
Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Nasjonalt masteropptak

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

BOTT

Prosjekteier STUDIE-BOTT

Prosjektleder Camilla Haugland, UiO

Formål/overordnet mål for prosjektet

Å utvikle og implementere en nasjonal samordnet opptaksmodell 
for opptak til 1- 2-årige masterprogrammer ved norske 
universiteter og høyskoler.

Viktigste leveranser i hele 
prosjektperioden

Planlagt levert

Nye rutiner, felles regelverk, ny 
forvaltningsmodell, ny teknisk løsning, 
forankring og involvering.

31.12.2021

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MU6 – ledere inkluderer digitalisering i tiltak og 
prosesser for å nå institusjonenes mål

Høy

MU8 – ledere har god tilgang på utdanningsrelatert 
informasjon og beslutningsstøtte

Middels

Overordnet usikkerhet i prosjektet Middels

De viktigste risikoene er: tilgang på ressurser og kompetanse; konflikt mellom standardisering og lokale 
tilpasninger; manglende brukermedvirkning; manglende forankring hos institusjonene.

Finansiering, tall i MNOK 2020 2021 2022 Totalt

Felles investeringsmidler 7,3 12,5 5,2 25

Forvaltningskostnader etter avsluttet prosjekt 10,9 MNOK pr. år

Gevinstansvarlig Unit, UH-institusjonene

Antatt gevinst Bedre informasjon til søkere, redusert ressursbruk i saksbehandling og 
opptaksarbeid, økt brukervennlighet, bedre støtte til arbeidsprosesser, økt tilgang til 
styringsdata, økt kvalitet i saksbehandling, bedre oversikt over ledige studieplasser.

Antatt levetid Ikke avklart

Hvilke forutsetninger må oppfylles for å kunne realisere 
gevinster fra prosjektet?

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må den 
være oppfylt?

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..

Høy 12.2021

Avhengighet Kritikalitet Frist Status

Løsning for fagskoleopptak Lav 1.2.2020 Grønn

Prosjektforslag

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Intern kvalitetssikring gjennomført. Klart for ekstern kvalitetssikring.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Opptaksledere og opptaksmedarbeidere på lærestedene, 
administrativt ansatte på fakultet/institutt, vitenskapelig ansatte, 
søkere/studenter.

1



Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Studentmobilitet

Gjennomføringsansvarlig
virksomhet

Unit

Prosjekteier Jørgen Ofstad

Prosjektleder Sean Kjartan Iversen

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

UH-institusjonene har behov for å forbedre arbeidsprosessene 
for administrasjon  av utveksling, og trenger verktøy som bedre 
støtter opp om de prosessene som eventuelt må forbli 
fragmenterte. Effektivisering av administrative arbeidsprosesser 
vil frigjøre tid til kvalitativt arbeid, som oppfølging, veiledning og 
informasjonsarbeid rettet mot studentene.

Leveranseplan Planlagt levert

Kartlegging dagens prosesser
Prosesskart fremtidens studentutveksling
Prosjektforslag

12.19
04.20
09.20

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MU1 – studenter møter aktiviserende og varierte lærings- og 
vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes.

MU6 – ledere inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å 
nå institusjonenes mål

MU8 – ledere har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon 
og beslutningsstøtte

Antatt usikkerhet i prosjektet

Utredes i konseptfase

Antatt gevinst Kortere saksbehandlingstid ved institusjonene, frigjøring av ressurser via forenkling og 
effektivisering, bedre kvalitet på informasjon som utveksles, bedre samhandling med 
internasjonale partnere, bedre oversikt over informasjon fra internasjonale partnere.
Bedre tilrettelegging for utveksling i studieprogrammene, bedre faglig forankring av 
utvekslingsopphold.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Internasjonalt samarbeid vil være en forutsetning for å lykkes, siden studentmobilitet over landegrenser krever 
at institusjoner og organisasjoner i ulike land går sammen for å finne fram til felles måter å løse felles 
utfordringer. 

Antatte avhengigheter

Prosjektet må forholde seg til hvordan organisasjoner i andre land håndterer de samme prosessene. Potensielle 
samarbeidspartnere er derfor både enkeltorganisasjoner, konsortier, nettverk og større internasjonale 
organisasjoner som for eksempel Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Ok, ingen avvik.
Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

UH-institusjoner (nasjonalt og internasjonalt), Diku, NOKUT, NSD, 
KD, Udir.

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konseptfase Planleggingsfase

Unit og UH-
institusjoner og Diku

0,7 0,8 1,5
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Autoritetsregistre for 
forskning

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Frode Arntsen

Prosjektleder Katrine Weisteen Bjerde

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Aktiviteter knyttet til og koordinert med datadelingsprosjektet. 
For å gi mulighet for gjenbruk av informasjon og effektive 
tjenestekjeder er det behov for unik identifisering av 
forskningsprosjekter i alle sektorer (UH, helse, institutt og privat 
næringsliv), personer involvert disse prosjektene, organisatoriske 
enheter personene er knyttet til.

Leveranseplan Planlagt levert

Implementering personer i forskning
Implementering prosjekter i forskning
Plan register org.enheter

1.5.2020
30.10.2020
1.12.2020

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MF3 - forskere har tilgang til et oversiktlig og brukervennlig 
tjenestetilbud som støtter både faglige og administrative 
oppgaver

Antatt usikkerhet i prosjektet

Lav risiko. Viktigste risikoelement er utviklerkapasitet.

Kostnader og ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Unit 3 3

Antatt gevinst En rekke av tiltakene under handlingsplanens forskningsdel (inkludert NVA) er avhengige av 
at dette kommer på plass. Også store forventede gevinster knyttet til gjenbruk av 
informasjon og forenkling av forskningsadministrative oppgaver, som igjen vil frigjøre tid til 
forskning.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

At IT-tjenester hos relevante tjenesteleverandører tar registrene i bruk

Antatte avhengigheter

Tilknyttet prosjekt Datadeling, men ikke direkte avhengig av noen andre prosjekter.

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke kvalitetssikret

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører som ønsker å gjenbruke informasjon i nasjonale 
tjenester knyttet til forskning
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Oversikt over 
forskningsprosjekter og 
behandling av 
personopplysninger

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Frode Arntsen

Prosjektleder Ikke avklart

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Videreutvikling av nasjonale tjenester (Cristin, NSD, REK, m.fl.) 
knyttet til informasjon om forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger og enten videreutvikle eller etablere en eller 
flere institusjonelle løsninger for å dekke lokale behov som ikke 
naturlig inngår i de nasjonale tjenestene. Det er aktuelt å løfte 
eksisterende lokale tjenester/prosjekter til å bli anbefalte 
institusjonelle løsninger. 

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag 1.5.2020

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

F1: Profesjonalisert forskningsstøtte
F9: Gode rapporter og beslutningsstøtte

Antatt usikkerhet i prosjektet

Middels risiko. Viktigste risikoelementer er avhengighet av autoritetsregistre for forskning, det å oppnå enighet 
mellom institusjonene om hvilken funksjonalitet eventuelle nye fellestjenester skal ha, samt utviklerkapasitet 
avhengig av valgt løsning. 

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konsept Planlegging

Unit, NSD og 
institusjoner

1 2 3

Antatt gevinst Potensial både for å gi prosjektledere i forskningsprosjekter etterlengtet og 
ressursbesparende støtte, for å redusere ressursbruk ved å utvikle felles istedenfor pr 
institusjon og for å bistå ledere i å få lovpålagt oversikt over forskningsaktivitet.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Oppnådd enighet mellom institusjonene om funksjonalitet i eventuelle nye fellestjenester. 

Antatte avhengigheter

Autoritetsregistre for forskning.
Tilpasning av Cristin som del av muliggjørende plattform (Del av fellesprosjekt Muliggjørende plattform)

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke kvalitetssikret

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle institusjoner som gjennomfører forskningsprosjekter
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Forvaltning av forskningsdata

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Frode Arntsen

Prosjektleder Ikke avklart

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Forskerne har behov for veiledning for å forstå hvilken type data 
de håndterer og hvilke tjenester de kan bruke for å lagre dem, 
verktøy som hjelper dem til enklest mulig å lage en god 
datahåndteringsplan for prosjektet, tilgang til relevante tjenester 
for lagring av og samarbeid om data underveis i prosjektet, og 
tilgang til tjenester for å arkivere dataene ved prosjektslutt på en 
måte som (i den grad det er mulig) gjør dem tilgjengelige for 
andre i henhold til FAIR-prinsippene 

Leveranseplan Planlagt levert

Oppdatert oversikt over tjenester
Prosjektforslag

1.4.2020
1.5.2020

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MF2 – forskere gjør resultater fra forskningen (publikasjoner, 
data og annet) enkelt gjenfinnbare og i så stor grad som mulig 
tilgjengelige for gjenbruk

Antatt usikkerhet i prosjektet

Middels risiko. Viktigste risikoelement er å etablere enighet mellom tjenesteleverandørene om å satse på felles 
utvikling.

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konseptfase Planleggingsfase

Unit, NSD og 
institusjoner

0,5 1,5 2

Antatt gevinst Bidrar til å oppfylle lovkrav om lagring av forskningsdata, vil gi hjelp og effektivisering til 
forskningsprosjektledere i alle faser av et forskningsprosjekt og frigjøre tid til forskning. 
Potensielt gevinster ved redusert ressursbruk dersom det oppnås enighet om å satse på noen 
få fellestjenester istedenfor at en rekke institusjoner lager hver sine tjenester.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Enighet om hvilke tjenester som skal anses som og videreutvikles som nasjonale.

Antatte avhengigheter

Autoritetsregistre for forskning
Tilpasning av Cristin som del av muliggjørende plattform

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke kvalitetssikret

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle institusjoner som håndterer forskningsdata og alle 
leverandører av nasjonale tjenester knyttet til forskningsdata.
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Konsept for felles øk/lønn, sak/arkiv og HR i 
hele sektoren

Virksomhet Unit

Prosjekteier Anders Hansteen Reitan

Prosjektleder Anders Hansteen Reitan (inntil beslutning)

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

-Utvikle felles forvaltningsorganisasjon for det administrative 
området
-Utvikle felles informasjonsplattform for det administrative 
området
-Utvikle finansieringsmodeller for utvikling, implementering og 
forvaltning av administrative tjenester

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag 2020

Understøttelse av målbilder i handlingsplan

MA1 - Det er etablert en felles systemportefølje som løser 
tverrgående administrative behov.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Utredes i konseptfasen

Antatt gevinst Økonomiske gevinster er knyttet til stordriftsfordeler, felles prosesser, standardisering og 
styrt utvikling for innovasjon og deling som kommer hele sektoren til gode. 

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Etablert samarbeid mellom BOTT, øvrig UH og andre rettighetshavere, samt leverandører som DFØ og Sak/arkiv

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke klart for kvalitetssikring

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

UH-sektoren, andre rettighetshavere til disse tjenestene. 
Leverandører som DFØ og sak/arkiv leverandør.  

Kostnader og ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Unit og institusjoner 3 3

Antatte avhengigheter

Utredes i konseptfasen
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Felles løsning for 
beslutningsstøtte

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Anders Hansteen Reitan

Prosjektleder Ole Martin Nodenes

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte 
(Initiativ A5):  Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har 
behov for en fremtidsrettet tjeneste for beslutningsstøtte som på 
en enklest mulig måte gjenbruker de data vi har.

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag 12.19

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MA2 – Ledelsen har god tilgang på informasjon og 
beslutningsstøtte.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Utredes i konseptfasen

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2019 2020 2021 Totalt

Unit og virksomheter 0,5 1,5 2

Antatt gevinst Tilgang til informasjon for faglig og administrativ ledelse slik at de kan være pådriver og 
katalysator for å følge opp og gjennomføre strategiske og finansielle målsetninger for hele 
virksomheten
. 

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Koordinering mot prosjekt Nasjonal muliggjørende plattform og prosjekt Datadeling nødvendig, løsningene må 
designes slik at de kan inngå i en fremtidig plattform uten større tilpasninger.

Antatte avhengigheter

Samarbeid med IMD-området om felles datadefinisjoner og masterdata.

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Ok, ingen avvik.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Unit
Fagressurser og ledere ved universiteter og høgskoler
NSD
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Muliggjørende plattform

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Roar Olsen

Prosjektleder Lars Fredrik Hatlehol

Formål/overordnet mål for prosjektet

Prosjektet skal etablere et målbilde for et økosystem hvor 
brukere, institusjoner i sektoren, øvrig offentlig virksomhet og 
aktører fra privat næringsliv kan samhandle og utvikle løsninger 
basert på felles datagrunnlag, basistjenester og fellessystemer 
med tilstrekkelig sikkerhet, tilgangsstyring og personvern. I 
2020 vil fokuset være på tilgjengeliggjøring av data fra egne 
tjenester, spesielt FS og Cristin.

Viktigste leveranser i hele 
prosjektperioden

Planlagt levert

Prosjektforslag 12.19

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MIMD1 – Brukeren har enkel, trygg og riktig tilgang til 
nødvendige digitale ressurser.

MIMD2 – IKT-løsninger snakker sammen

Konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke klart for kvalitetssikring

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Unit og Uninett
Institusjoner i sektoren, inkludert ansatte og studenter/forskere
Andre potensielle tjenesteleverandører i privat sektor

Antatt gevinst Store potensielle gevinster ved forenklet og sikker tilgang til data, gjenbruk av 
felleskomponenter (både på sektornivå og nasjonalt nivå) og deling av løsninger.
Økt innovasjonsgrad ved å åpne for andre aktører fra privat sektor.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Usikkerheten for prosjektet er først og fremst om forutsetningene for gevinstrealiseringen holder: er det 
interesse for deltagelse i sektoren. Dette er en medium risiko, og det vil uansett være interne gevinster for Unit 
ved å implementere åpne grensesnitt for sine løsninger.

Antatte forutsetninger for å realisere gevinster fra prosjektet

Prosjektet er avhengig av interesse og deltagelse fra sektoren.
Det må også være interesse fra eksterne aktører for å levere løsninger til kunnskapssektoren, og prosjektgruppa 
har brukt mye tid i konseptfasen til å kartlegge dette.

Antatte avhengigheter

Datadeling
Felles løsning for beslutningsstøtte
Felles IAM
Veikart for tjenesteområdene forskning og høyere utdanning

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konsept Planlegging Oppstart 
gjennomføring

Unit, Uninett og UH-
institusjoner

0,5 1 1,5 3

Ekstern bistand 0,5 0,5 1
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Datadeling

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Unit

Prosjekteier Ikke avklart

Prosjektleder Ikke avklart

Hvilke behov skal dekkes/ hvilke endringer skal gjøres?

Studenter, lærere, forskere, ledelse og administrasjon behøver 
tilgang til digitale tjenester og korrekte og oppdaterte data som 
understøtter deres arbeidsprosesser og beslutninger. Dette 
forutsetter en felles tilnærming til utveksling og 
tilgjengeliggjøring av data.

Leveranseplan Planlagt levert

Prosjektforslag og faseplan for 
planleggingsfasen

Tidsplan ikke fastsatt

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MIMD2 – IKT-løsninger snakker sammen

MIMD3 – Data samles, prosesseres, deles og arkiveres innenfor 
trygge rammer. God håndtering av data gjennom hele 
livssyklusen bidrar til forenkling, forbedring og innovasjon.

Understøtter også målbilder innen utdanning, forskning og adm.

Antatt usikkerhet i prosjektet

Størst usikkerhet/risiko er knyttet til tilgang på nødvendige personressurser, god forankring og deltakelse fra 
sektoren, og god koordinering mot tilstøtende prosjekter og aktiviteter. Tydelig styring og bred involvering vil 
bidra til å minimere usikkerheten.

Antatt gevinst Bedre og mer brukervennlige tjenester gjennom bedre tilgang til data, bedre datakvalitet, økt 
tjenesteinnovasjon og økt samhandlingsevne på tvers av institusjoner. Styrket sikkerhet og 
personvern, redusert ressursbruk.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for å kunne realisere gevinster fra prosjektet?

Tydelig styring, bred forankring og involvering, tilgang på nødvendige personressurser.

Antatte avhengigheter

Arbeidet har avhengigheter mot svært mange andre prosjekter og tjenester. Spesielt viktig er avhengighetene mot 
felles IAM, mot arbeid med masterdata og integrasjonsbehov i BOTT-prosjektene for økonomi og lønn (ØL) og sak 
og arkiv (SA), og mot arbeid med autoritetsregistre for forskning. 

Forslag konseptfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Mandat ikke klart for kvalitetssikring

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Institusjonene og leverandører av fellestjenester til sektoren.

Kostnader og 
ressursbehov
(MNOK)

2020 2021 Totalt

Konsept Planlegging Oppstart 
Gjennomføring

Unit, Uninett og UH-
institusjoner

1 1.5 1.5 4
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Prosjektinformasjon

Prosjektnavn Felles klientdrift

Gjennomføringsansvarlig 
virksomhet

Ikke avklart

Prosjekteier Ikke avklart

Prosjektleder Ikke avklart

Formål/overordnet mål for prosjektet

Planlegge realisering av felles klientdrift i UH-sektoren.

Viktigste leveranser i hele 
prosjektperioden

Planlagt levert

Målarkitektur, tjenestekatalog og 
tjenesteavtaler
Forvaltnings-, styrings- og 
finansieringsmodell

6 mnd etter oppstart

8 mnd etter oppstart

Strategisk tilknytning - Understøttelse av mål i handlingsplan

MA1 – Det er etablert en felles systemportefølje 
som løser tverrgående administrative behov.

Høy

MIMD1 – Brukeren har enkel, trygg og riktig 
tilgang til nødvendige digitale ressurser.

Høy

Overordnet usikkerhet i prosjektet Middels

- Tilgang til ressurser
- Uenighet om målarkitekturdesign
- Uenighet om forvaltnings- og styringsmodell

Gevinstansvarlig UH-institusjonene

Antatt gevinst Økt kvalitet, sikkerhet, brukeropplevelse, samt reduserte kostnader på opptil 29%. 
Dette utgjør ca. 100 millioner for referansegruppen per år. 

Antatt levetid Ikke avklart

Forslag planleggingsfase

Tilbakemelding fra intern/ekstern kvalitetssikring

Se egen rapport. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

UH-institusjonene

Hvilke forutsetninger må oppfylles for å kunne realisere gevinster 
fra prosjektet?

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må den 
være oppfylt?

Valgte interne sektorleverandører evner å levere minst like 
kostnadseffektivt og med bedre sikkerhet og brukeropplevelse enn 
dagens beste sektorinterne leverandør.

Høy 2022

Finansiering (MNOK) 2020 2021 Totalt

Felles investeringsmidler 3 3

Uninett og sektorinterne leverandører 8-10 8-10

Forvaltningskostnader etter avsluttet prosjekt Avdekkes i planleggingsfasen.

Avhengighet Kritikalitet Frist Status

Frigjøring av riktige ressurser som i dag jobber med klientdrift i sektoren.

Ansvarlig virksomhet for prosjektgjennomføringen evner å rigge et godt prosjekt

Høy

Høy

03.20

03.20

Gul

I/A
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