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Nå

Oppsummering
Prosjektet har jobbet videre med rammebetingelser for prosjektet, avhengigheter til andre pågående prosjekter og hvilke
konsekvenser dette får for gjennomføringen og implementering av nasjonalt masteropptak. Det har også vært jobbet
med gevinster og gevinstplaner, planlegging og forankring, samt vært jobbet innen de ulike leveranseområdene i
prosjektet. Styringsgruppen har behandlet første versjon av styringsdokumentet.
Basert på en totalvurdering anbefaler styringsgruppen at prosjektet jobber mot at et felles regelverk kan vedtas i løpet av
2022, og at et første nasjonalt/felles opptak til masterstudier kan gjennomføres til studieåret 2024/25 (med åpning for
søking høsten 23).
Det har vært jobbet med avklaringer rundt merverdiavgift, og det vil i løpet av kommende periode bli lagt fram en
vurdering hvilke konsekvenser dette får for gjennomføringen av prosjektet.

Aktiviteter Utført

Trend
•
•
•
•

Ressurser

Kvalitet

•
•
•

Avhengigheter

Risiko

Jobbet med
rammebetingelser,
ressursavklaringer og planverk
Gevinstberegninger
Forankring hos ulike
interessentgrupper
Behovskartlegging med ulike
brukergrupper igangsatt
Møte i styringsgruppen
gjennomført,
styringsdokumentet behandlet
Ekstern kvalitetssikring
igangsatt
Arbeid innen de ulike
leveranseområdene

Positivt
•

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

Bekymringer
•

•

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

Neste Periode
•

•
•
•
•
•

Kobling til
moderniseringsprosjektet for
opptakssystemer og
avhengigheter mellom
prosjektene
Forankringsarbeid 
Ekstern kvalitetssikring
Behovskartlegging med ulike
brukergrupper
Arbeid med de ulike
leveranseområdene i
prosjektet
Mva og konsekvenser for
prosjektfinansieringen

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

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

Svært
høy

Sannsynlighet

Høy

Manglende forankring

5

4 hos beslutningstakere

6

1

Moderat

7
8
Liten

4

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Prosjektet gjennomfører
informasjonsarbeid på alle nivå
Pågående avklaring av konsekvenser for
prosjektet, og hvilke tiltak som kan
iverksettes.

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

Pågående dialog med KD

Beslutning om samordningsgrad

Ubetydelig

Pågående dialog med Unit.

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

7 blir ikke tatt på riktig nivå

Svært liten

Tiltak

Opptaksarbeid i sesong og
uforutsett ekstraarbeid fører til at
8 prosjektmedarbeidere ikke kan
jobbe avtalt %

Forankring og avklaring
Pågående avklaring med lærestedene

