gjennomføre testkjøringer.  

 

 

10. Opplæring 

I prosjektet må det lages en opplæringsplan etter at en har kartlagt hvilket behov det er for opplæring. I 

et samordnet opptak er det svært viktig å sikre både likebehandling av søkerne og enhetlig 

informasjon. Dette oppnås best gjennom å opprette ett nettverk og en struktur for informasjon- og 

erfaringsutveksling mellom saksbehandlerne. 
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4. INTERESSENTER  

4.1. Interessentoversikt 

Organisasjon/ 
Enhet/Gruppe 

Navn og linjerolle Hovedkategori 
(type interessent) 

Tilknytning/relasjon 
til prosjektet 

Forventning og 
holdning til prosjektet 

Interesse og vilje/evne 
til samarbeid 

Innflytelse og makt/vilje 
til påvirkning 

Kunnskapsdeparte

mentet 

 Premissgiver Oppdragsgiver   Stor innflytelse 

Fagskolene  Bruker og 

premissgiver 

Brukere og 

samarbeidspartnere 

Blandende forventninger, 

noen er positive til et 

fagskoleopptak, mens 

andre fagskoler er 

bekymret over å få mindre 

kontroll på opptaket. 

  

Fylkeskommuner  Eiere av offentlige 

fagskoler 

 Blandede forventninger, 

knyttet til usikkerhet rundt 

mindre kontroll på 

opptaket.   

  

Nasjonalt 

fagskoleråd 

      

CERES  Leverandør     

Studentorganisasjo

ner: 

Organisasjon for 

norske 

fagskolestudenter 

(ONF) 

Elevorganisasjonen 

 

   Positive forventninger til 

samordnet opptak, da de 

arbeider for at 

fagskoleelever skal 

behandles som studenter 

ved universiteter og 

høgskoler. 

  

Søkere til 

fagskolene 

 Brukere  Potensielle søkere vil 

gjennom prosjektet få 

samlet oversikt over 

fagskoleutdanningene for 

de fagskolene som deltar i 

det samordnete opptaket.  
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Organisasjon/ 
Enhet/Gruppe 

Navn og linjerolle Hovedkategori 
(type interessent) 

Tilknytning/relasjon 
til prosjektet 

Forventning og 
holdning til prosjektet 

Interesse og vilje/evne 
til samarbeid 

Innflytelse og makt/vilje 
til påvirkning 

Universiteter og 

høgskoler 

   Det er mange som er 

negative til at CERES skal 

arbeide med fagskole 

opptak. UH-sektoren 

ønsker seg andre tjenester 

fra CERES for å 

effektivisere og digitalisere 

deres virksomhet.  

 Liten innflytelse 

 

 

4.2. Kommunikasjonsstrategi 

nteressent (navn) Mål med kommunikasjonen Budskap Kommunikasjonsform Når? / Ved milepæl? Ansvarlig 
Fagskolene Ha et tett samarbeid med 

fagskolene å arbeide for at 

fagskolene samhandler.  

 Epost, telefon, møter og 

seminarer 

Løpende i hele 

prosjektperioden og ved 

etablert tjeneste 

 

Fylkeskommunene Samarbeid med fylkeskommunene 

som eiere av fagskolene.  

 Epost og møter Løpende  

Nasjonalt fagskoleråd Kommunisere med rådet om behov 

knyttet til samordnet 

fagskoleopptak. 

 Epost og møter Løpende  

Kunnskapsdepartementet Kommunisere om fremdrift i 

prosjektet og eventuelle avklaringer 

som må gjøres underveis.  

 Epost, telefon og møter Løpende  

Studentorganisasjoner Ha dialog med 

studentorganisasjoner for å få 

innspill til informasjonsarbeid 

overfor potensielle søkere. 

 Epost og møter Løpende  

Offentlige 
karriereveiledningstjenester, 
rådgivere ved 
ungdomsskoler og 
videregående opplæring.  

Kommunsiere om behov knyttet til 

informasjon om 

fagskoleutdanninger og 

opptaksregler. 

 Epost og møter   

Potensiell søkere Ha dialog med 

studentorganisasjoner for å få 

innspill til informasjonsarbeid 

overfor potensielle søkere.  

 Epost, telefon og møter   
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5. RAMMEBETINGELSER 

 

5.1. Føringer for prosjektet 

 

CERES har fått tildelt oppdrag om å etablere nettside og tjeneste for et nasjonalt samordnet opptak til 

fagskoler med bakgrunn av stortingsmelding 9 (2016-2017).  

 

5.2. Prosjektets avgrensninger 

Prosjektet skal etablere tjeneste for opptak til fagskoler, hvor fagskolene er ansvarlig for 

saksbehandling av søkerne.  

 

5.3. Rettslige reguleringer  

 

I ny fagskolelov må det hjemles at det kan gjennomføres samordnet opptak til fagskoler. Det må også 

fastsettes en nasjonal opptaksforskrift. Både lovhjemmel og forskrift må gi mulighet for mest mulig 

digitalisering, effektivisering og automatisering av opptaket. 

 

5.4. Prinsipielle spørsmål 

[Ta utgangspunkt i punkt 5.4 i prosjektforslaget. Verifiser, oppdater og detaljer dette.] 

 

 

 

6. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 

 

6.1. Prosjektorganisering 

 

Intern prosjektorganisering i CERES:  
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6.2. Rollebeskrivelser 

  

 Prosjekteier: CERES. Overordnet ansvarlig for at prosjektet når målene. 

 Prosjektleder: Har ansvaret for at prosjektet overholder frister, budsjett og følger 

prosjektplanen. 

 Gevinstansvarlig: Beskrive gevinster som kan realiseres internt i CERES. Prosjektet kan 

beskrive gevinster i prosjektet for eksterne interessenter.  

 Produkteier: Siden dette er et meget sammensatt system er det ingen som har oversikt over 

alle deler av systemet, så man har en produkteier per delprosjekt som har ekspertise på denne 

delen av systemet og sørger for at dette delprosjektet kommer i mål med alle oppgaver. Bør 

være noen fra forvaltning med nødvendig kunnskap. Det bør være med flere deltakere fra 

forvaltning i hvert team.  

 Utviklergruppe: Utviklere som implementerer delene som skal lages. Kan være ett eller flere 

team i parallelle delprosjekt. 

 Utviklingsleder: Samarbeider med systemansvarlig og produkteiere, og vil følge hele 

prosjektet for å ha kontinuitet og sørge for at de ulike delprosjektene spiller sammen på et 

teknisk nivå. Utviklingsleder skal ha teknisk kunnskap om hele SO-systemet og oversikt over 

alle komponenter og dataflyt 

 Gruppeleder: Har personalansvar og skal ha oversikt over kunnskapen i gruppen og hva som 

eventuelt mangler 

Prosjektleder 

 

Navn 

 

Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering 

 

Anne Kathrine Haugen Seksjonssjef for systemforvaltning i CERES¸ har erfaring med mange 

prosjekter knyttet til innføring av FS ved ulike høgskoler. Hun var også 

prosjektleder for nyutvikling av Studentweb i perioden 2012 – 2015.  

 

Øvrige prosjektroller og bemanning 

Rolle Navn 

Prosjekteier Grete Christina Lingjærde, direktør i CERES 

Gevinstansvarlig internt i CERES Grete Christina Lingjærde, direktør i CERES 

Systemansvarlig Geir Andersen 

Utviklingsleder Richard Borge 

Ansatte i gruppe for opptak og NVB  

Ansatte i gruppe Delta  

Ansatte i gruppe FS, GAUS og RUST  

Ansatte i seksjon for stab og støtte  

 

 



 

 

 Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.0 – http://www. prosjektveiviseren.no  
 16 

Behov for annen støtte og kompetanse utenfor prosjektgruppen 

I prosjektet vil en benytte både andre i organisasjonen og eksterne ved behov for annen kompetanse 

enn den som finnes i prosjektet.  

 

7. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING 
[Valg av strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming vil avhenge av hva som er formålet med 

prosjektet. Dette vil nødvendigvis måtte bli ulikt avhengig av hva som er prosjektets produkt, 

eksempelvis gjøre en utredning, gjennomføre et forprosjekt, anskaffe en løsning, skrive en 

analyserapport med videre. Avhengig av type prosjekt vil det for eksempel være relevant å ha:] 

 Konkurransestrategi 

[Her beskrives kort hva som skal anskaffes i prosjektet, og hvordan disse anskaffelsene er tenkt 

gjennomført.] 

 

 

 Utviklingsstrategi/valg av metode 

[Her beskrives kort hvilken utviklingsmetodikk som skal benyttes; smidig? Fossefall? 

Spørreundersøkelse? Kunnskapsoppsummering?] 

CERES har god erfaring med smidig utviklingsmetodikk, og dette er innarbeidet blant både utviklere 

og forvaltere.  

 

 Kvalitetsstrategi 

[Her beskrives kort hvordan kvaliteten på leveransene i prosjektet skal ivaretas og måles.] 

 

Systemene skal testes grundig blant aktuelle brukergrupper. Enkelte systemer vil kunne benyttes i det 

samordnede opptaket før hele fagskoleopptaket er ferdigstilt, slik at vi da får testet og benyttet disse 

delsystemene. Automatisk testing av funksjonalitet vil også bidra til høyere kvalitet. I prosjektet blir 

det arbeidet med å få mer automatisert saksbehandling, og tilgang til offentlige tjenester som 

folkeregister og kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette vil føre til høyere datakvalitet og mer 

likebehandling av søkerne.  

 

 Strategi for implementering og overføring til linjen 

[Her beskrives kort hvordan systemet skal innføres, hvordan innholdet skal spres og hvordan 

produktansvaret skal overføres til linjen.] 

 

Alle deltakere i prosjektet har også oppgaver i linjen. Når prosjektet er ferdig, har medarbeiderne fått 

erfaring og kunnskap innen de ulike feltene, og arbeider videre i linjen med de samme oppgavene. 

Ansatte ved fagskolene må få opplæring og ha forum for å kunne diskutere aktuelle 

problemstillinger. 

 

 Usikkerhetsstrategi 

[Beskrivelse av de spesifikke teknikkene og standardene som skal brukes, og ansvaret for en effektiv 

usikkerhetsprosedyre som ivaretar en god oppfølging av prosjektets usikkerheter.] 

 

I prosjektet vil det bli gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, og tiltak fra denne vil bli fulgt 

opp. 
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 Gjennomføringsstrategi 

[En beskrivelse og begrunnelse for den valgte strategien for gjennomføring av prosjektet. 

Utgangspunktet for gjennomføringsstrategien er en vurdering av arbeidsomfang, 

gjennomføringsplan, forhold til omgivelsene, organisering og styring.] 

 

CERES har god erfaring etter å ha gjennomført samordnet opptak til høyere utdanning i mer enn 20 

år. En av hovedoppgavene til CERES er å utvikle systemer for UH-sektoren, og gjennom dette 

arbeidet har vi erfaring i gjennomføring av prosjekter. I viktig del av strategien har å få en 

velfungerende referansegruppe fra fagskolene. Vi trenger denne for å kunne lære mer om 

fagskoleopptaket og tilrettelegge slik at et samordnet opptak til fagskolene blir en suksess.  

 

 Konfigurasjonsstrategi 

[En beskrivelse for å identifisere hvordan, og av hvem, prosjektets produkter blir kontrollert og 

beskyttet. For eksempel hvordan prosjektets produkter blir lagret, versjonshåndtering, prosedyrer for 

endring, rapporteringsrutiner med videre.] 

 

Ceres benytter seg av gjeldene bransjestandarder for versjonshåndtering og for endringer.  

 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
 

Avhengigheter og 

forutsetninger 

 

Kort beskrivelse av 

avhengighet 

Prosjekteier/ 

systemeier  

Håndtering av 

avhengighet  

Ny Fagskolelov Uten en fagskolelov som hjemler 

ett samordnet opptak kan ikke 

opptaket settes i drift.  

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartement

et og CERES har 

løpende kontakt. 

CERES må starte 

utvikling av systemene 

før fagskoleloven er på 

plass, dersom det 

kommer endringer i 

loven som endrer 

modellen vår, så vil det 

kunne medføre 

forsinkelser i prosjektet. 

Nasjonal 

opptaksforskrift 

Fagskoleopptaket forutsetter at det 

finnes en nasjonal 

opptaksforskrift. Uten denne kan 

søkerne ikke saksbehandles. 

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartement

et, NOKUT og CERES 

har løpende kontakt.  

Opptaksforskrift for den 

enkelte fagskole 

Alle fagskoler må ha en lokal 

opptaksforskrift som regulerer 

hvilke opptakskrav som gjelder og 

hvordan søkerne skal rangeres.  

Den enkelte fagskole CERES må 

kommunisere med 

fagskolene om de lokale 

opptaksforskriftene slik 

at de blir utformet på en 

slik måte at søkerne 

forstår kravene og at 

systemene kan bidra til 

effektivisering. NOKUT 

har viktig kompetanse 

og kan trekkes inn som 

rådgivere i arbeidet med 

lokale forskrifter.  
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Finansiering av 

prosjektet 

Prosjektet må tilføres midler etter 

kostnadsberegningen.   

Kunnskapsdepartementet  

Ansettelse av utviklere 

med riktig kompetanse 

Dagens bemanning er for lav til å 

kunne utvikle et opptakssystem 

tilpasset fagskoler. Det har vist seg 

vanskelig å rekruttere nye 

utviklere, da aktuelle kandidater 

får høyere lønn i andre statlige 

etater.  

CERES CERES må vurdere 

hvilke tiltak som kan 

gjøres for å være mer 

attraktiv som 

arbeidsgiver, og også 

vurdere intern 

omrokkering av 

resurser.  

Riktig bemanning i 

gruppe for opptak og 

NVB 

Gruppe for opptak og NVB har en 

ledig stilling i forhold til estimert 

behov bemanning.  

CERES CERES må lyse ut 

stilling og tilrettelegge 

for effektivt arbeid med 

god kvalitet.  

 

 

9. PROSJEKTPLAN 
 

Mål Delmål Når ferdig Status 

1. Kommunikasjon og 

samhandling med fagskolene 

a. Opprette referansegruppe med 

representanter oppnevnt av 

Nasjonalt Fagskoleråd og Forum 

for Fagskoler 

31.10.2017  

 b. Avklare hovedpunkter i opptaket 

med referansegruppen  

31.01.2018  

    

2. Arkitektur og skjelett a. Lage et fungerende rammeverk 31.12.2017  

 b. Lage arkitektur og datamodell 31.03.2018  

    

3. Nettsted   a. Lage struktur som støtter 

fagskoleopptak 

31.03.2018  

 b. Lage sider for fagskoler med 

informasjon 

30.09.2018  

    

4. Statistikk a. Kartlegge behov for 

fagskolestatistikk 

30.06.2018  

 b. Utarbeide rapporter i henhold til 

kartleggingen 

31.01.2020  

    

5. Tilrettelegging av NVB a. Kartlegge hvilke kontroller det 

er behov for 

30.06.2018  

 b. Lage kontrollene for 

kvalifikasjons- og 

rangeringsregelverk 

31.01.2019  

 c. utvikle grensesnitt mellom NVB 

og saksbehandlerklient 

30.09.2018  

 d. Tilrettelegge for 

kompetansebevis og tilhørende 

kontroller for import 

31.01.2019  
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Mål Delmål Når ferdig Status 

6. Nettsøknad a. Tilpasse søkerportalen til 

fagskoleopptak 

30.06.2018  

 b. Tilpasse dokumentopplasting til 

fagskoleopptak 

31.12.2018  

    

7. Saksbehandlerklient a. Klient hvor søknader kan 

behandles 

31.12.2019  

 b. Meldingssystem for å sende 

meldinger til søkere 

31.01.2020  

    

8. Forvaltningsverktøy a. Klient og verktøy for 

opptaksparametre og overvåking av 

opptak 

31.12.2019  

    

    

9. Opptakskjøring a. Gjennomføre prøveopptak 30.06.2019  

    

    

10. Opplæring a. Lage opplæringsplan 30.06.2018  

 b. Gjennomføre opplæring 31.01.2020  

 c. Etablere en arena for erfaringer 

og samhandling mellom fagskolene 

31.12.2019  

 

Referansegruppen er på nåværende tidspunkt ikke opprettet. Tidsplanen kan derfor bli endret dersom 

CERES senere får informasjon om at annen rekkefølge vil være mer hensiktsmessig for fagskolene.   

 

 

9.1. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 

 

Prosjektet SO3.0 med fornyelse av SO-systemene ble formelt avsluttet i juni 2015, og produktene 

som ble levert ble tatt i bruk i opptaket til høyere utdanning i 2016. Erfaringer i dette prosjektet 

utgjør et viktig grunnlag for hvordan vi ønsker å gjennomføre fagskoleopptaksprosjektet. Det er 

blant annet viktig med riktig kompetanse hos prosjektdeltakerne, noe vi løser ved å la mange 

medarbeidere inngå i prosjektet samtidig som de har andre oppgaver i linjen. Et annet læringspunkt 

er at det er viktig med tidlige avklaringer om de tekniske løsningene slik at en kan få etablert 

driftsmiljø i god tid før første opptak. Alle prosjektdeltakere er ansatt i CERES og er lokalisert på 

ett sted, noe som gjør det mulig med tett samarbeid med alle involverte. 

 

  



 

 

 Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.0 – http://www. prosjektveiviseren.no  
 20 

9.2. Kostnader 

[Budsjettet skal være spesifisert i henhold til faseplanen ovenfor.] 

 

CERES har estimert kostnadene til opprettelse av et nasjonalt samordnet opptak i tabellen under. 

 

I kostnadene til forvaltning ligger følgende oppgaver: 

 Informasjon til søkere gjennom nettsider og førstelinjetjeneste 

 Informasjon, samarbeid med og koordinering av fagskolene 

 Teknisk oppbygging av regelverk tilpasset fagskolene i opptakssystemene og i norsk 

vitnemålsdatabase (NVB) 

 Kjøre opptak og informere søkerne om resultatet 

 Levere statistikk til Kunnskapsdepartementet, media og andre som har behov 

 

Innenfor utvikling vi oppgavene være: 

 Tilrettelegge nettsøknaden  

 Utvikle en saksbehandlerportal 

 Tilrettelegge de indre opptakssystemene til flere typer opptak(opptakskjøring, 

brevutsending,…) 

 

 

 2017 2018 2019 2020 Årlig 

deretter 

Forvaltning 1 mill 2 mill 2 mill 3 mill 3 mill 

Utvikling 1 mill 3 mill 4 mill 4 mill 3 mill 

 

I kostnadsoverslaget er det ikke lagt inn kostnader knyttet til vurdering av søkere med utenlandsk 

utdanning. Vi har forutsatt at fagskolene gjør dette selv. I UH-sektoren er det den enkelte institusjon 

som dekker kostnader til å delta på møter og seminarer. Vi har derfor ikke lagt inn eventuelle slike 

kostnader i prosjektet. 
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9.3. Vurdering av prosjektets usikkerheter 

 

a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Får ikke ansatt kvalifiserte 

utviklere 

Opptakssystemet blir ikke ferdigstilt i 

prosjektperioden.  

CERES kan aktivt arbeide med rekruttering.  

CERES kan eventuelt omdisponere resurser fra 

andre deler av organisasjonen, men det vil få 

konsekvenser for andre leveranser. 

Får ikke bevilgninger fra KD Prosjektet må avsluttes og blir ikke 

fullført. 

Løpende orientere KD om fremdrift.  

Fagskolene ønsker ikke å 

samarbeide med CERES 

Det blir vanskelig å lage en 

fungerende tjeneste og opptakssystem 

Involvere fagskolene på et tidlig tidspunkt og 

være opptatt av å møte behovene de har 

innenfor opptaket. 

Uforutsette endringer i lov og 

forskrifter 

Prosjektet kan bli forsinket. Viktig med god dialog med KD slik at vi får 

informasjon om eventuelle endringer så tidlig 

som mulig. 

   

 

 
b) Muligheter 

Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen 
inntreffer 

Stimulerende tiltak 

Økt søknad til fagskoler pga at 

informasjon om 

fagskoleutdanning er mer synlig 

Fagskolene får flere kvalifiserte 

søkere, og Norge får dermed flere med 

utdanning fra fagskolene.  

Arbeide med god struktur på nettsidene, og 

markedsføring av fagskoleopptaket.  

Opptakssystemet kan håndtere 

flere typer nasjonale samordnete 

opptak 

Universiteter og høgskoler ønsker at 

det etableres et nasjonalt 

masteropptak, noe som vil være svært 

ressursbesparende for dem. 

Ved utvikling av opptakssystem for fagskolene 

kan vi arbeide for å lage et generelt 

opptakssystem, som senere kan videreutvikles 

og tilpasses masteropptak og andre 

samordnede opptak. 

Effektivisering av 

fagskoleopptaket. 

  

Bedre rapporter og statistikk KD og skoleeiere vil kunne få en 

bedre oversikt og beslutningsgrunnlag 

for oppfølging av fagskolene. 

 

   

 

9.4. Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 

 

Prosjektplanen vil følges opp og oppdateres jevnlig. Kunnskapsdepartementet vil få status gjennom 

årsrapporteringen. Arbeidet vil utføres i grupper knyttet til den enkelte oppgave.  
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10. OVERSIKT OVER SENTRALE GEVINSTER  

 

Hvor 

nyttevirkningen 

oppstår 

Beskrivelse av nyttevirkninger Verdi i tusen kr 

per år (når full 

effekt) 

Fagskolene Fagskolene vil få et felles nasjonalt opptakssystem som er mer 

digitalisert enn dagens opptak og gi mer automatikk eller digital 

støtte i saksbehandling. På sikt er det ønskelig at fagskolene 

saksbehandler for hverandre, det vil si at en søknad kun behandles 

av en fagskole, selv om søkeren har søknadsalternativer ved flere 

fagskoler. Det vil gi ytterligere effektivisering av 

søknadsbehandlingen. Gjennom et felles nettsted hvor alle 

fagskoleutdanninger presenteres så vil studiene markedsføres 

bredere. 

Vi har i dag ikke 

oversikt over 

kostnader knyttet til 

saksbehandling og 

markedsføring ved 

fagskolene, og kan 

derfor ikke angi noen 

verdi.  

Søkere til 

fagskolene 

Søkerne vil ha all informasjon om søking til fagskoleutdanninger 

på ett sted. I dag finnes det ingen samlet oversikt over 

fagskoleutdanninger. Informasjonen vil presenteres på 

www.samordnaopptak.no, noe som gjør at elever i videregående 

og andre potensielle søkere til høyere utdanning også vil få 

informasjon om fagskoleutdanning. Dette vil sannsynligvis føre til 

økt søkning til fagskolene og flere som gjennomfører 

fagskoleutdanning. 

Norge trenger flere 

spesialiserte 

yrkesutøvere med høy 

kompetanse. Det er 

vanskelig for oss å 

anslå samfunnsverdien 

av dette. 

CERES CERES vil få kompetanse om en ny sektor. CERES vil få et nytt 

og moderne opptakssystem, som vil være sikrere og mer robust 

enn dagens system. Mange deler i dagens system er modifisert 

gjennom mange år, og det er svært få av utviklerne som har total 

oversikt. Et nytt system vil redusere sårbarhet og risiko betydelig. 

Det nye opptakssystemet vil også kunne utvides til nye opptak for 

eksempel masteropptak. 

Verdien vil være 

bedre datakvalitet og 

redusert risiko og 

sårbarhet. 

Kunnskaps-

departementet 

Kunnskapsdepartementet vil med et felles opptakssystem lettere 

få oversikt, statistikk og analyser over antall studieplasser og 

søknader til fagskolene. Det vil gi viktige beslutningsgrunnlag for 

departementet. Det vil også gi mulighet til analyser knyttet til for 

eksempel opptaksgrunnlag og overganger mellom fagskoler og 

UH-institusjoner 

Kunnskapsdepartemen

tet vil lettere ha 

tilgang til 

opplysninger og 

analyser av 

fagskolesøkning. 

Samfunnet Stortinget er opptatt av å synliggjøre fagskoleutdanning, da det er 

et økende behov for den type kompetanse i Norge. Et felles 

nasjonalt opptak er et tiltak for å gjøre dette. 

 

   

 

 
 

http://www.samordnaopptak.no/

