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Forord  

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet har Menon Economics, Holte Consulting og 

A-2 Norge gjennomført en «Supplerende analyse av Fremtidens opptak». Arbeidet er gjennomført på 

rammeavtalen med Finansdepartementet av september 2019,1 basert på avrop av februar 2022.2 Prosjektet er 

under terskelverdi for digitaliseringsprosjekter i Statens prosjektmodell, og dermed ikke underlagt krav om 

ekstern kvalitetssikring gjennom KS1 og KS2. Departementene ønsker likevel en ekstern kvalitetssikring av 

prosjektet for å sikre at det er godt utredet gitt prosjektets størrelse. Kvalitetssikringen er begrenset til følgende 

elementer: 1) vurdering av prosjektets samfunnsøkonomiske analyse, 2) vurdering av begrunnelse for valg av 

tiltak, 3) vurdering av kostnadsestimat og usikkerhet, og 4) vurdering av plan for styring, organisering og 

gjennomføring av prosjektet.  

Kvalitetssikringen har vært ledet av Heidi Ulstein (Menon), med Trond Aasland (A-2), Margrethe Skår, Eivind 

Molvik (Holte Consulting) og Peter Aalen (Menon) som prosjektmedarbeidere. Yngve Holte Olsen (A-2) har vært 

intern kvalitetssikrer.  

Vi takker Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet for et interessant oppdrag. Vi takker også Sikt, HK-

dir og deres konsulenter for velvillig å svare på våre spørsmål.  

______________________ 

Mai 2022 

Heidi Ulstein 

Oppdragsleder 

Menon Economics 

  

 

1 Finansdepartementet (2019). Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring, tilgjengelig på 
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/ekstern-kvalitetssikring2/dagens-ks-
ordning/id2523900/ [08.10.20]. 
2 Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet, avrop på rammeavtale, 2. mars 2022. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/ekstern-kvalitetssikring2/dagens-ks-ordning/id2523900/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/ekstern-kvalitetssikring2/dagens-ks-ordning/id2523900/
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Sammendrag  
Fjerning av risikoen for sammenbrudd av Samordnet opptak er etter vår vurdering klart 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Med usikkerheten i det foreliggende beslutningsgrunnlaget 

anbefaler vi å starte med å løse dette hovedproblemet. Vi ser effektiviseringspotensialet som tiltak 

2 er ment å utløse, men etter vår vurdering er usikkerheten i prissatte kostnader og nytte høy. Vi er 

dermed svært usikre på om de reelle kostnadene blir på det nivået prosjektet forventer, og om den 

beregnede nytten blir realisert. Vi anbefaler derfor å sikre et bedre beslutningsgrunnlag før en 

investering av slik størrelse gjennomføres.  

Kort om prosjektet og kvalitetssikringen 

Målet med prosjektet Fremtidens opptak er at opptak til høyere utdanning i Norge skal gjennomføres i stabile 

og robuste systemer innen 2025. Det er også ønskelig å få på plass et system som er fleksibelt og dynamisk og 

som gir bedre informasjon til brukere og gir høyere brukertilfredshet.  

Prosjektet har utredet tre alternativer i tillegg til nullalternativet: 

• Tiltak 1 (T1) – Beholde dagens funksjonalitet på eksisterende plattform. 

• Tiltak 2 (T2) – Opptak som en tjeneste, innebærer å bygge en ny framtidsrettet tjenesteorientert løsning. 

• Tiltak 3 (T3) – Intelligent opptak, som er et framtidig ambisjonsnivå hvor en setter søkelys på brukernes 

brukerreiser. 

T3 - Intelligent opptak er beskrevet, men ikke inkludert i prosjektets kostnadsestimat og samfunnsøkonomisk 

analyse. Prosjektet anbefaler T2 - Opptak som en tjeneste, og med ambisjon om å videreutvikle tjenestene 

beskrevet i T3 Intelligent opptak.  

Prosjektets investeringskostnader for T2, T1 og nullalternativet ligger under terskelverdien for 

digitaliseringsprosjekter i Statens prosjektmodell. Gitt prosjektets størrelse er det likevel ønskelig med ekstern 

kvalitetssikring, men vesentlig nedskalert sammenlignet med KS1. Kvalitetssikringen er derfor begrenset til 

følgende elementer:  

1) Vurdering av prosjektets samfunnsøkonomiske analyse  

2) Vurdering av begrunnelse for valg av tiltak 

3) Vurdering av kostnadsestimat og usikkerhet 

4) Vurdering av plan for styring, organisering og gjennomføring av prosjektet. 

Vurdering av begrunnelse for valg av tiltak 

Prosjektet har i tråd med utredningsinstruksen utarbeidet en problembeskrivelse og identifisert alternative tiltak. 

Det prosjektutløsende behovet er beskrevet med utgangspunkt i å løse et kritisk sårbarhetspunkt i dagens 

løsning, knyttet til risiko for totalt sammenbrudd i Samordnet opptak.  

Etter vår vurdering er problemet reelt og til dels tidskritisk, og de identifiserte tiltakene er relevante. Tiltakene 

er spesifisert opp med relativt sterkt teknologifokus der det er valgt et funksjonelt ambisjonsnivå som ikke 

nødvendigvis reflekterer det tekniske mulighetsrommet. Et eksempel er tiltak 1 med migrering fra SODA til SODB 

uten ny funksjonalitet. For sterkt teknologifokus i konseptfasen kan føre til at en snevrer inn mulighetsrommet 

for tidlig, og dermed ikke identifiserer eller kan utnytte de beste og mest kostnadseffektive løsningene i senere 

faser av prosjektet og som en bærekraftig løsning. 
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En bredere behovsanalyse ville også avdekket om det er behov for å gjøre et større effektiviseringsløft for 

sektoren ved å se større deler av økosystemet rundt Samordnet opptak og søknadsbehandling i sammenheng. 

Integrasjonene mot FS og NVD som er under utvikling kan også få konsekvenser for prosjektet, dersom 

løsningene ikke harmoniseres og ses i sammenheng med det som foregår i Fremtidens opptak.  

Vurdering av prosjektets kostnadsestimat og usikkerhet 

Vi har mottatt to kostnadsunderlag i vår kvalitetssikring som omtales som opprinnelig kostnadsunderlag og 

oppdatert kostnadsunderlag. Vi mener at det i begge kostnadsunderlagene foreligger for store svakheter til at vi 

kan anbefale å anvende analyseresultatene som styrings- og kostnadsrammer.  

I det opprinnelige kostnadsestimatet estimerte prosjektet kostnadsramme for tiltak 1 og 2 til henholdsvis 75 mill. 

og 192 mill. kroner. Vi vurderer prosjektnedbrytningsstrukturen som tilfredsstillende og vi har ikke identifisert 

manglende kostnadsposter i det oppdatert kostnadsunderlaget. Usikkerhetsanalysen inneholder store 

metodiske svakheter. Vi er klar over at prosjektet er under terskelverdi og at prosjektet ikke har krav på seg til å 

kostnadsestimere med en fullverdig usikkerhetsanalyse. Vi vurderer likevel at manglene i usikkerhetsanalysen i 

det opprinnelige kostnadsunderlaget er av en slik størrelse at realismen i P50 og P85 er for lave til å anvendes 

som styrings- og kostnadsrammer. For eksempel tar estimatusikkerheten kun høyde for usikkerhet i omfang og 

ikke i pris. Det er heller ikke inkludert usikkerhetsfaktorer. Den eksisterende statistiske simuleringen gir et så 

mangelfullt bilde at den vil gi utfordringer i prosjektets økonomistyring framover.  

I det oppdaterte kostnadsestimatet er det tatt utgangspunkt i det totale timesanslaget fra det opprinnelige 

kostnadsestimatet. Det er informert om et behov for duplisering av programkostnader for å ivareta behov for 

interne ressurser i HK-dir, som ikke er inkludert i kostnadsestimatet. Det er derimot inkludert relevante 

usikkerhetsfaktorer i det oppdaterte kostnadsunderlaget. Vår vurdering er at disse usikkerhetsfaktorene ikke 

dekker det totale usikkerhetsbilder for prosjektet. Videre er vår vurdering det ikke er foreligger noen beskrivelse 

av usikre forhold som er knyttet opp mot kostnadsestimatet, med unntak av usikker fordeling mellom interne og 

eksterne ressurser. Prosjektet estimerer i det oppdaterte kostnadsunderlaget kostnadsramme lik 107 mill. og 

237 mill. kroner for henholdsvis tiltak 1 og tiltak 2 (omtales som konsepter i oppdatert kostnadsunderlag).  

Vurdering av prosjektets samfunnsøkonomiske analyse 

Prosjektet har beregnet prissatt nettonytte for konsept 1 og 2 på henholdsvis 8 og 373 mill. 2022-kroner, i tillegg 

til betydelige positive ikke-prissatte virkninger.  

Den samfunnsøkonomiske analysen inneholder ikke vesentlige feil, men størrelsen på den prissatte nytten er 

svakt begrunnet. Usikkerheten rundt prissatt nytte er etter vår vurdering svært høy, blant annet fordi vesentlig 

nytte må realiseres i andre institusjoner uten at anslagene på gevinster er godt forankret hos disse institusjonene. 

Slik som beskrevet over, er det også vesentlig usikkerhet om kostnadsestimatene. Usikkerheten innen både 

kostnader og (prissatt og ikke-prissatt) nytte er størst for konsept 2. Vår samlede vurdering er at det er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å løse det prosjektutløsende behovet og at det trolig vil være lønnsomt å realisere 

det funksjonelle ambisjonsnivået skissert i konsept 2. Før man med tilstrekkelig sikkerhet kan fastslå at det vil 

være mer lønnsomt å velge konsept 2 enn konsept 1, bør imidlertid a) nyttevirkningenes størrelser begrunnes 

og forankres bedre, b) den betydelige usikkerheten rundt kostnader og nytte, spesielt forbundet med konsept 2, 

analyseres grundig og c) risikoreduserende tiltak identifiseres/gjennomføres. 

Vurdering av prosjektets plan for styring, organisering og gjennomføring 

Prosjektet har levert et utkast til en faseplan for planleggingsfasen som viser et begrenset innblikk i de 

nødvendige aktivitetene prosjektet må igjennom før prosjektet kan gå over i gjennomføring. Mange av de 



   
 6  R A P P O R T  

 

skisserte aktivitetene er nødvendige og viktige, men planene har betydelige mangler spesielt innen områdene 

styring/eierskap, organisering og arbeid med prosjektgevinstene.  

Gitt prosjektets anbefalte utviklingsmetodikk, som også vi ser på som en naturlig tilnærming, er behovet for tett 

kobling mellom den tekniske utviklingen og bruker/gevinstrealiseringen spesielt viktig. Vi ser derfor det uavklarte 

eierskapet til og ansvaret for gevinstene, samt de manglende gevinstrelaterte aktivitetene i planleggingsfasen, 

som betydelige usikkerhetsmomenter for å nå gevinstene presentert i den samfunnsøkonomiske analysen. Det 

vektlegges at flere av prosjektusikkerhetene ligger utenfor ansvarsområdet til dagens prosjektorganisasjon. 

Kvalitetssikrers hovedkonklusjoner 

Fjerning av risiko for sammenbrudd av Samordnet opptak er etter vår vurdering klart samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. Vi ser også at det er et effektiviseringspotensial i håndteringen av opptaket, som en noe mer ambisiøs 

digital løsning vil kunne utløse. Gitt usikkerheten i det foreliggende beslutningsgrunnlaget anbefaler vi å starte 

med å løse hovedproblemet. Vi anbefaler også å sikre et bedre beslutningsgrunnlag før en såpass stor investering 

som ambisjonsnivået til T2 gjennomføres. Vi er svært usikre på om de reelle kostnadene for T2 blir på det nivået 

prosjektet forventer, og om den beregnede nytten blir realisert. 

Vi har ikke hatt som mandat å kvalitetssikre problem, behov, mål, krav og mulighetsstudie, som i en vanlig KS1, 

og vi har ikke gjennomført vår egen samfunnsøkonomiske analyse og usikkerhetsanalyse.  Vi har dermed ikke 

grunnlag for å si hvordan hovedproblemet best kan løses. Vår forståelse er at en stabil løsning uten risiko for 

sammenbrudd er det prosjektutløsende behovet, og at det er tidskritisk. Hvor tidskritisk det faktisk er kan være 

styrende for valg av konsept og teknisk løsning. Vi vil også advare mot å låse seg til teknologivalgene som er gjort 

i tiltaksbeskrivelsene, men at en leter etter de mest kostnadseffektive og bærekraftige løsningene. 

Når det gjelder bedring av beslutningsgrunnlaget vi har kvalitetssikret, anbefaler vi følgende: 

- Gjennomfør usikkerhetsanalyse der både nyttevirkninger og kostnadsvirkninger inngår, med velbegrunnede 

usikkerhetsspenn.  

- Sikre at estimatene på nytte og kostnader, inkludert usikkerheten, forankres hos institusjonene som må 

utløse de.  

- Få på plass en god gevinstrealiseringsplan, som er forankret med de som skal realisere gevinster og kan 

påvirke kostnader. 

- Avdekk sentrale avhengigheter for å redusere gjennomføringsrisiko og identifiser risikoreduserende tiltak 

Dette vil redusere usikkerheten både på kostnads- og nyttesiden, samt føre til at man får på plass et godt 

kostnadsstyringsverktøy.   

Vi er også bedt om å vurdere Design-to-cost (DTC) som en aktuell prosjektstrategi. For å løse hovedproblemet er 

ikke DTC egnet, da legges usikkerheten over på nyttesiden som ikke er fleksibel. Dersom en velger å gå videre 

med T2 på tross av vår anbefaling, er det også vanskelig å bruke DTC siden prosjektet som det er planlagt ikke 

har ansvar for gevinstrealiseringen. Etter vår vurdering øker dermed risikoen for at gevinstene i liten grad blir 

realisert innenfor rammene.  

Prosjektet anbefaler i tillegg til T2 en ambisjon om å videreutvikle tjenestene beskrevet i T3, men uten at det 

tiltaket er kostnadsestimert eller vurdert i en samfunnsøkonomisk analyse. Hadde de inkludert et tiltak med 

høyere ambisjonsnivå enn T2 i sine beregninger, ville en med stor sannsynlighet kommet opp i terskelverdien for 

digitaliseringsprosjekter i Statens prosjektmodell. Gitt potensialet for effektiviseringsgevinster som prosjektet 

har vist fram i dette økosystemet med SO, FS og NVD, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en KVU for å 

identifisere hvordan man best kan utløse nyttepotensialet til lavest mulig kostnader.  
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1 Innledning 
Målet med prosjektet Fremtidens opptak er at opptak til høyere utdanning i Norge skal 

gjennomføres i stabile og robuste systemer innen 2025. Det er også ønskelig å få på plass et system 

som gir høyere brukertilfredshet. Prosjektet har utredet tre alternativer i tillegg til nullalternativet, 

men T3 Intelligent opptak er ikke inkludert i kostnadsestimat og samfunnsøkonomisk analyse. 

Prosjektet anbefaler T2 Opptak som en tjeneste, og med ambisjon om å videreutvikle tjenestene 

beskrevet i T3 Intelligent opptak. Prosjektets investeringskostnader for T2, T1 og nullalternativet 

ligger under terskelverdien for digitaliseringsprosjekter i Statens prosjektmodell. Gitt prosjektets 

størrelse var det likevel ønskelig med ekstern kvalitetssikring, men vesentlig nedskalert versus en 

KS1.  

1.1 Beskrivelse av utredningen som kvalitetssikres 
Utredningen som kvalitetssikres er beskrevet i avropet av februar 20222:  

«Samordna opptak er en tjeneste som leveres av HK-dir og Sikt, og som står for koordinering av gjennomføringen 

av opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. I dag koordinerer Samordna opptak 

opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 27 fagskoler. I 2021 var det mer enn 150 000 søkere til over 1300 

studier.  

Over tid har det blitt klart at dagens datasystemer for Samordna opptak er foreldede og ikke fyller dagens lovkrav 

til datasystemer. Systemene har høy driftsrisiko og er lite brukervennlige. Dette påvirker søkere, saksbehandlere, 

høyskoler, universiteter, fagskoler, forvaltere, departement og politikere. Unit fikk derfor midler ved RNB i 2021 

til en utredning og planlegging av en full modernisering av IT-løsningene Samordna opptak benytter. Dette 

arbeidet har resultert i et satsingsforslag for 2023-budsjettet, som en del av et prosjekt beskrevet under. 

Prosjektet er i regi av Sikt fra januar 2022. 

Prosjektet Fremtidens opptak skal levere en ny systemløsning for samordnet opptak som fyller dagens lovkrav til 

datasystemer, er mer brukervennlig og oppleves som mer fremtidsrettet. Målet er at opptak til høyere utdanning 

i Norge skal gjennomføres i stabile og robuste systemer innen 2025. Det er ønskelig å få på plass et system som 

er fleksibelt og dynamisk og som gir bedre informasjon til brukerne og høyere brukertilfredshet. 

Prosjektets investeringskostnader er anslått under terskelverdien for digitaliseringsprosjekter i Statens 

prosjektmodell og er utredet i tråd med utredningsinstruksen. Underlaget besvarer de seks spørsmålene i 

utredningsinstruksen. Det er utredet tre alternative tiltak i tillegg til nullalternativet: 

Tiltak 1 – Beholde dagens funksjonalitet på eksisterende plattform 

Tiltak 2 – Opptak som en tjeneste, innebærer å bygge en ny framtidsrettet tjenesteorientert løsning. 

Tiltak 3 – Intelligent opptak, som er et framtidig ambisjonsnivå hvor en setter søkelys på brukernes 

brukerreiser. 

Positive og negative virkninger av tiltakene er vurdert. Prosjektet har gjennomført innsiktsarbeid gjennom 

intervjuer og workshops med ulike brukere av systemet. 

Prosjektet anbefaler tiltak 2 med ambisjon om å videreutvikle tjenestene som beskrevet i tiltak 3. Underlaget 

peker på forutsetninger for en vellykket gjennomføring. En samfunnsøkonomisk analyse gjennomføres parallelt 

med kvalitetssikringen, og leveres til kvalitetssikring i mars 2022.» 
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1.2 Om kvalitetssikringen 

 Vårt mandat 

Kvalitetssikrers mandat er beskrevet i avropet av februar 20222: 

«Prosjektet har et anslått finansieringsbehov på i underkant av 200 mill. kroner og er under terskelverdien for 

digitaliseringsprosjekter i Statens prosjektmodell. Prosjekter under terskelverdi må som alle andre statlige tiltak 

utredes i tråd med krav i utredningsinstruksen, men det er ikke krav om å følge kravene i statens prosjektmodell, 

herunder er det heller ikke krav om ekstern kvalitetssikring gjennom KS1 og KS2. Fra oppdragsgivers side er det 

likevel ønskelig med en ekstern kvalitetssikring av prosjektet for å sikre at det er godt utredet gitt prosjektets 

størrelse. 

Det er ønskelig at kvalitetssikringen inneholder følgende elementer:  

1. Vurdering av prosjektets samfunnsøkonomiske analyse. 

2. Vurdering av begrunnelse for valg av tiltak. 

3. Vurdering av kostnadsestimat og usikkerhet.  

4. Vurdering av plan for styring, organisering og gjennomføring av prosjektet 

Under hvert punkt ønsker oppdragsgiver en vurdering av sentrale forutsetninger som er lagt til grunn. Dersom 

det er mangler ved kunnskapsgrunnlaget, bør dette komme tydelig frem i leveransen. 

Underlaget for oppdraget er firedelt: 

1. Prosjektbeskrivelse Framtidens opptak per november 2021. 

2. Reviderte kostnadsestimater og usikkerhet per februar 2022. 

3. Samfunnsøkonomisk analyse per mars 2022. 

4. Plan for videre utredning av styringsunderlag for prosjektet per mars 2020. 

Kvalitetssikrer skal vurdere om analyserte alternativer i den samfunnsøkonomiske analysen dekker de 

grunnleggende behovene på en kostnadseffektiv måte, at relevante virkninger er vurdert i analysen og at 

anbefalingen godt begrunnet. Ekstern kvalitetssikrer skal gi en vurdering av om eventuelle mangler eller feil i den 

foreliggende samfunnsøkonomiske analysen kan endre på rangeringen av alternativene.  

Kvalitetssikrer skal vurdere kostnadsestimat og usikkerhet. 

Kvalitetssikrer bes videre vurdere om planen for utarbeidelse av prosjektets styringsunderlag virker fornuftig og 

er dekkende slik at det vil bli utarbeidet et dokument som er egnet for styring av prosjektet i videre planlegging- 

og gjennomføringsfase. Kvalitetssikrer kan gjerne komme med anbefalinger om hvordan prosjektet skal styres og 

organiseres videre for å sikre en kostnadseffektiv gjennomføring og peke på suksessfaktorer og fallgruver for 

videre gjennomføring.  

Kvalitetssikrer skal gi en vurdering av om eventuelle mangler eller feil i det foreliggende kostnadsestimatet og 

usikkerhetsanalyse som innebærer at prosjektets anbefalinger til styrings- og kostnadsramme burde endres. 

Videre bør kvalitetssikrer vurdere om Design to Cost (DTC) kan være aktuelt som prosjektstrategi. Dersom DTC 

vurderes som egnet, skal kvalitetssikrer komme med anbefalinger om hvordan prosjektet bør styres og 

organiseres for å lykkes med DTC.» 
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 Kort om gjennomføringen 

Vi mottok alle grunnlag til kvalitetssikring innen de avtalte fristene. Vi mottok også oppdatert grunnlag 2 

(kostnader og usikkerhet), etter at vi var ferdig med kvalitetssikringen av grunnlag 2. Siden grunnlag 4 var mindre 

omfattende enn forventet har vi, etter avtale med departementene, omprioritert timer og gått gjennom også 

oppdatert grunnlag 2. 

Prosjektet har ellers gitt raske og gode avklaringer underveis i kvalitetssikringsarbeidet. Det ble noen 

sykdomsrelaterte forsinkelser knyttet til møter og avklaringer om den samfunnsøkonomiske analysen, men vi 

klarte likevel å levere på fristene som avtalt. Figuren under viser en oversikt over de sentrale milepælene i 

kvalitetssikringen. 

 

Figur 1: Oversikt over sentrale milepæler i kvalitetssikringsarbeidet 

1.3 Viktige grensesnitt til prosjektet 

Samordnet opptak inngår i et digitalt økosystem der FS (Felles studentsystem) og NVB (Nasjonal 

vitnemålsdatabase) er sentrale systemer som må integreres med en ny løsning. Det er Samordnet opptak som 

håndterer søknadene, mens FS håndterer søknadsbehandlingen og begge er avhengige av informasjonsflyt med 

NVB. Figuren under viser prosjektets beskrivelse av dagens system og koblingen til FS og NVB. 
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Figur 2: Prosjektets beskrivelse av dagens system for Samordnet opptak, inkludert koblingen til FS og NVB. Kilde: Sikts 
Prosjektbeskrivelse (SIKT, 2022) 

Det er en kompleks arkitektur og informasjonsflyt i løsningsporteføljen, samt en komplisert grenseflate. Bildet 

kompliseres ytterligere av at også de tilgrensende systemene er i bevegelse: 

- Unit har iverksatt et eget prosjekt for modernisering av hele FS-økosystemet, finansiert med midler fra 

lærestedene.  

- I Unit pågår det arbeid for å oppgradere NVB teknisk. (Det funksjonelle innholdet er det ikke planlagt 

endringer i, og det er ikke planlagt utvikling av systemet.) 
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2 Problembeskrivelse og valg av tiltak 

Prosjektet har i tråd med utredningsinstruksen utarbeidet en problembeskrivelse og identifisert 

alternative tiltak. Etter vår vurdering er problemet reelt og til dels tidskritisk, og de identifiserte 

tiltakene er relevante. Det er vanskelig å si om det er de beste tiltakene som er identifisert. En 

bredere behovsanalyse ville for eksempel avdekket om det er behov for å gjøre et større 

effektiviseringsløft for sektoren ved å se større deler av økosystemet rundt Samordnet opptak og 

søknadsbehandling i sammenheng. Integrasjonene mot FS og NVD, som er under utvikling, kan også 

få konsekvenser for prosjektet dersom løsningene ikke harmoniserer og ses i sammenheng med 

utviklingen i Fremtidens opptak. Tiltakene er spesifisert opp med relativt sterkt teknologifokus der 

det er valgt et funksjonelt ambisjonsnivå som ikke nødvendigvis reflekterer det tekniske 

mulighetsrommet. Et eksempel er tiltak 1 med migrering fra SODA til SODB uten ny funksjonalitet. 

For sterkt teknologifokus i konseptfasen kan føre til at en snevrer inn mulighetsrommet for tidlig, og 

dermed ikke identifiserer eller kan utnytte de beste og mest kostnadseffektive løsningene i senere 

faser av prosjektet og som en bærekraftig løsning. 

Mandatet for denne kvalitetssikringen omfatter ikke vurdering av prosjektbasis for problemforståelse, behov, 

mål og rammebetingelser. Ettersom dette er dimensjonerende for ambisjonsnivå, mulighetsrom for 

løsningsalternativ og derav kostnader og samfunnsøkonomisk nytte, har vi likevel valgt å kommentere på de 

forhold vi mener er viktige. Et potensielt høyt ambisjonsnivå for prosjektet (utvidet omfang til det digitale 

økosystemet for samordnet opptak og saksbehandling) kan utløse krav om å følge Statens 

Digitaliseringsrundskriv R-108. Dersom kostnadsrammen overstiger 300 mill. kroner innebærer dette at 

prosjektet må følge Statens prosjektmodell. 

2.1 Problembeskrivelsen 

Prosjektet beskriver det prosjektutløsende behovet med utgangspunkt i å løse et kritisk sårbarhetspunkt i dagens 

løsning, knyttet til risiko for et totalt sammenbrudd. Dette er videreført ved å identifisere mulige tiltak for å løse 

problemet i teknisk og funksjonelt perspektiv.  

Prosjektet har redegjort for hvordan høy teknisk gjeld på systemet SODA medfører en stor risiko for at hele 

systemet for samordnet opptak kan kollapse. Den tekniske gjelden er utdypet og formulert med en teknisk 

innfallsvinkel, men er uklar på hvilke deler av systemporteføljen det gjelder. For eksempel er problem 1, 2 og 3 

knyttet til SODA (ikke SODB) uten at dette tydelig fremgår av beskrivelsen. Prosjektet har fokusert på 

saksbehandlernes behov, men ikke gjennomført en interessentanalyse for søkerne.  

Prosjektet beskriver hvordan Samordnet opptak (SO) inngår i et omfattende digitalt økosystem der flere av 

komponentene som er tett integrert, FS og NVB, for tiden gjennomgår betydelige endringer som vil ha 

konsekvenser for prosjektet. Det fremgår imidlertid ikke hva avhengighetene består i og hvordan dette skal 

samordnes og styres. Figuren under er hentet fra prosjektbeskrivelsen og illustrerer kompleksiteten i dette 

økosystemet. 
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Figur 3 Prosjektets beskrivelse av eksisterende digitale økosystem for samordnet opptak og søknadsbehandling. Kilde: Sikts 
prosjektbeskrivelse (SIKT, 2022) 

 Kvalitetssikrers vurdering av problembeskrivelsen. 

Etter vår vurdering medfører svakheter i problembeskrivelsen at prosjektet identifiserer og formulerer tiltakene 

med svært høyt teknologifokus. Konsekvensene kan være at det forretningsmessige behovet ikke kommer godt 

nok frem. For eksempel får vi lite innsikt i hvilke konkrete problemer søkere og saksbehandlere har i forhold til 

de aktivitetene de utøver. Da kan grunnlaget for å identifisere verdien av å løse problemet, sette et ambisjonsnivå 

og medfølgende krav til løsning bli for svakt. Det gir også svakere grunnlag for å vurdere hvordan de ulike 

konseptuelle tiltakene kan bidra til å løse problemene. Lite overordnet styring og helhetlig planlegging av det 

digitale økosystemet for samordnet opptak vil kunne medføre vesentlige konsekvenser for alle prosjektene, der 

det kan oppstå omkamper og endringer i prosjektene. 

2.2 Tiltakene som vurderes 

Prosjektet vurderer følgende tiltak: 

- Tiltak 1: Beholde dagens funksjonalitet på eksisterende plattform (SODB) og migrere søknadsbehandlingen 

fra FS.  

- Tiltak 2: Opptak som en tjeneste (Admissio), fleksibel og skalerbar løsning. Tiltaket er beskrevet som en 

løsning basert på en egen definert tjenesteorientert komponentarkitektur som gir høy grad av 

brukervennlighet, skalerbarhet og fleksibilitet.  

- Tiltak 3: Intelligent opptak med høy grad av automatisering, datastyrt beslutningsunderlag, historikk og 

statistikk. Tiltaket fremstår som en mulighet basert på datadrevet arkitektur.  

 Kvalitetssikrers vurdering av tiltakene 

Tiltakene er spesifisert opp med relativt sterkt teknologifokus. De er utledet med utgangspunkt i tekniske 

alternativer og ikke med utgangspunkt i interessentenes funksjonelle behov. Det er også valgt et funksjonelt 

ambisjonsnivå som ikke nødvendigvis reflekterer det tekniske mulighetsrommet. Med det mener vi at de 

funksjonelle ambisjonene kan nåes ved hjelp av ulike tekniske løsninger som bør vurderes innenfor hver 

funksjonelle ambisjonsnivå. 

Tiltak 1: Formuleringen av tiltak 1 avgrenser etter vår vurdering omfanget og mulighetsrommet for tiltaket. 

tiltak 1 er det eneste tiltaket der SODB er tatt inn som plattform. I avklaringsmøter med prosjektet har det 
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fremkommet at plattformen i SODB er relativt moderne med åpen arkitektur og teknisk sett kan videreutvikles 

med tjenestegrensesnitt (API). SODB kan dermed videreutvikles med løsningskomponenter og tjenester i en 

tjenesteorientert arkitektur slik det legges til grunn i tiltak 2 (illustrert ved tiltak 1b i Figur 4 under). 

Beslutningstaker mister ved den svært tekniske tiltaksbeskrivelsen, grunnlaget for å vurdere muligheten av å 

videreføre SODB som en løsning inn i en større helhet i det digitale økosystemet. Konsekvensen kan være at 

muligheten for å oppnå viktige gevinster undervurderes. Bakgrunnen for at vi adresserer SODB som en mulig 

teknisk løsning er at den i utgangspunktet har vært planlagt som en helhetlig løsning som ikke er blitt fullført, 

den representerer kjent teknologi og vil kunne ha en betydelig lavere gjennomføringsrisiko. Her tenker vi spesifikt 

på muligheten for både raskt løse prosjektutløsende behov med mulighet til å videreføre løsningen til et mer 

ambisiøst målbilde. Dette kan være en viktig vei å gå dersom prosjektutløsende behov er så tidskritisk som det 

gis uttrykk for. 

Tiltak 2: I grunnlaget vi har mottatt er det ikke analysert i hvilken grad SODB-løsningen er egnet som plattform 

for videreutvikling med samme funksjonalitet som prosjektet har beskrevet i dette tiltaket. Etter vår vurdering 

er det en mulighet å videreføre SODB med den beskrevne funksjonaliteten i tiltak 2. Det vil da ha en annerledes 

indre løsningsarkitektur. Ved å se bort fra denne muligheten risikerer man å få utsettelse av en løsning på det 

prosjektutløsende behovet. Tiltakets beskrevne IT-arkitektur vil kunne innebære realisering av funksjoner som 

kunne vært fellesfunksjoner i et utvidet digitalt økosystem, men som da vil måtte samordnes i en større helhet 

for å gi gevinster. Den tekniske løsningen som er foreslått vil også kunne understøtte en leveranse med samme 

funksjonalitet som beskrevet i tiltak 1 (illustrert ved tiltak 2b i Figur 4 under).  

Tiltak 3: Dette er et tiltak basert på et teknologikonsept som er i en tidlig utviklingsfase. Gartner Group 

klassifiserer mange av løsningene som umodne og befinner seg i «forventningens dal», dvs. at de ikke gir 

gevinster som forventet. Mange som har satset i dette området opplever at verktøy de har satset på forsvinner 

og nye kommer til, driftskostnadene blir høye, data vanskeligere tilgjengelig enn forventet og kompetanse blir 

en flaskehals. Flere av nytteverdiene som er adressert kan oppnås ved tradisjonell teknologi. Et alternativ er å 

bygge på datadrevet arkitektur etter at de grunnleggende behovene er dekket i de andre alternativene.    

Etter vår vurdering kan for sterkt teknologifokus i konseptfasen føre til at en snevrer inn mulighetsrommet for 

tidlig, og dermed ikke identifiserer eller kan utnytte de beste og mest kostnadseffektive løsningene i senere faser 

av prosjektet. I figuren under illustrerer vi hvordan tiltakene kan fremstå dersom man legger inn mulighetene for 

å realisere de med alternative tekniske plattformer slik vi har diskutert i tiltaksvurderingene, inkludert våre to 

eksempler 1b og 2b.  
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Figur 4 - Illustrasjon av mulighetsrommet i funksjonelt og teknisk perspektiv. Alternative tiltak illustrert i røde sirkler 

Vertikalaksen fremstiller funksjonelt omfang av tiltakene, mens horisontalaksen fremstiller grad av gjenbruk av 

teknologi. God praksis viser at økt omfang medfører høyere kostnader gjennom økt utviklingsarbeid og behov 

for styring og samordning. Utstrakt bruk av ny teknologi medfører også økt kompleksitet og risiko fordi det krever 

ny og etterspurt kompetanse samt at den nye teknologien kan være umoden.  De blå sirklene illustrerer 

prosjektenes beskrevne tiltak, mens de røde illustrerer nye mulighetsrom med den samme funksjonaliteten som 

beskrevet i tiltakene. Dette åpner også opp for en rekke ulike utviklingsveier fra nullalternativet til tiltak 3 i en 

stegvis prosess. 

Det er også risiko for at mulige tiltak ikke er identifisert. For eksempel har mange private virksomheter, i mindre 

grad offentlige virksomheter, tatt i bruk stor grad av «ferdige løsninger». Dette kan ha sammenheng med at 

private virksomheter har større krav til effektivitet, time-to-market og fleksibilitet enn offentlige virksomheter. 

For at det skal være lønnsomt må løsningene ha en åpen arkitektur og over 70 pst funksjonell dekningsgrad. 

Denne type løsninger kan fort bidra til å kostnadseffektivt utvikle omfanget av systemløsningen. Selv om det 

innebærer lisenskostnader og leverandøravhengighet får man fordelen av å dele forvaltnings- og 

videreutviklingskostnaden med flere aktører. Dersom det kommer bedre komponenter, kan eksisterende 

erstattes uten å måtte gjøre om hele løsningen. EU anbefaler også at man generelt ser etter OpenSource 

løsninger som ikke har lisenskostnader på applikasjonen, men ofte en forvaltningsavgift på koden. Ved å utelate 

denne type løsninger i vurderingen kan det medføre lengre implementasjonstid, høyere utviklings- og 

forvaltningskostnader, samt behov for en større IT-organisasjon. 
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3 Prosjektets kostnadsestimat og usikkerhet  

Vi har mottatt to kostnadsunderlag i vår kvalitetssikring. I det opprinnelige kostnadsunderlaget er 

kostnadsramme for tiltak 1 og 2 estimert til henholdsvis 75 mill. og 192 mill. kroner. I det oppdaterte 

kostnadsunderlaget er rammene økt til henholdsvis 107 mill. og 237 mill. kroner. Begge 

kostnadsunderlagene har store svakheter i usikkerhetsanalysen. Vi kan dermed ikke anbefale å 

anvende analyseresultatene som styrings- og kostnadsrammer. Usikkerhetsanalysene er heller ikke 

tilfredsstillende til å anvendes som utgangspunkt for kostnads- og usikkerhetsstyring i 

prosjektgjennomføringen. Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en ny fullstendig 

usikkerhetsanalyse . Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i opprinnelig prosjektnedbrytningsstruktur 

da denne er mest hensiktsmessig for identifisering og kvantifisering av usikkerhet, og for videre 

usikkerhetsstyring.  

3.1 Prosjektets opprinnelige kostnadsunderlag 

Vår forståelse av prosjektets kostnadsestimat og usikkerhetsvurderinger er basert på gjennomgang av 

prosjektets kostnadsmodell3 og dialog med prosjektet. Dette er det opprinnelige kostnadsunderlaget fra 

prosjektet som vi mottok 16. februar 2022, og utgjør grunnlag to i dokumentasjonsunderlaget i vår 

kvalitetssikring.   

Prosjektet har kostnadsberegnet tiltak 1 og tiltak 2 og det er i hovedsak blitt benyttet en ressursbasert tilnærming 

(pris x mengde) i estimeringsarbeidet. Innhold i kostnadsposter, referansetall, forutsetninger og 

estimeringsteknikk er dokumentert i en Excel-modell som prosjektet har benyttet for å beregne kostnadene. 

Kostnadene i tiltakene er definert i tre kategorier:  

▪ Programkostnad 

▪ Utviklingskostnad 

▪ Forvaltningskostnad 

Programkostnad og utviklingskostnad utgjør til sammen investeringskostnadene for tiltakene. Både 

programkostnad og utviklingskostnad er beregnet ved ressursbasert tilnærming. I Tabell 1 vises de estimerte 

kostnadene for de tre kategoriene for hvert av de to kostnadsestimerte tiltakene.  

Tabell 1 Oversikt over prosjektets estimat for mest sannsynlig kostnad for tiltak 1 og tiltak 2. Kilde: Opprinnelig 
kostnadsunderlag oversendt fra Sikt (SIKT, 2022).  

Kostnadsestimat [MNOK] Mest sannsynlig kostnad - 

Tiltak 1 

Mest sannsynlig kostnad - 

Tiltak 2 

Programkostnad 15,5 22,9 

Utviklingskostnad 52,4 157,6 

SUM Investeringskostnad 67,9 180,5 

Drift Forvaltningskost 13,3 20,6 

  

 

3 Opprinnelig kostnadsunderlag mottatt 16.februar, dokument: Kostnadsberegning i Exceldokument: 
Estimeringsmodell Opptak med P50-85 – Til finans 
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For å estimere kostnadene oppfatter vi at prosjektet følger følgende overordnede prosessteg: 

    

 

 

Figur 5 Kostnadsestimeringens overordnede prosessteg 

1. Identifisere kostnadskomponenter: Ulike kostnadskomponenter ble identifisert og spesifisert.  

2. Identifisere kostnadsdrivere: Ulike kvalitative kostnadsdrivere ble identifisert og drøftet – eksempelvis 

kompleksitet i arbeidet.  

3. Estimering av mest sannsynlig kostnad (prosjektet omtaler dette som forventet beløp), Mest sannsynlig 

verdi ble estimert for alle identifiserte kostnadselementer.  

4. Vurdering av resultat og tilbakelesing/etterkontroll av estimater: Gjennomføring av 

rimelighetsvurderinger av enkeltprodukter og samlet resultat.  

Vi vil i følgende redegjøre for hvordan de ulike kostnadskategoriene har blitt estimert i henhold til de 

overordnede prosesstegene, samt gi en vurdering av de forutsetningene som ligger til grunn i estimeringen.  

 Estimat for utviklingskostnader 

Kostnader for utvikling av løsningen er av prosjektet beregnet fra et teknisk utgangspunkt ut fra hvilke 

utviklingsbehov løsningen er forventet å ha. Utviklingskostnadene er fordelt på komponenter/tjenester som skal 

dekke behovene, med videre nedbrytning av komponentene til nivået det er hensiktsmessig å tidsestimere 

oppgavene. Hver delkomponent er derfra tidsestimert basert på forventet antall utviklingstimer av den enkelte 

delkomponenten. Samtlige utviklingstimer, utover timer for arkitekturarbeid, er deretter pålagt en faktor på 1,58 

for å dekke kostnader innen områdene realisering av løsning, produktkø og forvaltning. Påslagsfaktoren kommer 

fra PROMIS' referansemodell for kjerneestimat og påslagsfaktorer, men med tilpasning for prosjektets egen 

vurdering av påslagsbehovet målt opp mot tidsestimater som inkluderer mer enn et normalt kjerneestimat. 

Eksempler på kostnadselementer innen faktoren er administrasjon, test, behovsanalyser og forvaltning av 

komponenten i perioden direkte etter produksjonssetting.  

Ratene som er benyttet i utviklingskostnaden er 1100 kroner per time, som gjenspeiler en forventet fordeling 

mellom interne og eksterne på 30/70. Prosjektet har informert om at dette er en standard sats i Unit.  

Samlet gir følgende formel, for majoriteten av komponentene, prosjektets estimerte forventede 

utviklingskostnader: 

𝑭𝒐𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒕 𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 =  𝑻𝒊𝒅𝒆𝒔𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒕 𝒑𝒓. 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕 ∗  𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔𝒓𝒂𝒕𝒆 ∗ 𝒑å𝒔𝒍𝒂𝒈𝒔𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓  

Formel 1 - Forventet utviklingskostnad 

Den eneste komponenten som avviker fra et ressursbasert estimat, er estimat for lisenser/servere. Kostnaden 

for denne komponenten er basert på en behovsvurdering fra fire miljøer i bruk over en treårsperiode, med 

tilhørende kostnadsestimerte erfaringstall. Kostnadene er gitt ved en rundsum.  

1. Identifisere 
kostnads-

komponenter

2. Identifisere og 
spesifisere 

kostnadsdrivere

3. Estimere mest 
sannsynlig kostnad

4. Vurdering av 
resultat og 

tilbakelesing til 
deltakere

Nedenfra opp Ovenfra ned 
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Merk, det prosjektet her omtaler som Forventet kostnad er det som vanligvis omtales som mest sannsynlig eller 

basisestimat avhengig av hvordan påslagsfaktoren er definert. Kostnaden er ikke hentet fra modell som beregner 

usikkerhet, og kan fort misforstås med forventet sluttkostnad. Mest sannsynlig verdi er toppunktet i en 

sannsynlighetsfordeling. Dette er den enkeltverdien det er størst sannsynlighet for at vil forekomme.  

 Estimat for programkostnader 

Tilsvarende utviklingskostnader er programkostnader beregnet fra et forventet tidsforbruk per område. 

Komponentene er fordelt på kompetanseområder og beregnes med en timerate på 1100 per time. Gitt 

ratenivået er det forventet at tilsvarende 30/70 fordeling mellom interne og eksterne også benyttes på 

programkostnader.   

Utover timesatsene velger prosjektet å tillegge samtlige komponenter et usikkerhetspåslag på 5 pst. Dette skal 

dekke «ekstra usikkerhet», og inkluderes for å komme frem til den forventede kostnaden. 

𝑭𝒐𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒕 𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 =  𝑻𝒊𝐝𝐞𝐬𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐩𝐫. 𝐨𝐦𝐫å𝐝𝐞 ∗ 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 ∗ 𝐞𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐬𝐢𝐤𝐤𝐞𝐫𝐡𝐞𝐭 

Formel 2 - Forventet programkostnad 

 Estimat for forvaltningskostnader 

Prosjektets estimerte forvaltningskostnader er beregnet ut fra grove behovsestimater for antall årsverk for drifts, 

support og vedlikeholdsarbeid, samt grovestimater for lisens- og tjenestekostnader. Det er ikke tillagt noen 

usikkerhet for forvaltningskostnader, men for tiltak 2 har prosjektet inkludert en uspesifisert kostnadspost på 

600 000 kroner per år. Forvaltningskostnader inngår ikke i tiltakenes investeringskostnad.  

 Prosjektets metode for beregning av kostnadsusikkerhet 

Programkostnad 

Prosjektet har kostnadsberegnet en P50-verdi og en P85-verdi. Det er identifisert et trippelestimat for hvert 

kostnadselement; nedre verdi, mest sannsynlige verdi og øvre verdi. Den nedre verdien er P10 og den øvre er 

P90. For Programkostnaden for både tiltak 1 og tiltak 2 er P10 tilsvarende den estimerte kostnaden. Det betyr at 

det beste utfallet i en av ti tilfeller er den estimerte kostnaden. Den forventede kostnaden tilsvarer den estimerte 

kostnaden med en påslagsfaktor tilsvarende 5 pst, se Formel 2. For P90 har prosjektet definert en 

«usikkerhetsavsetning» i form av et påslag på den forventede kostnaden. Dette er ikke samme definisjon som 

usikkerhetsavsetning i henhold til statens prosjektmodell, og må ikke forveksles.  

Det er vurdert ulike påslag for de enkelte kostnadselementene, og prosjektet har også skilt mellom tiltak 1 og 

tiltak 2. Oppsummert gir dette følgende beregning av P90:  

𝑷𝟗𝟎 = 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆𝒓𝒕 𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 ∗ (𝟏 + 𝒑å𝒔𝒍𝒂𝒈𝒔𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓) ∗ (𝟏 + 𝒖𝒔𝒊𝒌𝒌𝒆𝒓𝒉𝒆𝒕𝒔𝒂𝒗𝒔𝒆𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈) 

Formel 3 - P90 estimat 

De forventede kostnadsestimatene per komponent er dermed vurdert individuelt mot usikkerhet i estimatene. 

Usikkerheten spenner fra 5 til 25 pst per komponent med en gjennomsnittlig usikkerhet på om lag 15 pst. Det er 

prosjektets egne vurderinger av hvilken usikkerhet som settes for den enkelte komponenten, men det er kun 

usikkerhet til mengde (hovedsakelig tidsforbruk) som inkluderes i estimeringsmodellen. 
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Tabell 2 viser et eksempel på usikkerhetsspenn som prosjektet har vurdert. Eksempelet er også representativt 

for andre kostnadsposter for programkostnad i tiltak 1 og tiltak 2, men spennet for P90 varierer. 

Tabell 2 Eksempel på estimert kostnad, P10, Forventet og P90. Hentet fra Tiltak 2 Programkostnad 

Komponent/tjeneste Estimert 

kostnad 

P10 Forventet P90 

Anskaffelser, merkantilt 528 000 528 000 554 000  609 840  

Ut fra tallene kan vi lese følgende:  

▪ Det beste utfallet i 1 av 10 tilfeller er at prosjektet gjennomfører kostnadselementer på estimert 

kostnad. Det betyr at prosjektet ikke ser muligheter for at kostnaden i 1 av 10 tilfeller kan bli lavere enn 

hva som ligger til grunn i estimatet, både når det kommer til antall timer og pris per time.  

▪ Den forventede kostnaden i tabellen er det vi omtaler som mest sannsynlig. Prosjektet sier med 

estimatene sine at mest sannsynlig vil prosjektet ikke gjennomføre kostnadselementene slik estimert, 

og at det mest sannsynlig vil bli 5 pst dyrere enn hva som er estimert.  

▪ For P90 sier prosjektet at i 1 av 10 tilfeller vil tiltaket bli 10 pst dyrere enn den mest sannsynlige 

kostnaden. Det vil si at det til sammen er 15 pst dyrere enn hva prosjektet har estimert.  

Utviklingskostnad 

For utviklingskostnaden har prosjektet identifisert en oppside, det vil si at P10 for flere av kostnadsestimatene 

har et lavere estimat enn den estimerte kostnaden. Prosjektet har beregnet P10 ved å fjerne påslagsfaktoren 

tilsvarende 1,58 som skal dekke kostnader som administrasjon (eksklusiv programkostnad), test, behovsanalyser 

og forvaltning av komponenten i ett år etter produksjonssetting. Den forventede kostnaden tilsvarer estimert 

kostnad, og P90 er estimert ved en «prosentvis usikkerhetsavsetning» på hvert enkelt kostnadselement. Den 

prosentvise usikkerhetsavsetningen er ulik for tiltak 1 og tiltak 2.   

Denne vurderingen medfører at spennene blir venstreskjeve. Det vil si at når prosjektet indikerer at i 1 av 10 

tilfeller kan enkeltpostene reduseres med 42 pst (fjerner påslaget på 1,58), og at i 1 av 10 tilfeller kan det bli 

mellom 5–25 pst dyrere. Metodisk betyr dette at det er større sannsynlighet for at kostnadselementet 

gjennomføres betydelig billigere enn dyrere. For å illustrere dette vises det i Tabell 3 et eksempel fra 

utviklingskostnad.   

Tabell 3 Eksempel på estimert kostnad, p10, Forventet og p90. Hentet fra Tiltak 2 Utviklingskostnad, i mill. kroner. Kilde: 
(SIKT, 2022) 

Komponent/tjeneste Estimert kostnad P10 Forventet P90 

Forvaltings UI til institusjonsansatte 
- forvaltning av institusjons og 
utdanning data ift opptak 

2,8 1,8 2,8 3,1 

Fra eksempelet kan vi se at prosjektet mener at kostnadselementet kan bli omkring 1 mill. kroner billigere (ved 

å fjerne påslaget). Videre mener de at i 1 av 10 tilfeller kan kostnadspostene bli 300 000 kroner dyrere. Disse 

spennene betyr at det er en betydelig større sjanse for besparelser enn det er for at prosjektet blir dyrere. Det 

foreligger ikke en kvalitativ begrunnelse for disse vurderingene. 

Beregning av P50 og P85 
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For å beregne tiltakenes P50 hensyntar modellen kun beløpene i kolonnen Forventet, se eksempel i Tabell 2 og 

Tabell 3. Prosjektets definerte P50 er summen av de forventede beløpene per kostnadspost.  

𝑃50 = ∑ 𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 + ∑ 𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚  

Formel 4 - Forenklet formel for P50 

Mer detaljert gir dette følgende formel: 

𝑃50 = (𝑇𝑖𝑑𝑒𝑠𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑝𝑟. 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 ∗  𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) 

+ (𝑇𝑖𝑑𝑒𝑠𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑝𝑟. 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡)   

Formel 5 - Detaljert formel for P50 

Dette betyr at påslagsfaktoren på utviklingskostnadene og usikkerheten lik 5 prosent på programkostnaden gir 

et direkte bidrag inn i P50. Formelverket som benyttes tar ikke hensyn til spennene som er vurdert for P10 og 

P90. Det forventede tillegg utgjør påslagsfaktoren og usikkerhetsvurderingen for henholdsvis utvikling -og 

programkostnad.  

P85 er utledet fra en S-kurve og er beregnet både for utvikling og for programkostnaden. Modellen tar 

utgangspunkt i det totale standardavviket for kostnadspostene, summen av forventet kostnad (kalt P50) og et 

intervall av sannsynlighetsnivå. Per sannsynlighetsnivå returneres den inverse av den kumulative 

normalfordelingen, og som til sammen utgjør modellens S-kurve. Fra S-kurven er verdien for P50 hentet ut. Fra 

Figur 6 vises S-kurven fra utviklingskostnadene for tiltak 2. 

 

Figur 6 Prosjektets beregnede S-kurve for utviklingskostnad tiltak 2, i mill. kroner, Kilde: (SIKT, 2022) 

P85 er beregnet på tilsvarende måte for programkostnaden, og for tiltak 1. Den totale P85-verdien for tiltakene 

er beregnet ved å summere P85 for programkostnaden og for utviklingskostnaden. Det er ikke metodisk riktig å 

summere P85-verdier. P50 for tiltakene er beregnet på tilsvarende måte, men det er metodisk akseptert å 

summere P50-verdier.  

Kostnadsanslagene for tiltakene er oppsummert i tabellen under og er eks. mva. 
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Tabell 4 Prosjektets estimerte prosjektkostnad i mill. Kroner, Kilde: (SIKT, 2022) 

Kostnadsestimat [MNOK] Tiltak 2 Tiltak 1 

Styringsramme (P50) 180,5 67,9 

Kostnadsramme (P85) 191,7 74,7 

Merkostnad for forvaltning i 

prosjektgjennomføringen* 

31,7 11,3 

Forvaltingskostnad ved prosjektavslutning (p.a.)** 21,5 13,3 

* Forventet prosjektgjennomføring er totalt to år lenger for tiltak 2 enn tiltak 1 

** Første år etter prosjektavslutning og tilhørende første år med forvaltning av kun ny løsning er 2026 for tiltak 1 og 2028 for tiltak 2. 

3.2 Kvalitetssikrers vurdering av opprinnelig kostnadsestimat og usikkerhet 

 Vurdering av kostnadsestimatet 

Kostnadsestimeringen i konseptalternativene til Fremtidens opptak er gjennomført på et naturlig nivå sett i lys 

av at prosjektet nylig har gjennomført en konseptfase (BP2) med relativt overordnede konseptbeskrivelser, og 

uten å være underlagt Statens prosjektmodell. Vi vurderer at beregningene av estimatene er godt detaljert, med 

tilhørende gode beskrivelser av innholdet i hvert enkelt estimat. Det vektlegges også at estimatenes prosessteg, 

gjengitt i Figur 7, er en kjent og god tilnærming til beregning av estimater i digitaliseringsprosjekter. Vi vurderer 

også prosjektnedbrytningsstrukturen til prosjektet som tilfredsstillende, og vi har ikke identifisert noen 

manglende kostnadsposter. 

 

Figur 7 Prosessteg for estimering av kostnadsestimater 

Estimatene er, som beskrevet i Formel 1 - Forventet utviklingskostnad og Formel 2 - Forventet programkostnad 

i stor grad beregnet ut fra et timesestimat. Timeratene for estimatene er satt til 1100 kroner basert på en 

fordeling på 30 pst interne bistand og 70 pst ekstern bistand, uavhengig av de to kostnadsestimerte tiltakene. 

Gjennomsnittlig timerate på 1100 kroner er vurdert som et fornuftig anslag, gitt tilhørende fordeling mellom 

ekstern og intern bistand. Etter vår vurdering er det derimot usikkerhet rundt om fordelingen mellom de to 

tiltakene bør være lik, gitt den betydelige differansen i prosjektomfang. Det vil være naturlig at en organisasjon 

som Sikt i større grad har behov for ekstern kompetanse i gjennomføringen av tiltak 2. Dette speiles hovedsakelig 

av at tiltak 2 har: 

▪ betydelig større omfang målt i ressursbehov 

▪ større teknisk og organisatorisk kompleksitet 

▪ lavere grad av synergier mot eksisterende løsning/kompetanse 

Basert på dette er det ansett som naturlig at andelen ekstern bistand er større i tiltak 2, med tilsvarende 

differanse i den gjennomsnittlige timeraten. 

Estimeringsmodellen for kostnadsberegningene benytter videre en påslagsfaktor for store deler av 

utviklingskostnadene. Påslagsmodellen i seg selv baseres på en metodikk for estimering av kjerneestimater med 

beregning av påslag etter referanseintervaller. Prosjektet har derimot valgt å estimere langt mer i sine program- 
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og utviklingsestimater, med motvirkende lavere påslag enn beste praksis fra referanseintervallene. Gjennom 

denne estimeringen vil det være risiko for over- eller underestimering av de enkelte påslagsfaktorene, og risiko 

for at det er større variasjoner mellom behovene for påslagsfaktor for de forskjellige estimatene. Gitt dette 

bakteppe fremstår metodikken for bruk av påslagsfaktorene som unødvendig upresis, når prosjektet benytter 

relativt fullstendige basisestimater per komponent/tjeneste og egen vurdering av programkostnader. Vi har 

mottatt muntlige beskrivelser av argumentasjonen rundt faktornivåene, men dette er ikke inkludert i 

dokumentasjonsunderlaget. 

 Vurdering av usikkerhetshåndtering 

Usikkerhetsanalyse deles gjerne i en kvalitativ og kvantitativ del. Den kvalitative delen består i få frem 

usikkerheten, beskrive usikkerhetselementene, deres årsaker og hvordan de antas å virke og hvilke 

påvirkningsmuligheter som eksisterer. Den kvantitative delen består i å sette tall på sannsynligheter og 

utfallsrom. Vår overordnede vurdering rundt prosjektets metodiske håndtering av kostnadsusikkerhet, er at 

usikkerhetsvurderingene i estimeringsmodellen er mangelfulle. 

Prosjektet har til dels identifisert estimatusikkerhet, men vi vurderer at denne er mangelfull. I flere av tilfellene 

er P10 og P90 en beregningsteknisk justering, som at man for eksempel har fjernet påslagsfaktoren tilsvarende 

1,58 for P10. Det ligger følgende ikke noen faglige og kvalitative vurderinger til grunn bak spennene som settes 

for de enkelte kostnadspostene som vi kan se. Dette svekker realismen i spennene. Estimatusikkerhet omhandler 

usikkerhet i mengder og usikkerhet i enhetspris for det enkelte kostnadsestimatet. Det å fjerne påslagsfaktoren 

(administrasjon, test, dokumentasjon etc.) for enkelte av estimatene virker ikke som en realistisk besparelse da 

prosjektet er avhengig av både administrasjon og test.  

Prosjektet har kun hensyntatt usikkerhet knyttet til estimatusikkerhet, og ikke tatt høyde for usikkerhetsfaktorer. 

Dette medfører at usikkerhet som ikke går på usikkerhet i mengde og pris i de enkelte kostnadsestimatene ikke 

er tatt høyde for. Det vil alltid være underliggende forhold som vil være felles for alle eller mange av 

kostnadspostene. Det er derfor vanlig å trekke ut disse forholdene i egne usikkerhetsfaktorer som regnes som et 

prosentpåslag av postene det gjelder. Dersom det hadde blitt gjennomført en fullverdig usikkerhetsanalyse av 

prosjektet ville det blitt diskutert eksterne usikkerhetsfaktorer og deres eventuelle påvirkning av 

kostnadsestimatet til tiltakene. I følgende figur har vi illustrert noen usikkerhetsfaktorer vi mener vil påvirke 

prosjektkostnaden i en eller annen grad. Vi ønsker å påpeke at figuren er en illustrasjon av et usikkerhetsbilde 

som prosjektet potensielt må forholde seg til, og vi kan ikke utelukke at det også er andre usikkerhetsfaktorer 

som vil påvirke kostnadsestimatet.  



   
 2 2  R A P P O R T  

 

 

Figur 8 Usikkerhetsfaktorer som kan påvirke prosjektets kostnad 

Følgende beskrivelser kan være aktuelle for samordna opptak: 

▪ Eierstyring og rammebetingelser, kostnadsusikkerhet knyttet til eiers evne til å ta riktige beslutninger til 

riktig tid, samt evne og vilje til å gi prosjektet riktige rammebetingelser for en god gjennomføring. Gitt 

usikkerheten prosjektet har relatert til den uavklarte ansvarsfordelingen mellom spesielt HK-dir og Sikt, 

og det per i dag manglende eierskapet til prosjektgevinstene, ser vi det som svært sannsynlig at 

usikkerheten innen dette området kan være betydelig.  

▪ Aktører og interessenter, kostnadsusikkerhet knyttet til brukere, mottakere og interessenters direkte 

eller indirekte mulighet til å påvirke prosjektets omfang, fremdrift, krav og løsningsvalg. Faktoren 

omhandler også hvordan prosjektet påvirkes «fra siden» av omgivelsene, for eksempel retningskrav som 

påvirker arkitekturvalg og krav til løsninger. For prosjekter med komplekst interessentbilde, tilsvarende 

Samordnet opptak, er dette i økende grad relevant. Eksempelvis vil trolig institusjoner kunne være svært 

betydningsfulle interessenter for prosjektet. 

▪ Prosjektledelse, kostnadsusikkerhet knyttet til prosjektledelsens evne til å styre prosjektet. Denne 

faktoren omhandler kapasitet, kompetanse og kontinuitet i prosjektorganisasjonen. Faktoren retter seg 

mot den daglige og operative styringen «innad» i prosjektet. Eksempelvis vil de manglende 

toleransegrensene til prosjektleder og det uavklarte prosjektansvaret for gevinstrealisering i dette 

prosjektet være områder som vil kunne hensyntas i denne usikkerhetsfaktoren. Usikkerheten rundt 

dette er videre beskrevet under besvarelsen av grunnlag 4.  

▪ Modenhet og realiserbarhet av planlagt teknisk, funksjonell og organisatorisk løsning. 

kostnadsusikkerhet knyttet til realiserbarhet, kompleksitet, arkitekturvalg, integrasjoner, valg av 

teknologi – hyllevarer. Faktoren ivaretar også prosjektunderlagets detaljeringsnivå og modenhet.  

▪ Marked, kostnadsusikkerhet knyttet til generelle markedsbetraktninger. Faktoren retter seg f.eks. til 

etterspørsel og tilbud for konsulenter, kompetanse på digitalisering, osv.  

Det vektlegges at samtlige av disse usikkerhetsområdene er trukket frem som reelle usikkerheter av 

prosjektorganisasjonen, men at det ikke inkluderes inn i kostnadsberegningene gjennom tilhørende 

usikkerhetsfaktorer. 



   
 2 3  R A P P O R T  

 

Basert på vår gjennomgang og kostnads- og usikkerhetsberegningen er det flere metodiske utfordringer med 

modellen som vi ønsker å belyse:  

▪ Prosjektets P50 hensyntar ikke spennene (P10 og P90) for hvert kostnadselement. P50 er beregnet fra 

et påslag på den ressursbaserte beregningen, og hensyntar ikke usikkerhetsbilde til kostnadspostene da 

det ikke er hentet fra en kumulativ sannsynlighetskurve (s-kurve) av den totale prosjektusikkerheten. 

Av følgende grunn kan vi ikke si at P50 faktisk representerer 50 pst sannsynlighet for at prosjektet kan 

gjennomfører under P50-verdien.   

▪ Prosjektets P85 er beregnet fra P50 og det totale standardavviket til kostnadspostene. Ettersom P50 

ikke er beregnet fra identifiserte usikkerheter i prosjektet, blir det en følgefeil når P85 beregnes. I tillegg 

er tiltakets totale P85 summen av beregnet P85 for henholdsvis utvikling og program. Dette gir en 

metodisk feil utregning av P85.  

▪ Det er svært mange kostnadsposter som det beregnes spenn ut fra (for tiltak 2 er det 38 kostnadsposter 

på utvikling og 8 kostnadsposter på program). For P85 risikerer man da at man regnet bort usikkerheten 

gjennom for stor oppdeling. Dersom antall elementer i et estimat blir for stort, vil prosjektet kunne 

risikere at usikkerheten målt ved standardavviker underestimeres når man ikke hensyntar samvariasjon, 

for eksempel med usikkerhetsfaktorer.  

Vår vurdering er at usikkerhetsanalysen inneholder store metodiske svakheter. Vi er klar over at prosjektet er 

under terskelverdi og at prosjektet ikke har krav på seg til å kostnadsestimere med en fullverdig 

usikkerhetsanalyse. Vi vurderer likevel at manglene i usikkerhetsanalyse er av en slik størrelse at realismen i P50 

og P85 er for lave til å anvendes som styrings- og kostnadsrammer. I et mindre prosjekt vil det være tilstrekkelig 

med mer begrensede usikkerhetsbetraktninger, men basert på prosjektets størrelse og kompleksitet bør det 

gjennomføres en oppdatert usikkerhetsanalyse etter metodikk i Statens prosjektmodell. Bakgrunnen for dette 

er spesielt tre områder hvor det er betydelige avvik målt mot beste praksis: 

(1) Estimatusikkerheten er vurdert med en individuell potensiell kostnadsøkende usikkerhet og et fravær 

av en tilhørende påslagsfaktor som potensiell kostnadsbesparende effekt. En manglende reell vurdering 

av den potensielle oppsiden (kostnadsbesparende) i hvert kostnadsestimat medfører at spennene i 

estimatusikkerheten per kostnadspost ikke er representerer det faktiske utfallsrommet for 

kostnadsestimatet. Gitt beskrivelsen og omfanget av påslagsfaktoren vurderes det også som svært lite 

sannsynlig at samtlige av disse kostnadene vil kunne være fraværende i et av ti tilfeller, og derfor er en 

reel beskrivelse av et mulig utfall. Estimatusikkerheten tar kun høyde for usikkerhet i omfang, og ikke 

usikkerhet i pris. Dette vil for prosjektet være en stor usikkerhet som påvirker kostnadene. Markedet er 

presset på IT-konsulenter, og prosjektet kan måtte betale høyere timespriser enn den som ligger i 

estimatet. Dette vil også være gjeldende selv om prosjektet anvender rammeavtaler.  

(2) Det er ikke hensyntatt hendelsesusikkerhet og usikkerhet i forhold som påvirker prosjektet, 

representert ved usikkerhetsfaktorer. Faktorene er representasjoner av de reelle usikkerheter som kan 

påvirke prosjektet. Vi mener at usikkerhetsfaktorer, eksemplifisert i Figur 8, vil påvirke kostnadens P50 

og P85, og derved hvilke styrings- og kostnadsrammer som bør settes. At disse ikke er inkludert i 

prosjektets beregnede styrings- og kostnadsramme svekker etter vår vurdering realismen i rammene. 

Rammene i prosjektet er satt fritt, men på basis av beregnede estimater. Ved å gjennomføre en 

usikkerhetsanalyse hvor man gjennomgår estimatusikkerheter i mer detaljert grad og tar høyde for 

usikkerheten i konteksten som prosjektet skal operere i, vil det påvirke rammene. I hvor stor grad er 

utenfor vårt oppdrag å vurdere da vi da måtte gjennomføre en fullstendig usikkerhetsanalyse av 

prosjektkostnadene. 
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(3) P50 og P85 inneholder betydelige metodiske svakheter. P50 er satt med utgangspunkt i de beregnede 

estimatene, men ikke hensyntatt forhold som påvirker prosjektet. Prosjektets P50-verdi er etter vår 

vurdering ikke i henhold til definisjon (50 pst sannsynlighet å gjennomføre prosjektet innenfor). P85 er 

beregnet ut fra S-kurve med en definert P50-verdi. Dette mener vi svekker realismen. I tillegg er P85-

verdier summert for å finne den totale P85 for tiltaket. Metodisk gir ikke dette P85-verdi for tiltaket da 

det blir metodisk feil å summere P85-verdier. Dette medfører lavere tillit til beregningens utfall, og 

dermed realismen i prosjektets beregnede Styrings- og kostnadsramme. 

Prosjektets usikkerhetsanalyse gir et så mangelfullt bilde at den vil gi utfordringer i prosjektets kostnads- og 

usikkerhetsstyring gjennom påfølgende prosjektfaser. Per i dag er det en relativt stor avstand mellom Fremtidens 

opptaks estimerte styrings- og kostnadsramme for både tiltak 1 og tiltak 2, og terskelverdien for å kjøre 

digitaliseringsprosjekter etter statens prosjektmodell. Vi har heller ikke avdekket enkeltstående feil som direkte 

gir en forventning om at terskelverdiene vil bli brutt ved gjennomføring av en fullverdig usikkerhetsanalyse. Vi 

vektlegger at det vil være forventet betydelige endringer til kostnadsestimatet, med både kostnadsøkende og 

kostnadsreduserende virkninger, om prosjektet gjennomfører en fullverdig usikkerhetsanalyse.  

 Våre anbefalinger 

Vi anbefaler at prosjektet gjennomfører en fullverdig usikkerhetsanalyse med forelagte kostnadsestimater som 

utgangspunkt. I gjennomføringen av en ny usikkerhetsanalyse anbefaler vi at Fremtidens opptak vurderer 

følgende områder: 

1) Gjennomgå påslagsfaktornivåene for å sikre at kostnader ikke dobbeltføres mot tilhørende estimater 

innen utvikling og programkostnader 

2) Gjennomfør individuell vurdering av andel ekstern bistand for hvert enkelt tiltak – fortrinnsvis per 

estimat 

3) Sammenstill usikkerhet for programkostnader til en usikkerhetsberegning per estimat i stedet for to 

separate usikkerhetsposter 

4) Gjennomfør en fullverdig usikkerhetsvurdering for å bedre presisjonsnivået i estimatusikkerhetene.  

5) Gjennomfør en fullverdig usikkerhetsvurdering av prosjektets usikkerhetsfaktorer.  

6) Dokumenter argumentasjon og vurderinger for tillagte estimatusikkerheter og usikkerhetsfaktorer. 

Dette vil betydelig forenkle økonomistyring med tilhørende reestimeringer gjennom prosjektfasene. 

7) Dokumenter mulige forhold i prosjektets fremtid som krever forhåndstiltak for å avverge eller begrense 

forholdenes innvirkning.  

8) I etterkant av evalueringen av RFI-innspill, forventet høsten 2022, bør det gjennomføres en reevaluering 

av kostnadsestimater for å ivareta eventuelle endringer i dagens forutsetning om egenutvikling av 

samtlige moduler. Dagens estimering baseres på et egenutviklingsprosjekt, men for tiltak 2 vil det kunne 

være mulig med delvis utnyttelse av eksisterende systemvare (eks. IT Service Management moduler). 

Dette vil kunne ha betydelig påvirkning på aktuelle basisestimat og tilhørende forvaltningskostnad.  

3.3 Revidert kostnadsunderlag med tilhørende usikkerhetsanalyse 

I løpet av vår kvalitetssikringsprosess mottok vi en oppdatert og revidert kostnads- og usikkerhetsanalyse4, den 

omtales videre i rapporten som oppdatert kostnadsunderlag. Underlaget for vår kvalitetssikring er 

 

4Oppdatert kostnadsunderlag mottatt 29.mars, AK_Estimeringsmodell Opptak med P50-85.  
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kostnadsestimater og usikkerhet per februar 2022, omtales videre som opprinnelig kostnadsunderlag. For 

rapportens relevans og merverdi for prosjektet har vi gjennomgått oppdatert kostnadsunderlag grunnet 

endringenes omfang. Vi vil i følgende delkapittel adressere om våre vurderinger av opprinnelig kostnadsunderlag 

fremdeles er gjeldende, eller om svakhetene er svart ut i oppdatert kostnadsunderlag. I dette underlaget omtales 

tiltakene som konsept. Vi anvender den samme begrepsbruken som prosjektet, og vil i følgende delkapittel 

omtale tiltakene som konsepter.  

 Oppdatert kostnadsunderlag 

Kostnadsunderlaget består av utviklingskostnader og programkostnader. Det er liten sporbarhet fra opprinnelig 

kostnadsunderlag til oppdatert kostnadsunderlag. Vi forstår underlagene slik at det estimerte timeanslaget for 

både programkostnadene og utviklingskostnadene utgjør det mest sannsynlige kostnadsestimatet i det 

oppdaterte kostnadsunderlaget. Tabell 5 gir en sammenstilling av det vi mener er de viktigste nøkkeltallene fra 

kostnadsestimeringen for begge underlagene.  

Tabell 5 Sammenstilling av nøkkeltall fra kostnadsestimering fra opprinnelig kostnadsunderlag (SIKT, 2022) og oppdatert 
kostnadsunderlag (Agenda Kaupang, 2022) 

 Opprinnelig kostnadsunderlag Oppdatert kostnadsunderlag 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 1 Konsept 2 

Estimert timeanslag – utvikling 30 528 timer 88 640 timer 42 000 timer 88 000 timer 

Estimert timeanslag – program 13 408 timer 19 808 timer 13 400 timer 19 800 timer 

Andel interne / eksterne 30/70 30/70 50/50 50/50 

Timerate (snitt) 1100  1100  1100 1100 

 

Tabellen viser liten forskjell mellom timeanslagene fra opprinnelig kostnadsunderlag til oppdatert 

kostnadsunderlag, og vi tolker differansen som en ren avrunding, utenom for utviklingskostnadene for tiltak 1 

som er økt med om lag 12 000 timer. Denne økningen er ikke begrunnet. Ettersom det oppdaterte 

kostnadsestimatet tar utgangspunkt i timer når kostnadene beregnes, medfører dette at kostnader for 

lisenser/servere ikke inkluderes i oppdatert kostnadsestimat. Lisenser/servere er kostnadsberegnet som en 

rundsum og ikke et ressursbasert kostnadsestimat, og inngår følgelig ikke i det totale timesanslaget. Dette 

medfører at sammenhengen mellom opprinnelig og oppdatert kostnadsunderlag gir en risiko for uteglemmelser.  

Fra tabellen kan vi også se at andelen mellom interne og eksterne ressurser er endret i underlaget. Den interne 

andelen er økt fra 30 pst til 50 pst. Basert på informasjon fra prosjektet om ressurstilgang internt stiller vi 

spørsmålstegn ved om en økt intern rate er realistisk, og om en 50 pst intern andel er en for stor belastning.  

For utviklingskostnader opprettholder prosjektet påslagsfaktoren på 1,58, beskrevet under kapittel 3.1.1 med 

tilhørende vurdering under kapittel 3.2.1. Til forskjell fra opprinnelig estimat er derimot samtlige tidsestimater 

innen utvikling gitt påslagsfaktoren i det oppdaterte kostnadsestimatet. Det registreres derfor at prosjektet har 

gått bort fra vurderingen, med tilhørende argumentasjon, om at arkitekturkostnader skulle beregnes eksklusiv 

påslaget. Uavhengig av dette er svakhetene ved bruk av påslagsfaktormodellen når prosjektet ikke benytter et 

rent kjerneestimat i estimeringen, samt benytter dedikerte programkostnader, gjeldene.  Vi har tidligere påpekt 

risiko for estimeringsfeil ved bruk av en nedjustert påslagsmodell uten beregning av direkte kjerneestimater. Vår 

vurdering er at denne risikoen også er relevant i oppdatert kostnadsestimat.  
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For programkostnader registreres det at påslaget på 5 pst for ekstra usikkerhet for de forventede kostnadene, 

beskrevet i kapittel 3.1.2, ikke er inkludert i oppdatert underlag. Bakgrunnen for at påslaget er fjernet er ikke 

beskrevet. 

Prosjektet informerte i møte 2.mai at programkostnadene som ligger til grunn for estimatet ikke inkluderer hele 

programkostanden. Økningen prosjektet nå vurderer kommer av behov for en betydelig økning fordi HK-dir 

forventes å skulle etablere en tilsvarende prosjektadministrasjon som Sikt. Dette medfører at 

programkostnadene øker og potensielt dobles. På basisestimatnivå er det derfor en forventning fra prosjektet at 

programkostnadene kan øke med om lag 15 mill. kroner for tiltak 1 og om lag 22 mill. kroner for tiltak 2. 

 Oppdatert usikkerhetsanalyse 

Det er gjennomført en stokastisk (sannsynlighetsbasert) kostnadsestimering i henhold til kjent mal og metodikk 

fra Concept sitt temahefte nr. 4 (Drevland, 2013). Det metodiske verktøyet som prosjektet har brukt for sin 

usikkerhetsanalyse vurderer vi som et hensiktsmessig verktøy for prosjektets usikkerhetsanalyse. Flere av de 

metodiske svakhetene i den opprinnelige usikkerhetsanalysen, beskrevet i kapittel 3.2.2, er derfor ikke gjeldene 

for det oppdaterte underlaget.  

Det stokastiske kostnadsoverslaget til tiltakene er bygget opp tilsvarende for begge konseptene. I figuren under 

representerer de blå boksene summeringsnivåer i prosjektnedbrytningen, og de grønne boksene representerer 

kostnadsposter med estimatusikkerhet i form av usikkerhet i timer og pris.  

 

Figur 9 Prosjektnedbrytningsstruktur i prosjektets oppdaterte usikkerhetsanalyse 

Slik vi oppfatter det ligger timesanslaget fra det opprinnelige kostnadsestimatet til grunn i det oppdaterte 

kostnadsestimatet. Av den grunn kan vi si at prosjektnedbrytningsstrukturen fra det opprinnelige 

kostnadsestimatet (brutt ned i komponent/tjeneste) henger sammen med prosjektnedbrytningsstrukturen i det 

oppdaterte kostnadsestimatet. Vi kan derimot ikke se en sporbarhet mellom usikkerhetsvurderingene (p10 og 

p90) fra det opprinnelige til det oppdaterte kostnadsunderlaget. Estimatusikkerhet i oppdatert kostnadsunderlag 

er gitt ved usikkerhet i antall timer og timespris mellom interne ressurser og innleide ressurser på det totale 

estimat for henholdsvis program- og utviklingskostnaden. De estimatvurderingene som opprinnelig ble vurdert 

per komponent/tjenester kan ikke spores. Det er utfordrende å vurdere tallenes relevans og realisme da de ikke 

er begrunnet kvalitativt hva som er bakgrunnen for estimatusikkerheten, og hvorfor prosjektet har gått bort fra 

estimatusikkerhet i opprinnelig underlag.  

Konsept 1 / Konsept 2

Programledelse

Interne

Innleide

Utviklingskostnad

Interne

Innleide
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Vi stiller også spørsmålstegn ved at det er en prisusikkerhet på interne ressurser. I dialogmøte med prosjektet 2. 

mai informerte prosjektet at dette er usikkerhet basert på fordelingen mellom interne og eksterne ressurser. I 

stokastisk kostnadsestimering legger man til grunn uavhengige kostnadsposter i nedbrytningen. I dette tilfellet 

betyr det at kostnader for interne ressurser og kostnader for eksterne ressurser er uavhengig, noe vi vurderer 

som lite realistisk. Vi mener det er mer metodisk riktig å la timeprisen for interne ressurser ligge fast, om det ikke 

er usikkerhet i interne timerater og stillingskategorier, og trekke usikkerhet i ressurstilgang i en usikkerhetsfaktor 

da dette er en usikkerhet som treffer hele prosjektkostnaden.  

Tabell 6 gir en sammenstilling av noen av de viktigste nøkkeltallene fra usikkerhetsvurderingene i begge 

kostnadsunderlagene.  

Tabell 6 Sammenstilling av nøkkeltall fra opprinnelig til oppdatert kostnadsunderlag som gjelder usikkerhetsvurderinger 

 Opprinnelig kostnadsunderlag Oppdatert kostnadsunderlag 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 1 Konsept 2 

P10 - utvikling 33 580 800 kr 100 204 000 kr 58 449 600 kr 129 888 000 kr 

Mest sannsynlig - utvikling 52 369 715 kr 157 596 224 kr 73 180 800 kr 153 331 200 kr 

P90 - utvikling 65 250 944 kr 180 475 591 kr 99 000 000 kr 217 800 000 kr 

P10 – program 14 748 000 kr 21 788 800 kr 12 915 000 kr 15 375 000 kr 

Mest sannsynlig - program 15 486 240 kr 22 878 240 kr 14 740 000 kr 21 780 000 kr 

P90 – program 17 238 144 kr 24 962 784 kr 20 000 000 kr 30 000 000 kr 

 

Fra tabellen kan vi se at det gjennomgående er vurdert høyere usikkerhet (i form av kroner) i det oppdaterte 

kostnadsunderlaget. Vi kan ikke spore estimatusikkerheten fra det opprinnelige kostnadsunderlaget til det 

oppdaterte kostnadsunderlaget, og uten kvalitative beskrivelser av usikkerhetsspennet er det utfordrende å gi 

en vurdering av realismen i spennene. Vi har derimot fått bekreftet fra prosjektet at de er trygge på timeraten 

som ligger til grunn i estimatene, og at usikkerheten i stor grad omhandler arbeidsomfanget i de enkelte 

komponentene/tjenestene.  

Hensikten med en prosjektnedbrytningsstruktur er å gi en oversiktlig beskrivelse av hva som skal gjøres og 

omfanget for de enkelte arbeidsoppgavene. Ettersom estimatusikkerheten i stod grad omhandler 

komponenter/tjenester mener vi det er mer hensiktsmessig å bruke opprinnelig prosjektnedbrytningsstruktur 

for å identifisere estimatusikkerhet. Ved bruk av en hierarkisk struktur brytes prosjektet ned i mer og mer 

detaljerte arbeidspakker. For eksempel kan følgende nivåer brukes: 

1) Prosjektet beskrives på nivå 1 

2) Nivå 2 beskriver hovedelementene som prosjektet består av 

3) Nivå 3 beskriver arbeidsoppgaver som må gjøres for det enkelte hovedelement  

Vi oppfatter at det i det opprinnelige kostnadsunderlaget foreligger en prosjektnedbrytningsstruktur som 

imøtekommer punktlisten over. Vi mener det er mer hensiktsmessig å bruke denne 

prosjektnedbrytningsstrukturen da det også gir et mer hensiktsmessig styringsverktøy for usikkerhet i 

gjennomføring, enn det er å styre på antall timer mellom interne og eksterne ressurser.  
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I motsetning til opprinnelig kostnadsunderlag har prosjektet inkludert usikkerhetsfaktorer i det oppdaterte 

kostnadsunderlaget. Dette mener vi styrker underlaget til prosjektet. Følgende risikoelementer har prosjektet 

identifisert:  

▪ Uforutsette kostnadsøkninger knyttet til automatisering 

▪ Usikkerhet rundt tidspunkt for avvikling av gamle systemer 

▪ Usikkerhet rundt tilgjengelige utviklingsressurser 

▪ Usikkerhet på grunn av endrede brukerbehov 

▪ Usikkerhet rundt levetid 

De identifiserte risikoelementene har prosjektet kategorisert i tre usikkerhetsfaktorer: 

▪ Marked arbeidskraft 

▪ Prosjektledelse 

▪ Utvikling / implementering 

Usikkerhetsfaktorene Marked arbeidskraft og Prosjektledelse har det samme usikkerhetsspennet på konsept 1 

og konsept 2. Vi stiller spørsmålstegn ved om usikkerhetsspennene er tilsvarende for begge konseptene med 

tanke på ulik kompleksitet og ressurstilgang. Usikkerhetsfaktoren Utvikling/implementering har ulikt spenn på 

konsept 1 og konsept 2 – vi mener det er riktig at man skiller på spennene for denne usikkerhetsfaktoren.  

Figur 10 illustrer vårt overordnede inntrykk av hvilke usikkerhetsfaktorer som påvirker prosjektet. Boksene som 

er markert med grønt er usikkerhetsfaktorer vi mener prosjektet har tatt høyde for i oppdatert underlag. De blå 

boksene er usikkerhetsfaktorer vi observerer, og som ikke er inkludert i usikkerhetsvurderingene til prosjektet. 

Vi ønsker å understreke at figuren ikke nødvendigvis gir et fullstendig bilde av de usikkerhetene prosjektet 

påvirkes av, men gir et overordnet bilde.  

 

Figur 10 Usikkerhetsfaktorer som prosjektet har inkluder (grønn) og eksempel på andre usikkerhetsfaktorer som kan 
påvirke prosjektet (blå) 

Basert på vår forståelse av prosjektet og prosjektets egen beskrivelse av usikkerhetsbilde som prosjektet omgir 

seg i, mener vi det er flere relevante usikkerhetsfaktorer som ikke er tatt høyde for, og følgelig at usikkerhetsbilde 

ikke er komplett. For eksempel er det ikke inkludert en usikkerhetsfaktor som går på eierstyring. Vår forståelse 

er at det er stor usikkerhet knyttet til omorganiseringen mellom Sikt og HK-dir som vil kunne påvirke prosjektet. 
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I tillegg savner vi for eksempel usikkerhetsfaktorer som favner brukerkrav, interessenter og tilgrensede 

prosjekter. Dette er alle eksempel på usikkerheter som vi mener vil kunne påvirke prosjektkostnadene.  

 Vår samlede vurdering vedrørende oppdatert kostnadsunderlag 

Flere av de metodiske svakhetene vi pekte på i opprinnelig kostnadsunderlag mener vi nå ikke er av relevans. 

Dette gjelder i all hovedsak hvordan prosjektet rent metodisk har beregnet P50-verdier og P85-verdier. Verktøyet 

som ligger til grunn i den oppdaterte usikkerhetsanalysen er et velkjent og anerkjent verktøy. Vi har derimot flere 

vurderinger når det gjelder håndteringen av usikkerhetsvurderinger. Dette gjelder blant annet 

prosjektnedbrytningsstrukturen, defineringen av estimatusikkerhet og manglende usikkerhetsfaktorer. 

Estimatusikkerhet er definert ved andelen mellom interne og eksterne ressurser, vi mener det ikke er dekkende 

for å fange opp den reelle estimatusikkerheten. Prosjektet har definert flere relevante usikkerhetsfaktorer, men 

vi mener de ikke er dekkende for det totale usikkerhetsbildet som påvirker prosjektet. I tillegg er vi blitt informert 

fra prosjektet om at det mangler vesentlige programkostnader for HK-dir, og det mangler kostnader for 

lisenser/infrastruktur. Dette er kostnader av en slik størrelse at de bør inngår i kostnadsestimatet. 

I løpet av vår kvalitetssikring har kostnadsunderlaget blitt endret tre ganger: Fra prosjektbeskrivelsen, til 

opprinnelig kostnadsestimat og til oppdatert kostnadsestimat. Hver oppdatering av kostnadsunderlaget er av 

naturlige og forståelige årsaker grunnet prosjektutviklingen. Men ettersom endringene har ført til 

kostnadsøkninger av en slik størrelse og vi fremdeles vurderer det oppdaterte kostnadsunderlaget til å ha klare 

svakheter, er fremdeles våre hovedkonklusjoner fra gjennomgang av opprinnelig kostnadsunderlag gjeldende.  

Vi vurderer at usikkerhetsanalysen er for mangelfull til å kunne anbefale P50- og P85-verdier som 

hensiktsmessige styrings- og kostnadsrammer. En fullstendig usikkerhetsanalyse vil gi prosjektet et betydelig 

bedre grunnlag for forsvarlig kostnads- og usikkerhetsstyring i prosjektet.  
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4 Samfunnsøkonomisk analyse 

Prosjektet har beregnet prissatt nettonytte for konsept 1 og 2 på henholdsvis 8 og 373 millioner 

2022-kroner, i tillegg til betydelige positive ikke-prissatte virkninger. Den samfunnsøkonomiske 

analysen inneholder ikke større feil, men størrelsen på den prissatte nytten er svakt begrunnet. 

Usikkerheten rundt prissatt nytte er etter vår vurdering svært høy. Dette blant annet fordi nytten i 

vesentlig grad er tenkt realisert gjennom effektivisering i andre institusjoner, uten at prosjektets 

anslag på effektiviseringsgevinster er godt forankret hos disse institusjonene. Som argumentert for 

i kapitel 3, er det også vesentlig usikkerhet om kostnadsestimatene. Usikkerheten innen både 

kostnader og nytte er størst for konsept 2. Vår samlede vurdering er at det er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt å løse det prosjektutløsende behovet og at det trolig vil være lønnsomt å realisere det 

funksjonelle ambisjonsnivået skissert i konsept 2. Før man med tilstrekkelig sikkerhet kan fastslå at 

det vil være mer lønnsomt å velge konsept 2 enn konsept 1, bør imidlertid a) nyttevirkningenes 

størrelser begrunnes og forankres bedre, b) den betydelige usikkerheten rundt kostnader og nytte, 

spesielt forbundet med konsept 2, analyseres grundig og c) risikoreduserende tiltak 

identifiseres/gjennomføres. 

4.1 Prosjektets vurderinger 

Vår forståelse av prosjektets samfunnsøkonomiske analyse er basert på gjennomgang av grunnlag 3 oversendt 

28.mars, dvs. rapporten5 og tilhørende regneark6 utarbeidet av Agenda Kaupang, samt oversendt videre 

begrunnelse for anslag på prissatte nyttevirkninger, samt dialog med prosjektet.  

Konseptene og nullalternativet er omfangs- og innholdsmessig spesifisert likt som i prosjektforslaget. Konseptet 

«Intelligent opptak» krever ifølge prosjektet større modenhet i infrastruktur og organisasjon før det kan tallfestes 

og utvikles. Samfunnsøkonomiske kostnader og nyttevirkninger av dette konseptet er derfor ikke vurdert. Det 

påpekes at nullalternativet ikke er innebærer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Dette på bakgrunn 

av manglende tilfredsstillelse av dagens lovkrav om behandling av personopplysninger og krav til digital 

kommunikasjon og universell utforming, samt den prosjektutløsende risikoen for at systemet bryter sammen og 

opptak ikke kan gjennomføres. De kommer imidlertid til at å løfte nullalternativet opp på et forsvarlig nivå vil 

måtte innebære at SODA fases ut og at et slikt nullpluss-alternativ vil ligge svært nært konsept 1 i omfang og 

konsekvens og kostnad. På bakgrunn av dette har prosjektet valgt å videreføre dagens uforsvarlige situasjon som 

et teoretisk nullalternativ. Det innebærer at ordinært drifts- og vedlikeholdsbudsjett må prioriteres til å drifte 

eksisterende plattformer og koblinger på en måte som gir tilsvarende behovstilfredsstillelse som i dag, med 

vedvarende risiko for systemkollaps, brudd på lovkrav knyttet til personvern og krav til digital kommunikasjon og 

universell utforming, samt et stadig økende teknisk etterslep på plattformene. 

Levetid for begge konsept er satt til 15 år. Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser, 

for eksempel når det gjelder forutsetninger om kalkulasjonsrente og skattefinansieringskostnad er benyttet.  

Prosjektet har gjennomgående forutsatt at nyttegevinster først vil utløses fra og med tidligst 

utviklingsprosjektenes siste år i hvert tilfelle, og nå sin fulle virkning 2-3 år seinere. Dette til tross for at deler av 

ny funksjonalitet forventes å rulles ut før ferdigstillelse av prosjektene. Prosjektet opplyser om at denne 

 

5Samfunnsøkonomisk analyse av Fremtidens opptak  (Agenda Kaupang, 2022) 
6Beregningsmodell SØA Fremtidens opptak (Agenda Kaupang, 2022) 
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forutsetningen er tatt dels for å være konservativ, og dels fordi det de første årene kan finnes 

omstillingskostnader som nuller ut nyttegevinstene ved ny funksjonalitet.  

 Virkninger av konsept 1 

For konsept 1 kommer prosjektet til en prissatt neddiskontert kostnad på om lag 111 mill. kroner sett opp imot 

nullalternativet. Dette består utelukkende av investeringskostnader og skattefinansieringskostnader, ettersom 

drifts- og forvaltningskostnader forutsettes å være identiske i tiltaksalternativet og nullalternativet. Drifts- og 

forvaltningskostnader ved konsept 1 er anslått til om lag 19 mill. kroner årlig. Nåværende årlige drifts- og 

forvaltningskostnader av Samordna Opptak hos Sikt er på om lag 11 mill. kroner, men dette inkluderer ikke 

kostnader ved drift av søknadsbehandling av opptak i FS. Prosjektet anslår at nåværende driftskostnader for 

samordna opptak hos Sikt og i FS tilsvarer om lag drifts- og forvaltningskostnadene i konsept 1, der FS er faset ut 

som system som benyttes innen opptak dekket av SO.  

Tabell 7: Prosjektets neddiskonterte kostnader. konsept 1, mill. 2022-kroner. Kilde: (Agenda Kaupang, 2022), Tabell 4-3.  

 

Prissatte nyttevirkninger består av 15 sparte årsverk fra og med år 4. Besparelsene er primært knyttet til 

søknadsbehandling og forvaltning hos institusjonene, hvorav 10 knyttes til opptak på høyskoler og universitet og 

5 ved fagskolene. Basert på saksbehandlingstid internt i Samordna opptak har prosjektet estimert det de anser 

som et konservativt anslag på 189 årsverk tilknyttet opptak hos institusjonene. Det største nyttepotensialet ligger 

i redusert ventetid i systemene (universitet og høyskole), redusert tid for filoverføringer (universitet og høyskole 

benytter manuell prosess som saksbehandlere må vente på) og økt automatiseringsgrad (spesielt til fagskole). 

Prosjektet anslår med andre ord at konseptet vil spare inn om lag 8 pst av årsverkene som jobber med opptak 

ved institusjonene. Anslaget er ikke verifisert hos institusjonene. Verdsettingsfaktor for tid er hentet fra «veileder 

for medfinansieringsordningen for digitaliseringstiltak i staten» og representerer gjennomsnittlig brutto 

timelønn i Norge. Verdsettingsfaktoren er ikke realprisjustert.  

Tabell 8: Prosjektets neddiskonterte prissatte nyttegevinster, konsept 1, mill. 2022-kroner. Kilde: (Agenda Kaupang, 2022), 
Tabell 4-7.  

 

I tillegg til de prissatte virkningene kommer betydelige positive ikke-prissatte virkninger. De viktigste blant disse 

er å eliminere de prosjektutløsende problemene rundt manglende etterlevelse av personvernlovgivning og risiko 

for systemsammenbrudd. Ikke-prissatte virkninger er vurdert gjennom pluss/minus-metoden der omfang og 

betydning av virkningen er input.  
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Tabell 9: Prosjektets identifiserte ikke-prissatte nyttegevinster, konsept 1. Kilde: (Agenda Kaupang, 2022), Tabell 4-8. 

 

Samlet sett kommer prosjektet til en prissatt nettonytte for konsept 1 på 7,7 mill. kroner, i tillegg til betydelige 

positive ikke-prissatte virkninger.  

 Virkninger av konsept 2 

For konsept 2 kommer prosjektet til en total prissatt neddiskontert kostnad på om lag 338 mill. kroner sett opp 

imot nullalternativet. I underkant av 30 pst av dette er drifts- og forvaltningskostnader, rett over halvparten er 

investeringskostnader og det resterende er skattefinansieringskostnader.  

Tabell 10: Tabell 11: Prosjektets neddiskonterte kostnader. konsept 2, mill. 2022-kroner. Kilde: (Agenda Kaupang, 2022), 
Tabell 4-6.  

 

Prosjektets beregnede prissatte nyttegevinster består av tidsbesparelser for henholdsvis institusjonene, søkere 

og i KD. For institusjonenes del forventer prosjektet at det kan spares inn 15 årsverk i 2027, 40 årsverk i 2028 og 

50 årsverk fra og med 2029 og ut analyseperioden. Prosjektet anslår med andre ord at konseptet vil spare inn i 

overkant av en fjerdedel av årsverkene ved institusjonene som jobber med opptak fra og med 2029. Anslaget er 

ikke verifisert hos institusjonene. Å behandle en søknad per i dag anslås å ta om lag 5-10 minutter. Større grad 

av forhåndsutfylling og automatisering er blant begrunnelsene for at det vil spares betydelig mer tid hos 

institusjonene ved konsept 2 enn ved konsept 1. Et eksempel på slik tidsbesparende automatisering er at det 

ikke lenger vil være behov for å vurdere om et krav er dekket, da dette vil vurderes automatisk ved konsept 2. I 

tillegg forventer prosjektet at om lag 0,5 årsverk vil spares inn i KD innen klagebehandling. Prosjektet opplyser 

om at de fleste klager per i dag går på at søkerne ikke har forstått systemet, blant annet pga. manglende 

veiledning. Grunnet større transparens og bedre veiledning forventer prosjektet at konsept 2 vil redusere 
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mengden klager. Som en proxy på tid spart har de benyttet tidsbruken per i dag på klager som får medhold. 

Videre forventer prosjektet at hver søker i gjennomsnitt vil spare en halvtime i konsept 2 sett opp mot 

nullalternativet, og at dette samlet blir om lag 80 årsverk. At søkerne vil spare tid begrunnes i enklere metoder 

for opplasting av data, samt bedre logikk (eks. automatisk poengberegning) og bedre veiledning. Søkerne som 

sparer tid inkluderer også søkere som i nullalternativet søker på opptak til masterstudier og annet som per i dag 

ikke dekkes av SO, men som vil gjøre det dersom konsept 2 gjennomføres. De anslår at gjennomsnittlig brukt tid 

i dag er 60-90 minutter per søker. Verdsettingsfaktorer for tid er hentet fra «veileder for 

medfinansieringsordningen for digitaliseringstiltak i staten» og gjennomsnittlig brutto timelønn i Norge er 

benyttet for arbeidstid, mens gjennomsnittlig netto timelønn i Norge er brukt for søkernes fritid. 

Verdsettingsfaktorene er ikke realprisjusterte. 

I tillegg kommer gevinster i form av lavere driftskostnader i institusjonene og SO/HK-dir. Disse begrunnes i at SO 

vil dekke alle former for opptak i konsept 2 og ingen opptak vil benytte FS. Prosjektet argumenterer for at hele 

driftskostnaden av opptaksdelen av FS dermed vil bortfalle og at denne er dyr å drifte som følge av on-prem 

serverløsning. Konsept 2 legger opp til skyløsning, som er billigere for tjenester med store aktivitetstopper.  

Tabell 12: Prosjektets neddiskonterte prissatte nyttegevinster, konsept 2, mill. 2022-kroner. Kilde: (Agenda Kaupang, 
2022), Tabell 4-9. 

 

 

I tillegg til de prissatte virkningene kommer betydelige positive ikke-prissatte virkninger. De viktigste blant disse 

er å eliminere de prosjektutløsende problemene rundt manglende etterlevelse av personvernlovgivning og risiko 

for systemsammenbrudd. Prosjektet vurderer en rekke andre ikke-prissatte virkninger som sterkt positive i 

tillegg. Ikke-prissatte virkninger er vurdert gjennom pluss/minus-metoden der omfang og betydning av 

virkningen er input.  
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Tabell 13: Prosjektets identifiserte ikke-prissatte nyttegevinster, konsept 2. Kilde: (Agenda Kaupang, 2022), Tabell 4-10. 

 

Samlet sett kommer prosjektet til en prissatt nettonytte for konsept 2 på 373 mill. kroner, i tillegg til de betydelige 

positive ikke-prissatte virkningene.  

 Usikkerhet 

Prosjektet har identifisert usikkerhet rundt tilgjengelige utviklingsressurser for begge konsepter, samt usikkerhet 

rundt levetid for tiltak 1. De gjennomfører en følsomhetsanalyse der andel innleide utviklingsressurser justeres 

+/- 30 prosentpoeng, fra en opprinnelig antagelse om 50/50. Dette resulterer i et spenn på nettonytte på -2,5 – 

18 og 352 – 395 mill. kroner for henholdsvis konsept 1 og 2. Videre kommer de at konsept 1 har negativ prissatt 

nettonytte om levetiden blir under 14 år. Usikkerheten rundt de prissatte og ikke-prissatte nyttevirkningene er 

ikke vurdert.  

 Samlede virkninger og anbefaling 

Tabellen under oppsummerer prosjektets samfunnsøkonomiske analyse. Både konsept 1 og 2 er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme i henhold til denne. Konsept 2 har imidlertid både høyere anslått prissatt 

nettonytte og anslås å ha større positive ikke-prissatte virkninger sett opp imot konsept 1. Samfunnsmålet til 

prosjektet er «en mer rettferdig og effektiv tildeling av studieplasser gjennom et samordnet opptak tilpasset den 

enkelte og samfunnets fremtidige (kompetanse)behov». Prosjektet påpeker at konsept 1 ikke vil være 

tilstrekkelig for å dekke fremtidig behov for opptak. Konsept 3 «Intelligent opptak», som det ikke er vurdert nytte 

og kostnader for, mener prosjektet at vil dekke alle behov. De anbefaler å velge konsept 2 nå, men ha en ambisjon 

om å videreutvikle tjenestene beskrevet i intelligent opptak. 
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Tabell 14: Oppsummering av prosjektets samfunnsøkonomiske analyse. Kilde: (Agenda Kaupang, 2022), Tabell 7-1. 

 

4.2 Kvalitetssikrers vurderinger 

Analysen er overordnet sett utformet i tråd med gjeldende veiledningsmateriale og inneholder kun mindre feil, 

men størrelsen på de prissatte virkningene er svakt begrunnet og usikkerheten rundt prissatt nytte er etter vår 

vurdering svært høy. 
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 Konseptene 

Nullalternativet er ikke en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Vår vurdering er at prosjektet har 

begrunnet tilstrekkelig godt at et forsvarlig nullalternativ ville måttet ligge tett opptil konsept 1 og vi har derfor 

forståelse for en videreføring av dagens uforsvarlige situasjon legges til grunn som nullalternativ. Relevante 

virkninger av konsept 1 og 2 er vurdert og vi har ikke identifisert betydningsfulle utelatte virkninger. Flere av de 

identifiserte ikke-prissatte virkningene er imidlertid ikke samfunnsøkonomiske virkninger, men heller potensielle 

drivere for slike virkninger. Vi vurderer det i tillegg som at enkelte av de ikke-prissatte virkningene potensielt 

overlapper med de prissatte virkninger, og det dermed er fare for dobbelttelling. 

Vi deler prosjektets vurdering om at konsept 3 «Intelligent opptak» krever større modenhet i infrastruktur og 

organisasjon før det kan tallfestes og utvikles. Med tanke på at nytte og kostnader av konseptet ikke er vurdert, 

er vår vurdering at det er prematurt å anbefale og ha ambisjon om å videreutvikle tjenestene som inngår i 

konseptet på nåværende tidspunkt. Konsept 1 og 2 er spesifisert med sterkt teknologifokus, heller enn 

funksjonelt ambisjonsnivå. Slik redegjort for i kapittel 2, kan det dermed finnes andre konsepter som er mer 

lønnsomme, eller som mer kostnadseffektivt dekker grunnleggende behov.  

 Beregninger av prissatte virkninger 

I vår gjennomgang av den samfunnsøkonomiske analysens regneark har vi overordnet sett identifisert to mindre 

problemer. For det første finnes enkelte rene formelfeil som samlet bidrar til henholdsvis 2 og 22 mill. kroner 

lavere prissatt nettonytte for henholdsvis konsept 1 og 2. For det andre skal tidsbesparelser realprisjusteres med 

forventet vekst i fastlandsøkonomien på 0,8 pst årlig, i henhold til Finansdepartementets R-109 med prinsipper 

og krav til samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, 2021). Gitt at estimatene for tid spart er 

korrekte og realistiske, medfører dette at nytten er underestimert med 8 og 44 mill.  kroner for henholdsvis 

konsept 1 og 2. Samlet sett vil å rette opp disse to mindre feilkildene gi en nettonytte på 13 og 413 mill. kroner 

for henholdsvis konsept 1 og 2. Feilene har med andre ord ingen innvirkning på rangering av tiltakene.  

 Usikkerhet i de prissatte virkningenes størrelse og begrunnelse 

Vår vurdering er at de prissatte virkningenes størrelse gjennomgående er for svakt begrunnet og at estimatene 

er svært usikre. Prosjektet opplyser om at anslagene er satt forsøksvis konservativt, men på bakgrunn av 

informasjonen vi har fått har vi ikke grunnlag for å vurdere om de er konservative eller optimistiske. Vår vurdering 

er at usikkerheten er klart størst for konsept 2 og at nedsiderisikoen ved flere nyttevirkninger er større enn 

oppsiderisikoen. For konsept 1 finnes det en viss oppsiderisikoen innen enkelte virkninger. 

Tidsbesparelser i institusjonene 

Vi er enige med prosjektet i at det vil være mulig å spare tid både konsept 1 og 2, og at tidsbesparelsene med all 

sannsynlighet vil være høyere i konsept 2 enn konsept 1. Å ikke måtte benytte tre ulike systemer for å vurdere 

en søknad, men ha alt på et sted vil åpenbart spare tid. At det vil finnes mer innebygget logikk og færre krav som 

må vurderes manuelt i konsept 2 bidrar også. Høy ventetid for å åpne programmene per i dag vil også kunne 

fjernes og siden dette er snakk om et minutt her og et minutt der, ser vi at denne vanskelig kan benyttes til andre 

arbeidsoppgaver. Samtidig framstår deler av ventetiden som spares (blant annet ventetid på vitnemålene og at 

søkere laster opp nødvendig dokumentasjon) som spart kalendertid, som kan benyttes til andre 

arbeidsoppgaver. Det at en betydelig andel av de som jobber med opptak innen institusjonene er midlertidig 

ansatte, bidrar imidlertid til å øke realismen i at spart tid lar seg omgjøre til en reell effektiviseringsgevinst. Det 

er en betydelig svakhet at anslagene på anslåtte tidsgevinster ikke er verifisert av de som skal realisere det, dvs 
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utdanningsinstitusjonene. Samlet sett er vår vurdering at begrunnelsen for at det er mulig å spare inn henholdsvis 

8 og om lag 25 pst av de anslåtte årsverkene tilknyttet opptak i institusjonene ved gjennomføring av konsept 1 

og 2 for svak.  

Vi anser derfor virkningenes størrelse som svært usikre. Usikkerheten ved estimatene kan potensielt reduseres 

ved å verifisere dem med de relevante institusjonene, samt begrunne dem bedre. Usikkerheten er klart størst 

for konsept 2. 

Tidsbesparelser hos søkere 

Vår vurdering er videre at det er godt begrunnet at søkerne vil spare tid i søknadsprosessen ved konsept 2, men 

anser anslaget på 80 sparte årsverk årlig som et svært usikkert estimat. Vi mener i tillegg at det burde vært 

vurdert om søkere til masteropptak vil kunne spare tid som følge av at slike opptak innlemmes i SO i konsept 1. 

Prosjektet anslår at hver søker bruker om lag 60-90 minutter per søknad, og at hver søker sparer om lag 30 minutt 

i konsept 2. I dette tiltaket anslår prosjektet at SO vil ha 317 000 søkere, inkludert til grunnutdanninger, fagskoler, 

masterutdanninger og lokale opptak. Det er ikke redegjort for hvordan 30 minutter per søker beløper seg til 80 

årsverk. Dersom 317 000 søkere sparte 30 minutter hver ville det utgjort om lag 100 årsverk. I 2020 var det om 

lag 167 000 søkere, og da kun til fagskoler og grunnutdanninger. Det er med bakgrunn i søkermassen til 

grunnutdanninger anslag på dagens tidsbruk og tidsbesparelse er anslått. Prosjektet har, det vi har sett, ikke gjort 

vurderinger av hvordan tidsbruk påvirkes for søkere til masteropptak og lokale opptak. Vi stiller oss tvilende til 

at anslag på spart tid for søkere innen grunnutdanninger og fagskoler er direkte overførbare til slike opptak. SO 

utvides videre til å innebefatte masteropptak i både konsept 1 og 2. Etter vår vurdering burde dermed tid spart 

hos søkere til masteropptak vært vurdert som potensiell nyttegevinst også for tiltak 1. Vi har ikke grunnlag for å 

mene at betydelige tidsgevinster kunne vært utløst av dette, men ønsker å peke på at dette er en ikke vurdert 

potensiell nyttegevinst for konsept 1. En del av tiden spart i konsept 2 utløses slik vi forstår prosjektet av 

potensielt svært lite kostbare UX-forbedringer. Disse grepene kunne trolig vært tatt inn i både konsept 1 og 

nullalternativet til tilsvarende lav kostnad.  

Vår vurdering er at usikkerheten er klart størst for tiltak 2, at det er større nedside enn oppside for konsept 2 og 

at det finnes en oppsiderisiko for konsept 1. 

Driftskostnader hos institusjonene 

Prosjektet anslår at 15 pst av driftskostnadene tilknyttet FS per i dag er forbundet med opptak. FS kjører på on-

prem servere. I konsept 2 er all opptaksfunksjonalitet borte fra FS og prosjektet antar at kostnader forbundet 

med opptak og on-prem serverkapasitet kan effektiviseres vekk og dekkes av skyløsning planlagt i konsept 2. Vår 

vurdering er at det ikke er tilstrekkelig godt begrunnet at konsept 2 vil medføre en reell reduksjon av 

driftskostnader hos institusjonene. Institusjonene vil ikke lenger bli fakturert av Sikt for drift av denne 

serverkapasiteten, men det er ikke dermed gitt at driftskostnadene i realiteten helt, eller delvis, bortfaller for 

institusjonene. Dersom det fortsatt vil være behov for denne on-prem serverkapasiteten vil kostnader til å drifte 

disse fortsatt løpe. FS er per nå under modernisering og det er en mulighet for at serverkapasiteten som frigjøres 

lar seg nyttiggjøre i driften av et modernisert FS. Som følge av at økosystemet ikke sees på i sammenheng, ser vi 

her et potensiale for at denne gevinsten dobbelttelles, ved at den inkluderes som gevinst både for konsept 2 og 

for moderniseringen av FS. I konsept 1 vil FS være faset ut som system for opptak for grunnutdanninger og 

masteropptak. Kun lokale opptak vil benytte FS. Vi mener det er utilstrekkelig begrunnet at ikke deler av 

driftskostnadsgevinsten kan oppnås også i konsept 1, som følge av at masteropptak ikke lenger vil skje gjennom 

FS.  
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Vår vurdering er at usikkerheten er klart størst for konsept 2, at det er langt større nedside- enn oppsiderisiko 

for konsept 2 og at det finnes en viss oppsiderisiko for konsept 1. 

Øvrige prissatte virkninger 

Vi anser begrunnelsen for anslaget på tid spart innen KD/klagebehandling som bedre og usikkerheten i estimatet 

er noe lavere enn for de andre anslagene. Anslagene på lavere driftskostnader hos SO/HK-dir bør også ha lavere 

usikkerhet enn øvrige virkninger, ettersom de er i egen institusjon. Disse virkningene er i alle tilfeller av mindre 

betydning ettersom de er langt mindre enn de omtalt over. 

 Ikke-prissatte virkninger 

Når det kommer til ikke-prissatte virkninger, er vår vurdering at det ikke kommer tydelig nok fram at å fjerne 

risikoen for sammenbrudd av SO, samt sikre etterlevelse av personvernlovgivning, vil utløse betydelige 

nyttevirkninger. Både konsept 1 og konsept 2 utløser disse virkningene, men virkningen er gitt tre plusser for 

konsept 1 og fire for konsept 2. Vi kan ikke se at det er tilstrekkelig godt begrunnet at konsept 2 reduserer risikoen 

for sammenbrudd av SO i sterkere grad eller raskere enn konsept 1. Det er også for svakt begrunnet at det finnes 

øvrige ikke-prissatte virkninger som er tilstrekkelig betydningsfulle til å kunne vurderes å ha like stort omfang og 

like stor betydning som denne virkningen.  

Flere av de identifiserte ikke-prissatte virkningene er ikke samfunnsøkonomiske virkninger, men heller 

potensielle drivere for slike virkninger. Økt automatiseringsgrad kan eksempelvis utløse nytte dersom det 

medfører redusert tidsbruk eller annen effektivisering, men det er ikke en nyttevirkning i seg selv. Vi vurderer 

det i tillegg som at enkelte av de ikke-prissatte virkningene potensielt overlapper med de prissatte virkninger, og 

det dermed er fare for dobbelttelling. Eksempelvis er økt automatisering er blant begrunnelsene for at det vil 

være mulig å spare tid i søknadsbehandling i institusjonene og for søkere, og det er uklart for oss hvilke øvrige 

nyttegevinster økt automatisering er tenkt å utløse. Tilsvarende kritikk kan rettes mot en rekke av de identifiserte 

ikke-prissatte virkningene. Å ta steget videre fra driver til reell nyttevirkning ville trolig bidratt til mindre risiko 

for dobbelttelling. Enkelte ikke-prissatte virkninger er ikke drivere for, men samfunnsøkonomiske virkninger i seg 

selv. Dette gjelder eksempelvis bedret brukeropplevelse for forskjellige grupper. Det er tilstrekkelig godt 

begrunnet at konsept 2 vil ha sterkere ikke-prissatte virkninger enn konsept 1 samlet sett, men som følge av 

potensialet for dobbelttelling med prissatte virkninger, er vår vurdering at differansen er mindre enn framstilt i 

prosjektets samfunnsøkonomiske analyse.  

 Samlet vurdering 

Analysen er overordnet sett utformet i tråd med gjeldende veiledningsmateriale og inneholder kun mindre feil, 

men størrelsen på de prissatte virkningene er svakt begrunnet og usikkerheten rundt prissatt nytte er etter vår 

vurdering svært høy, blant annet fordi vesentlig nytte må realiseres i andre institusjoner uten at anslagene på 

gevinster er godt forankret hos disse institusjonene. I tillegg kommer at vi, slik beskrevet i kapittel 3, mener det 

er vesentlig usikkerhet om kostnadsestimatene. Kostnadsusikkerheten er størst for konsept 2. Når det kommer 

til prissatt nytte er også usikkerheten størst for konsept 2. Enkelte elementer taler i tillegg for at det er større 

nedsiderisiko enn oppsiderisiko innen flere nyttevirkninger av konsept 2, mens det for tilsvarende virkninger 

finnes en viss oppsiderisiko for konsept 1.  

Når det kommer til ikke-prissatte virkninger, så er vår vurdering at å fjerne risikoen for sammenbrudd av SO, er 

den mest betydelige nyttevirkningen. Både konsept 1 og konsept 2 utløser disse virkningene, og vi kan ikke se at 

det er tilstrekkelig godt begrunnet at konsept 2 reduserer risikoen i sterkere grad enn konsept 1. I tillegg kommer 
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at det er fare for dobbelttelling mellom enkelte av de øvrige ikke-prissatte virkningene og de prissatte 

nyttegevinstene. 

Vår samlede vurdering er at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å løse det prosjektutløsende behovet og at det 

trolig vil være lønnsomt å realisere det funksjonelle ambisjonsnivået skissert i konsept 2. Før man med 

tilstrekkelig sikkerhet kan fastslå at det vil være mer lønnsomt å velge konsept 2 enn konsept 1, bør imidlertid a) 

nyttevirkningenes størrelser begrunnes og forankres bedre, b) den betydelige usikkerheten rundt kostnader og 

nytte, spesielt forbundet med konsept 2, analyseres grundig og c) risikoreduserende tiltak 

identifiseres/gjennomføres. 
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5 Plan for styring, organisering og gjennomføring 

Prosjektet har levert utkast til en faseplan for planleggingsfasen som viser et begrenset innblikk i de 

nødvendige aktivitetene prosjektet må igjennom før prosjektet kan gå over i gjennomføring. Mange 

av de skisserte aktivitetene er nødvendige og viktige, men planene har betydelige mangler spesielt 

innen områdene styring/eierskap, organisering og arbeid med prosjektgevinstene. Gitt prosjektets 

anbefalte utviklingsmetodikk, som også vi ser på som en naturlig tilnærming, er behovet for tett 

kobling mellom den tekniske utviklingen og bruker/gevinstrealiseringen spesielt viktig. Vi ser derfor 

det uavklarte eierskapet til og ansvaret for gevinstene, samt de manglende gevinstrelaterte 

aktivitetene i planleggingsfasen, som betydelige usikkerhetsmomenter for å nå gevinstene 

presentert i den samfunnsøkonomiske analysen. Det vektlegges at flere av prosjektusikkerhetene 

ligger utenfor ansvarsområdet til dagens prosjektorganisasjon. 

5.1 Prosjektets leveranse og beskrivelse nåværende situasjon 

Prosjektet leverte den 28. mars grunnlag 4 som et utkast til faseplan for planleggingsfasen7. Denne faseplanen 

er på nåværende tidspunkt ikke godkjent av prosjekteier og eksiterer dermed kun i en 08-versjon.  

Prosjektet følger prosjektmetodikk etter prosjektveiviseren og har i løpet av første kvartal 2022 gjennomgått 

faseovergang fra konseptfasen til planleggingsfasen. Hensikten med den pågående planleggingsfasen er å «sikre 

at virksomheten har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før 

virksomhetsledelsen forplikter seg til en betydelig investering»8. For å nå denne hensikten skal fasen benyttes til 

å utarbeide et grunnlag for å styre gjennomføringen av prosjektet, herunder kunne realisere prosjektets 

gevinster. 

Den foreløpige faseplanen kan brytes ned i tre deler: 

(1) Milepælsoversikt over de planlagte prosjektmilepælene med tilhørende forventede leveransedatoer. 

(2)  Bemanningsoversikt over behov for roller i planleggingsfasen, samt et overordnet FTE-anslag for den 

enkelte rollen. I de tilfellene det er avklart hvilke personer som skal dekke de enkelte rollene er rollene 

beskrevet med navn, mens de for om lag 50 pst av rollene ikke er avklart hvem som skal ivareta rollen. 

(3) Aktivitetsplan i flytdiagram som viser hvilke hovedaktiviteter prosjektet skal gjennomføre, med 

tilhørende milepæler. Oversikten strekker seg fra 1. mars til 1. september 2022 

Utover leveransen har prosjektet i møte med kvalitetssikrer den 2.mai forklart spesielt noen endringer i forventet 

organisering og styring av prosjektgjennomføringen. Prosjektbeskrivelsen ble skrevet da hele samordnet opptak 

var i Unit. Etter at ansvaret er skilt mellom Sikt og HK-dir er prosjektets ansvarsstruktur og eierskap uavklart. 

Dette henger sammen med en uavklart arbeidsform mellom de to organisasjonene, noe som blir eksemplifisert 

gjennom en manglende samarbeidsavtale mellom Sikt og HK-dir på overordnet nivå. Prosjektet er i dag forankret 

i Sikt som et teknisk leveranseprosjekt, men det overordnede prosjekteierskapet inkludert ansvar for realisering 

av prosjektets forventede gevinster er uavklart. Prosjektet tar per i dag utgangspunkt i at dette ligger til HK-dir, 

og dermed utenfor den nåværende prosjektorganisasjonen (ref. beskrevet bemanningsoversikt i faseplanen). 

Sikt som helhet, inkludert leveransedelen av prosjektet, er i tillegg i ferd med en overgang til en 

produkttilnærming i utvikling av organisasjonens produkter og tjenester. Dette medfører at 

 

7 Utkast til faseplan for planleggingsfasen (SIKT 2022) 
8 https://www.prosjektveiviseren.no 
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leveransemetodikken for utviklingen i prosjektet også er forventet at vil bli underlagt en produktbasert 

tilnærming. 

Målt opp mot faseplanen informerer prosjektet videre om betydelig forsinkelser i planleggingsfasen. Flere av 

aktivitetene som i henhold til planen skulle vært gjennomført er ikke ferdigstilt, og prosjektet forventer i dag en 

sluttføring av planleggingsfasen innen utgangen av året. Sluttføringen vil være avhengig av en avklaring av 

overordnet prosjekteierskap og ansvarsforhold mellom Sikt og HK-dir. 

5.2 Kvalitetssikrers vurderinger 

 Grunnlag for og resultat av planleggingsfasen 

Prosjektveiviseren legger opp til fire hovedområder som skal dekkes i en planleggingsfase9: 

(1) Etablere prosjektets organisering, herunder viktige roller og ansvar knyttet til prosjektets styring 

(2) Bestemme hva som skal være prosjektets produkter, det vil si hvilke behov og funksjoner prosjektets 

løsninger skal oppfylle, samt eventuelle føringer eller rammer for utarbeidelse av disse løsningene 

(3) Utarbeide en overordnet plan for prosjektets gjennomføring, knyttet opp mot et antall 

gjennomføringsfaser og hva som skal leveres i hver fase 

(4) Utarbeide en gevinstrealiseringsplan, det vil si hva som må til for at prosjektets produkter skal bli tatt i 

bruk på en slik måte at de forventede gevinstene skal bli realisert 

For å kunne gjennomføre en god planleggingsfase legger Prosjektveiviseren opp til et gitt grunnlag som skal tas 

med inn i fasen og et gitt resultat som danner grunnlag for den påfølgende gjennomføringsfasen.  

 Grunnlag for oppstart av planleggingsfasen 

Av dokumentasjon har prosjektet levert et utkast til faseplan for planleggingsfasen til kvalitetssikring. Sett opp 

mot styring, organisering og gjennomføring av spesielt planleggingsfasen, men også det overordnede 

prosjektløpet, er det betydelige avvik på prosjektets leveranser i forhold til de krav/forventinger som ligger i 

prosjektets metodiske rammeverk10. Dette er avvik på underlag til faseovergangen (BP2), og det er uklart om 

avvikene er diskutert i faseovergangen. I punktene under er det listet de avvikene som er forventet å i størst grad 

påvirke gjennomføringen av planleggingsfasen: 

(1) Prosjektets overordnede organisering og forankring (normalt levert i et prosjektforslag). En overordnet 

beskrivelse av prosjektorganisasjonen med de mest relevante prosjektrollene. Dette inkluderer både 

utførende nivå (prosjektorganisasjon) og styrende nivå (eks. styringsgruppe). 

(2) Interessenter (prosjektforslag). Det er normalt betydelig for prosjekter å ha oversikt over de interne og 

eksterne interessentene som vil kunne påvirke prosjektet eller prosjektets resultater, og derav kunne 

bruke planleggingsfasen på å finne hensiktsmessig involvering og håndtering av interessentene. 

Interessenter er i en begrenset grad beskrevet i prosjektbeskrivelsen, men det foreligger ingen 

strukturert oversikt av prosjektets interessenter. Det bemerkes at det ligger aktiviteter i 

planleggingsfasen for identifisering av interessenter og workshop med disse i april 2022. Forståelsen gitt 

av prosjektet er at disse aktivitetene ikke er gjennomført per mai 2022. 

 

9 https://www.prosjektveiviseren.no/hva-er-prosjektveiviseren/planlegge 
10 https://www.prosjektveiviseren.no/hva-er-prosjektveiviseren/konsept 
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(3) Skisse til overordnet prosjektplan (prosjektforslag). Planleggingsfasen blir forenklet om det foreligger en 

foreløpig grovskisse til prosjektplan. En initiell forståelse av leveranserekkefølgen gir prosjekter innsikt 

for å kunne detaljere ut eksempelvis kostnadsestimater (periodisering), ressursbehov og 

gevinstrealisering. 

(4) Prosjektets rammebetingelser, avhengigheter og forutsetninger (prosjektforslag). Prosjektet har til dels 

beskrevet dette under kapittel 6 i Prosjektbeskrivelsen, men det vil være hensiktsmessig å tydelig 

beskrive de begrensninger som ligger i konseptene, og derav tydelig gå opp det ansvarsgrensesnittet i 

det tekniske økosystemet, samt de interne føringene/forutsetningene som stilles til prosjektet. 

(5) Fasens prosjektstyring og rapporteringsmekanismer (faseplan). Forståelse og forankring på hvordan 

planleggingsfasen skal styres og form på involvering av styrende elementer for avklaring er normalt 

viktig for både gjennomføring av fasen, samt for forankring av beslutninger som påvirker sener faser. 

Ved god prosjektstyring i planleggingsfasen vil man kunne ta ned risikoen for omfangsendringer på 

bakgrunn av manglende forankring i gjennomføringsfasen.  

(6) Toleranserammer for fasen (faseplan). Toleranserammene for prosjektleder er i alle faser viktige for å 

gi prosjektet fortløpende beslutningsevne gjennom fasen for å sikre effektiv fremdrift.  

(7) Budsjett for fasen (faseplan). Estimert forbruk gjennom planleggingsfasen 

 Resultat av planleggingsfasen 

Resultatet av planleggingsfasen er at prosjektet, ved faseovergangen BP3, skal kunne gå i prosjektgjennomføring 

med følgende produkter11: 

▪ Et styringsunderlag som gir prosjektet overordnede rammer, samt plan og strategi for gjennomføringen 

▪ En gevinstrealiseringsplan som tydelig beskriver prosjektets gevinster, prioritering av gevinstene, samt 

plan og ansvar for realisering av dem. 

▪ En plan for gjennomføring av gjennomføringsfasen 

Prosjektet legger i faseplanen opp til utarbeidelse av et styringsunderlag, inkludert styringsdokument. Prosjektet 

viser til en flere aktiviteter i forkant av dokumentasjonsutarbeidelsen som vil forenkle dette arbeidet. Dette er 

eksempelvis interessentanalyse og utarbeidelse av kommunikasjonsplan, workshop på prosjektorganisering 

(governance) og oppdatert usikkerhetsgjennomgang. Det som tydelig mangler av aktiviteter målt opp mot det 

forventede resultatet fra planleggingsfasen, beskrevet over, er aktiviteter for utarbeidelse av en 

gevinstrealiseringsplan. Prosjektet informerte i møte 2.mai at disse aktivitetene er tenkt dekt av 

prosjektorganisasjonen til HK-dir som per i dag ikke er etablert eller har et avklart grensesnitt til 

leveranseprosjektet som beskrives i faseplanen. 

 Samlet vurdering 

Prosjektet utrykker selv en stor usikkerhet i organisering og styring av prosjektet, sammenfallende med det 

uavklarte ansvarsforholdet mellom Sikt og HK-dir i etterkanten av oppsplitting av Unit. Sikt som opp til nå har 

utarbeidet prosjektunderlaget vurder seg som en tjenesteleverandør til Sikt uten ansvar for realisering av de 

gevinstene som er estimert i prosjektets samfunnsøkonomiske analyse. Basert på den manglende organisatoriske 

forankringen av prosjektet og tilhørende aktiviteter og manglene i underlaget til BP2 beskrevet over, vurderer vi 

følgende risikoelementer i gjennomføringen av de påfølgende prosjektfasene:  

 

11 https://www.prosjektveiviseren.no/hva-er-prosjektveiviseren/planlegge 
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- Eierstyring: Med det uavklarte ansvarsforholdet i etterkant av oppsplittingen av Unit, er manglende 

beslutning og forankring av prosjekteierskap vurdert som en stor risiko. Manglende overordnet 

beslutningsevne vil føre til manglende forankring av beslutninger som er planlagt fortløpende i den 

inneværende planleggingsfasen. Tilsvarende vil det også være risiko for at prosjektet blir forsinket da 

beslutningsmyndigheten mangler til å ta nødvendige beslutninger, samt at den manglende forankringen vil 

øke risiko for omkamper på beslutninger senere i prosjektgjennomføringen.  

Som tidligere beskrevet settes videre spørsmålstegn til at eierstyring ikke er tatt inn som en 

usikkerhetsfaktor i prosjektet. 

- Prosjektorganisering: Prosjektet har allerede bekreftet at kostnadsestimeringen for duplisert 

prosjektorganisasjon i HK-dir, beskrevet i kapittel 3.3.1, ikke er hensyntatt i kostnadsestimatet. Tilsvarende 

har prosjektet ikke beskrevet eller problematisert det å ha en potensielt duplisert prosjektorganisasjon. Med 

uklart ansvarsgrensesnitt vil det stille meget store krav til koordineringsaktiviteter mellom organisasjonene, 

og gi stor risiko for at prosjektets beslutningsevne svekkes. Beslutningsevne mellom prosjektets 

leveranseevne og tilhørende gevinstrealisering er spesielt viktig i den smidige utviklingsmetodikken 

prosjektet legger opp til, da fleksibiliteten i metodens utvikling stiller store krav til at prosjektet til enhver 

tid prioriterer oppgaver som muliggjør størst gevinstrealisering. 

- Gevinstrealisering: Prosjektet forventer, som beskrevet tidligere, at en prosjektorganisasjon i HK-dir tar 

ansvar for gevinstrealiseringen, med tilhørende utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan. Det er på denne 

bakgrunnen at gevinstrealiseringsplan ikke ligger inne i aktivitetsplanen for planleggingsfasen. Gitt at denne 

organisasjonen ikke per i dag har startet opp vil det være naturlig å tenke seg at et arbeid med 

gevinstrealiseringsplan vil ta tid. Dette medfører at viktige aktiviteter i planleggingsfasen vil gjennomføres 

uten at tilhørende gevinstrealisering sammenfattes med disse aktivitetene. Eksempler vil være at 

prosjektplanverk, toleransegrenser, prosjektets avhengigheter, forutsetninger og rammebetingelser, 

utarbeides uten å hensyn til hvordan prosjektet skal nyttiggjøre seg av leveransen. 

- Bemanning: Prosjektet har løst beskrevet et bemanningsbehov for leveransedelen av 

prosjektorganisasjonen i planleggingsfasen. Bemanningsoversikten har en rekke uavklarte roller i sentrale 

oppgaver, som delvis er forventet med innhenting av eksterne og nyansettelser. Dette, i tillegg til den 

uavklarte bemanningen rundt prosjektorganisasjon hos HK-dir, medfører en risiko for at prosjektet ikke vil 

ha den nødvendige kompetansen til å utføre de oppgavene det er behov for i fasen. 

- Fasegrunnlag: I kapittel 5.2.2 er det registrert syv områder som ikke er beskrevet, men som er forventet at 

skulle vært ferdigstilt ved faseovergangen til planleggingsfasen (BP2). Deler av disse aktivitetene forventer 

prosjektet å gjennomføre i starten av planleggingsfasen, mens deler er fraværende. For delene som 

metodisk er delvis overført fra konsept til planleggingsfasen medfører dette et merarbeid for prosjektet, og 

ikke minst at viktige aktiviteter i fasen må vente på disse avklaringene. Eksempel på dette er 

prosjektorganisering/governance. Av de fraværende aktivitetene bemerkes det at prosjektet ikke har 

beskrevet/avklart rammer for planleggingsfasen (toleransegrenser, prosjektstyring eller budsjett). Dette vil 

medføre lav kontroll for eierstyringen (kun i Sikt er det avklart eierskap) og uklare rammer for 

prosjektstyringen, som igjen risikerer å medføre svakheter i fasens resultater. 

- Produktutvikling: Det opplyses fra prosjektet at de er i gang med overgangen til en produktorientert 

organisering i Sikt, som igjen vil påvirke gjennomføringen og ansvarsforholdene i prosjektet. Innføring av ny 

og trolig noe ukjent metodisk organisering vil skape risiko for lavere effektivitet i prosjektutviklingen, spesielt 

på kort sikt. Det bemerkes at dette gjelder fremdriften på dette prosjektet basert på den 

fremdriftsplanleggingen som foreligger i faseplanen og ikke er en vurdering av en produktorientert 

organisering av Samordnet opptak som ett eller flere produkt. 
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Oppsummert ser vi stor risiko i at prosjektet hverken har etablert en fullverdig eierstruktur eller 

prosjektstruktur for den pågående fasen, og at strukturen på dette er avhengig av prosesser som ligger på 

øverste nivå av de involverte organisasjonene. Tilgrensende er arbeidet rundt gevinstrealisering ikke avklart 

og per i dag ikke noe dagens prosjektorganisasjon tar ansvar for. Det er betydelige spørsmålstegn også til 

nødvendig bemanning av prosjektorganisasjon(ene) og prosjektpåvirkningen ved å gå over til 

produktorientert organisering i Sikt. Prosjektet opplyser om at de ønsker en smidig utviklingsmetodikk, noe 

vi vurderer som svært naturlig. Dette både i henhold til moderne tankegang rundt IT-utvikling, samt 

metodikkens evne til å være bruker/gevinstorientert i sin utvikling. Derfor er det essensielt med god kontroll 

på de gevinstrealiserende leveransedelene og prioritering av disse. Uten dette vil prosjektet stå uten evne 

til å prioritere en gunstig utviklingsrekkefølge (backlog) og vil risikere at de ikke leverer på svært gevinsttunge 

områder gitt metodikkens fleksibilitet på omfang (eks. Design-to-Cost). 
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6 Hovedkonklusjoner 

Fjerning av risikoen for sammenbrudd av Samordnet opptak er etter vår vurdering klart 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Med usikkerheten i det foreliggende beslutningsgrunnlaget ville vi 

startet med å løse dette hovedproblemet. Vi ser effektiviseringspotensialet som T2 er ment å utløse, 

men etter vår vurdering er usikkerheten i prissatte kostnader og nytte for høy. Vi er dermed svært 

usikre på om de reelle kostnadene blir på det nivået prosjektet forventer, og om den beregnede 

nytten blir realisert. Vi anbefaler derfor å sikre et bedre beslutningsgrunnlag før en såpass stor 

investering gjennomføres.  

6.1 Overordnet vurdering 

Prosjektet finner at både tiltak 1: Beholde dagens funksjonalitet på eksisterende plattform og tiltak 2: Opptak 

som en tjeneste, er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De anbefaler tiltak 2 som følge av at det framstår klart 

mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. I tillegg anbefaler prosjektet en ambisjon om å videreutvikle tjenestene 

beskrevet i tiltak 3 Intelligent opptak. 

Usikkerheten rundt prissatt nytte i T2 er etter vår vurdering svært høy, og inneholder vesentlig nytte som skal 

realiseres på universiteter og høyskoler – uten at anslagene på gevinster er godt forankret der. For eksempel er 

nytte av reduserte driftskostnader på universiteter og høyskoler oppgitt å bli 127,4 mill. kroner i T2, og nytte av 

tidsbesparelsene på universiteter og høyskoler oppgitt til å bli 329,1 mill. kroner. Grunnlaget for disse estimatene 

er mangelfullt dokumentert og usikkerhet er ikke vurdert. Etter vår vurdering er usikkerhet i disse estimatene 

vesentlig. Det er også svært krevende å realisere slike estimerte gevinster med mindre anslagene er godt 

forankret hos institusjonene som må utløse de, inkludert en god og forankret gevinstrealiseringsplan.  

Usikkerheten i prissatte kostnader i T2 er også høy. Kostnadsestimatene for T2 har endret seg flere ganger i løpet 

av vår kvalitetssikring, og ingen av de reflekterer det totale usikkerhetsbildet for prosjektet. For eksempel mener 

vi at prosjektets usikkerhet ligger i arbeidsomfanget i de enkelte komponentene/tjenestene/programtiltak, og 

ikke bare i andelen mellom interne og eksterne ressurser. Flere relevante usikkerhetsfaktorer er i tillegg ikke tatt 

høyde for i prosjektets estimater. Blant annet mener vi at usikkerhetsfaktorer knyttet til aktører og interessenter 

kan være betydelige, for eksempel knyttet til endringer i prosjektet. Vi mener også at usikkerhetsfaktorer for 

eierstyring og rammebetingelser kan være betydelige. Dette er særlig aktualisert ved at prosjektet planlegges 

midt i en omorganisering der roller og ansvar ikke er besluttet enda. Denne usikkerhetsfaktoren er etter vår 

vurdering fortsatt betydelig, selv etter at roller og ansvar blir besluttet. Etter vår vurdering er ikke 

usikkerhetsvurderingene som prosjektet har gjennomført per nå gode nok til å gi forsvarlig kostnads- og 

usikkerhetsstyring i prosjektet.  

Vi er med andre ord svært usikker på om de reelle kostnadene blir på det nivået prosjektet forventer, og om den 

beregnede nytten blir realisert. Etter vår vurdering burde dermed staten ikke sette i gang prosjektet med 

ambisjonsnivået til T2 nå.  

6.2 Anbefalinger til veien videre 

Fjerning av risiko for sammenbrudd av Samordnet opptak er etter vår vurdering klart samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. Vi ser også at det er et effektiviseringspotensial i håndteringen av opptaket, som en noe mer ambisiøs 

digital løsning vil kunne utløse. Gitt usikkerheten i det foreliggende beslutningsgrunnlaget anbefaler vi å starte 
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med å løse hovedproblemet. Vi anbefaler også å sikre et bedre beslutningsgrunnlag før en såpass stor investering 

som ambisjonsnivået til T2 gjennomføres.  

Vi har ikke hatt som mandat å kvalitetssikre problem, behov, mål, krav og mulighetsstudie, som i en vanlig KS1, 

og vi har ikke gjennomført vår egen samfunnsøkonomiske analyse og usikkerhetsanalyse. Vi har dermed ikke 

grunnlag for å si hvordan hovedproblemet best kan løses. Vår forståelse er at en stabil løsning uten risiko for 

sammenbrudd er det prosjektutløsende behovet, og at det er tidskritisk. Hvor tidskritisk det faktisk er kan være 

styrende for valg av konsept og teknisk løsning. Vi vil også advare mot å låse seg til teknologivalgene som er gjort 

i tiltaksbeskrivelsene, men at en leter etter de mest kostnadseffektive og bærekraftige løsningene. 

Når det gjelder bedring av beslutningsgrunnlaget vi har kvalitetssikret, anbefaler vi følgende: 

- Gjennomfør usikkerhetsanalyse der både nyttevirkninger og kostnadsvirkninger inngår, med velbegrunnede 

usikkerhetsspenn.  

- Sikre at estimatene på nytte og kostnader, inkludert usikkerheten, forankres hos institusjonene som må 

utløse de.  

- Få på plass en god gevinstrealiseringsplan, som er forankret med de som skal realisere gevinster og kan 

påvirke kostnader. 

- Avdekk sentrale avhengigheter for å redusere gjennomføringsrisiko og identifiser risikoreduserende tiltak 

Dette vil redusere usikkerheten både på kostnads- og nyttesiden, samt føre til at man får på plass et godt 

kostnadsstyringsverktøy.   

Vi er også bedt om å vurdere Design-to-cost (DTC) som en aktuell prosjektstrategi. For å løse hovedproblemet er 

ikke DTC egnet, da legges usikkerheten over på nyttesiden og den er ikke fleksibel. Dersom en velger å gå videre 

med T2 på tross av vår anbefaling, er det også vanskelig å bruke DTC siden prosjektet sånn det er planlagt ikke 

har ansvar for gevinstrealiseringen. Etter vår vurdering øker dermed risikoen for at gevinstene i liten grad blir 

realisert innenfor rammene.  

Det er vanskelig å si om det er de beste tiltakene som er identifisert. Vi får for eksempel lite innsikt i hvilke 

konkrete problemer søkere og saksbehandlere har i forhold til de aktivitetene de utøver. En bredere 

behovsanalyse ville også avdekket om det er behov for å gjøre et større effektiviseringsløft for sektoren, gjennom 

å se større deler av økosystemet rundt Samordnet opptak og søknadsbehandling i sammenheng. Den pågående 

moderniseringen av FS og NVD kan også få konsekvenser for prosjektet, dersom løsningene ikke harmoniseres 

og ses i sammenheng med det som foregår i Fremtidens opptak. Prosjektet anbefaler i tillegg til T2 en ambisjon 

om å videreutvikle tjenestene beskrevet i T3, men uten at det tiltaket er kostnadsestimert eller vurdert i en 

samfunnsøkonomisk analyse. Hadde prosjektet inkludert et tiltak med høyere ambisjonsnivå enn T2 i sine 

beregninger, ville en med stor sannsynlighet kommet opp i terskelverdien for digitaliseringsprosjekter i Statens 

prosjektmodell. Gitt potensialet for effektiviseringsgevinster som prosjektet har vist fram i dette økosystemet, 

kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en KVU for å identifisere hvordan man best kan utløse 

nyttepotensialet til lavest mulig kostnader. 
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