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Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode
• Jobbet med 

rammebetingelser, 
ressursavklaringer og planverk

• Gevinstberegninger
• Dialog med KD 
• Forankring hos ulike 

interessentgrupper
• Gjennomgang og 

sammenstilling av resultater
fra kartlegging på lærestedene

• Forberedt behovskartlegging 
med ulike brukergrupper

• Prosjektgruppen har god 
fremdrift og holdningene og 
stemningen i gruppen er 
positiv

• Positiv holdning til prosjektet i 
KD

• Politisk vilje og kapasitet i KD 
til å til prioritere arbeid med 
felles nasjonal forskrift, og 
konsekvenser dette får for 
implementeringstidspunkt. 

• Ferdigstille styringsdokument 
og gevinstplan

• Kobling til 
moderniseringsprosjektet for 
opptakssystemer og 
avhengigheter mellom 
prosjektene 

• Forankringsarbeid 
• Ekstern kvalitetssikring
• Møte i styringsgruppen
• Behovskartlegging med ulike 

brukergrupper

Oppsummering
Prosjektet har jobbet videre med rammebetingelser for prosjektet, avhengigheter til andre pågående 
prosjekter og hvilke konsekvenser dette får for gjennomføringen av prosjektet og implementering av 
nasjonalt masteropptak. Det har også vært jobbet med gevinster og gevinstplaner, planlegging, planverk 
og forankring. Resultatene av kartleggingsundersøkelse er sammenstilt, og danner grunnlag for videre 
arbeid i prosjektet. Kartlegging av brukerbehov i nye tekniske løsninger er igangsatt, og vil bli gjennomført 
i løpet av våren. 
Teknisk utvikling er utsatt, jf. DS 65/20. 
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Avhengigheter innen Unit Avhengigheter til BOTT-SA Avhengigheter til KD

• Prosjektet er avhengig av at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til 
deltakelse i prosjektet og teknisk utvikling for at tidsplan skal 
kunne overholdes. 

• Prosjektet er avhengig av en avklaring av forholdet til utvikling av 
systemer for opptak til grunnutdanninger

• Det må vurderes om nye løsninger for saksbehandling 
og arkiv får konsekvenser for den tekniske utviklingen i 
prosjektet. 

• Prosjektet er avhengig av en avklaring med
Kunnskapsdepartementet om rammebetingelsene for 
arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til 
masterutdanninger 
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Risikoelementer Tiltak

1

Omprioritering av ressurser i Unit 
for utvikling, deltakelse og 
oppfølging av prosjektet.
Avhengighet til 
moderniseringsprosjektet for 
opptakssystemene. 

Pågående dialog med Unit. 

2 Uklarheter og ulike oppfatninger 
av hva prosjektet skal levere

Fokus på arbeid med mål og gevinster, 
og forankring av disse på alle nivå.

4 Manglende forankring 
hos beslutningstakere

Prosjektet gjennomfører 
informasjonsarbeid på alle nivå

5

Prosjektet ikke tilstrekkelig 
finansiert pga. endring i 
rammebetingelsene (mva)

Pågående avklaring av konsekvenser for 
prosjektet, og hvilke tiltak som kan 
iverksettes. 

6

Manglende kapasitet og/eller 
beslutningsvilje i 
Kunnskapsdepartementet for 
arbeidet med nytt felles regelverk 
for opptak til masterutdanninger 

Pågående dialog med KD4
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