
1 

  
 
  

 

FSAT 

Felles studieadministrativt tjenestesenter 
USIT, Universitetet i Oslo  
Postboks 1086, Blindern 
0316 Oslo 
E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22852818 
Telefax: 22852970 

 
FS-14-089 
 

Referat  
 

 Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014 
 

Til stede: Sven Erik Sivertsen, NTNU 
Lena Finseth, UiO  
Eli Vangen, HiST 
Hans J. Berntsen, HiT 
Dag Olav Nilsen, UiA 
Øystein Ørnegård, UiB 
Tor Erga, UiS 
Sven Petter Myhr Næss, NMH 

 
 
 

Espen Kristensen, UiT 
Gro Christensen, HiOA 
Tina Lingjærde, FSAT 
Geir Vangen, FSAT 
Agnethe Sidselrud, FSAT 
Ole Martin Nodenes, FSAT 
Aune Moe, FSAT 
Kathy Foss Haugen, FSAT 

 
 

 
 

Forfall:  
   

Referent: FS-sekretariatet 

  
Dato: 04.09.2014 

  
Sist endret: 08.10.2014 

  

    

 

  



FS-14-089  Side 2 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2.-3. september 2014 

 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014  

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. FS-Kontaktforum høsten 2014 

5. Testpersoner i demobasene 

6. Status arbeidsoppgaver 2014 

7. Resultatutveksling 

8. Digital eksamen 

9. Semesterkvitteringsappen 

10. FS-Drift 

11. Innkomne ønsker 

12. Ønskelisten 

13. Integrasjon mellom FS og Public360 

14. Eventuelt 

  



FS-14-089  Side 3 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2.-3. september 2014 

Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
4 saker ble meldt til Eventuelt: 
- UiA: Single sign-on på webapplikasjoner 

- UiO: Personvernerklæring 

- NTNU: Registrering av UNIS-emner 

- FSAT: Registrering av EØS-studenter 

Gro Christensen (HiOA) ble ønsket velkommen. Hun skal vikariere for Inger Setnes 
inntil videre.  
 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17. juni 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 27.6. og innkomne merknader var tatt med i 
referatet. Marit Vartdal Engeset var uteglemt fra oversikten over deltakere. Dette 
rettes i referatet.  
 
Planleggingsgruppen hadde ingen ytterligere merknader til referatet. 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. 
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i styret for FSAT 25.-26.8. 

Muntlig referat ble gitt.  
Styret holdt 2 dagers møte og på dag 2 deltok også alle ansatte i FSAT.  
Styret diskuterte strategi, omstillingsprosessen og organisasjonsutvikling.  
 
Planleggingsgruppen ønsker å bli orientert om eventuelle diskusjoner om deres rolle i 
den nye organisasjonen, og ha anledning til å komme med sine synspunkter om dette. 
 
Muntlig referat ble tatt til orientering. Skriftlig referat legges ut på 
http://www.fsat.no/ så snart det foreligger. 
 
b. og c. Møter i ekspertgrupper 

Referatene fra møte i ekspertgruppen for Sak og arkiv 3.6. og i ekspertgruppen for 
StudentWeb 18.6. var sendt ut. Disse var til informasjon og ble ikke gjennomgått på 
møtet. 
 
Referatene ble tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. EUNIS 10.-13.6. 

EUNIS er et europeisk konferanse om administrative systemer. FS holdt sesjoner om 
følgende tema: 
- RUST v/Agnethe Sidselrud, Geir Vangen og Asbjørn Thorsen 
- Nordisk resultatutveksling v/Richard Borge og Geir Vangen 
- Eget sikkerhetsspor m/Asbjørn Thorsen som ansvarlig 
 

http://www.fsat.no/
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Kommentar fra Sven Erik, som deltok på konferansen: Norge ligger langt fremme på 
flere områder. Det er interessant å se studieadministrasjon fra flere vinklinger, og det 
er nyttig å knytte kontakter med deltakere fra andre lands institusjoner.   

 
b. ID-porten 

ID-porten er en samling av flere innlogginger (MinID, BankID osv.) 
FS har laget en generell løsning for oppkobling mot ID-porten. Det må tas en 
avgjørelse om fjerning av innlogging med fnr for ny SøknadsWeb og StudentWeb. 
 
Planleggingsgruppen ber om at denne legges ut på Diskusjonsforum som en 
høringssak. 

 
c. UHR-gruppe for vitnemål og karakterutskrift 

Det ble avholdt et møte i gruppen 18. juni. Planleggingsgruppen etterlyste referat fra 
møtet. FS-sekretariat tar kontakt med Jonny-Roar Sundnes, UiO, som er deltaker i 
gruppen. 
 
d. WS-services for Solar Soft 

Flere institusjoner benytter seg av tjenester fra Solar Soft til å lage spørringer og 
integrasjoner mot blant annet FS. Det skal nå utvikles løsninger som gjør direkte 
tilganger til databasen overflødige for 3. partsleverandører. 
 
e. GAUS 

Vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning skal institusjonene rapportere til 
GAUS. Pr. i dag har 26 institusjoner tatt i bruk tjenesten. ID-porten vil 
implementeres i GAUS og det vil bli mulig også for NOKUT å gjøre oppslag. 
 
Det vil bli opprettet en ekspertgruppe for GAUS i løpet av høsten. FS-sekretariatet 
vil sende ut mail til kontaktlisten og be om forslag til medlemmer. NOKUT vil delta i 
gruppen. 

 
Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på at tjenesten er veldig nyttig. 
Planleggingsgruppen mener det ville vært interessant å se statistikk over bruken av 
tjenesten. FS-sekretariatet vil legge ut en oversikt på sine websider. 
 
Planleggingsgruppen oppfordrer institusjonene til å jobbe med datakvaliteten på 
vedtakene, da den nå er av høyst varierende kvalitet. 
 
Se også http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/gaus/ 
 
f. RUST 

UH-lovens § 4-12 ble tilføyd ved lov 20. juni 2014 og pålegger institusjonene å 
registrere utestengingsvedtak i RUST, som får konsekvenser for opptak til studier og 
rett til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner. Når vedtakets periode er utløpt, 
skal informasjonen om det slettes fra RUST. 
 
KD vil komme med en forskrift med detaljerte regler for bruk av RUST. Forskriften 
vil bli sendt ut på høring i løpet av høsten. 
 
En saksbehandler vil få tilgang til informasjon kun dersom en student søker om 
opptak ved institusjonen eller er oppmeldt til eksamen ved institusjonen. Der er med 
andre ord ikke mulig for alle saksbehandlere å se alle studenter i registeret og gjøre 
tilfeldige oppslag.  
 

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/gaus/
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Se også http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/rust/ 
 
g. Rapportverktøy 

Tableau er kjøpt inn som et rapport- og presentasjonsverktøy for FS. Prosjektgruppe 
for STAR er reetablert, med Ingvild Greve, UiB, som leder. 
Oppstartmøte holdes i slutten av oktober.  
 
Det jobbes med å etablere driftsplattform og et oppsett av et testmiljø der 
prosjektgruppen for STAR vil kunne teste de første rapportene. 
 
Ca. halvparten av institusjonene har meldt sin interesse til å ta i bruk Tableau. 
Databehandleravtaler er utarbeidet og oversendt institusjonene som ønsker å 
implementere Tableau. Implementering ved institusjonene vil skje i løpet av høsten. 
 
Planleggingsgruppen stilte spørsmål om det er mulig å kjøpe åpne lisenser, som kan 
benyttes av ansatte som har behov for å lage rapporter noen få ganger i løpet av et år. 
 
h. Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) 

FSAT ble formelt etablert 1.7.2014. Styre er oppnevnt og hadde sitt første møte 25.-
26. august. 
Styret skal fremover jobbe med blant annet strategi, omstillingsprosessen, 
organisasjonsutvikling og budsjett for neste år. 
 
 

4.  FS-Kontaktforum høsten 2014 

 
Program 
Program ble gjennomgått på nytt og følgende nye punkter ble foreslått: 
- GAUS: hva må til for å bedre datakvaliteten på vedtekter som registreres (ca. 30 

min) 
- Presentere videoen om godkjenningssaker (ca. 15 min) 
- Inkludere arkivsystemer under sesjonen om integrasjoner på dag 2 
 
FS-sekretariatet ser på programoversikten og utarbeider et nytt forslag som sendes til 
Planleggingsgruppen for kommentarer og ev. godkjenning. 
 
Gruppeoppgaver 
Forslag til gruppeoppgaver ble gjennomgått og noen endringer ble foreslått. 
Gruppeoppgavene må sendes til deltakerne i forkant av forumet.  
 
FS-sekretariatet sender en ny utgave av gruppeoppgavene til Planleggingsgruppen for 
kommentarer og ev. godkjenning. 
 
Lena opplyste at UiO har tilsvarende rutinebeskrivelser. Sidene til UiO’s 
brukerveiledninger er linket opp via 
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/institusjonene/ 
 
Planleggingsgruppen foreslår at det holdes en workshop i Betalingsmodulen, med 
deltakere fra både økonomisiden og fra den studieadministrative siden. Workshop’en 
bør avholdes i forkant av arbeidet med omskriving av Betalingsmodulen, som er 
planlagt utført i løpet av 2015. 

 
 

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/rust/
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/institusjonene/
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5.  Testpersoner i demobasene 

 
Utvikling av løsninger som innebærer utveksling av data på tvers av de institusjonelle 
FS-baser, krever en mer koordinert testing. 
FS-sekretariatet hadde utarbeidet et notat som var sendt til Planleggingsgruppen. 
FS-sekretariatet foreslår at det opprettes en liste med noen fiktive f.nr, som skal 
benyttes ved den enkelte institusjon og at noen av numrene brukes på flere 
institusjoner. 
 
Fordelene med fiktive testpersoner er at data til en testperson kan sees og brukes av 
flere institusjoner. Dataene kan behandles uten at det må innhentes samtykke fra en 
person og dataene kan brukes til testing også for ansatte i FS-sekretariatet og FS-
støtte. 
 
Ulempen er at testpersonen må oppdateres etter hver kloning. 
 
Notatet ble diskutert og følgende vedtak ble fattet: 
Institusjonene bes sende inn forslag til testpersoner som kan benyttes. Dette bør være studenter som 
inneholder mye data. FSAT utarbeider deretter et sett med testpersoner til bruk ved institusjonene, og 
laget en rutine for oppretting av testpersoner, som kan kjøres for den enkelte institusjon etter kloning 
fra prod. 
 
 

6.  Status arbeidsoppgaver 2014 

 
Dokumentet FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 ble gjennomgått for å gi status på 
arbeidsoppgaver. 
 
Tatt til orientering. 
 
Institusjonene oppfordres til delta på årets SUHS-konferanse i regi av Uninett. 
Konferansen avholdes 5. og 6. november i Trondheim. 
 
FS vil delta med en sesjon med presentasjoner av integrasjoner, Feide Connect, 
webservices, og med en egen workshop for it-utviklere. Til dette ønskes det deltakere 
fra institusjonenes IT-avdelinger. 
 
Link til påmelding og program: 
https://www.uninett.no/konferanseweb/suhskonferansen2014 
 

 
7.  Resultatutveksling 

 
Pr. 1.9. har 15 institusjoner meldt i fra om at de ønsker å bli med på ordningen, men 
få av de har testet rutinen hittil. FS-sekretariatet legger ut oversikt over institusjoner 
som har meldt sin interesse. 
 
Planleggingsgruppen etterlyste en testplan som inneholder: 
- Hva må testes 
- Hvordan skal overføring av endret informasjon foretas 
 
For å få full utnyttelse av tjenesten, er det viktig at alle institusjoner blir med på 
ordningen.  

https://www.uninett.no/konferanseweb/suhskonferansen2014
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Det er viktig å informere studentene om at det er deres ansvar å påse at all relevant 
informasjon om studier/resultater er overført. 
 
Det ble fremmet et ønske om et felt på resultatet som viser resultater som ikke ble 
overført i forrige runde (eller finnes den allerede?) 
 
Se også Informasjon til administrativt ansatte: 
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/rutiner/resultatutveksling/admi
nrutiner.html 
Informasjon til studenter: 
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/rutiner/resultatutveksling/stud
entrutiner.html 
 

 
8.  Digital eksamen 

 
I tilknytning til det nasjonale prosjektet for digital eksamen, har Uninett nedsatt 
arbeidsgrupper som skal se på prosessbeskrivelser for digital eksamen, sett fra 
studentens, faglærerens og administrasjonens ståsted. 
 
Arbeidsgruppen er sammensatt av studieadministrativt personale, fagpersoner, it-
personale fra institusjonene og representanter fra FS og Uninett. Delprosjektet ledes 
av firmaet PwC. Det har vært avholdt et innledende møte som har satt opp prosessen 
slik den foregår i dag. Neste steg er å sette opp prosessen slik den ønskes i fremtiden. 
 

 
9.  Semesterkvitteringsappen 

 
Studenter kan nå laste ned en app som erstatter papirutgaven av semesterkvittering. 
Løsningen er utviklet ved HiOA, i samarbeid med FS. 
 
Gro Christensen, HiOA, ga status for arbeidet. 
 
Løsningen fungerer fint. HiOA bruker denne med bilde, slik at den kan benyttes som 
studentbevis, men kan også brukes uten bilder. Det vil bli utviklet en webservice for å 
hente bilder fra kortsystemet. Dette påbegynnes høsten 2014.  
 
Semesterkvitteringen blir oppdatert ved at man logger inn med Feide brukernavn og 
passord, og får da lastet ned personinformasjon med bilde og status for 
semesterregistrering fra FS. 
 
Løsningen er foreløpig utviklet for iPhone og Android. Det gjenstår å utvikle en 
Windows-versjon. 
 
Målet er at FSAT overtar løsningen. Dette må behandles i styret. 
 
Det er stor interesse for løsningen blant institusjonene. 

 
 

10.  Status FS-Drift 

 
Notat fra FS-sekretariatet var sendt til gruppen. 
 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/rutiner/resultatutveksling/adminrutiner.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/rutiner/resultatutveksling/adminrutiner.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/rutiner/resultatutveksling/studentrutiner.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/rutiner/resultatutveksling/studentrutiner.html
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a. Direktetilganger til databaser 

Mange institusjoner har enkelte datamaskiner med tilgang til å aksessere databasen 
direkte ved SQL-spørring istedenfor FS-klienten. Brukeren er begrenset av sine egne 
brukerroller i FS, men kan utforme egne spørringer og eventuelt oppdatere hvis 
brukeren har rettigheter til det. 
 
IT-sikkerhetssjefen på USIT har ønsket å begrense bruken av direktetilganger til 
databasene i FS, spesielt etter at man gikk over til VPD-baser, som betyr at det er 
flere logiske databaser i samme database. 
 
Planleggingsgruppen håper at det er mulig å finne en løsning rundt direkte tilgang til 
databaser, da SQL-oppslag effektiviserer det daglige arbeidet med 
studieadministrasjon. Dersom muligheten for SQL-oppslag fjernes, blir alternativet å 
dumpe data i Excel, noe som gir dårligere sikkerhet. FS-sekretariatet jobber videre 
med IT-sikkerhetssjefen på USIT for å finne hensiktsmessige løsninger.  

 
b. Overgang UNIS og UiT 

UNIS og UiT går over til FSAT’s driftsløsning i løpet av november. Det vil bli 
opprettet en 6. VPD-base for disse. 
 
c. Ny innloggingsløsning 

Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Narvik har i 
sommer vært pilotinstitusjoner for innlogging via RDS (Remote Desktop Services). 
Med bruk av denne løsningen logger man seg direkte på terminalserver på USIT og 
slipper å gå innom Uninetts Agora-portal. Det blir heller ikke behov for Citrix-lisens 
med denne løsningen.  
 
Windows-drift ved USIT vil komme med en henvendelse til institusjonene om å ta i 
bruk løsningen. De som ønsker det, kan beholde dagens løsning. 
 
d. Applikasjon for håndtering av planlagt nedetid 

Det arbeides med en administrasjonsløsning som skal håndtere tidspunkt for planlagt 
nedetid ved nye versjoner, oppgraderinger og feilrettinger. Den enkelte institusjon 
skal gjennom sin kontaktperson kunne gi respons på planlagt nedetid. Videre skal 
varsel om planlagt nedetid kobles mot webapplikasjonene, slik at det gis gode 
meldinger til brukere som logger seg på når tjenestene ikke er tilgjengelige.   
Videre skal løsningen kunne brukes til å endre passord på institusjonenes 
WebService-brukere. Løsningen skal være ferdig høsten 2014. 
 
 

11.  Innkomne ønsker  

 
a. CK – Webservice av FS226.001 Emnekombinasjon og FS727.001 

Utdanningsplan for student 

Campus Kristiania følger opp studentene sine via deres CRM-system. De ønsker to 
webservices for å kunne ha full oppfølging via systemet. 
 
Planleggingsgruppen mener at FS har det som behøves for oppfølging av studenter, 
og ber FS-sekretariatet kontakte CK for å finne ut hva de mener mangler i FS, som 
gjør at de ikke vil bruke FS til dette. 

 
b. HiB – Utvekslingsavtale samlebilde - stedssøk 

Kunne skjule inaktive avtaler når man søker opp avtale etter sted og velger «vis kun 
aktive». 
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Settes på ønskelisten. 
 
c. NMBU – FS515.001 Sletting av vurderingsmeldinger, utvidelse av 

funksjonalitet 

Ønsker å kunne kjøre rutinen for reell tid som alternativ til termin. 
 
NMBU har flere blokker i løpet av et semester, og har dermed behov for å kunne 
kjøre rutinen for en mindre enhet enn termin. 
 
Settes på ønskelisten. 

 
d. UiB – FS200.001 Endring av f.nr., nattjobb for endring av f.nr 

Ønsker å kjøre rutinen som en nattjobb der man endrer f.nr. ved mottatte S-nr. 
Oppståtte feil bør vises i en varsellogg. 
 
Det er få personer som er validert for å gjøre denne jobben, og dermed blir dette 
stående som en flaskehals ved institusjonen.   
 
Settes på ønskelisten. 
 
e. UiB – FS200.033 Vask av adresser – folkeregisteret, slette privat e-post-

adresse for avdøde personer 

For å hindre utsending av e-post til avdøde personer, ønskes det at feltet for 
emailadresse_privat blankes ut ved import av adresser fra Folkeregisteret, dersom 
personen er død. I dag fjernes kun postadressen ved importen. 
 
Settes på ønskelisten. 

 
f. UiB – FS250.004 Utgåtte studieretter, oppdatere studentstatus uten 

Ph.D. 

Rutinen tillater ingen begrensning på studienivå, og må derfor kjøres manuelt for å 
holde Ph.D.-nivået utenfor. 
 
Ønsker derfor å kunne kjøre rutinen for å oppdatere status til utgått, dersom 
studierett er gått ut på dato og kvalifikasjon ikke eksisterer for gitt program, samtidig 
som Ph.D.-studenter holdes utenfor. 
 
Settes på ønskelisten. 
 
g. UiB – Bildet Saksbehandler, saksbehandlerinitialer 

Ønsker at saksbehandlerinitialer vises, enten med en tekstboble eller via en link til 
bildet Saksbehandler. 
 
Settes på ønskelisten med mulighet via en link til bildet Saksbehandler. 
 
Det er mange bilder i FS, der det mangler informasjon om sist innlogget 
saksbehandler. Det ble bestemt at UiT sender inn ønske om hvilke steder denne 
informasjonen bør legges til, i en prioritert rekkefølge. Deretter legges dette ut på 
Diskusjonsforumet. 

 
h. NMBU – FS579.001 Klage og begrunnelse, reell tid 

Rapporten tar utgangspunkt i vurderingstid og terminen den er tilknyttet. Når reell tid 
går over til en annen termin, ønskes en mulighet å velge reell tid istedenfor. Dette 
gjelder når vurderingsenhet knyttes til termin istedenfor tid.  
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Settes på ønskelisten. I rapportoverskriften bør det stå at rapporten viser reell tid. 
 
i. UiB – Bildet Oppdateringssperre 

Ønsker en mulighet til å legge inn sperre mot å opprette fakturareskontro på 
terminer. Dette for å hindre at det utstedes fakturaer på feil termin. 
 
Settes på ønskelisten. 
 
 

12.  Ønskelisten  

 
a. Gjennomgang av alle sakene på listen 

Listen med saker ble gjennomgått.  
FS-334 er utført.  
FS-335 fjernes etter ønske fra NTNU.  
FS-212 følges opp av UiS. Planleggingsgruppen foreslo at UiS legger saken ut på 
Diskusjonsforumet, og spør etter status ved andre institusjoner når det gjelder 
arbeidet med en webserviceløsning for overføring til alumni. 
 
b. Prioritering av saker 

Følgende saker fikk prioritet 1: 
FS-76 Utvidelse av flettefilfunksjonalitet 
FS-340 Fagpersonweb, studentdetaljer, fane Fagrofil 
Ny sak (11b). Utvekslingsavtale samlebilde 
Ny sak (11e): Slette privat epost-adresse for avdøde personer 
 
Øvrige saker settes på prioritet 2. 
 
 

13.  Integrasjon mellom FS og Public 360  

 
Personer registrert i FS kan overføres og opprettes som kontakter i Public 360. Saker 
med tilhørende dokumenter kobles til kontakten. 
 
Tre kriterier er foreslått for overføring av studenter fra FS: 
 
1. Gyldig studierett (dvs at perioden ikke er utgått) 
2. Betalt semesteravgift, eventuelt fritak - dvs registerkort 
3. Studenten skal ha gjort sine semesterregistreringer i StudWeb for det aktuelle 
semesteret 
 
Institusjonene skal selv kunne velge hvilke kriterier som skal være oppfylt for 
overføring.  
 
Planleggingsgruppen mener det holder at pkt 1 er oppfylt, og foreslår at det lages et 
ELLER-utplukk istedenfor et OG-utplukk.  
 
FS-sekretariatet har etter møtet sjekket status for videre innføring av Public 360 og 
utvikling av integrasjonen mot FS. Det har ifølge Uninett ikke vært noen fremgang i 
prosjektet i løpet av sommeren. Uninett har videre bekreftet at pilotfase med 
utveksling av godkjenningsdata skal opp på møte i styringsgruppa for Public 360 i 
slutten av september.  
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14.  Eventuelt  

 
a. UiA – Single sign-on på webapplikasjoner 

I forbindelse med en portalløsning ønsker UiA mulighet for single sign-on til 
StudentWeb. Saken er tidligere avvist pga risiko for at neste student kan gå inn som 
forrige bruker dersom en student glemmer å logge seg av Feide. UiA mener dette 
problemet nå er redusert ved at utviklingen går i retning av færre pc-laber og flere 
studenter med eget utstyr, og fremmer derfor saken på nytt. 
 
Konklusjonen ble her at FS vil ta en intern vurdering rundt sikkerheten for en slik 
løsning og komme med en anbefaling. 
 
b. UiO -  Personvernerklæring 

UiO har utarbeidet en personvernerklæring som skal vises på startsiden på 
StudentWeb og på Søknadsweb.  

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/personvernerklering/  

Tatt til orientering. 

c. NTNU  -  Lånekassen og sensur som faller etter 1. juli 

NTNU har mottatt en del feilmeldinger fra Lånekassen vedrørende registrering av 
sensur fordi Lånekassen ikke godtar sensur frem i tid.  

Dette gjelder studenter som har avlagt eksamen på UNIS etter 1. juli. Sensur som 
faller etter 1. juli blir registrert som høstemner da UNIS ikke benytter sommertermin.  

Tatt til orientering. 

d. FSAT - Registrering av EØS-studenter 

Statistikk for studenter i utveksling under EØS Stipendfond. 
 
SIU ønsker kontakt med FS-institusjoner for å diskutere forslag til registrering i FS 
som vil gjøre det mulig å få ut statistikk for studenter i utveksling under EØS 
Stipendfond. 
 
Planleggingsgruppen er av den oppfatning at statistikken er allerede tilgjengelig via de 
rapporterte data fra FS til DBH.  
 
FS-sekretariatet sjekker med DBH og følger opp henvendelsen fra SIU.  
 
 

 
 

 
 
Neste møte:  Torsdag 30. oktober kl 9-11.30 
  
Sted: Rica Nidelven, Trondheim 

 
  

  

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/personvernerklering/
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 08.10.2014) 

 
Saker som skal følges opp (fra april 2010-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U9/10 Sende brev til SO om problemer 
knyttet til registrering av navn 

FS-sekretariat  SO har svart at dette 
må vente til SO 3.0. 
Planleggings-gruppen 
oppfordrer 
institusjonene til å ta 
dette opp på SO-
seminaret. 

 

 
 

Saker som skal følges opp (fra september 2013-møtet) 

 

USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U15/13 Sak 10 Rutiner for håndtering av 
innmelding av endringsønsker vedr 
opptak 

FS-sekretariat Saken diskuteres 
når FS og SO er 
samorganisert. 

 
 
 

 Saker som skal følges opp (fra oktober 2013-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U17/13 Sak 12 Resultatutveksling, 
håndtering/lagring av studieplaner i FS: 
Lage et forslag til løsning 

USIT v/Knut 
Løvold 

I arbeid 
Hvilken info er 
interessant å 
utveksle? 

U18/13 Sak 14a Opprydding i lokale koder 
(VPD): 
Lage en oversikt over tabeller som må 
gjennomgås + forklaring på hva som 
må gjøres 
Ta en større opprydding i 
nedtrekksmenyer (sak fra april2013-
møtet) 

USIT v/Knut 
Løvold 

Opprydding i 
nedtrekksmenyer 
tas som en del av 
oppryddingen av 
felleskoder for 
VPD-basene. 
Arbeidet er ikke 
startert pr. 1.9.14 
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Saker som skal følges opp (fra november 2013-møtet) 

 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U22/13 Sak 4 Innkomne ønsker til 
karakterutskrift:  
Sende et informasjonsskriv til 
institusjonene med kort oppsummering 
fra møtet.  

USIT 
v/Thomas 
Solvin og Geir 
Vangen 

I arbeid 
Brev sendt ut. 
Egen webside 
under 
dokumentasjon/r
utiner/felles mal 
for vitnemål 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra februar 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

3/14 Sak 3b: Rapporter som utarbeides 
manuelt ved institusjonene som 
rapporteres ti DBH. FS undersøker om 
de kan legges inn i STAR. 
FS sjekker med DBH om rapportene kan 
standardiseres ved hjelp av FS. 
 
Rapportere i FS. 
 
Geir kontakter DBH. 

FS v/Geir 
Vangen 

2.4.14. 
Det skal settes i 
gang et arbeid for 
å få til en 
rapportering av 
de ti gjenstående 
rapporter fra FS 
til DBH. Det er 
pr i dag ikke 
datagrunnlag for 
at disse kan 
rapporteres fra 
FS. 
Ønske om nye 
felt. 
Geir har fått svar 
fra DBH 

6/14 Sak 11: Forhåndsgodkjenning. FS 
kontakter Lånekassen for å forbedre 
rutiner rundt søknad om lån for 
nyopptatte søkere. FS sender ut 
informasjon til kontakt-listen. 

FS Avtalt møte med 
Lånekassen 
9.9.14 

7/14 Sak 13 f: Dokumentarkiv 
FS følger opp siste tre punkter i innmeldt 
ønske ifm sitt arbeid med avklaringer 
rundt lagring av dokumenter. 

FS 2.4.14 
Tas som egen sak 
på neste 
Planl.gr.møte 
Status v/Agnethe 
på møte i 
september 
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Saker som skal følges opp (fra april 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

13/14 Sak 7 b Lånekassen, ny 
kvitteringsløsning for 
filinnsending: FS avklarer med 
Lånekassen om saksbehandlere 
varsles også på e-post om 
utestående oppgaver og om 
saksbehandlere må logge seg på 
arbeidsflaten.  

FS Tas på møtet 
med Lånekassen 
9.9.14 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra juni 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

16/14 Sak 3 FS-Kontaktforum: Videre arbeid 
med program vedrørende 
rutinebeskrivelser tas pr. mail 

FS-
sekretariatet 

I arbeid 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra september 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

18/14 Sak 2b ID-porten: Fjerning av innlogging 
med f.nr. legges ut på Diskusjonsforumet 
som en høringssak 

FS  

19/14 Sak 2e GAUS: Sende mail til kontaktlisten 
og be om forslag til medlemmer til en 
GAUS ekspertgruppe 

FS-sekretariat  

20/14 Sak 4 FS-Kontaktforum høsten 2014: 
Sende ut nytt forslag til program til 
Planleggingsgruppen 

FS-sekretariat  

21/14 Sak 4 FS-Kontaktforum høsten 2014: 
Sende ut nye utgaver av 
gruppeoppgavene til Planleggingsgruppen 

FS-sekretariat  

22/14 Sak 4 FS-Kontaktforum høsten 2014: 
Holde et workshop i Betalingsmodulen 
før arbeidet med omskriving av modulen 
starter  

FS I løpet av 2015 

23/14 Sak 5 Testpersoner i demobasene: 
Sende inn forslag til testpersoner 

Institusjonene  

24/14 Sak 7 Resultatutveksling: Legge ut 
oversikt over institusjoner som ønsker å 
ta i bruk denne 

FS-sekretariat  



FS-14-089  Side 15 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2.-3. september 2014 

25/14 Sak 13 Integrasjon mellom FS og 
Public360: Sjekke status med Uninett 

FS-sekretariat  

26/14 Sak 14a Single sign-on på web-
applikasjoner: FS tar en intern vurdering 
rundt sikkerheten for en løsning og 
kommer med en anbefaling. 
 

FS  

26/14 Sak 14d Registrering av EØS-studenter: 
Sjekke med DBH angående statistikk og 
følge opp henvendelsen fra SIU 

FS-sekretariat  

 
 


