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Samarbeidspartnere

• Fagdepartementet

• Utdanningsdirektoratet

• Lærestedene

• Leverandører av studie- og skoleadministrative 
systemer



Forhistorie I

Videreutdanningskomiteen (1965-1970) foreslo å opprette en 
nasjonal opptakssentral …



Forhistorie II

St. meld. Nr. 17 (1974-75):
«For å sikre dette [full kapasitetsutnyttelse]  kan det vise seg hensiktsmessig å organisere en felles 
opptakstjeneste, ...»

St. meld. Nr. 66 (1984-85):
« …. Et slikt system [felles opptakstjeneste] har imidlertid en rekke andre ulemper. Det hindrer en 
desentralisering av opptaksprosedyren. Det øker byråkratiseringen, svekker kontakten mellom 
studiesøkende og de respektive høyskolene og medfører store utgifter. Arbeidet med opptaket 
må foregå i sin helhet ved hjelp av edb, noe som gjør det vanskelig å bruke skjønnsmessige 
kriterier ved opptak til ulike studier.»



Forhistorie III

Hernesutvalget: NOU 1988-28
«… Et samordnet opptak vil kunne lette arbeidet for 
utdanningsinstitusjonene og gi en betydelig bedret service til 
de utdanningssøkende. Det vil også gi et verdifullt og 
statistisk grunnlag for å følge utviklingen i søkingen til høyere 
utdanning.»



Målsetting

Bjørn Pedersen-utvalget 20.12.1990:

«FORSLAG OM MER SAMORDNET STUDENTOPPTAK»

• Sikre at verdifulle studieplasser ikke blir stående 
tomme dersom det finnes (kvalifiserte) søkere

• Redusere ressursbruken for læresteder og søkere



Prosjekt Samordna opptak

• Prosjektet Samordna opptak ble opprettet ved UiO i januar 1991.

• Etter noen år med innsamling av statistikk og gjennomføring av pilotprosjekter 
ble prosjektet slått sammen med deler av Fellestjenesten for råd for høyskoler 
og Statens lærerkurs i 1994.

• Det første samordnete opptaket til grunnutdanninger i høyskolesektoren ble 
gjennomført i 1995.

• Universiteter og vitenskapelige høyskoler kom med fra 1996 og ble fullt 
integrert i 2000.

• Prosjektet ble et permanent forvaltningsorgan i 2003.



Grunnprinsipper

Tre grunnprinsipper

• Ett søknadsskjema

• En saksbehandler

• Ett tilbud



Forutsetninger

Infrastruktur: UNINETT

Felles opptaksregelverk

Tillit



Roller og ansvar

• Sentral registrering av studie- og 
lærestedsinformasjon

• Sentral informasjon om 
opptakssystemet, frister og prosedyrer

• Sentral søknadsregistrering

• Lokal saksbehandling

• Lokal setting av opptaksparametre

• Sentral opptakskjøring 
(https://www.youtube.com/watch?v=3Oadjhnn8jM)



Teknologi og digitalisering – felleskomponenter

• ID-porten

• Det sentrale personregisteret

• Kontakt- og reservasjonsregisteret

• *GSK-basen

• *Nasjonal vitnemålsdatabase 

• *Vitnemålsportalen

* = fagområdespesifikke



Teknologi og digitalisering – andre grep

• Koding av opptaksregelverk

• Intranett

• Saksbehandlertildeling

• *Søkofon

• *Tekst-TV

• *Optisk lesing

• Søknads- og svarregistrering på nett

• SMS og epost

• Vurderingstjeneste

• Responsivt design

• Dokumentopplasting

* = gått ut på dato



Digitalisering – NVB 

Innsamlingssystem

Filkontroll

Fagkontroll

Karakterføringskontroller

Automatisk kvalifisering og poengberegning

Stor nytte for VGO og lokalopptak i UH-sektoren

Vitnemål

Kontrolltabell

Kravresultat



Gevinster

▪ Bedre styring

▪ Studieplasser fylles

▪ Mer effektivt for søkerne

▪ Mer effektivt for lærestedene



Fremtidsplaner

• Samordnet opptak til fagskoler

• Samordnet opptak til 
masterstudier

• Samordnet opptak til andre 
utdanninger?

• Ett felles system for 
samordnete og lokale opptak

• Ytterligere digitalisering og 
automatisering



Takk for oppmerksomheten!


