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1.  Godkjenning av dagsorden 

 
Godkjent uten kommentarer. 

 
2.  Referat fra møte i EVU-gruppen 16. januar 2013 

 

Godkjent uten kommentarer. Ingen saker til eventuelt. 

 
3.  Gjennomgang av hva som er gjort i EVU-modulen 

 
I forkant av møtet ble det sendt ut en e-post med oppsummering av hva det som har skjedd i EVU-
modulen og EVUWeb siden sist. I følge e-posten har det skjedd lite annet enn feilretting i EVU-modulen 
siden møtet 16. januar i år. 
 
Etter at e-posten ble sendt ut fikk utviklingsleder Geir Vangen ekstra tid til å ta noen av sakene på 
ønskelisten. Følgende har skjedd: 
FS-220: Ventelistenr. kommer med i bildet Kursdeltaker. Kun tilrettelagt for manuell registrering. 

Foreløpig ikke satt i produksjon. Heller ingen kopling mot EVUWeb. 

FS-225: Jobbet med, men foreløpig ikke ferdig utviklet. Uvisst når det eventuelt kan settes i produksjon. 
FS-260: Ønsket merknadsfelt er utviklet og settes i produksjon med FS7.5 som kommer i april 2014. 
FS-262: Felt for trekkfrist er lagt inn i bildet Etterutdanningskurs samlebilde. Men ingen kopling mot 
EVUWeb. 

 
4.  Gjennomgang av hva som er gjort i EVUWeb   

 
I e-posten som ble utsendt i forkant av møtet framkom det at det at følgende er gjort i EVUWeb siden 
forrige møte:  

 Spørreskjemafunksjonaliteten er skrevet om grunnet mange feil og problemer. Dette har vært 
en større jobb (gjelder ikke sakene EVUWEB-155 og 156, de ligger  

fortsatt på ønskelisten). EVUWEB ser nå ut til å fungere uten tekniske feil for spørreskjema.  
 Landnr. og målform registreres når ny deltaker opprettes, og skriver seg  

tilbake til FSbasen slik det at det blir husket.  
 Sjekk av GSK når individuelle deltakere søker på kurs, er satt i produksjon. 
 Løpende feilretting hele året og flere versjoner er satt i produksjon.  

 Versjon 1.7 vil bli satt i produksjon trolig før jul 
 

5.  Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-modulen 

 

Sakene på listen ble ikke gjennomgått enkeltvis denne gangen. Det ble tatt opp hvilke saker som ble 
prioritert høyt i siste møte. Ingen av sakene som ble prioritert høyt er det gjort noe med, med unntak av 
retting av spørreundersøkelsefunksjonaliteten i EVUWeb. 
  
Kursdeltakerne ble bedt om å nevne saker de prioriterer høyt, og det er fortsatt slik at 
dokumentopplasting, slik det var ved siste møte, er det ønsket som det legges sterkest vekt på.  

Dokumentopplasting vil også kreve utvikling i FSbasen. Dokumentarkivet er knyttet til persontabellen i 
dag. Dersom dokumentopplasting skal kunne tas i bruk i EVUWeb for personer som registreres uten 
fødselsnummer, må det også knyttes dokumentarkiv til deltakertabellen.  
Det ble diskutert om det kunne være mulig å åpne for dokumentopplasting kun for personer med 
registrert fødselsnummer. Men i forhold til utviklingskostnader vil dette trolig være lite 
arbeidsbesparende, og det er bedre å utvikle en fullgod løsning med en gang. USIT jobber videre med å 
estimere hvor mye arbeid utvikling av dokumentopplasting vil innebære i EVU-modulen og EVUWeb, og 

om det er mulig å få utviklet dette innenfor de utviklingsressursene som er til rådighet for 2014.  
 

6.  Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVUWeb 

 
Mange av sakene på ønskelisten dreier seg om de samme elementene i EVUWeb, eksempelvis pålogging 
og personopplysnings- og adressesiden. Disse sakene inngår i større prosjekter som vil helt eller delvis 

løses utenom de ressursene som er satt av til videreutvikling i EVUWeb.  
Webapplikasjonen skal skrives om til en ny versjon av JBoss Seam og få ny grafisk profil (FUN - Felles 
Uttrykk på Nett). Dette er det satt av timer til i arbeidsplanen for neste år. Gjennom implementeringen 
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av FUN vil alle applikasjonene få nye personopplysningssider. Etter at applikasjonen er skrevet om til en 
nyere versjon av JBoss, vil det også være en mindre jobb å knytte ID-porten mot EVUWeb. 
Det gjøres en stor jobb i forhold til å knytte FS sine webapplikasjoner til ID-porten gjennom utviklingen 
av nye NAG/GAUS; en ny versjon av godkjenningsdatabasen. Den nye basen skal inneholde saker både 

fra FS-institusjonene og NOKUT, og det skal være mulig å logge seg på med ID-porten. Utviklingen av 
GAUS er den høyest prioriterte oppgaven i Samarbeidstiltaket FS for øyeblikket, etter krav fra 

Kunnskapsdepartementet. Etter planen skal GAUS være ferdig utviklet innen 1. januar 2014. 
 
EVU-gruppen ønsker at EVUWeb skal prioriteres som den neste webapplikasjonen som skal knyttes til 
ID-porten. Dette forutsetter også at EVUWeb er oppgradert til en nyere versjon av JBoss. USIT er enige i 
at EVUWeb er et naturlig valg som neste applikasjon som skal på ID-porten, og tar dette videre. Men det 
er ikke opp til EVU-gruppen å avgjøre dette. Dette arbeidet er en del av en større kabal med 
prioriteringer og ønsker som må vurderes. 

 
På samme måte som i EVU-modulen, var gruppen enige om å prioritere utvikling og innføring av 
dokumentopplasting i EVUWeb. Dette vil spare mye arbeid på lærestedene med stort volum av etter- og 
videreutdanning. At all kommunikasjon mellom kursdeltakere og lærestedet som har gått via FS kan 
lagres, er også et svært viktig moment for saksbehandlerne (og kursdeltakerne). 
 

NTNU foreslo at de kan kjøpe ekstra tid for utvikling for å få fortgang i arbeidet med 
dokumentopplasting. Men det er ikke en sak EVU-gruppen kan ta stilling til. UiO har allerede gjort en 

avtale om å kjøpe ett ekstra årsverk til utvikling. Dersom NTNU ønsker å gjøre noe liknende må de 
fremme en sak for Planleggingsgruppa og styret i FS. 
 
USIT har gjennomgått sakene på ønskelisten i forkant av møtet og sett på om det er noen saker som er 
enkle å få til. EVUWEB-181 som omhandler ønske om framvisning av trekkfrist i EVUWeb ble trukket 

fram som en sak som er enkel å løse. Feltet vil bli tilgjengelig i EVU-modulen ved neste oppdatering. Det 
er ikke kjent i hvilken sammenheng og av hvem dette ønsket har blitt fremmet, og det var ingen i 
gruppen som ønsket å prioritere dette. Denne saken prioriteres derfor ikke inntil nye opplysninger 
framkommer. 
 
I tillegg prioriteres det å jobbe videre med sakene som omhandler innhenting av GSK for nye deltakere 
for saksbehandlere og foretaksregistratorer i både modulen og EVUWeb. Dersom dette kommer på plass 

vil det spare mye tid for saksbehandlere på lærestedene. 
 
Ut over dette var det enighet om ikke å prioritere flere saker fra ønskelisten, grunnet at det er så lite 
utviklingsressurser til rådighet for EVUWeb i 2014. Skulle det oppstå en situasjon hvor det er mulig å få 
til mer enn man på nåværende tidspunkt tror, kan USIT heller kalle inn til et nytt møte. 

 
7.  Avklaring av videre arbeid og neste møte i ekspertgruppen 

 
Enighet om at det var greit å vente med neste møte til etter at styret for FS(SO) har vedtatt 
arbeidsplanen for 2015, slik at ekspertgruppen vet hvor mange timer som har blitt satt av til 

videreutvikling i EVU-modulen og EVUWeb i 2015. 
 
Neste møte blir derfor ikke før i januar 2015. Adelheid M. Huuse sender ut en Doodle med forslag til 
datoer. 
Dersom noe oppstår innen den tid kan det innkalles til et nytt møte i Adobe Connect på kort varsel eller 
det kan tas på e-postsirkulasjon. 

 

8.  Eventuelt 

 
Ingen saker.  
 

Et par spørsmål ble avklart:  
Dersom det i løpet av året blir aktuelt å koble ID-porten på EVUWeb vil det gå ut informasjon om dette i 
forkant, slik at lærestedene er forberedt. Siden opptak til etter- og videreutdanningskurs skjer hele året, 
vil det alltid passe dårlig for noen. 

 
Det er flere ønsker på ønskelisten som er tilknyttet fakturering. Noen er store og noen er mindre, som 
EVUWEB-152. De store sakene som dreier seg om elektroniske betalingsløsninger og elektronisk 
fakturering mv. er større enn EVUWeb, og dreier seg om større løft i videreutviklingen for alle modulene 
og for betalingsmodulen i FS. Samtidig er fakturering en stor og tung del av arbeidet innen EVU, og 
mangelen på oppdaterte løsninger merkes svært godt her. Gruppen håper derfor at det blir mulighet for 
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å kunne prioritere dette arbeidet snart. NTNU hadde ytterligere spørsmål rundt status som USIT ikke 
kunne svare på. Dette må derfor sendes inn til fs-support for å besvares der. 

 
9.  Status oppfølgingssaker 

 
Ingen endring i oppfølgingssakene siden sist. Sakene som ligger i ønskelisten kan tas opp igjen til 
diskusjon og ny vurdering/prioritering i neste møte. 
 

 
  

 
 

 


