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  Dagsorden  

 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 23.-24. januar og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 
Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det 
enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat. 

 
a) Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 31. januar 

 Møter i ekspertgruppe for digital vurdering 
- 5. februar  
- 13. februar  
- 16. mars 
- 5. april 

b) Møte i ekspertgruppe for STAR 6. februar  
c) Møte i ekspertgruppe for studentutveksling 27. februar 
d) Møte i  ekspertgruppe for opptakssystemer 13. mars 
e) Møte om begrepsdefinisjoner 15. mars 
f) Møte med Utdannings- og forskningsministeriet i København 5. februar 

3. Orienteringssaker 
a) Status Tjenesteorganet 
b) Emrex, Erasmus Without Paper og eIDAS 
c) Internasjonaliseringskonferansen 14. mars 
d) Status drift 
e) Status fusjoner 
f) Status campusfunksjonalitet 
g) Praksisportalen 
h) Status Fagskoleprosjektet 
i) Karakterutskrifter og vitnemål – sikrere deling av resultater 

4. Evaluering av FS-Kontaktforum 
Kort runde rundt bordet 

5. FS-Brukerforum høsten 2018  
Diskutere aktuelle tema. Utkast til program behandles på juni-møtet. 
Evaluering av Brukerforum 2017 vedlagt. 

6. Innkomne ønsker 
a) UiS – Roller i bilde Begrunnelse og klage 
b) UiT – Spørreundersøkelser, ny rapport eller nytt utplukk i FS350.001 og FS350.002 
c) NTNU – Beskyttet tittel på vitnemål 

UiO – Kommentar om beskyttet tittel på vitnemål 
d) NTNU – FS208.001 Hovedbokføring – rapportering til økonomisystemet  

7. Utveksling av data 
Diskusjonssak 
- Scenarier der slik datautveksling er ønskelig 
- Hvordan skal studenten være involvert i dette (hjemmel etc.) 
- Type data som skal inngå i datautvekslingen 

8. Digitale politiattester 
Henvendelse fra UiA. UiO v/Lena Finseth orienterer om arbeidet som pågår ved UiO. 

9. Eventuelt 
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Sak 8 FS-18-003-7 Digitale politiattester  

 
 
 
 
 



<sideskift> 



1 

  
 
  

 

 

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan avd. Oslo 
Postboks 5883 Majorstuen 
0308 Oslo 
E-mail: fs-sekretariat@ceres.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22841850 

 
FS-18-006 
 

Referat  
 

Møte i Planleggingsgruppen 23.-24. januar 2018 

 

Til stede: Espen Kristensen, UiT 
Øystein Ørnegård, UiB 
Sven Erik Sivertsen, NTNU 
Tor Erga, UiS 
Dag Olav Nilsen, UiA 
Lena Finseth, UiO 
Gro Christensen, OsloMet 
Hans J. Berntsen, HSN 

Kjetil Hågenvik, HVL 
Terje Naume, HK 
 

Ole Martin Nodenes, CERES 
Kathy Foss Haugen, CERES 
Aune Moe, CERES 
Sven Petter Myhr Næss, CERES  
Myriam J. Massaoud, CERES (dag 1, under sak 4) 
Kjetil Røse Høybråten, CERES (dag 1, under sak 5) 
Knut Løvold, CERES (dag 2, under sak 9) 
Marte Holhjem, CERES (dag 2, under sak 10, 11 og 12) 

Sadia Zaka, CERES (dag 2, under sak 12) 
 
 

 
 

Forfall: Geir Vangen, CERES 
Marit Vartdal Engeseth, HVO 
 

  

Referent: FS-sekretariatet 

  
Dato: 29. januar 2018 

  
Sist endret: 20. mars 2018 
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 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17.11.2017 og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. Status EpN 

5. Status EVUweb3-prosjektet 

6. FS-Kontaktforum 9.-10. april 2018 i Stockholm 

7. Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen 

8. Innkomne ønsker 

9. Ønskelisten 

10. Studentbevis-app 

11. Informasjon om ny funksjonalitet og dokumentasjon i den forbindelse 

12. GDPR – FS/FS-systemer og innføring av GDPR 

13. Status for digitalt signert karakterutskrift 

14. Utvikling av portaler til ulike formål 

15. Oppnevning av medlemmer til ekspertgrupper 

16. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
6 saker ble meldt til Eventuelt: 
- HSN: Status for FS-Leganto  
- HSN: Status for FS-nettskjema  
- HSN: Status for data fra studiebarometeret 
- UiS: SQL Developer i Programkiosk 
- UiO: Erstatte UiOs representant i STAR-gruppen 
- UiO: Fellesgrader og tilgang til FS 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17.11.2017 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 5. januar. 
 
Sak 3e – Ordlyden i saken om status digital vurdering har vært diskutert pr mail. 
Planleggingsgruppen slutter seg til det som står skrevet i referatet. 
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått.  
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 5.12.2017 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Ønskelisten ble gjennomgått og saker prioritert. 
 
Planleggingsgruppen ber om en presisering av sak FS-520 på side 4 i referatet.  
 
Det er snakk om to forhold. 

 Ved valg av kvalifikasjon får en spørsmål om all innhold i kvalifikasjonen skal 
tas inn i resultatgrunnlaget.. Dette gjelder også for eksterne kvalifikasjoner 
(eksternresultater). Dette er endret slik at det kommer i neste versjon av FS. 

 Det andre var en feil i snittberegning ved endring av SP uttelling. Denne er 
også rettet. 

 
For øvrig ble referatet tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppe for digital vurdering 7.12.2017 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. Mandat og sammensetning av gruppen ble 
diskutert, og videre arbeid ble bestemt. 
 
Oppfølgingssak 4 fra møte 31.10.2017 på side 4: Egen arbeidsgruppe for stedhierarki 
og roller er en undergruppe bestående av medlemmer fra UiO, UiB og UiT.  
Canvas er knyttet til FS-API. 
Planleggingsgruppen ber om en presisering av saken. 
 
Ekspertgruppen for digital vurdering ønsker at stedhierarki og roller fra FS skal kunne 
benyttes i eksamenssystemene. F.sk. slik at man kan se eksamener knyttet til et sted og 
at roller knyttet til fagpersoner, som emneansvarlig, administrativt ansvarlig, IT-
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ansvarlig etc. kan registreres i FS og tas med til eksamenssystemet. Da kan man 
administrere dette i FS, f.eks. for personer som slutter, dør, endrer roller e.l. 
 
KDTO oppfordrer Planleggingsgruppen til å sende inn spørsmål/merknader til 
referatsaker i forkant, slik at man får tid til å avklare ev. uklarheter med lederen av den 
aktuelle ekspertgruppen. 

 
For øvrig ble referatet tatt til orientering. 
 
c. Møte i ekspertgruppe for STAR 13.12.2017  

Skriftlig referat var sendt ut.   
Tema var bl.a. status for Tableau, institusjonelle sites og søknads- og opptaksdata. 
 
Sak 2a Studiebarometeret: Tillatelse fra alle institusjoner er nå mottatt, slik at data fra 
Studiebarometeret kan importeres. 

 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 16.01.2018  

Muntlig referat ble gitt av Kathy Foss Haugen. 
 
Ønskelisten ble gjennomgått. Det ble avtalt å holde en egen forskerutdanningsdag 12. 
juni, med fokus på digitalisering. Dette vil være dagen før UHRs 
forskerutdanningskonferanse finner sted. 
 
Større saker som det skal jobbes med fremover: 
- Bruke Søknadsweb til registrering av doktorgradssøknader. Medisinsk fakultet 

v/UiO blir muligens en pilot for å se om nødvendige felt er på plass. 
- Cotutelle (individbaserte enkeltavtaler). Institusjonene har ulik innfallsvinkel til 

Cotutelle. UHR ønsker ikke å gå videre med hvordan Cotutelle og Joint degree bør 
defineres. 

- Nye ph.d. i kunstneriske utviklingsarbeid. Det er foreløpig uklart hvilke endringer 
som eventuelt er nødvendig å gjøre i FS og hvilke overgangsordninger som skal 
tilbys mellom dagens ph.d.-grad og ny grad. Det formelle er foreløpig ikke på plass. 

 
Tatt til orientering. 

 
e. Møte i Uninetts prioriteringsråd for undervisningsnære systemer 

20.11.2017  

Muntlig referat ble gitt av Ole Martin Nodenes. 
 
I sektoren er det nå fokus på integrasjonen mellom digital eksamenssystem og FS, 
deretter arkiv og videre publisering og LMS-integrasjoner. 
Det må tas stilling til om det er behov for nytt mandat for eksisterende ekspertgruppe 
for digital vurdering i FS, eller om det er nødvendig å danne en ny gruppe som ser på 
integrasjon mot arkiv og LMS. 
 
Tatt til orientering. 
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f. Møte med UiO om Dataguard 19.12.2017 

Muntlig referat ble gitt av Ole Martin Nodenes. 
 
Møte med USIT-drift og UiO for å lage en løsning der FS-data er tilgjengelig når 
databasene er nede for oppgradering. 
Det er bestemt at Oracle-verktøyet Dataguard skal benyttes til dette og det er allerede 
inkludert i Oracle-lisensen. I testperioden vil det tilkomme kostnader for en server som 
kjører en standby-database og for drift av serveren. 
Henting av FS-data skjer ved at systemet skifter over fra produksjonsdatabasen til Stand 
By-databasen når produksjonsdatabasen tas ned for oppgradering. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status Tjenesteorganet 

Kathy Foss Haugen orienterte. 
 

KD har oppnevnt Roar Olsen som direktør for KDTO. Han kommer fra stillingen 
som administrerende direktør i Uninett AS. Hovedkontoret vil være i Trondheim. Det 
skal holdes jevnlige møter mellom direktøren og de 3 underdirektørene fra CERES, 
BIBSYS og Uninett. 
 
Større oppgaver fremover: 
- Forvaltning av IKT-strategien med myndighet til å bygge opp organisasjonen til 

dette formålet. 
- Opprette et digitaliseringsstyre med IT-direktører, universitetsdirektører o.l. som 

deltakere. Første møte er planlagt avholdt før påske, med brukermedvirkning som 
tema. 

- Omorganisering av virksomheten. Arbeidet skal starte etter påske og være ferdig 
innen 31.12.2018. 

 
Tatt til orientering. 
 
b. EMREX og Erasmus Without paper 

Ole Martin orienterte. 
- Deltakerne i EMREX-nettverket (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Italia, 

Nederland) opprettet 16 januar ny organisasjon for videreføring av EMREX. 
EMREX vil bestå av en EMREX User Group (EUG), med et Executive Board som 
tar seg av den ordinære driften av nettverket. Første offisielle møte (General 
Assembly) vil finne sted i Paris 17. april i forkant av det årlige Groningen Declaration 
møtet. 

- Kick off for EWP2.0-prosjektet ble avholdt 23. og 24. januar i Warszawa. Målet med 
prosjektet er å produksjonssette EWP-nettverket. Prosjektet går ut 2019. 

 
c. Status drift 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
Flis03 og FS8.07 inneholder endringer for Campus. 
Flis04 og FS8.08 inneholder endringer for opptak. 
 
I klienten er det gjort en del for Campusfunksjonalitet. Gjenstår noe på Studentweb. 
PowerBuilder 2017-versjonen av FS leveres i februar. 
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d. NordForum 16.-17.01. 

Seminaret ble avholdt i Stockholm. 
 
Det er opprettet en formell EMREX User Group. I første omgang med CSC 
(Finland) i ledelsen. Denne skal forvalte videre samarbeid innen EMREX. 
Deltakerorganisasjonene må her dekke sine egne utgifter for å være med. Det vil også 
søkes om EU-midler på nytt.  
 
Status fra Danmark: Har to studentsystemer, et for universiteter (STADS) og et for 
andre høyere utdanningsinstitusjoner (SIS). Nytt prosjekt er nå startet for å lage en 
arvtaker for SIS, de har funnet et firma som skal utvikle dette (mål å ferdigstille 2021). 
Også STADS skal byttes ut, tidlig planleggingsfase nå, mål å få nytt system å plass 
2023-2025. 
 
Status fra Finland: Nyheter fra CSC. Presentasjon av ulike prosjekter, inklusive å få 
inn data fra videregående skole i EMREX. Nasjonalt prosjekt på Learning Analytics. 
Forsøker å automatisere utveksling av data ved samarbeid mellom institusjoner 
(oppretting av studierett på annen institusjon, registrering etc) for å fjerne manuell 
oppdatering. 
 
Status fra Nederland: Gjennomgang av prosjekter. Utveksling av data med Kina, 
Belgia, Tyskland. Implementere EMREX. Engelskspråklig vitnemålsportal (er kun 
nederlandsk i dag). 
 
Status fra Sverige: Siste året i Ladok3-innføringsprosjektet. Prosessen for innføring av 
nytt system. Utvikler Ladok i DevOps-team. Totalt ca 70 utviklere på Ladok. Totalt 
ca 65 utviklere på NyA (opptakssystemet). I tillegg kommer bestillerorganisasjonen 
for Ladok og NyA. Utviklertallet i CERES er til sammenligning 10 for SO og 18 for 
FS. 
 
Status fra Norge: Det nye tjenesteorganet. Hva som er gjort på FS-siden siste året og 
hva som er planlagt fremover. 
 
På dag 2 ble det holdt presentasjoner om:  
- Presentasjoner av Ladok-innføring (selve innføringsprosessen med å bytte system) 
- Presentasjon av Agile utvikling i Ladok (i DevOps team) 
- Presentasjon av utviklingsmetodikk i DUO - Nederland (prosjekter, utvikling, 

fortløpende leveranser - DevOps, eksemplifisert med innføring av EMREX i 
deres vitnemålsdatabase) 

- Presentasjon av eID-prosjektene til CERES (Difi og ATOS-prosjektene) 
- Presentasjon av lenkedeling i Vitnemålsportalen 
- Presentasjon av NyA-utvikling/planlegging av utvikling fra UHRs side (UHR 

forvalter NyA). For NyA er det ikke samlet DevOps (utviklere i Umeå og 
driftere i Stockholm - mange problemer rundt dette). 

- Presentasjon av migrasjon til Peppi-systemene i Finland (studentsystem, 
timeplanlegging). 60% av universitetene bruker systemet i Finland 

 
Neste møte avholdes i mars 2019. Da vil Estland og Island inviteres til å delta, dersom 
de blir medlemmer innen den tid. 
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4.  Status EpN 

 
Myriam Jensvold Massaoud orienterte om arbeidet. 
 
Det er satt opp en overordnet faseplan med tentative datoer for når endringer forventes 
levert, slik at KDTO fremover vil sørge for bedre informasjon om fremdriften og 
prioriteringer. Denne faseplanen ble gjennomgått i korte trekk. Oversikt over de ulike 
fasene i prosjektet finnes på: 
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/epn/videreutvikling.html  
Denne type informasjon kan også gis til andre ekspertgrupper. 
 
Planleggingsgruppen ønsker jevnlig informasjon om status for prosjektet, og foreslår at 
ekspertgruppen avholder korte skype-møter i de perioder det ikke avholdes fysiske 
ekspertgruppemøter.  
 
Det er blitt jobbet med forbedring av sammenligningssiden og endringsrapport er blitt 
utviklet, versjonen som inneholder dette vil komme i prod om kort tid. Arbeidet med å 
videreutvikle og tilrettelegge for funksjonalitet for studieprogram fikk høyeste prioritet 
av studiedirektørene og styret for FS. En minimumsversjon av studieprogram for å 
kunne redigere infotekster forventes å kunne leveres til test primo februar. 
 
Planleggingsgruppen ønsker bedre oversikt over tidligere innmeldte ønsker til EpN. 
Det er i etterkant av møtet blitt laget en oversikt på: 
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/epn/innspill-ifm-
testing.html hvor dette vil fremkomme i løpet av våren.  
 
Sven Erik Sivertsen, NTNU, ville ha protokollført at NTNU uttrykker misnøye med at 
arbeidet med vurderings- og undervisningsinformasjon i EpN blir nedprioritert. 
 
 

5.  Status EVUweb3-prosjektet 

 
Kjetil Røse Høybråten orienterte om arbeidet. 
 
Kravspesifikasjon ble laget i 2015 og utviklingsarbeidet startet i november 2017. Det 
skal jobbes med 

- Nyskriving av applikasjonen og forbedring av funksjonalitet 
- Løsning for nettbetaling 
- Webservice-lag mellom webapplikasjon og database 

 
Utviklerne har hittil jobbet med teknologivalg og overordnet arkitektur, oppsett av 
utviklingsmiljø og laget grovskisser av den nye applikasjonen. 
 
Ekspertgruppen ble utvidet med nye medlemmer, og første møte avholdes 31. januar. 

 
 

6.  FS-Kontaktforum 9.-10. april  

 
Forslag til program ble diskutert. 
 
Planleggingsgruppen er fornøyd med forslaget. Det må imidlertid legges inn 
forklarende tekst under hvert punkt. 
Programmet sendes til endelig godkjenning pr. mail. 

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/epn/videreutvikling.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/epn/innspill-ifm-testing.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/epn/innspill-ifm-testing.html
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7.  Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen 

 
Knut Løvold orienterte om arbeidet. 
 
Fusjoner aktualiserte behovet for bedre funksjonalitet i FS for geografisk angivelse av 
aktiviteter. Juni 2016 ble det derfor sendt ut en høring om campusfunksjonalitet i FS, i 
tillegg ble det avholdt et webinar samme høst. 
 
Campus erstatter geografisk sted i FS, og knyttes til sted, bygning, studieprogram, 
klasse, emne og vurderingskombinasjon. 
 
Knut presenterte status for arbeidet med campus. 
 
Det som er gjort hittil i Vurderingsmodulen: 

- Oppdatert vurderingsprotokoller 
- Oppdatering av vurderingsmeldinger 
- Innlegging på vurderingskombinasjoner 
- Innlegging på vurderingsenheter 

 
Gjenstående arbeider: 

- Ny runde med oppdateringer 
- Studentweb 
- Campus-hierarki 
- EpN 
- Testing på plasseringsrutiner og oppmelding 
- Brukerdokumentasjon 

 
Planleggingsgruppen hadde følgende kommentarer: 

- Emne bør kunne brukes på flere campus, nå oppretter man egne emnekoder 
til den enkelte campus. Det ble stilt spørsmål ved forutsetninger for å bruke en 
emnekode. Bruk av ulike versjonskoder skaper problemer. 

- Det må jobbes for felles bruk av stedkodestruktur. Kathy informerte om at det 
vil sannsynligvis bli en gjennomgang av stedkoder og struktur. 

- Forslag for å danne en egen gruppe på 5-7 personer som samler sammen alle 
problemstillinger og diskuterer felles løsninger. KDTO tar initiativ til å innkalle 
til noen møter, men har ikke ressurser til å jobbe med dette før i 2019. 
Alternativt kan vi sette av 2-3 timer på møte i Planleggingsgruppen enten i 
april eller i juni til å diskutere campus.  

 
Diskusjon om campus settes opp som en oppfølgingssak.  
 

  
8.  Innkomne ønsker  

 
a. HVL – Status FRITATT på registerkort 

Når en student har status FRITATT på betalingsform i registerkortet, bør den ikke 
vise «er betalt» når man faktisk er fritatt for betaling. Man sikrer at studenter som skal 
ha fritak får riktig status på registerkortet, og man unngår dermed at studenter som 
skal være fritatt likevel betaler.  
 
Forslag til 2 alternative løsninger: 
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1. Et nytt valg i rutinen 159.001 Opprette søkere som student, hvor man kan velge å 
få opprettet registerkort med status FRITATT som betalingsform for studenter, som tas 
opp på Studieprogram med J i feltet «Fritak sem.avgift» 
 

2. Automatisk oppretting av registerkort med status FRITATT som betalingsform 
for studenter som tas opp på Studieprogram med J i feltet «Fritak sem.avgift» 
 
Rutinen FS359.001 Generering av registerkort beholdes slik den er. 
 
Vedtak: Alternativ 1 velges. Settes på ønskelisten. 

 
b. UiB – Rapport FS202.001 Fagperson, merknad personrolle 

UiB bruker personrollen KONTAKT til å knytte kontaktpersoner til eksamen, og 
FS202.001 til å ta ut lister til eksamenslokalene. Men haken for ‘Merknad’ bruker 
merknadsteksten fra FAGPERSON.MERKNADTEKST. Det er også behov for 
forskjellige merknader basert på personrolle. 
 
UiB foreslår ny hake for ‘Merknad personrolle’ i FS202.001 Fagperson som viser 
merknad fra PERSONROLLE.MERKNADTEKST, eventuelt at eksisterende 
merknadsfilter gjøres om til en flerverdi med fagperson-merknad på hake og 
personrolle-merknad på firkant. Settes på ønskelisten. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
c. NORD – FS_KODE, skille ut sted som egen kodetilgang 

I forbindelse med praksisregistrering har praksiskonsulentene behov for FS_KODE-
tilgang for å registrere praksissted. Dette er uheldig siden rollen gir tilgang til alt av 
koder i FS. 
NORD foreslår derfor at sted skilles ut som egen rettighet. 
 
Konklusjon: Når ny undervisningsmodul kommer vil praksisstedene bli skilt ut i 
egen tabell, og da vil det ikke være behov for å dele denne rolletilgangen. Det er 
planlagt å se på roller og tilganger litt mer helhetlig fremover. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. Sven Petter kontakter NORD. 

 
d. UiO – Utelate pnr på vitnemål og karakterutskrifter 

Visning av f.nr (11 siffer) har vært diskutert i Planleggingsgruppen i løpet av 2017, og 
det ble da foreslått at norske fødselsnumre kommer ut på vitnemål uavhengig av 
språk. Ledeteksten burde ifølge forslaget endres til "National identification".  
 
Med tanke på personvernet mener UiO nå at dette blir best sikret ved å fjerne 
personnummerdelen og bare vise fram fødselsdatoen både på karakterutskrifter og 
på vitnemål. 
 
UiO foreslår derfor at man utelater personnummerdelen (5 siffer) av 
fødselsnummeret og bare viser fram resultateiers fødselsdato på karakterutskrifter og 
vitnemål, på alle språk og både på papir og på digitalt signerte pdf-er. 

 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ber UiO ta kontakt med KD eller UHR for å få 
deres uttalelse om saken. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 
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e. UiB –Vise studieprogramkode i studentbevis-app 

En del muséer o.l. gir rabattert eller gratis adgang til kunststudenter mot bevis. Det 
ønskes derfor at appen viser studieprogramkoden som en student har studierett på. 

 
Konklusjon: Utvidelse av funksjonalitet i appen bør settes opp som egen sak. Det er 
ikke nok å bare vise studieprogramkoden, men heller vise til en mer detaljert 
informasjon vedrørende studieprogrammet. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 

 
f. UiT – Rettigheter i tabell STEDINFO 

Ønsker at kun rollen FS_KODE kan gjøre endringer i tabellen STEDINFO. Brukere 
med rollen FS_UTVEKSLING2 gis også tilgang til å gjøre endringer, ev. at det 
opprettes en ny rolle. 

 
Konklusjon: Infotekster på STEDINFO brukes også til andre formål. 
FS_UTVEKSLING2 bør ikke ha denne rollen. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. Det opprettes en egen rolle til dette. 

 
g. NMBU – Beregne oppnådd kvalifikasjon 

Ønsker felles rutiner på hvordan beregne oppnådd kvalifikasjon, slik at saksbehandlere 
ikke kan opprette de manuelt direkte i bildet. Samtidig bør muligheten for å opprette 
kvalifikasjoner manuelt skilles ut som egen rettighet. Rollen FS_GRAD1 vil dermed 
kun ha mulighet til å oppgradere grader via rutinene. 

 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ønsker ikke dette, da det vil alltid være tilfeller der 
det må være mulig å gjøre dette manuelt.  
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. UiT kontakter NMBU for å diskutere utfordringen. 

 
h. UiS – Kontroll bilde Utdanningsplan 

Når en saksbehandler erstatter et emne i utdanningsplanen til en student med et annet emne, 
så hender det ofte at en glemmer å registrere Godkjenning av forkunnskaper dersom emnet 
som erstattes er et forkunnskapskrav for et annet emne i utdanningsplanen.  
Ønsker derfor at dersom det settes J i feltet «Erstattet av annet emne», foretas det kontroll om 
forkunnskapskrav. 

 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
i. UiS – Vektingsreduksjonsregel 

I dag er periode angitt som dato fra-til. Ønsker at det istedenfor angis med periode fra-
til (år-semester). Anbefalte forkunnskaper angis i periode fra –til (år-semester). 

 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
j. HSN – Vurderingskombinasjon samlebilde 

Ved opprettelse av nye vurderingskombinasjoner settes feltet «LMS-eksport» default 
til «J», noe som genererer uønskede «vurderingsrom» i Canvas. De som har ansvaret 
for opprettelse av vurderingskombinasjoner er ikke oppmerksomme nok på akkurat 
dette feltet, og det genererer en del ryddejobb i etterkant – både i FS og i Canvas. 
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Ønsker derfor at feltet «LMS-eksport» default settes til N ved opprettelse av 
vurderingskombinasjoner. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
k. HSN – Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen 

HSN skriver at for at institusjonene skal kunne ta i bruk ny funksjonalitet for campus 
i bildene Vurderingskombinasjon samlebilde og Vurderingsenhet samlebilde, er det 
flere bilder, rutiner og rapporter som må komme med campus. Det samme gjelder 
eksamensbemanning og kommisjoner. 
 
I notatet fra HSN er det listet opp en rekke bilder, rapporter og rutiner i 
Vurderingsmodulen som må ha felt for Campus. 
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen stilte spørsmål ved om kandidatnummerering skal 
forholde seg til campus, og ber om at behovet må begrunnes. Det er nødvendig å gå 
gjennom listen med bilder, rapporter og rutiner og se på funksjonaliteten for det 
enkelte ønske. 
 
Vedtak: Må gjennomgås separat. Saken tas ikke med i prioritering av ønsker.  

 
l. HSN – Campusfunksjonalitet i andre moduler 

Flere av bildene, rutinene og rapportene i FS må kunne kjøres på campus for at 
institusjonene skal kunne bruke campusfunksjonaliteten. Dette gjelder der man har 
studieprogram og emner på tvers av campus. Hver campus vil for eksempel ofte ha 
behov for å kjøre rapporter på kun sin campus, som klasselister eller oversikt over 
hvilke studenter som har et emne i sin utdanningsplan et gitt semester. 
 
I notatet fra HSN er det listet opp en rekke bilder, rapporter og rutiner i moduler 
som må ha felt for Campus. 
 
Konklusjon: Det er nødvendig å gå gjennom listen med bilder, rapporter og rutiner 
og se på funksjonaliteten for det enkelte ønske. 
 
Vedtak: Må gjennomgås separat. Saken tas ikke med i prioritering av ønsker. 
 
 

9.  Ønskelisten  

 
a. Gjennomgang av alle sakene på listen 

Listen med saker ble gjennomgått.  
 
b. Prioritering av saker 

Følgende saker fikk prioritet 1: 
 
392 – Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har 

fellesgrader 
419 – FS200.011 Regenerering av infotekster 
489 – Ny rutine, emner i utdanningsplan som i gitt semester har J på Opptatt 
590 – Rapport FS525.001 Kontroll av manglende studierett 
591 – Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 
 
Øvrige saker får prioritet 2. 
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10.  Studentbevis-app  

 
Notat fra KDTO var sendt til Planleggingsgruppen. 
 
KDTO ønsker en tilbakemelding fra Planleggingsgruppen på om det er ønskelig med 
utvidet funksjonalitet for appen eller om den skal være slik den er nå. 
 
KDTO har mottatt en rekke henvendelser fra private skoler, blant annet videregående 
skoler, med ønske om å ta i bruk appen, men har kommet til at det ikke er ønskelig å 
sette av forvaltningsressurser til dette nå. Det er mulig at KDTO på sikt vil tilby appen 
til fagskoler som sender utdanningsresultater til Vitnemålsportalen og som benytter 
Feide. Fordelen med å tilby den til flere er å hindre at det utvikles mange varianter, slik 
at appen er lett gjenkjennelig og troverdig. 
 
Det er også kommet et ønske fra et transportselskap om mulighet for oppkobling til 
appen. Da appen benytter Dataporten, vil det i denne sammenheng være overflødig. 
Eventuell sending av data til transportselskap vil kunne styres fra Dataporten. 
Planleggingsgruppen ønsker ikke å gå videre med dette på nåværende tidspunkt. 
 
Bruk av appen som nøkkelkort har en viss interesse ved institusjonene, men det vil 
kreve utskifting av låssystemer i bygninger, og det vil bli kostbart og ta tid (må gjøres i 
forbindelse med utbytting av låssystem). 
 
Noen av Planleggingsgruppens medlemmer ønsker å få inn detaljert informasjon vedr. 
studieprogram (slik som navn på studieprogram, campus, studierett og ev. hvilken 
profesjonsutdanning man tar).  
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ber om at KDTO utreder omfang av arbeid som 
må til for å vise frem mer detaljert informasjon vedr. studieprogram.  
 

 
11.  Informasjon om ny funksjonalitet og dokumentasjon i den forbindelse 

 
Gro Christensen v/OsloMet ønsket å ta opp hvordan KDTO (CERES) orienterer 
institusjonene om ny funksjonalitet i FS og dokumentasjon på hvordan ny 
funksjonalitet er tenkt tatt i bruk/virker. 
 
Følgende kommentarer ble fremsatt på møtet: 
 

- Litt mere informasjon om hvordan ny funksjonalitet er ment å fungere og 
hensikten med funksjonaliteten for å få til bedre testing og bedre 
tilbakemeldinger på det som er testet 

- Sende ut testplan for større endringer i funksjonalitet, ikke behov for 
testplan for mindre endringer 

 
KDTO tar til etterretning at det er behov for mer detaljert informasjon i forbindelse 
nye versjoner av FS. KDTO jobber også med å oppdatere F2-felt og 
brukerdokumentasjon. 
 

  



FS-18-006  Side 13 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 23.-24. januar 2018 

 
12.  GDPR – FS/FS-systemer og innføring av GDPR 

 
Sadia Zaka og Marte Holhjem orienterte. 

 
EUs nye personvernforordning trer i kraft 28. mai 2018. Den nye 
personopplysningsloven som skal gjelde i Norge vil mest sannsynlig gjelde fra samme 
tidspunkt. EUs personvernforordning vil gjelde som norsk lov i Norge, og på enkelte 
områder vil personopplysningsloven supplere med nasjonale regler. 
Personopplysningsloven har vært ute på høring, og Justisdepartementet skal 
gjennomgå høringssvarene og er ansvarlig for å legge fram saken for Stortinget. 
 
EUs nye personvernforordning gir den registrerte flere rettigheter, og det vil være 
nødvendig med ny/endret funksjonalitet i FS for å kunne oppfylle disse rettighetene:  

- Rett til sletting under visse vilkår 
- Rett til innsyn i sine personopplysninger 
- Rett til korrigering av uriktige personopplysninger 
- Rett til dataportabilitet under visse vilkår 

 
Det ble stilt spørsmål om den nye personvernforordningen stiller strengere krav til 
logging, både når det gjelder innsyn i logger og logging av hvilke brukere som har sett 
på informasjon om den registrerte. En slik form for detaljert logging kan iverksettes 
dersom det er nødvendig for å ivareta sikkerheten og beskytte følsomme/sensitive 
personopplysninger. Siden FS ikke inneholder sensitive opplysninger per i dag, er det 
ikke nødvendig å loggføre hvem som har sett på opplysninger om den registrerte.  
 
Både EUs personvernforordning og personopplysningsloven gjelder alle levende 
personer som er registrert med personopplysninger i FS.  
 
Konklusjon: KDTO avholder et seminar om GDPR i løpet av våren. 
 
Generelle spørsmål vedrørende GDPR kan sendes til fs-support@fsat.no 
 
 

13.  Status digitalt signert karakterutskrift  

 
NTNU ønsket en gjennomgang av digitalt signert karakterutskrift. 
 

Problemer knyttet til å ta i bruk digitalt signert karakterutskrift v/Kjetil Røse 

Høybråten 

- Bunntekst kommer foran deler av karakterutskriften, er delvis fikset. 
- Visning av emner redusert til nullvekt. Dette kan ikke gjøres i Studentweb pr i dag. 
- Manglende oppsett som førte til at utskrifter ikke ble produsert. Feilen er 

rettet i prod og demo. 
- Mulighet for å bestille engelsk utskrift ble rettet i versjon 3.3.11.3 av Studentweb. 
- NTNU-spesifikke løsninger som feilet er rettet i versjon 3.3.11.6 av 

Studentweb (dagens versjon). 
- Feil summering av studiepoeng med desimaltall er rettet i FSWS. 
- Logo dekker over f.nr, er rettet. 
- Bestilt utskrift vises ikke uten ny innlogging, ble rettet til versjon 3.3.11.2 av 

Studentweb. 
- Kunne velge studieprogram ved utdanningsgruppert utskrift, er rettet i FSWS. 

 

mailto:fs-support@fsat.no
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Hvordan fase ut den manuelle utskriften v/Sven Petter Myhr Næss 

Det er opptil institusjonene å velge når de vil fase ut manuell utskrift. Planleggingsgruppen 
anbefaler at knappen som leder til manuell utskrift fjernes, og at det legges inn informasjon 
om Vitnemålsportalen i Studentweb i forbindelse med bestilling av karakterutskrift. 
Det må fortsatt være mulig å bistå de som av ulike grunner må ha en papirutgave med 
signatur og stempel. Dette kan det informeres om i Studentweb sammen med informasjon 
om Vitnemålsportalen. 
 
Sammenheng med Vitnemålsportalen 

Det burde være mulig å gå til Vitnemålsportalen uten å gå ut av Studentweb. Det ble stilt 
spørsmål til formell status på digital karakterutskrift via Studentweb og via 
Vitnemålsportalen.  
Vitnemålsportalen gir tilgang til deling av data, ikke til å skrive ut digitale karakterutskrifter. 

 
 

14.  Utvikling av portaler til ulike formål  

 
Bakgrunn for saken er et møte som ble avholdt på OsloMet (HiOA) i januar der tema var 
utvikling av ulike typer portaler rettet mot arbeidslivet. På møtet deltok også KD og UHR, 
og de ga tydelige signaler på at det er ønskelig med samarbeid i sektoren om denne type 
portaler.        
 
UiA ønsker å innføre praksis som en del av alle studier.  Det ble stilt spørsmål om hvordan 
sektoren skal fasilitere ulike innspill og leverandører av applikasjoner på en måte som 
samordner arbeidet ved institusjonene. 
 
Det som må sees på er om det er behov for å registrere data i FS eller om FS kun trenger å 
motta informasjon. KDTO bør vurdere hva FS skal være og ikke være. 
                                                                      
KDTO har begynt å jobbe med forvaltning av IKT-strategien, der håndtering av praksis 
inngår. Det er ikke opplagt at KDTO skal utvikle en applikasjon til bruk for 
praksishåndtering. 
 
KDTO har nå fått fast plass på SKATE (Styring og koordinering av tjenester i e-
forvaltning) og skal heretter ha tettere samarbeid med Difi. SKATE er et samarbeidsråd 
med formål å samordne digitalisering av offentlig sektor. Rådet skal være en 
premissleverandør i vurdering av IKT-tiltak som anbefales gjennomført og finansiering av 
disse. Difi skal lede rådet og har ansvar for sekretariatet. 
 
Det er krav om dokumentasjon av gevinstrealisering både i forbindelse med søknad om 
midler og etter at arbeidet er avsluttet.  
 
 

15.  Oppnevning av medlemmer til ekspertgrupper  

 
Ekspertgruppe for digital vurdering 

Det er behov for ett nytt medlem fra en institusjon som benytter Wiseflow. Medlemmet må 
være en erfaren bruker med god kompetanse i FS og digital vurdering. 
KDTO sendte ut forespørsel med svarfrist 19. januar. Det kom inn 4 forslag fra 
institusjonene.  

 
Vedtak: Marita Kristiansen oppnevnes som medlem i gruppen. 
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Ekspertgruppe for opptakssystemer 

Det er behov for ett nytt medlem som erstatter en som har sluttet. Medlemmet må være en 
erfaren bruker med god kompetanse innenfor opptak. 
KDTO sendte ut forespørsel med svarfrist 19. januar. Det kom inn 3 forslag fra 
institusjonene.  

 
Vedtak: Alexander Rande oppnevnes som medlem i gruppen. 
 
 

16.  Eventuelt  

 
a. HSN – Status for Leganto 

Leganto er et pensumlistesystem som er knyttet blant annet til bibliotekssystemet 
Alma og til læringsplattformer, blant annet Canvas. HSN ønsket status på samarbeid 
mellom KDTO og BIBSYS om Leganto. 

BIBSYS har ikke hjemmel til å ha personnr i sitt system. Det er tilrettelagt i 
webservice til å kunne få data om faglærere uten personnr. 

b. HSN – Status for nettskjema 

Hvilket nettskjema skal institusjonene benytte?  

Det er for tidlig å konkludere, det må blant annet avklares hvordan håndtere data 
med sensitive opplysninger. 

c. HSN – Status for data fra Studiebarometeret 

Tillatelse fra alle institusjoner er nå mottatt, slik at data fra Studiebarometeret kan 
importeres. 

 
d. UiS – SQL Developer i Programkiosk 

Tilgang styres fra en filgruppe (FS-systemgruppe). 

e. UiO – Erstatte UiOs medlem i ekspertgruppen for STAR 

UiO ønsker å erstatte nåværende medlem med Karen Sikkeland som har deltatt på 
møtene f.o.m. 2017. 
Da dette er en vedtakssak, bes UiO sende inn saken slik at den kan saksbehandles pr 
mail.  

f. UiO – Fellesgrader og tilgang til FS 

UiO har opprettet fellesgrad med NTNU. Saksbehandlerne ved begge institusjonene 
ønsker tilgang til den andre institusjonens FS-base for å lette administrasjonen av 
studentenes studieløp.  Lena ønsket å høre fra de andre i Planleggingsgruppen om det 
er vanlig å gi FS-tilgang til ansatte ved andre institusjoner dersom man har 
fellesgradssamarbeid. 

UiA bistår Ansgarskolen med FS, og det er inngått en skriftlig avtale som belyser 
rettigheter og plikter institusjonene imellom. Avtalen gir rett til innsyn. 

Ved UiT utveksles informasjon via rapporter, ikke ved å gi andre institusjoner tilgang 
til deres base. 
 
Neste møte:  11. april  
  

Sted: Clarion Hotel Sign, Stockholm 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 05.03.2018) 

 
 

 

Saker som skal følges opp (fra september 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

21/16 Sak 7 Utveksling av person- og 
studentdata: Utrede mulighet for felles 
personregister (juridiske vurderinger). 
Ønsker en enklere måte å overføre 
personinfo mellom institusjonene.  
 
a. Hvilke data skal overføres? 
b. Hvordan skal overføring skje? 

CERES September 2017: 
Se sak FS-392 på 
ønskelisten.  
Dersom saken tas 
videre, må den 
spesifiseres og 
legges på 
ønskelisten. 
Saken sendes 
tilbake til VID. 
 
Se på erfaringene 
ifm fusjonering 
av baser. 
 
November 2017: 
Mottatt fra VID, 
gitt videre til 
Marte Holhjem 

 

 

 
Saker som skal følges opp (fra juni 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/17 Sak 4b Innkomne ønsker – HINN Flere 
felt for brukernavn/epost: 
Lage et notat med argumenter mot å lage 
denne type løsninger 

CERES Diskutere med 
institusjonenes 
IT-avdelinger 

18/17 Sak 5 Roller i FS: Oppnevne en 
arbeidsgruppe for å se på roller i 
Vurderingsmodulen 
Medlemmer fra NTNU, UiT, UiA, UiS 
og muligens HiOA 

CERES Resultatet 
presenteres på 
Kontaktforum 
enten høsten 
2017 eller våren 
2018 
 
September 2017: 
Må utsettes pga 
ressursmangel 
hos CERES 
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Saker som skal følges opp (fra november 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

34/17 Sak 3f Orienteringssaker – Status digital 
vurdering: 
CERES bes kontakte institusjonene vedr. 
arbeidet med digital vurdering. 

CERES  

39/17 Sak 10g Eventuelt – CERES: 
Ta en gjennomgang av alle 
ekspertgrupper, er gruppene aktive, se på 
medlemsoversikten. 

CERES  

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra januar 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

2/18 Sak 7 Campusfunksjonalitet i 
Vurderingsmodulen: 
Danne en gruppe for å diskutere 
problemstillinger og felles løsninger, ev. 
sette av 2-3 timer på møte i 
Planleggingsgruppen enten i april eller i 
juni 

KDTO Sak til 
Planleggings-
gruppemøtet i 
april eller juni? 

6/18 Sak 10 Studentbevisapp – Utrede 
omfang av arbeid som må til for å 
vise frem mer detaljert informasjon 
vedr. studieprogram.  

KDTO  

 
 



<sideskift> 
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Referat 
 

Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 

 Til stede: 

Karine Rabben Pedersen, UiT 

Oddbjørg Mikkelsen, NTNU 

Marianne Pedersen, HiOf 

Michael Schøyen Grude, UiO 

Anya Skreppedal Andersen, HSN 
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Per Arne Krumsvik, FH 

Kjetil Røse Høybråten, KDTO 
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Frafall: 

  

 

 

   

 

Tid: Onsdag 31. januar 2018 kl. 10-15 

 
  
Møtested: Fritjof Nansens vei 17-19, møterom Callisto 
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    Dagsorden 

 

1. Navnerunde 
 

2. Referat fra møte i EVU-gruppa 27. og 28. januar 2015 
 

3. Godkjenning av dagsorden 
 

4. Orientering om utvikling av eksisterende EVUweb siden forrige møte 
 

5. Orientering om status for arbeidet med ny EVUweb og videre planer for 
prosjektet, foreløpig releaseplan 

 
6. Oppfølgingssaker fra forrige møte: 

 
a) Resultat av høringer 
b) Juridiske vurderinger  

 

7. Diskusjonspunkter for ny EVUweb 
 

a) Innlogging med Dataporten 
b) Foretaksregistrering 
c) Øvrige endringsforslag til kravspesifikasjonen 

 
8. Gjennomgang og prioritering av saker på ønskeliste 

 

9. Neste møte og videre arbeid 
 

10. Eventuelt 
 

  



FS-18-014 Innkalling, møte i ekspertgruppe for etterutdanning 31.01.2018 3 

 

2. Referat fra møte i EVU-gruppa 27. og 28. januar 2015 

Referatet tas til etterretning og godkjennes uten merknader da det er så lenge siden møtet ble 
avholdt.  

 

3. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjennes uten kommentarer.  

 

4. Orientering om utvikling av eksisterende EVUweb siden forrige møte 

Følgende har vært gjort i 2017: 

- Dokumentopplasting 

- Endring av driftsmiljøet for å få opp stabiliteten 

- Noen feilrettinger 

 

Spørsmål om dokumentopplastning i EVUweb 2 og 3: Dokumentopplastning er lagt til å 

EVU2, og skal utbedres i EVU3. Medlemmene i gruppa er fornøyd med at 

dokumentopplasting er kommet på plass, men det er behov for noen forbedringer i FS-

klienten for at funksjonaliteten kan utnyttes fullt ut. 

 

Gruppa ønsker seg en overgangsknapp fra kursdeltakelsesbildet til dokumentarkivet, slik 

at dokumentene blir lett tilgjengelig for den som behandler søknadene i FS. Nå må man 

over i bildet Person / student for å finne overgangsknapp til dokumentarkivet. 

 

Gruppa ønsker også en tydelig markering på søknadsalternativer om søker har lastet opp 

dokumenter til søknaden sin. Per nå må alle sjekkes manuelt, og gjerne flere ganger, da 

det ikke kommer opp varsel om det er lastet opp dokumentasjon. 

 

Under denne saken ble det også diskutert hvordan institusjonene skal forholde seg til at 

opptak til etter- og videreutdanning kan skje både i EVUWeb og i Søknadsweb. KDTO 

anbefaler at Søknadsweb brukes til å håndtere de mer kompliserte opptakene, der for 

eksempel opptakskravene har mange tilleggskrav. EVUWeb er på sin side mer fleksibel 

med tanke på opptaksperioder og frister, og er særlig godt egnet til kortere kurs som 

ikke passer inn i de ordinære opptakene.  

 

5. Orientering om status for arbeidet med ny EVUweb og videre planer for 

prosjektet, foreløpig releaseplan 

 

Prosjektet med nyskriving av EVUweb begynte med møte i ekspertgruppa I januar 2015, 

der første versjon av kravspesifikasjonen ble utformet. Utviklerne begynte på prosjektet 

1. november 2017. 

 

Rammene for prosjektet er: 

– Nyskriving av applikasjonen med forbedringer 

– Nettbetaling 

– Webservice-lag mellom webapplikasjon og database 

 

Utviklerne har fra november 2017 jobbet med: 

 Oppstartsseminar før jul der Per Arne Krumsvik fra ekspertgruppa deltok 
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 Teknologivalg og overordnet arkitektur 

 Oppsett av utviklingsmiljø 

 Grovskisser av den nye applikasjonen 

 

Merknad: 

Følgende teknologivalg er gjort: Webapplikasjonen skal lages med Scala, Play Framework 

og React + Redux. Webapplikasjonen skal kommunisere med databasen via webservicer 

laget med Java og Spark. 

 

Det foreligger ikke noe estimat på ferdigdato ennå. Arbeidsplanen for CERES for 2017, 

som er grunnlagsdokument for tildeling av ressurser til de forskjellige prosjektene, hadde 

stipulert at første versjon skulle være i produksjon 1. desember 2018. Siden prosjektet 

startet opp 2 måneder senere enn planlagt, blir tilsvarende dato 1. februar 2019. Denne 

datoen er høyst foreløpig. Et mer detaljert estimat for prosjektet forventes å kunne 

gjøres i løpet av våren 2018. 

 

Utviklingsteamet på EVUweb3 jobber også på Studentweb og ROMS, så framdriften 

avhenger også av arbeidsmengden på de andre applikasjonene.  

 

Foreløpig releaseplan EVUweb3:  

KDTO la fram to alternative forslag til releaseplan. Begge forslagene innebærer at det 

lanseres en minimumsversjon så tidlig som mulig, med fokus på funksjonalitet som kan 

erstatte den eksisterende applikasjonen, og at helt ny funksjonalitet kommer i senere 

versjoner. 

 

Alternativ 2 innebærer imidlertid at første versjon leveres som en pilotversjon uten 

foretaksregistrering og tilbys til institusjoner som ikke bruker denne funksjonaliteten i 

dag. Foretaksregistrering vil da utvikles parallelt med pilotperioden på første versjon, slik 

at første versjon som kan erstatte den gamle applikasjonen for alle institusjoner vil 

komme omtrent like tidlig som i alternativ 1. 

 

De alternative releaseplanene er lagt ved i slutten av dette referatet. KDTO presiserer at 

disse planene er utkast som kan bli endret underveis i utviklingsløpet. 

 

Medlemmene i ekspertgruppa tar med seg forslagene til releaseplan hjem, og drøfter 

hvilke alternativ som kan være aktuelt. Saken tas opp igjen på neste møte. 

 

6. Oppfølgingssaker fra forrige møte 

6 a. Resultat av høringer 

Gruppen har ingen spørsmål eller kommentarer til høringen. KDTO innarbeider resultatet 

av høringene i kravspesifikasjonen. 

 

6 b. Juridiske vurderinger 

CERES’ jurister har gitt sine vurderinger av enkelte juridiske forhold vedrørende ny 

EVUWeb. Vurderingene er ikke oppdatert i forhold til GDPR, men juristene har signalisert 

at det innholdsmessig ikke har stor betydning for annet en de konkrete lovhjemlene det 
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henvises til. Juristene vil bli bedt om å lage en oppdatert versjon når forslaget til 

endringer i Universitets- og Høgskoleloven som er under behandling i departementet nå, 

er vedtatt1. 

 

Konklusjon fra den juridiske vurderingen:  

For å ivareta den registrertes personvern og rettigheter på best mulig måte, bør 

søknadsprosessen i EVUWeb 3 være todelt.  

I del 1 kan foretaksregistrator foreta påmeldingen til etter- og videreutdanning. I del 2 kan 

den ansatte logge seg inn og bekrefte påmeldingen, og samtidig velge å samtykke til 

resultatutveksling og laste opp annen nødvendig dokumentasjon. Etter at påmeldingen er 

bekreftet, kan det innhentes GSK-konklusjoner elektronisk. 

 

Kommentarer fra KDTO:  

 Kravet om todelt påmelding gjelder primært for påmelding til kurs som krever 

saksbehandling. Påmelding til kurs hvor det ikke er opptakskrav er kanskje mulig å gjøre 

med direkte påmelding av foretaksregistrator.  

 Det vil komme varsler på søkere med sanksjoner i RUST i EVU-modulen, slik at 

saksbehandler kan vurdere om sanksjonen diskvalifiserer søker for opptak. Dette er 

allerede under utarbeidelse. 

 

Spørsmål, kommentarer og innspill fra ekspertgruppen:  

 HiØf: Det er ønskelig å få opp varsel om en kursdeltager har utestående betalinger til 

institusjonen når vedkommende søker seg til nye kurs.  

 UiS: har også opplevd problemstillingen hvor kursdeltagere søker nytt opptak uten å ha 

betalt regning fra tidligere kurs. De håndterer disse sakene manuelt, og holder tilbake 

karakteren for beståtte kurs fram til deltager betaler kursavgift.  

 NTNU er positiv til forslaget til løsning for foretaksregistrering.  

 

7. Diskusjonspunkter for ny EVUweb 

7 a. Innlogging med Dataporten 

ID-porten og Feide skal støttes i EVUweb3. De som ikke kan brukes disse 

innloggingsmetodene er utenlandske søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer 

som ikke allerede har en Feide-konto.  

 

Spørsmål til gruppen:  

1. Må vi lage en innloggingsløsning for denne søkergruppen, eller kan vi bruke andre 

innlogginger, som Facebook, Twitter, Google, o.l.? 

 

Problemstillingen bør ses i sammenheng med innloggingsløsninger som brukes i 

Søknadsweb og Nomination.  

 

2. Kan Dataporten dekke behovet? Dataporten støtter Feide, ID-porten, Facebook, 

Twitter og LinkedIn.  

 

                                                   
1
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-nye-endringer-i-

universitets--og-hoyskoleloven/id2568268/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-nye-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven/id2568268/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-nye-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven/id2568268/


FS-18-014 Innkalling, møte i ekspertgruppe for etterutdanning 31.01.2018 6 

 

Kommentar fra NTNU: kan det tenkes at søkere har betenkeligheter med at 

offentlige institusjoner benytter seg av tjenester levert av internasjonale selskaper for 

at søkere skal kunne søke til norske institusjoner? 

 

Facebook og Twitter er ikke tilgjengelig i enkelte land, som Kina. Er dette 

problematisk? Flere er enige i at det er viktig å ikke velge løsninger som utestenger 

enkelte søkergrupper. 

 

Konklusjon:  

 Det er viktig at det velges en løsning som ikke stenger enkelte søkergrupper ute, 

og slik sett er det risikabelt å velge en løsning som kun støtter store amerikanske 

selskaper.  

 Det er akseptabelt at første versjon av EVUweb ikke har optimal funksjonalitet for 

søkere uten norsk personnummer eller D-nummer, så lenge dette kommer på 

plass etter hvert.  

 

7 b. Foretaksregistrering 

KDTO foreslår en todelt løsning i tråd med juridisk utredning: 

1. Foretaksregistrator logger seg inn i EVUweb og registrerer nødvendige 

kontaktopplysninger til alle sine deltakere. Opplysningene lagres midlertidig i FS-

databasen.  

2. FS sender ut en e-post til alle påmeldte deltakere med beskjed om å bekrefte 

påmeldingen  

3. Deltakeren klikker på en lenke i e-posten som tar henne til riktig sted i EVUweb. Hun 

logger inn og går gjennom resten av søknadsprosessen som normalt. Søknaden blir 

lagret i FS med kobling til riktig foretak 

 

Kommentarer: ingen er negative til forslaget, og ekspertgruppen tar forslaget med hjem til egen 

institusjon for drøfting.  

 

Konklusjon: Saken tas opp igjen på neste møte.  

 

7 c. Øvrige endringsforslag til kravspesifikasjonen 

Gjennomgang av endringsforslag fra NTNU: 

2.10 Kvitteringsepost 
Innspill fra NTNU: 

Vi ønsker mulighet til å redigere teksten i kvitteringseposten som sendes ut når søknad er fullført.  
Det er forskjellige behov for informasjon i de forskjellige kursene. 
  
Konklusjon: 

KDTO legger dette inn i kravspesifikasjonen. 
 

2.16 Minstekrav til første versjon av EVUWeb3 
Innspill fra NTNU:  

Det bør også være mulighet for venteliste. Dette spesielt hvis det skal utvikles mulighet for stenging 
av kurs ved maks antall påmeldte.  
 
Kommentarer:  
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 UiO: ikke livsviktig for dem at dette er på plass til første versjon. Ny innlogging er viktigere 
enn ventelisteplasser. 

 
Konklusjon: KDTO presiserer i kravspesfikasjonen at stenging ved maks antall påmeldte henger 
sammen med ventelistefunksjonalitet. 
 

4.2 Menyvalg, side 15 
Innspill fra NTNU: 

«På startsiden kan deltakerne finne ulike valg:» Det foreslås at fullførte kurs og betaling skal vises 
her. Dette er ok for kurs uten studiepoeng, men for kurs med studiepoeng mener vi at det er bedre at 
fullførte kurs og betaling vises på Studentweb. 
 
NTNU er snart i mål med et prosjekt hvor vi skal bruke Betalingsmodulen i FS til reskontro og få 
framvisning av betalingsinformasjon for kursavgift i Studentweb. Det vil bli ryddig for kursdeltakerne å 
finne betalingsinformasjon for kursavgift og for semesteravgift på samme sted. 
 
Momenter fra samtalen: 

Under dette punktet ble forholdet mellom Studentweb og EVUWeb diskutert. Gruppa ønsker at 
kursdeltakerne/studentene skal få mest mulig av informasjonen sin på ett sted. Det betyr i 
utgangspunktet at videreutdanningsstudenter skal forholde seg til Studentweb for å få informasjon fra 
institusjonen. Etterutdanningskursdeltakere som ikke er studenter, og som dermed ikke nødvendigvis 
har tilgang til Studentweb, har imidlertid behov for å få en del tilsvarende informasjon i EVUWeb. 
 
For videreutdanningsstudier betyr det da at studentene søker opptak enten i EVUWeb eller 
Søknadsweb og følges opp videre i Studentweb. For etterutdanningskurs vil kursdeltakerne melde 
seg på i EVUWeb og følges opp videre samme sted i den grad det er behov for det. For enkelte kurs 
(Etter- og videreutdanningskurs der det er frivillig å ta eksamen) vil det være en kombinasjon av disse 
to kategoriene. 
 
Det må diskuteres nøye hva EVUweb skal være. Skal det være en søknadsportal, eller en kombinert 
søknads- og studentportal? UiO lurer på om de egentlig bare trenger en variasjon av Søknadweb og 
Studentweb. Og legge til foretaksregistreringsfunksjonalitet, som i stor grad sammenfaller med 
funksjonaliteten til Nomination. 
 
Etterutdanningsmodulen er svært fleksibel med tanke på studierettsperioden for 
videreutdanningsstudentene, og det er mulig å gi studentene studierett bare i en kort periode rundt 
eksamen dersom institusjonen ønsker det. På institusjonene som er representert i ekspertgruppa er 
det imidlertid vanligst å gi studentene studierett for hele kursperioden. Dette ikke minst fordi tilgang til 
brukerkontoer, LMS, osv. gjerne er knyttet til studieretten. 
 
Det gikk fram av diskusjonen at institusjonene har forskjellige måter å bruke etterutdanningsmodulen 
og EVUweb på, og at man til dels også bruker forskjellig terminologi. NTNU kaller eksempelvis alle 
som behandles i EVU-modulen, kursdeltakere. De andre institusjonene bruker begrepet kursdeltakere 
om deltakere på etterutdanningskurs (deltagere som ikke overføres som programstudent), mens 
deltakere på videreutdanningsstudier kalles studenter (siden de får studierett og opprettes som 
programstudenter). 
 
NTNU bruker EVUweb som en påmeldingsportal til både etterutdanning og videreutdanning. De 
andre institusjonene bruker både EVUweb og Søknadweb, og særlig brukes Søknadsweb for opptak 
til videreutdanningskurs. Hvorvidt et kurs/studium har opptak via Søknadsweb eller EVUweb, har 
også gjerne å gjøre med om det er opptaksavdelingen eller etter- og videreutdanningsavdelingen som 
har ansvar for opptaket. 
 
Konklusjon: Det prioriteres ikke å vise betalingsinformasjon om semesteravgift i EVUweb, men 

kursavgift må vises for rene kursdeltakere. Informasjon om avlagte eksamener vises ikke i EVUweb. 
Her er det mer naturlig å henvise til Studentweb, eventuelt lenke til Vitnemålsportalen. 
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4.4 Varsler 

Vi mener at varsel om betaling av kursavgift skal komme på Studentweb og ikke på EVUweb for kurs 
med studiepoeng. For kurs uten studiepoeng er det fint at varsel om betaling av kursavgift kommer på 
EVUweb. 
 
Kommentarer: 

Det henvises til diskusjonen under forrige punkt. 

8.3 Ønsker for framtiden 

NTNUs rutine på de fleste kurs er at vi foretar et manuelt opptak og genererer faktura etterpå. 
 
Vi legger nå opp til å bruke Betalingsmodulen i FS som reskonto og framvisning av 
betalingsinformasjon i Studentweb for enkeltstudenter. 
 
Hvis bedriften skal betale kursavgiften går det informasjon til et aksesspunkt (eksternt firma), som 
«sender ut» alle EHF-fakturaer og sender ut faktura som pdf-fil til de som ikke har EHF. 
 
NTNU har også kurs hvor det er automatisk opptak og hvor løsninger for direktebetaling er aktuelt. 
Dette må vel sees i sammenheng med omskriving/utvikling av Betalingsmodulen og evt. med NTNU 
sin egen utvikling av handlekurv. 
 
Kommentarer: Dette bør ses i sammenheng med nyskriving av betalingsmodulen, og her kan 

kanskje et framtidig prosjekt se til NTNU for om noe av det de har gjort kan gjenbrukes. 
Kommentarene fra NTNU legges inn i kravspesifikasjonen. 

9.3 Avlagte kurs 

Innspill fra NTNU: 
Vi ønsker at kursdeltakerne skal få informasjon om avlagte emner/studiepoeng (kurs) på Studentweb. 
 
For kurs uten studiepoeng kan evt. denne informasjonen vises på EVUWeb. Vi har ikke brukt 
«Godkjent = J» for å indikere at et kurs er fullført. 
 
Momenter fra samtalen:  

Det var enighet i gruppa om at datakvaliteten på avlagte kurs er for dårlig, og at dataene er for dårlig 
sikret til at FS kan fungere som kilde for autoritativ informasjon om avlagte kurs. Gruppa ønsker 
imidlertid en bedre løsning for dette. Kanskje kunne man hatt en type «avlagt kurs»-protokoll à la 
vurderingsprotokoll for etterutdanningskurs som ikke gir studiepoeng. Slike «protokollførte» kurs vil 
kunne vises fram som fullført/godkjent på EVUweb. Det er ikke nødvendig at historiske data 
konverteres for at en slik løsning skal gi verdi for institusjonene.  
 
Konklusjon: Det er enighet om at det er ønskelig å få på plass/forbedre funksjonalitet for å få 

oversikt over hvem som har bestått hvilke kurs. 
 
Merknad: KDTO kommer tilbake med forslag til implementasjon på neste møte. 

EVUWeb og Studentweb 

Innspill fra NTNU: 

Er det mulig å få til en løsning for informasjon om betaling, fullførte kurs og evt andre ting «speiles» 
på EVUWeb og Studentweb? 
 
Konklusjon: Nei, det må utvikles separat i de to applikasjonene.  

10 Spørreskjema 

Innspill fra NTNU: 
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Vi har behov for å ha forskjellige spørreundersøkelser til forskjellige kurs. Eventuelt å ha en standard 
spørreundersøkelse med mulighet for tilleggsspørsmål på enkelte kurs. Det bør også være mulig å 
svare forskjellig på det samme spørsmålet på forskjellige kurs. 
 
F.eks. 
Ønsker du dobbelt rom eller enkeltrom? 
På et kurs ønsker hun enkeltrom, men på et annet kurs ønsker hun dobbeltrom. 
 
Konklusjon: Dette presiseres i kravspesifikasjonen.  
 

Andre kommentarer/innspill som kom opp gjennom møtet:  

 EVU må også huskes på når ny opptaksmodul skal lages! Så EVU må løftes opp i utviklingen 
av nye opptak/fagskoleprosjektet. 

 Når nyskrivingen går i gang må det jobbes med god dokumentasjon. Dokumentasjonen til 
dagens etterutdanningsmodul er ikke veldig forståelig. Gruppen forventer derfor at 
dokumentasjonen blir bedre i framtiden.  

 

8. Gjennomgang og prioriteringer av saker på ønskelisten 

Avviste ønsker: 

 EVUWEB-243: Som foretaksregistrator ønsker jeg å kunne hente GSK på deltagere jeg 
registrerer som en registrert med GSK i FS-basen eller SO. 
 
Avvist av juridiske årsaker, jf. notat om juridiske avklaringer. 
 

 EVUWEB241: Som deltaker ønsker jeg selv å besvare tilbud på søknader foretatt av 
foretaksregistrator. 
 
Avvist da funksjonalitet vil bli ivaretatt i EVUweb3 og er påkrevd, jf. notat om juridiske 
avklaringer. 

 
Prioriterte ønsker: 

 FS-221: Som saksbehandler ønsker jeg å få samme mulighet for registrering av 
mangelkoder som i opptaksmodulen.  
 

 FS-220: Som saksbehandler ønsker jeg å kunne registrere tilbudsstatus i EVU på 
kursdeltaker og håndtere venteliste. 
 
Kommentar: Ønskelig å få på plass visning av ventelistenummer i rapport FS431.001, 

selv om ventelistenummeret må settes manuelt i Kursdeltager-bildet og det ikke 
oppdateres automatisk.  

 
Innkomne ønsker: 

 FS-589: EVU: Etterutdanningskurs samlebilde - Som saksbehandler ønsker jeg at 
merknadsfeltet fra Deltaker skal byttes ut med merknadsfeltet fra Kursdeltakelse i 
underbildet Deltakere  
 
Kommentar:  

o Det varierer hvilke bilder institusjonene bruker for å saksbehandle søknader. 
Derfor ulik praksis i bruk av merknadsfeltet. 
 

Konklusjon: Forslaget sendes på høring. Hvis høringen støtter forslaget settes dette på 

prioritert liste. Prioritetsstatus A.  
 

 FS-588: EVU: Som deltaker ønsker jeg å kunne oppgi jobb-epostadresse i tillegg til privat 
adresse, slik at jeg slipper å oppleve at jobb-epostadressen jeg oppga, blir overskrevet 
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av KORR  
 
Kommentarer: 

o Flere ønsker at kursdeltager legger inn både privat- og jobbadresse. 
o Enkeltvedtak skal sendes til adresse registrert i KORR. Derfor vil det være 

behov for å hente kontaktinfo derfor. Jobbadresse må derfor være i tillegg.  
  

Konklusjon: 6 stemmer for å sette på prioritert liste. Prioritetsstatus B. 
 

 FS-587: EVU: Som deltaker ønsker jeg at institusjonen blir informert hvis jeg melder meg 
på kurs med overlappende tidsperiode, slik at jeg slipper å bli fakturert for kurs jeg ikke 
har mulighet til å delta på.  
 
Kommentarer: 

o Ulike meninger. Noen mener at dette er deltagerens ansvar og eventuelt 
problem, og derfor ikke noe som skal prioriteres. Andre mener at dette er nyttig 
funksjonalitet, da dette vil gjøre at deltagere slipper faktureringer på kurs de ikke 
kan delta på. Dette avhjelper både institusjonen og kursdeltageren.  

o Kan det lages forenklet funksjonalitet for dette? Type en hake på deltagere som 
har søkt på flere kurs?  
 

Konklusjon: Diskuteres mer inngående på neste møte.  
 

 FS-586: EVU: Som søker ønsker jeg å kunne melde meg på et kurs med ledige plasser 
etter at trekkfristen er passert  

 
Kommentarer: 

o Mulig dette ikke lar seg implementere i dagens EVUweb, og derfor må vente til 
ny EVUweb. 

o Kanskje dette ikke er nødvendig funksjonalitet. Mange har bindende påmelding 
etter søknadsfrist, men sender ut angrerettskjema etter at svar på søknad er 
gitt? Kanskje det heller er angrerettskjema som er ønskelig funksjonalitet?  

o Viktig at institusjonene får varsel dersom noen trekker seg. HiØf sender dette inn 
som et endringsønske.  

 
Konklusjon: Behandlingen av denne saken utsettes til neste møte.  
 

 FS-585: EVU: Som saksbehandler ønsker jeg informasjon om at en søker har lastet opp 
dokumentasjon i EVUweb 
 
Kommentar: Dette må prioriteres høyt, men saken må gjennomgås i detalj før det 

vurderes om den skal prioriteres eller hvordan saken skal beskrives.  

 

9. Neste møte og videre arbeid 

 Enighet om nytt møte medio mars. Møte rett før påske.  

 Tema:  

o Gjennomgang av ønskelisten (resterende saker og eventuelle nye saker).  

o Vise litt i EVUweb og modulen 

o Dykke dypere i enkelte deler av det som skal utvikles i EVUweb3.  

 

10. Eventuelt  

 Ønske om å arrangere et superbrukerkurs for etterutdanningsmodulen og EVUweb. En arena 
for å del erfaringer og praksis, slik at ansatte på institusjonene kan lære av hverandre.  

Oppfølgingssaker 
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Nr. Hva skal følges opp? Ansvar 

O2018-01 Overgangsknapp til dokumentarkiv (ref. sak 4) KDTO sjekker mulighetene 

O2018-02 Markering av søkere som har lastet opp nye 
dokumenter (ref. sak 4) 

KDTO sjekker mulighetene 

O2018-03 Drøfte alternativene til releaseplan før på egen 
institusjon 

Alle 

O2018-04 Drøfte alternative løsning for 
foretaksregistrering på egen institusjon 

Alle 

O2018-05 Forslag til implementasjon for kursprotokoll KDTO 

O2018-06 Forbedre brukerdokumentasjon til EVU-
modulen 

KDTO (meld gjerne inn hvilke 
deler av dokumentasjonen som 
har størst behov for forbedringer) 

O2018-07 Ventelistenummer i rapport FS431.001 KDTO sjekker mulighetene 

O2018-08 Høring om merknadsfelt i Etterutdanningskurs 
samlebilde 

KDTO 

O2018-09 Oppdatere kravspesifikasjon med siste 
endringer 

KDTO 
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Vedlegg: Foreløpig releaseplan EVUweb 3 

Alternativ 1: Ordinært releaseløp 

Versjon 3.0 (erstatter eksisterende versjon) 

 [EVU3-4] Kursoversikt (forside) 

 [EVU3-5] Innlogging for søker 

 [EVU3-83] Påmelding/søknad til kurs 

 [EVU3-6] Oppdatere personprofil 
 [EVU3-7] Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning av GSK-vedtak 
 [EVU3-9] Dokumentopplasting 
 [EVU3-21] Spørreskjema 
 [EVU3-13] Akseptanser (dersom nødvendig for annen funksjonalitet) 

 [EVU3-10] Oversikt over status for søknad/tilbud 
 [EVU3-11] Svare på tilbud 
 [EVU3-12] Mine kurs: Aktive kurs 
 [EVU3-8] Innsyn i egne data 

 [EVU3-58] Kobling mot sanksjoner i RUST 
 [EVU3-19] Innlogging for foretaksregistrator 
 [EVU3-3] Foretaksregistrering 

Versjon 3.1 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.0 

 [EVU3-7] Kobling mot folkeregisteret 
 [EVU3-7] Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret 

 [EVU3-7] Kobling mot NVB 
 [EVU3-7] Kobling mot Vitnemålsportalen 
 [EVU3-13] Akseptanser? 
 [EVU3-14] Tidligere avlagte kurs 

 [EVU3-16] Fakturaoversikt 
 [EVU3-22] Saksbehandlerinnlogging 

 [EVU3-64] Varsler for søker/deltaker 
 [EVU3-65] Varsler for foretaksregistrator 

Versjon 3.2 

 [EVU3-18] Nettbetaling 

Versjon 3.3? 

 [EVU3-15] Digitalt kursbevis 

 [EVU3-17] Egengenerering av faktura 
 [EVU3-20] Faktura for foretaksregistrator  

https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-4
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-5
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-83
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-6
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-9
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-21
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-10
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-11
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-12
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-8
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-58
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-19
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-3
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-14
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-16
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-22
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-64
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-65
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-18
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-15
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-17
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-20
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Alternativ 2: Pilot med nedskalert versjon før fulldistribusjon 

Versjon 3.0 (Pilot) 

 [EVU3-4] Kursoversikt (forside) 

 [EVU3-5] Innlogging for søker 
 [EVU3-83] Påmelding til kurs 
 [EVU3-6] Oppdatere personprofil 
 [EVU3-7] Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning av GSK-vedtak 

 [EVU3-9] Dokumentopplasting 
 [EVU3-21] Spørreskjema 
 [EVU3-13] Akseptanser (dersom nødvendig for annen funksjonalitet) 

 [EVU3-10] Oversikt over status for søknad/tilbud 
 [EVU3-11] Svare på tilbud 

 [EVU3-12] Mine kurs: Aktive kurs 
 [EVU3-8] Innsyn i egne data 
 [EVU3-58] Kobling mot sanksjoner i RUST 

Versjon 3.1 (Fulldistribusjon) 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.0 

 [EVU3-19] Innlogging for foretaksregistrator 
 [EVU3-3] Foretaksregistrering 

Versjon 3.2 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.1 

 [EVU3-7] Kobling mot folkeregisteret 
 [EVU3-7] Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret 
 [EVU3-7] Kobling mot NVB 
 [EVU3-7] Kobling mot Vitnemålsportalen 

 [EVU3-13] Akseptanser? 
 [EVU3-14] Tidligere avlagte kurs 
 [EVU3-16] Fakturaoversikt 

 [EVU3-22] Saksbehandlerinnlogging 

 [EVU3-64] Varsler for søker/deltaker 
 [EVU3-65] Varsler for foretaksregistrator 

Versjon 3.3 

 [EVU3-18] Nettbetaling 

Versjon 3.4? 

 [EVU3-15] Digitalt kursbevis 

 [EVU3-17] Egengenerering av faktura 
 [EVU3-20] Faktura for foretaksregistrator 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-4
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-5
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-83
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-6
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-9
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-21
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-10
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-11
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-12
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-8
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-58
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-19
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-3
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-14
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-16
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-22
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-64
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-65
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-18
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-15
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-17
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-20
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Forfall:  
Steinar Melsæter, HiMolde 

 

 

Tidspunkt: Mandag 05.02.2018, kl. 12:00-13:00 

Møtested: Nett 

 

  



1. Godkjenning av referat fra møte 7.12.2017 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

2. Status fra KDTO 

 

Nummer Sak Status 
 

Ansvarlig Merknad 

2b Tilbakeskriving fra 
eksamensystemene 

 Tilbakeføring av 
møtt-status 

 Tilbakeføring av 
HVEM som 
tilbakefører til FS 
(hvis personen 
ikke finnes i FS 
kommer det et 
varsel) 

 Tilbakeføring av 
HVEM som har 
sensurert, pr 
kandidat (f.nr på 
sensor) Hvis 
automatisk 
sensur: FS må få 
et navn på en 
sensor (dette må 
altså løses i 
eksamenssystem
et) 

 Dato/klokkelsett 
for når sensur 
ble godkjent 

 Begrunnelse, 
skriftlig: pdf + url 
muntlig: pdf? 

05.02.18:   
 Tilbakeføring 

av møttstatus 
er på plass for 
mottak fra 
eksamenssyste
mene, men er 
ikke ennå 
ferdig fra 
leverandørene. 
Inspera har 
lovet dette i 
Q2, usikker når 
det kommer 
fra Wiseflow 

 For 
tilbakeføring 
av hvem soim 
overfører, 
hvem som har 
sensurert, dato 
klokkeslett når 
sensur ble 
godkjent og 
lenke for 
begrunnelse, er 
ikke felt på 
plass i FS ennå. 
Regner med 
det kommer i 
marsversjonen. 
Usikkert når 
det er ferdig 
fra 
leverandørene 

 
 
7.12.17 Alt er klart i 
FS for å ta i mot 
møtt, avbrutt og 
ikke møtt fra 
eksamenssystemen

CERES/ 
leverandører 

7.12.17: CERES har sendt 
en ny bestilling til Uniwise 
på disse punktene (de har 
hovedreleaser i mars og 
okt. De rekker trolig ikke 
få dette med i mars-
releasen) 

 
Begrunnelse, muntlig: 
CERES drøfter med egne 
utviklere hva som er mest 
hensiktsmessig av pdf 
eller ikke. 



e. 
 
Dette mangler 
fremdeles i 
Wiseflow 

3a Nye felt i FS for 
gruppehåndering  

 Gruppekode 

 Felt for å angi 
om gruppe skal 
organiseres i FS 
eller 
eksamenssystem 

 Kommisjonsford
eling etter 
gruppenummer 

05.02.18: Er på 
plass i FS. Også felt 
for å angi om alle i 
gruppa må klage 
eller ikke. 
 
7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 7.12.17: Wiseflow 
genererer i dag en 
gruppeID. Når oppgaven 
er levert må dette 
nummeret sendes til FS. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
gruppeeksamen. 
 

3b Tilbakeskriving av 
sensur direkte til 
protokoll (et eget felt) 

 Overføre 
resultat 

 Sammenslåing 
av karakter 
(automatikk) 

05.02.18: Felt for å 
angi om sensur skal 
gå direkte tilbake er 
på plass i FS. 
 
7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES/ 
Institusjonene 

7.12.17: Utviklingsleder 
om vurdering med flere 
deler/sammenslåing av 
karakter peker på flere 
problemstillinger som vi 
må ta høyde for. 
 
Vi må huske: 
-sammenslåinger som 
gjøres utenfor FS (eks. i 
Excel) 
-konte-eksamener 
 
I første omgang ønsker 
ekspertgruppen å 
iverksette sensur direkte 
til protokoll for 
vurderinger som kun har 
en karakter.  
 
Videre må institusjonene 
se på egen praksis og gå 
igjennom 
behov/problem-stillinger 

3c Varslingsrutine for 
begrunnelse/klage 

05.02.18: på plass i 
FS-demo 
 
7.12.17: Under 
arbeid. 
Løsningsforslag er 
klart, men må 
ferdigstilles i FS.  
 

CERES 7.12.17: Varsel i FS vil 
komme i bildene Sted, 
Vurd.komb og Vurd.enhet 

 
Så snart funksjonaliteten 
er på plass må den testes 
ut og eventuelt justeres. 



I FS, vurd.enhet: det 
innføres tre felter 
for e-post (intern 
sensor, ekstern 
sensor og 
administrativ 
person). Man kan 
da hake av at en 
eller flere skal få e-
postvarsel. 
 
Rutinene med å 
sende ut e-post: 
målet er at det skal 
sendes ut færrest 
mulig e-post 

3d Arkivering av klagesaker 

 Utveksling til 
P360 

 Oppsett av 
klagebrev og 
vedtaksbrev til 
arkiv 

 Mulighet for å 
hente klage og 
vedtaksbrev i 
rapport slik at 
det kan arkiveres 
i andre 
arkivløsninger 

05.02.18:  
Dokumentet 
(hvordan det 
genereres og 
innholdet) er på 
plass. Ikke på plass 
at dokumentet 
sendes til arkiv. 
Ønskelig at 
dokumentet 
genereres og dyttes 
på disk (slik at 
robot kan håndtere 
det) 
 
Knut har i etterkant 
av møtet snakket 
med utviklere om 
dette, og det er 
mulig å skrive dette 
til disk, men det er 
viktig at de 
institusjonene som 
ikke benytter P360 
enes om en måte å 
gjøre dette på, da vi 
ikke har mulighet 
for å legge til rette 
for flere ulike 
løsninger. 
 
7.12.17: Det jobbes 
for å få på plass 

CERES Ikke noe nytt å melde. 
Venter på utvikling hos 
CERES.  
 
HiOA har sagt seg ville til 
å teste. 
 
 



denne integrasjon 
for godkjennings-
saker. Når den er 
klar skal det 
tilrettelegges for 
klagesaker. 

4 Forslag til et API for å 
hente ut rettigheter på 
stedkode fra FS. Det er 
da snakk om å bruke 
personroller i FS for å gi 
tilganger i digitale 
systemer via FSWS. 
 

05.02.18:  
Arbeidsgruppen 
som er satt ned har 
ikke startet 
arbeidet. 
 
7.12.17: Det er 
behov for et endelig 
løsnings-forslag. 

CERES/UiO/le
verandørene 

7.12.17: Vi tar sikte på å 
få utviklet et 
løsningsforslag på 
workshoppen med 
Inspera 8.12.17. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
stedhierarki og roller. 
 

6a Registrere og 
tilbakeskrive tittel, 
leveringstidspunkt og 
eventuelle annen 
informasjon fra 
eksamenssystem til FS.  

05.02.18:  
Ikke sett på siden 
forrige møte. Faller 
inn under 
arbeidsgruppen 
som skal se på 
oppgave-
innlevering. 
 
 
7.12.17 Behov for å 
avklare hvilken 
informasjon og 
funksjonalitet. 

CERES/institu
sjonene/lever
andørene 

7.12.17 Første skritt er å 
få inn tittel og 
leveringstidspunkt i FS. 
 
Relevante 
problemstillinger: 
-Hva er maxgrensen på 
antall tegn på tittel i FS? 
-Både engelsk og bokmål 
og nynorsk? 
-Hva skal skje hvis det 
allerede finnes noe i dette 
feltet i FS og det kommer 
data til FS?  
-Kan dette innføres før 
UTF8 er på plass i FS? 
-Er det behov for en 
direkte 
databasetilknytning i 
stedet for WS? (ev. hente 
inn tittel fra FS først slik 
at denne vises hvis det 
allerede finnes en tittel)  
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
innlevering av 
studentoppgaver. 
 

6b Overføre informasjon om 
ev. klage fra FS til 
eksamenssystem for å 
forhindre publisering 

05.02.18: Ikke noe 
nytt å melde 

CERES/levera
ndører 

7.12.17: Ikke drøftet med 
Uniwise. 
Vil bli drøftet med 
8.12.17. 



7 Ny løsning for overføring 
av data til Riksarkiv 

05.02.18:  
Vi venter fortsatt 
på brev fra 
arkivlederne 
 
7.12.17 Avventer 
innspill fra 
Arkivlederne 

CERES 7.12.17: NTNU og Nord 
skal formulere et brev om 
hva de tenker om 
overføringa.  
(Riksarkivet har 
oversendt forslag til 
kontrakt). 

8 Test av Fagpersonweb 05.02.18: UiO har 
begynt testingen. 
HVL har testet litt 
på muntlig 
eksamen (OK), og 
på obilg (fungerer 
sånn passe når man 
ikke kan sortere). 

Institusjonene 7.12.17: HVL: -Sensur-
registrering fungerer fint. 
-Obligatoriske krav 
fungerer ikke så bra 
grunnet manglende 
mulighet til å sortere (er 
meldt inn). 
UiO: skal teste neste uke.  

9 Klage og begrunnelse, i 
dag er det to felt for 
opprinnelig kommisjon i 
FS. Bør endres. 

05.02.18: Er rettet i 
FS 
 
7.12.17: Vil bli 
endret. Kommer i 
neste versjon av 
klienten 8.0.8. 

CERES Må kontrolleres mot WS 
så snart det er rettet i FS. 

10a Filter på sensursystem i 
FS578.001 Ikke 
ferdigbehandlede 
vurderingsenheter. 
Gjelder også andre 
steder det er mulig å 
filtrere på 
eksamenssystem. Sjekk 
arbeidsmengde for 
endring. 

05.02.18: 
Arbeidsgruppa som 
skal se på alle 
rapporter bør se på 
denne.  
 
 
7.12.17: Ukjent. 

CERES 7.12.17: Informasjon i 
Studentweb hentes i dag 
fra vurd.kombinasjonen. 
Burde heller hente fra 
vurd.enheten! (Det gjelder 
også flere andre rutiner og 
rapporter). 
 
Ekspertgruppenes 
medlemmer kan melde inn 
saker som dette til fs-
support (med FS-kontakt 
på kopi). Ev. sette ned en 
egen arbeidsgruppe? 

10b Forhindre tilbakeskriving 
av sensur. Innføre ny 
logikk for bruk av feltene 
«Eksamenssystem» og 
«Sensursystem». Ref :::: 

05.02.18: Dette skal 
nå være på plass 
 
7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 05.02.18: Får 
eksamenssystemene nå 
informasjon om hva som 
står i feltene i FS for 
eksamenssystem og 
sensursystem? Dette er 
ønskelig. (Videre må 
eksamenssystemene 
håndtere informasjonen) 
Knut sjekker ut. 
 
7.12.17: CERES følger opp 



 

3. Status fra arbeidsgruppene 

 

Stedhierarki og roller (UiO, UiB, UiT) 

 Arbeidsgruppa har ikke kommet i gang med arbeidet (med det er laget forslag til APi for å få over 
brukere) 

Emnepakke (eks mappevurdering) (UiB, UiO, NTNU, UiT) 

 Arbeidsgruppa har ikke kommet i gang med arbeidet 

Innlevering av studentoppgaver (Ikke inkl. masteravtaler/kontrakter) (NTNU, UiA, HiMolde, HVL) 

 Arbeidsgruppa har gjort en del. Bestilling til eksamenssystemene (hva som skal gå fra 
eksamenssystemet til Brage) er sendt. 

 Det må avklares hva som skal styre at en oppgave skal sendes til over til Brage. 

Gruppeeksamen (UiA, HiOA, NTNU) 

 Har hatt møte. Flytdiagram er utarbeidet (ligger i Jira).   

Tredjepartssystemer og andre hjelpemidler i eksamenssystemene (UiB, UiT, UiO, HiMolde) 

med egne utviklere 

10c Mulighet for overføring 
av vurderingsenheter 
uten eksamensdato eller 
uttaksdato. Få med år 
termin i uttrekket. 

05.02.18: Nå 
fungerer det (men 
Inspera får ikke 
plukket det opp). 
For Wiseflow er 
ikke dette en 
problemstilling, da 
de allerede får 
opprettet disse. 

CERES/levera
ndører 

7.12.17: Uniwise må se 
på hvor mye jobb dette 
er.  
CERES tar det opp med 
Inspera 8.12.17 

10d Hvilke data skal 
overføres fra FS til 
eksamenssystemene 
(som ikke overføres i 
dag)? 

05.02.18: Ikke noe 
nytt å melde 

Institusjonene
/CERES 

7.12.17: Se tabellen 
nedenfor. 
 
I tillegg må CERES følge 
opp at forespørsel om 
begrunnelse sendes fra FS 
til Wiseflow (slik at 
sensor får opp sine 
forespørsler i Wiseflow) 

10f Hvilke data skal 
overføres fra 
eksamenssytemene til 
FS (som ikke overføres i 
dag)? 

05.02.18: Ikke noe 
nytt å melde 

Institusjonene 7.12.17: Se tabellen 
nedenfor, samt 
2b og 3a 
 

13 Prioritering av (nye) 
fokusområder for 2018 
og hvem som skal jobbe 
med hva. 

 Institusjonene 7.12.17:-Bli ferdig med 
allerede igangsatte 
oppgaver 
 
Se tabeller nedenfor med 
oppfølgingssaker. 



 Arbeidsgruppa har begynt arbeidet. Har noen utfordringer knyttet til lisenshåndtering i skydrift. 

Prosesser for å opprette kommisjoner og sensor (HVL, UiT, UiA, HiOA) 

 Arbeidsgruppa har hatt ett møte. Kan redegjøre for hva som ikke fungerer så godt i dag på neste 

møte. 



Kunnskapsdepartementets 
tjenesteorgan 

   

Vår dato  Vår referanse 

(13.01.2018)  FS-18-015 

Deres dato  Deres referanse 
    

 

 
Postadresse: Abels gate 5A, 7030 TRONDHEIM Telefon: +47 73 55 79 00  Org. nr: 919 477 822 

Besøksadresse: Abels gate 5, Trondheim (hovedkontor)/Fridtjof Nansens vei 19, Oslo (avdelingskontor) 

Referat 
 

 Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 13.02.2018 
  

Til: 
 
Gunhild Raunsgard, HVL 
Steinar Melsæter, HiMolde 
Kristine Kvamme, OsloMet 
Øyvind Hauge, NTNU 
Linda Greftegreff Bø, UiA 
Magnus Svendsen Nerheim, UIB 
Johanne Randøl Smestad, UIO 
Karin Beate Brennholm, UiT 
Marita Kristiansen, NHH 
Christine Johnsen, KDTO (observatør) 
Marte Holhjem, KDTO (referent) 
Knut Løvold, KDTO 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Sist oppdatert: 14.02.2018    

 

Tid: Tirsdag 13. februar 2018, kl 10:00 – 16:00 

Møtested: UiB 
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 Dagsorden 

 

1. Godkjenning av referat fra møtet 05.02.2018 
Referatet ble godkjent med merknader sendt inn på e-post fra NTNU. Fra nå av 
vil detaljer i hver sak bli lagt inn i sakene i Jira. Referatene vil inneholde aksjoner 
med navn på ansvarlig og frist. 
 

2. Status fra KDTO siden sist møte 
 
Klage og arkiv 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Lage forslag til løsning for institusjoner som 
ikke benytter P360. 

Øyvind, 
Magnus 
og 
Johanne, 
Karin 

Innen 16. 
mars 

Vi må sjekke at dokumentene som 
genereres og sendes til arkiv inneholder det 
de bør. 

Knut 
Innen 16. 
mars 

Integrasjonen til P360 må på plass. Knut 

Målet er å 
få til dette 
før 
sommeren 

Melde inn behovet for en rapport over 
innkomne klager. 

Knut 
Innen 16. 
mars 

Trinn for trinn beskrivelse av idealflyten fra 
A til Å slik vi ser det for oss. 

Knut 
Innen 16. 
mars 

E-postfeltet for begrunnelsesvarsel (altså 
ikke e-postene som er lagt inn på 
sensorene) kan som en midlertidig løsning 
benyttes til å varsle når det kommer inn en 
klage.  
På sikt ønsker ekspertgruppen et separat 
felt til klage (på samme måte som 
begrunnelse).  
Varslene bør sendes ut samlet en gang i 
døgnet (pr e-postadresse).  

Knut 
bestiller i 
FS 

Innen 16. 
mars 

Kolonnebeskrivelsene i FS for sensurvarsel 
bør oppdateres (de som vises ved å trykke 
på F2 i FS-klienten) 

Marte  
Innen 16. 
mars 

Dersom det er kun én klagekommisjon i FS 
kan klagen gå direkte inn i denne 
kommisjonen med e-post til sensorene  

Knut 
bestiller 

Innen 16. 
mars 
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Begrunnelse 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Alle må teste den nye funksjonaliteten for 
varsel til sensor/administrasjon ved 
innkomne begrunnelser. Dette kan testes i 
FS demo. 

Alle 
Innen 16. 
mars 

Sjekke at informasjonen som sendes ut er 
tilstrekkelig.  
Knut sender ut tekstmalen til 
ekspertgruppa.  
(Bestillingen på PDF og lenke fra 
eksamenssystemene er sendt som 
bestilling til eksamenssystemene. Vi håper 
å få felt for å legge inn url i FS i mars-
versjonen av FS).   

Alle 
 
 
Knut 
 
 
 

Innen 16. 
mars 
 
Innen 16. 
mars 
 
 
 

Meldingen som sendes ut må oppdateres 
med informasjon om hvilket sensursystem 
begrunnelsen skal registreres/føres i. 

Knut 
bestiller 

Innen 16. 
mars 

I Fagpersonweb vises det hvor man skal gi 
begrunnelse. Det er behov for funksjonalitet 
for å skru dette av i Fagpersonweb frem til 
institusjonen velger å ta i bruk funksjonen. 

Knut 
bestiller 

Innen 16. 
mars 

 
 
Ønsker om tillegg i data fra FS TIL eksamenssystemene 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Individuelle innleveringsfrister (uansett 
vurderingsform): Hvis det finnes en 
individuell innleveringsfrist kan denne med 
fordel legges ut i APiet nå (Den siste 
datoen av «dato frist innlevering» og «dato 
utsatt frist innlevering»). Det er også 
ønskelig å få med individuell sensurfrist og 
individuelt uttak (haster ikke like mye)  

Knut 
bestiller 

Innen 16. 
mars 

Info om pågående/avsluttende prosesser. 
Er statusfelt på klage/begrunnelse nå i 
APiet?  

Knut 
sjekker 

Innen 16. 
mars 

Hvis du forsøker å tilbakeføres sensur fra 
ett eksamenssystem og så er noe annet 
registrert som sensursystem, da skal man 
få et varsel i eksamenssystemet. Bør 
testes. 

Alle 
Innen 16. 
mars 

Campus: kan legges ut i APiet.  
Knut 
bestiller 

Innen 16. 
mars 

Antall studiepoeng på emnet: kan legges ut 
i APiet. 

Knut 
bestiller 

Innen 16. 
mars 

Hjelpemiddelkode og hjelpemiddel: UiO 
ønsker et nytt APi. Lovdata trenger 

UiO 
sender 

Innen 16. 
mars 
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informasjon om vurderingsenheten og 
studenten, men de trenger ikke alt dette 
andre (det blir for mye informasjon). For å 
begrense informasjonsomfanget mener 
UiO at det er mer hensiktsmessig å lage et 
APi som heter nødvendige data fra FS. UiB 
støtter dette. Også relevant ifm 
tredjepartsverktøy.  

dette inn 
som et 
ønske til 
KDTO 

 
 
Statuser 
Sak Status 

Mulighet til å skille hva som er sensursystem og 
hva som er eksamenssystem, slik at riktig 
sensursystem må være registrert for tilbakeføring 
av karakater. 

Egen Jira-sak er opprettet 
til WS-teamet 

Emnehierarki 

en litt større jobb å tenke 
igjennom hvordan dette 
skal fungere i 
eksamenssystemene. 

Organisasjonsstruktur og rolle 
en litt større jobb å tenke 
igjennom hvordan dette 
skal fungere. 

Person (inkl. aktiv-status): sensorer og 
administrative. 

 

Studentnavn finnes allerede i APiet 

Gruppetilhørighet jobb på gang 

Karakterregel finnes nå i APiet 

Sensursystem/eksamenssystem tas med i API’et 
slik at institusjonen ikke behøver å opprette en 
fulle eksamen, dersom systemet kun skal benyttes 
som sensursystem: Kan med fordel legges ut i 
API’et nå.  

Venter på WS-teamet. 

År og termin Kan strykes (er ok) 

Info om tilrettelegging Utsettes til senere 

Læringsmål utsettes til senere 
 
 
Skriving FRA eksamenssystem til FS 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Tittel på masteroppgaver og phd (til 
vitnemål): Armaz og integrasjonsteamet 
ved KDTO må bli enige om hvordan dette 
skal fungere/lage en tjeneste slik at FS kan 
ta imot tittel. (T.O: Det er i dag mulig i FS å 
skru av slik at studenten ikke får mulighet til 
å registrere tittel på oppgave ved 
innlevering i Studentweb). En utfordring her 

Knut 

Avklaring 
for mulig 
løsning 
innen 1.mai 
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er at FS ennå ikke har fått på plass UTF-8, 
som gir mulighet for å registrere spesialtegn 
i oppgavetittel. 
 

Individuell innleveringsfrist: Armaz og 
integrasjonsteamet ved KDTO må bli enige 
om hvordan dette skal fungere/lage en 
tjeneste slik at FS kan ta imot data på en 
kandidat på ett emne, på en vurdering til 
feltet «Individuell innleveringsfrist» (fra et 
annet system enn eksamenssystem).  

Øyvind/Jo
hanne 
beskriver 
hvordan 
dette er 
tenkt 
skissert. 
 

Innen 16. 
mars 
 
Innen 16. 
mars 
 
 
 

 
 
Statuser 
Sak Status 

Gruppetilhørighet 
 

Bestilt 
fra 
leverand
ørene. 
Felter er 
på plass 
i FS 

Industrisamarbeid i gruppeoppgaver 
 

Utsettes 
til senere 

 
 
 
 

3. Status arbeidsgrupper 
a. Stedhierarki og roller (UiO, UiB, UiT) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Jirasak nr 21. 
UiO skriver ned forslag til løsning. UiT ser 
om det må gjøres justeringer ifm campus-
behov.  
 

Johanne 
og Karin 

Noen dager 
før møtet 
16. mars 
(sendes ut 
til gruppa i 
forkant av 
møtet). 

b. Emnepakke/mappe (UiB, UiO, NTNU, UiT)  

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Jirasak nr 22. 
Gruppen må skissere alle de ulike 
variantene av vurderingskombinasjoner og 
vurderingsordninger. 
Målet er at sensursystemene skal få 
informasjon om at deler i en 
mappeeksamen hører sammen. 
Trestrukturen 

Arbeids-
gruppen 
 
 
 
 
 
 

Noen dager 
før møtet 
16. mars 
(sendes ut 
til gruppa i 
forkant av 
møtet). 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-21
https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-22
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(vurderingskombinasjonstreet), samt 
tidkoden på vurderingsenheten må over til 
sensursystemet.  Gruppen lager en form for 
kravspekk. 
-Johanne undersøker om det er behov for 
et nytt APi. 

 
Johanne 

 
 
 
 

c. Innlevering av studentoppgaver (NTNU, UiA, HiMolde, HVL) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Jirasak nr 18 
Se statusoppdatering fra KDTO lenger 
oppe i referatet under «Skriving FRA 
eksamenssystem til FS» 

Gruppen 
jobber 
videre 

Noen dager 
før møtet 
16. mars 
(sendes ut 
til gruppa i 
forkant av 
møtet). 

 
d. Gruppeeksamen (UiA, OsloMet, NTNU) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Jirasak 17 
 
Tidspunkt for når det er mest 
hensiktsmessig å kommisjonsfordele 
gruppene ble drøftet. Konklusjonen er at 
det må være rom for å gjøre endringer 
underveis/omfordele.  
Knut undersøker med utviklerne hos KDTO 
hvor mye jobb det er å få over GruppeID til 
eksamenssystem hver gang det skjer en 
endring.  

Knut 

Noen dager 
før møtet 
16. mars 
(sendes ut 
til gruppa i 
forkant av 
møtet). 

Sensor (som gir begrunnelse) må kunne 
angi om begrunnelse skal gis til alle 
studenter i gruppen, eller til kun en student.  

Arbeidsgr
uppen 
melder inn 
ønsket til 
UNINETT
-delen av 
KDTO 

16. mars 

Hvordan blir det med klagefrist som løper 
for alle? Det er for tidlig å konkludere før ny 
UH-lov er på plass (kommer trolig 1. juli 
2018). 

- - 

Klage på gruppeeksamen må utsettes til ny 
UH-lov er på plass. 

- - 

 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-18
https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-17
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e. Tredjepartsystemer og andre hjelpemidler i 
eksamenssystemene (UiB, UiT, UiO, HiMolde) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Jirasak nr 20 
Dette er et langt lerret å bleke. Mulig dette 
ikke berører FS-ekspertgruppe, men heller 
bør drøftes med leverandørene av 
eksamenssystemene. 

- - 

 
f. Prosesser for å opprette kommisjoner og sensorer  

(HVL, UiT, UiA, HiOA) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Jirasak nr 23 
Arbeidsgruppen synes det er tungvint å 
opprette kommisjoner i FS. 
Funksjonaliteten i Wiseflow /Inspera er 
bedre. Kommisjonsfordeling i 
eksamenssystemet. Det er ønskelig at 
infoen overføres til FS. Det må gjennomgås 
hvordan dette skal fungere. 

Arbeidsgr
uppen  

- 

 
 
 

4. Hvilke rapporter det er behov for å endre/ev. nye rapporter (inkl. 
mulighet til å ta ut rapporter både på eksamenssystem og på 
sensursystem)? 

 
Institusjonene må gjennomgå de rapporter og rutiner som ligger i FS, og se hvilke 
som har behov for endringer, samt om det er behov for anre rappoter og rutinert 
enn dem som ligger der pr. i dag. 
 
 

5. Eventuelt 
 

Vi setter opp et statusmøte på nett 16. mars kl. 12.00-13.30. Knut sender 
innkalling. 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-20
https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-23


<sideskift> 



Kunnskapsdepartementets 
tjenesteorgan 

   

Vår dato  Vår referanse 

(16.03.2018)  FS-18-026 

Deres dato  Deres referanse 
    

 

 
Postadresse: Abels gate 5A, 7030 TRONDHEIM Telefon: +47 73 55 79 00  Org. nr: 919 477 822 

Besøksadresse: Abels gate 5, Trondheim (hovedkontor)/Fridtjof Nansens vei 19, Oslo (avdelingskontor) 

Referat 
 

 Nettmøte i ekspertgruppe for Digital vurdering 16.03.2018 
  

Tilstede: 

 

 

 

 
 
Forfall: 

 

 
Gunhild Raunsgard, HVL 
Kristine Kvamme, OsloMet 
Øyvind Hauge, NTNU 
Magnus Svendsen Nerheim, UIB 
Marita Kristiansen, NHH 
Christine Johnsen, KDTO (observatør) 
Marte Holhjem, KDTO (referent) 
Knut Løvold, KDTO 
 
Karin Beate Brennholm, UiT 
Johanne Randøl Smestad, UIO 
Steinar Melsæter, HiMolde 
Linda Greftegreff Bø, UiA 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Sist oppdatert: 16.03.2018    

 

Tid: Tirsdag 16. mars 2018, kl 12:00 – 13:00 

Møtested: Nett 
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 Dagsorden 

 

1. Godkjenning av referat fra møtet 13.02.2018 
Referatet ble godkjent med merknader sendt inn på e-post  
 

2. Gjennomgang av aksjonspunkter 
 
Klage og arkiv 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Status 

Lage forslag til løsning for institusjoner som 
ikke benytter P360. 

Øyvind, 
Magnus 
og 
Johanne, 
Karin 

Egen e-
post med 
forslag ble 
oversendt 
KDTO 13. 
mars. 
 
Kort fortalt: 
det lagres 
et 
dokument 
på disk, 
krypteres, 
plasseres 
så i arkiv 
med 
metainfo. 

Vi må sjekke at dokumentene som 
genereres og sendes til arkiv inneholder det 
de bør. 

Knut 

Siste 
versjon ble 
sendt til 
ekspertgrup
pens 
medlemme
r 16.03. 
 
BOTT-
institusjone
ne har satt 
opp en liste 
over de 
punktene 
de mener 
burde være 
med. Knut 
se på dette.   

Integrasjonen til P360 må på plass. Knut 

Utviklerne 
tror de vil 
ha dette på 
plass ila 



FS-18-026  Side 3 

Referat fra møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 16. mars 2018 

april 

Melde inn behovet for en rapport over 
innkomne klager. 

Knut 

Knut har 
opprettet 
en sak til 
utviklerne 
på dette. 
(At allerede 
eksisterend
e rapport 
utvides til 
også å 
håndtere 
klage) 

Trinn for trinn beskrivelse av idealflyten fra 
A til Å slik vi ser det for oss. 

Knut 
Ikke fått 
begynt på 

E-postfeltet for begrunnelsesvarsel (altså 
ikke e-postene som er lagt inn på 
sensorene) kan som en midlertidig løsning 
benyttes til å varsle når det kommer inn en 
klage.  
På sikt ønsker ekspertgruppen et separat 
felt til klage (på samme måte som 
begrunnelse).  
Varslene bør sendes ut samlet en gang i 
døgnet (pr e-postadresse).  

Knut 
bestiller i 
FS 

Er lagt inn 
som 
bestilling 
hos 
utviklerne 

Kolonnebeskrivelsene i FS for sensurvarsel 
bør oppdateres (de som vises ved å trykke 
på F2 i FS-klienten) 

Marte  
Vil bli gjort 
før neste 
møte 

Dersom det er kun én klagekommisjon i FS 
kan klagen gå direkte inn i denne 
kommisjonen med e-post til sensorene  

Knut 
bestiller 

Er lagt inn 
som 
bestilling 
hos 
utviklerne 

 
 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Lage en oversikt over sensurvarsel 
(logikken) (3 utsendinger: ny forespørsel 
om begrunnelse kommet inn, påminnelse 
ved ubehandlede saker ved fristens utløp). 
Mulig til selv å avgjøre om man ønsker å 
benytte begge? 

Knut 
Innen neste 
møte 

 
 
 
Begrunnelse 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Status 

Alle må teste den nye funksjonaliteten for Alle Ingen av de 
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varsel til sensor/administrasjon ved 
innkomne begrunnelser. Dette kan testes i 
FS demo. 

deltakende 
medlemme
ne har 
testet dette 

Sjekke at informasjonen som sendes ut er 
tilstrekkelig.  
Knut sender ut tekstmalen til 
ekspertgruppa.  
(Bestillingen på PDF og lenke fra 
eksamenssystemene er sendt som 
bestilling til eksamenssystemene. Vi håper 
å få felt for å legge inn url i FS i mars-
versjonen av FS).   

Alle 
 
 
Knut 
 
 
 

Siste 
versjon ble 
sendt til 
ekspertgrup
pens 
medlemme
r 16.03. 
 
BOTT-
institusjone
ne har satt 
opp en liste 
over de 
punktene 
de mener 
burde være 
med. Knut 
se på dette.  

Meldingen som sendes ut må oppdateres 
med informasjon om hvilket sensursystem 
begrunnelsen skal registreres/føres i. 

Knut 
bestiller 

Er på plass  

I Fagpersonweb vises det hvor man skal gi 
begrunnelse. Det er behov for funksjonalitet 
for å skru dette av i Fagpersonweb frem til 
institusjonen velger å ta i bruk funksjonen. 

Knut 
bestiller 

Er på plass 
som en 
egenskap i 
Fagperson
web. 
Insitusjone
ne må selv 
skru dette 
av om 
ønskelig. 

 
 
Ønsker om tillegg i data fra FS TIL eksamenssystemene 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Frist 

Individuelle innleveringsfrister (uansett 
vurderingsform): Hvis det finnes en 
individuell innleveringsfrist kan denne med 
fordel legges ut i APiet nå (Den siste 
datoen av «dato frist innlevering» og «dato 
utsatt frist innlevering»). Det er også 
ønskelig å få med individuell sensurfrist og 
individuelt uttak (haster ikke like mye)  

Knut 
bestiller 

Det er på 
plass i test 
at fristene 
skal sendes 
med i APiet 

Info om pågående/avsluttende prosesser. 
Er statusfelt på klage/begrunnelse nå i 
APiet?  

Knut 
sjekker 

Dette ligger 
i APiet, 
men det er 
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ikke synlig. 
APiet gjør 
en test på 
om sak er 
ferdigbehan
dlet ( 
klage/begru
nnelses.bild
et)  

Hvis du forsøker å tilbakeføres sensur fra 
ett eksamenssystem og så er noe annet 
registrert som sensursystem, da skal man 
få et varsel i eksamenssystemet. Bør 
testes. 

Alle 

Er på plass 
 
Dersom det 
IKKE er 
registrert 
sensursyst
em får du 
en 
feilmelding 

Campus: kan legges ut i APiet.  
Knut 
bestiller 

Er på plass 
i test (både 
eksamen 
og på 
meldinga) 

Antall studiepoeng på emnet: kan legges ut 
i APiet. 

Knut 
bestiller 

Er på plass 

Hjelpemiddelkode og hjelpemiddel: UiO 
ønsker et nytt APi. Lovdata trenger 
informasjon om vurderingsenheten og 
studenten, men de trenger ikke alt dette 
andre (det blir for mye informasjon). For å 
begrense informasjonsomfanget mener 
UiO at det er mer hensiktsmessig å lage et 
APi som heter nødvendige data fra FS. UiB 
støtter dette. Også relevant ifm 
tredjepartsverktøy.  

UiO 
sender 
dette inn 
som et 
ønske til 
KDTO 

Dette er 
utarbeidet. 
Hvis det 
ikke 
allerede er 
sendt 
KDTO vil 
det bli det 
før neste 
møte. 

 
 
Statuser 
Sak Status 

Mulighet til å skille hva som er sensursystem og 
hva som er eksamenssystem, slik at riktig 
sensursystem må være registrert for tilbakeføring 
av karakater. 

Er på plass 

Emnehierarki 

Det er en litt større jobb å 
tenke igjennom hvordan 
dette skal fungere i 
eksamenssystemene. 

Organisasjonsstruktur og rolle 
Det er en litt større jobb å 
tenke igjennom hvordan 
dette skal fungere. 
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Person (inkl. aktiv-status): sensorer og 
administrative. 

 

Studentnavn Finnes allerede i APiet 

Gruppetilhørighet 

Felt i FS er på plass og 
utviklerne samt Armaz 
jobber med å få dette på 
plass ift at 
eksamenssystemene 
skal kunne ta dette i mot. 
Inspera er i gang med å 
jobbe med dette. Usikkert 
hva som er status hos 
Wiseflow. 

Karakterregel Finnes allerede i APiet 

Sensursystem/eksamenssystem tas med i API’et 
slik at institusjonen ikke behøver å opprette en full 
eksamen, dersom systemet kun skal benyttes som 
sensursystem: Kan med fordel legges ut i API’et 
nå.  

Skal være på plass i 
uttrekket, men usikkert 
om det er med i 
mellomvaren og om 
leverandørene er 
informert. Knut sjekker. 

År og termin Kan strykes (er ok) 

Info om tilrettelegging Utsettes til senere 

Læringsmål Utsettes til senere 
 
 
Skriving FRA eksamenssystem til FS 

Aksjon 
Ansvarli
g/utføre
r 

Frist 

Tittel på masteroppgaver og phd (til 
vitnemål): Armaz og integrasjonsteamet 
ved KDTO må bli enige om hvordan dette 
skal fungere/lage en tjeneste slik at FS kan 
ta imot tittel. (T.O: Det er i dag mulig i FS å 
skru av slik at studenten ikke får mulighet til 
å registrere tittel på oppgave ved 
innlevering i Studentweb). En utfordring her 
er at FS ennå ikke har fått på plass UTF-8, 
som gir mulighet for å registrere spesialtegn 
i oppgavetittel. 
 

Knut 

I akkurat 
dette feltet er 
UTF8 på 
plass, da 
trenger vi 
ikke vente på 
det. 
 
Armaz 
jobber med å 
få dette på 
plass. 

Individuell innleveringsfrist: Armaz og 
integrasjonsteamet ved KDTO må bli enige 
om hvordan dette skal fungere/lage en 
tjeneste slik at FS kan ta imot data på en 
kandidat på ett emne, på en vurdering til 
feltet «Individuell innleveringsfrist» (fra et 
annet system enn eksamenssystem).  

Øyvind/J
ohanne 
beskriver 
hvordan 
dette er 
tenkt 
skissert. 
 

Innen 16. 
mars 
 
Innen 16. 
mars 
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Statuser 
Sak Status 

Gruppetilhørighet 
 

Bestilt fra 
leverandørene. 
Felter er på plass i 
FS. 
 
Vi har sendt 
informasjon til 
eksamenssystemen
e på hvordan de 
skal håndtere dette.  

Industrisamarbeid i gruppeoppgaver 
 

Utsettes til senere 

 
 

Status arbeidsgrupper 
a. Stedhierarki og roller (UiO, UiB, UiT) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Status 

Jirasak nr 21. 
UiO skriver ned forslag til løsning. UiT ser 
om det må gjøres justeringer ifm campus-
behov.  
 

Johanne 
og Karin 

Ikke klart 

 
b. Emnepakke/mappe (UiB, UiO, NTNU, UiT)  

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Status 

Jirasak nr 22. 
Gruppen må skissere alle de ulike 
variantene av vurderingskombinasjoner og 
vurderingsordninger. 
Målet er at sensursystemene skal få 
informasjon om at deler i en 
mappeeksamen hører sammen. 
Trestrukturen 
(vurderingskombinasjonstreet), samt 
tidkoden på vurderingsenheten må over til 
sensursystemet.  Gruppen lager en form for 
kravspekk. 
-Johanne undersøker om det er behov for 
et nytt APi. 

Arbeids-
gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
Johanne 

Arbeidsgru
ppen har 
ikke klart å 
bli helt 
enige. De 
vil 
presentere 
noe på 
neste møte.  

 
 
 
 

c. Innlevering av studentoppgaver (NTNU, UiA, HiMolde, HVL) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Status 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-21
https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-22
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Jirasak nr 18 
Se statusoppdatering fra KDTO lenger 
oppe i referatet under «Skriving FRA 
eksamenssystem til FS» 

Arbeids-
gruppen  

Gruppen 
jobber 
videre 
(samt at det 
ventes på 
eksamens-
systemene)
.  
 
Det er flott 
at 
innlevering
sdato og 
tittel er på 
plass i 
APiet. 

 
d. Gruppeeksamen (UiA, OsloMet, NTNU) 

Aksjon 
Ansvarli
g/utføre
r 

Status 

Jirasak 17 
 
Tidspunkt for når det er mest 
hensiktsmessig å kommisjonsfordele 
gruppene ble drøftet. Konklusjonen er at 
det må være rom for å gjøre endringer 
underveis/omfordele.  
Knut undersøker med utviklerne hos KDTO 
hvor mye jobb det er å få over GruppeID til 
eksamenssystem hver gang det skjer en 
endring.  

Knut 

Dette er ikke 
noe problem 
for FS at 
dette endres 
ofte. 
Utfordringen 
vil være for 
leverandøre 
å gi beskjed 
om at det er 
kommet ny 
ID. Inspera 
jobber med 
en webhuk 
for å gi 
beskjed til 
integrasjons
bussen at 
det er 
kommet en 
endring (slik 
at vi kan 
hente det 
over).  

Sensor (som gir begrunnelse) må kunne 
angi om begrunnelse skal gis til alle 
studenter i gruppen, eller til kun en student.  

Arbeidsg
ruppen 
melder 
inn 
ønsket til 
UNINET

Avventes til 
ny UH-lov er 
på plass 
(kommer 
trolig 1. juli 
2018). 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-18
https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-17
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T-delen 
av 
KDTO 

Hvordan blir det med klagefrist som løper 
for alle? Det er for tidlig å konkludere før ny 
UH-lov er på plass (kommer trolig 1. juli 
2018). 

- - 

Klage på gruppeeksamen må utsettes til ny 
UH-lov er på plass. 

- - 

Vil endring av gruppeID kunne føre til 
automatisk oppdatering av 
kommisjonsfordeling? (spørsmål fra NTNU) 

Knuyt 
undersø
ker 

 

 
 

e. Tredjepartsystemer og andre hjelpemidler i 
eksamenssystemene (UiB, UiT, UiO, HiMolde) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Status 

Jirasak nr 20 
Dette er et langt lerret å bleke. Mulig dette 
ikke berører FS-ekspertgruppe, men heller 
bør drøftes med leverandørene av 
eksamenssystemene. 

- 
Mer info 
kommer på 
neste møte. 

 
f. Prosesser for å opprette kommisjoner og sensorer  

(HVL, UiT, UiA, HiOA) 

Aksjon 
Ansvarlig
/utfører 

Status 

Jirasak nr 23 
Arbeidsgruppen synes det er tungvint å 
opprette kommisjoner i FS. 
Funksjonaliteten i Wiseflow /Inspera er 
bedre. Kommisjonsfordeling i 
eksamenssystemet. Det er ønskelig at 
infoen overføres til FS. Det må gjennomgås 
hvordan dette skal fungere. 

Arbeids-
gruppen  

- 

 
 

Hvilke rapporter det er behov for å endre/ev. nye rapporter (inkl. 
mulighet til å ta ut rapporter både på eksamenssystem og på 
sensursystem)? 

 
FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter (saker som ikke er 
protokollført): NTNU har et ønske om endring i denne (helst før 
eksamensperioden starter). 
 
Komplett liste fra NTNU vil være klar til neste møte.  
 
 3. Eventuelt 
Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-20
https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-23
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Referat 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
 

2. Status for Tableau  
  

a. Gruppen for begrepsavklaring 
 

NSD og KDTO informerte om arbeidet i gruppen. Arbeidet i KDs gruppe for 
begrepsavklaring vil bli drøftet nærmere i STAR når saken er moden for det.  
 

b. Kort status runde fra institusjonene 

 
Det ble tatt en kort runde med status for STAR/Tableau ved institusjonen.  

 
c. Nytt medlem i ekspertgruppen for STAR 
 

Det ble informert om at Karen Skadsheim Sikkeland, UiO erstatter  
Anne-Lise Lande, UiO i STAR gruppen. 

 
d. Laste tid på server 

 

Det har vært noen problemer knyttet til Desktop. Det er ikke vært noen spesielle 
hendelser på server. KDTO føler opp på normal måte.  

 
e. Informasjon til Desktopbrukere 

 
KDTO skal utarbeide informasjon til Desktopbrukere 

 
3. Status for Studiebarometerdata 

 
KDTO har innhentet tillatelse fra FS institusjonene om at NOKUT kan oversende 

Studiebarometerdata til KDTO for innleggelse i STAR. Institusjonene har kun tilgang til data 
fra egen institusjon. Men det kan lages avtaler mellom institusjonene hvis det er av 
interesse og se aggregerte data på tvers av institusjonene. KDTO jobber med datakilden og 
vil snarlig legge ut en test datakilde. Vi kommer tilbake til rapportspesifikasjon når kilden 

er på plass.  
 

4. UTV1 Utveksling 

 
UiO presenterte rapporten UTV1 Utveksling.  
 
Vedtak: Rapporten UTV1 Utveksling gjøres til offisielle STAR-rapporter med 
de endringer som framkommer på møtet. 

 
5. Ny PHD datakilde 

 
Det er laget en ny PHD datakilde som skal erstatte den gamle phd datakilden GSPF. 
Det er særlig UiO som har kommet med innspill ved utarbeidelse av den nye PHD 
kilden. Da flere institusjoner har begynt å se på rapporter knyttet til phd studie tok vi 
en gjennomgang av den nye datakilden. I neste STAR møte tar vi sikte på og se på 

enkelte av rapportene som er utarbeidet ved institusjonene.  

 
6. Rapport behov på FS-siten 

 
Gruppen hadde en diskusjon knyttet til rapportbehov på FS-siten. Det ble blant annet 
spilt inn et ønske om en rapport knyttet til sensurfrist.   

 



7. Rapporter fra DBH-tabellene 
 

Det er meldt inn et ønske om å kunne lage rapporter basert på datakildene fra DBH-
datakildene i FS. En ønsker å kunne drive analyse på disse tabellene i etterkant av 
rapportering. Så det meldes ikke om behov for live data. Disse datakildene finnes alt 

blant STAR-datakildene. KDTO vil se nærmere på rapporter knyttet til disse 
datakildene.  

 
8. Deling av data på tvers av institusjonene (Diskusjonssak)  

 
Prinsippet med all data i STAR sammenheng er at institusjonene kun ser egen data. 
Ceres har fått en rekke innspill hvor institusjoner ønsker å kunne sammenligne seg 

med andre på et aggregert nivå. Gruppen var noe delt i hvor ønskelig det var å kunne 
sammenligne seg med andre institusjoner på et aggregert nivå i STAR. Vi vil se 

nærmere på dette når vi har konkrete innspill på områder det er av interesse.  
 

9. Studieprogramleder rapporten II 
 

Saken ble utsatt til neste møte da vi håper å ha et konkret forslag til ny versjon av 
rapporten.  

 
10. Forslag om justeringer i datakilden GST 

 
Gruppen hadde ingen innvendinger mot det endringene KDTO foreslo.  

 

11. Eventuelt  
  

- Datakilde for opptak. Det ble tatt en kort diskusjon om vi burde splitte 

opptaksdatakilden i en for NOM og en for lokal opptak. Det ble enighet om at vi 
beholder alle opptaksdata samlet i en datakilde for øyeblikket.  

- Bruk av Studiedata sammen med andre datasett. Flere av institusjonene meldte 
inn ønske om å kunne se studiedata sammen med andre type data som 

personaldata, forskningsdata fra Cristin og økonomidata.  
- Mobilitetsrapport på tvers av institusjoner: NSD viste fram en rapport over 

mobilitet mellom institusjoner.    
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 Dagsorden 
 

1. Velkommen med presentasjonsrunde 
2. Kort om Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og avd. Oslo 
3. Ekspertgruppens mandat 
4. Presentasjon av Erasmus Without Paper (EWP) 2.0 
5. Kort runde på hvordan internasjonaliseringsarbeidet er organisert ved 

institusjonene representert i ekspertgruppa 
6. Dagens utfordringer 

7. Kort statusoppdatering på EMREX 
8. Fastsette dato og sted for neste møte 
9. Eventuelt 
 

Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling, og ingen nye saker til Eventuelt.  
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1.  Velkommen og presentasjonsrunde 

  

Samtlige av gruppens medlemmer presenterte seg for hverandre. Gruppen består av personer 
som både jobber med internasjonalisering og med FS.  

 
2.  Kort om Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og avd. Oslo 

 
Leder for ekspertgruppen fortalte om KDTO sin organisering og roller. Se vedlegg 1.   

 
3.  Ekspertgruppens mandat 

 
Ekspertgruppens mandat er som følger: 
 

Ekspertgruppen skal jobbe for å digitalisere prosesser knyttet til studentutveksling og å 
jobbe for å etablere felles rutiner ved institusjonene knyttet til studentutveksling. 

 
4.  Presentasjon av Erasmus Without Papers 2.0 

 
Se vedlegg 2.   

 
5.  Kort runde om hvordan internasjonaliseringsarbeidet er 

organisert ved institusjonene representert i ekspertgruppen 

 
Hver av representantene ble bedt om å kort gjøre rede for hvordan arbeidet med 
studentutveksling er organisert ved egen institusjon. Representantene ble også bedt om å si 

noe om hvilke områder de anser som utfordrende i dette arbeidet, og hva de ønsker at skal bli 

forbedret/utviklet/løst gjennom arbeidet som nå skal igangsettes.  

 
Høgskolen i Volda:  
 

 Sentralisert: sentralt kontor med 3 ansatte.  

 Fire avdelinger med en 20% stilling på hver av disse 

 Avtaler: fagperson ønsker seg en avtale, Arne leder prosessen med avtaleinngåing. 

 100-120 avtaler. Flere avtaler enn antall utvekslingsstudenter. Ikke balanse i avtaler. Noen 

er nesten bare brukt for enten inn- eller utreise.  

 Avtalen presenteres på nettsider. Avtalene ligger også i FS 

 Bruker ikke Nominasjonsweb. Skal snart at i bruk nominations for innreisende. 

 Utveksling-ut:  

o infomøte for alle studieprogrammer 

o studenter får veiledning av avdelingskontakt eller internasjonalt kontor 

o papirskjema for søknad om utveksling. De ønsker personlig oppmøte på kontoret for 

de som skal søke utveksling. Internasjonalt kontor ønsker personlig kontakt for å 

kunne vurdere om avtalene er egnet for den enkelte studenten.  

o Ca 50 studenter ut på høst, ca 40 studenter ut på vår.  

o Like vedtak og formelle konklusjoner. Det er mer dialog og direkte kontakt med 

studentene. Anser ikke prosessene som formelle saksbehandlingsprosesser.  

o Godkjenning av fag, forhåndsgodkjenning, endelige godkjenning, learning 

agreements: masse mas og rot.  

o Stipendutbetaling fra MT+.  

o Forhåndsgodkjenning: Registrerer 30 sp lenge før de vet hva studentene faktisk skal 

ta. Dette er derfor en skinnprosess, for å sikre at studenten får lån fra Lånekassen. 

o Veldig lite kontakt med studentene under oppholdet 

o Studentene leverer rapport etter utvekslingsoppholdet.  

o Endelig godkjenning: mange klikk i FS. Burde være lettere.  

o  

 Innreisende studenter er lettere å håndtere: De håndteres helt av internasjonalt kontor.  

o LA og erasmus-skjema er stress, men ikke så mye FS-utfordringer.  
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o 80 inn på høst, 70 inn på vår.  

o Snr-nr: fortsatt en del venting for å få tildelt nummer, men det har blitt bedre nå 

enn tidligere.  

 Ønske: 

o  smidigere prosess rundt Learning agreement.  

o Forbedre behandlingen av godkjenningssaker: mange klikk fram og tilbake.  

 Det finnes ingen systemer hvor du får oversikt over alt, som samler info om de enkelte 

mobilitetene: FS, MT+, OLS. De har derfor excel-ark hvor de holder oversikt over alt som er 

gjort med en student. Kanskje dette kunne vært lagt inn i FS, slik at det kan hakes av for 

alt som er gjort?  

Norges musikkhøgskole: 

  
 Sentralisert: de gjør alt fra A til Å.  

 De prøver å få faglærere til å inspirere studentene til å reise ut.  

 Studenten spør internasjonalt kontor om hvor de skal dra. De gir generell info om land og 

institusjoner, mens fagpersonene anbefaler konkrete avtaler 

 Studenten søker med opptaksprøver, som vurderes av jurier i utlandet. Studentene søker 

om mellom 3 og 6 avtaler. 40 studenter søker utveksling i semesteret.  

 Lite digitalisert søknadsprosess:  

o Dream apply (estisk) har laget systemet Easy: felles søknadssystem i Europa.  

o Institusjoner bestemmer selv om de er med i felles system, eller om de har egne 

rutiner.  

 FS brukes først når studentene har fått opptak til et lærested i utlandet. Da registreres de 

som skal ut.  

 Forhåndsgodkjenning: utfordrende. Vanskelig å få studentene til å velge fag før utreise. 

Registrerer 30/60 sp i FS og rapporterer til Lånekassen. Konkrete emner kommer på plass 

før senere.  

 Endelig godkjenning: studentene kommer gjerne hjem med andre emner enn de som er 

forhåndsgodkjent.  

 Utvekslingsavtaler: ca. 100 Erasmus-avtaler. I FS registreres kun avtalene som er i bruk for 

studentutveksling.  

 Øverst på ønskelista: integrasjon mellom FS og Easy. 

 Universitetet i Oslo:  

 Avtaler på tre nivå: institutt, fakultet og sentralt. Avtaleeier følger opp prosessen for den 

enkelte studenten.  

o Det legges en del føringer for hvordan utvekslingsstudenter kan håndteres allerede i 

utvekslingsavtalene. Det avtalefestes krav som kan virke forenklende eller 

kompliserende.  

 Studentene søker gjennom Søknadsweb til et opptak gjennom fakultetet. 9 opptak, ett per 

fakultet og ett for sentralt.  

o 1100 søknadsalternativ, 900 avtaler. 

o Kryssjekker søknader fra sentralt og fakultet, slik at studenten får kun ett tilbud. 

Studenten skriver prioritering i merknadsfeltet. 

 Mye manuelt med Erasmus+. 

 Bruker FS til det meste; Søknadsweb, opptak, rutine for opprette utvekslingsperson og 

forekomst av forhåndsgodkjenningssak.  

 Det som kan gjøre det lettere:  

o Få en oversikt over hva som er godkjent tidligere: informasjonen i GAUS er ikke 

tilstrekkelig til å være nyttig.  

o Varsel på utgåtte avtaler ved kopiering av opptak: UiB har ordninger for å sjekke 

dette før nytt opptak åpner.  

 Stipend: utfordrende med samarbeid mellom studieadministrasjon og økonomiavdelinger.  
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Høgskolen i Sørøst-Norge:  

 
 Preget av fusjoner. 

 Avtaler:  

o arbeid med å rydde i avtaleporteføljen etter fusjoner 

o Nesten 500 avtaler 

o Vurderer å stenge ned alle avtaler og starte på nytt. Evt. ved ny Erasmus 

programperiode.  

o Bruker ikke åpne avtaler: avtalene må derfor vedlikeholde avtalene mtp hvilke 

studenter som kan benytte hvilke avtaler.  

 Internasjonalt kontor har lav FS-kompetanse, så de trenger mye støtte. 

 Nomination for innreisende studenter 

 Testet Søknadsweb for utreisende studenter i høst, men kanskje ikke kapasitet til å følge 

dette opp framover.  

 Ønsker:  

o Nytt standardbrev i brevmodulen for innreisende. Tilbudsbrev (letter of admission). 

Ny brevtype med flettefelt fra utvekslingsavtaler (avtalepartner, avtaletype, noe 

annet).   

o Learning agreement: her må noe gjøres.  

Universitetet i Bergen:  

 
 Blandet organisering: litt sentralt og litt lokalt.  

 Avtalene er enten på institutt, fakultet eller sentralt. Avtaleeier har i utgangspunktet 

ansvaret.  

 Ønsker: 

o Automatisert søknadsbehandling ved utveksling-ut.  

Universitetet i Tromsø:  
 Deler av arbeidet er sentralisert:  

o Innreisende studenter: 

 Utreisende studenter administreres lokalt på fakultet.  

 Internasjonaliseringsfeltet skal omorganiseres: de skal gå en ny leder som skal koordinere 

arbeidet på tvers av enheter.  

 Utveksling-ut: 

o For få studenter som vil ut.  

o Studentene burde forholde seg til Studentweb, ikke Søknadsweb. De bør kunne 

velge utveksling og få opp relevante avtaler i utdanningsplanen.  

o Vil gjøre det synligere for studentene fra dag 1 at de skal på utveksling.  

 Utfordringer:  

o For få studenter som vil reise ut.  

o Øverste ledelse ønsker at forskning og utdanning skal støtte oppunder hverandre. 

Felles avtaler for begge deler, men dette har til nå vært vanskelig å få til. UiT skal 

satse på bedre kobling mellom forskning og utdanning.  

 
 

6.  Prosesskartlegging 

 
Medlemmene i ekspertgruppen fikk i oppgave å skrive ned oppgaver som inngår i arbeidet med 
studentutveksling, og feste disse på en tidslinje på en tavle. Resultatet finnes i vedlegg 3. 

 
Ekspertgruppemedlemmene skal videre arbeide med prosesskartleggingen fram mot neste 
møte, og denne kartleggingen skal brukes som utgangspunkt for et videre arbeid med å komme 
fram til et forent prosesskart som danner grunnlaget for det videre arbeidet med 

implementeringen av Erasmus Without Paper og andre utviklingsoppgaver som gruppen skal 
delta i.  
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7.  Kort statusoppdatering om EMREX 

 
Se vedlegg 4. 

  
8.  Kort presentasjon av ROMS og Tableau   

 
Det ble ikke tid til dette. Saken settes opp igjen på neste møte. 

 
9.  Fastsette dato for neste møte 

 

 Nytt møte i månedsskiftet mai/juni 

 Statusmøter digitalt mellom fysiske møter 

 Ser det litt an framover, og kommer tilbake til konkret dato  

 

 Vedlegg 

 
Vedlegg 1: Kort om Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og avd. Oslo, samt informasjon om 
det å være i en ekspertgruppe 
Vedlegg 2: Presentasjon av Erasmus Without Papers 2.0 
Vedlegg 3: Kort statusoppdatering om EMREX 
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Ekspertgruppe for 
studentutveksling

Oslo, tirsdag 27. feb 2018

Agenda

1. Velkommen med presentasjonsrunde
2. Kort om Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og FS‐arbeidet
3. Ekspertgruppens mandat
4. Kort runde på hvordan internasjonaliseringsarbeidet er organisert ved 

institusjonene representert i ekspertgruppa
5. Dagens utfordringer
6. Kort statusoppdatering på EMREX
7. Presentasjon av Erasmus Without Paper (EWP) 2.0
8. Kort presentasjon av ROMS og Tableau
9. Fastsette dato og sted for neste møte
10.Eventuelt
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Presentasjons‐
runde

Marte Holhjem KDTO

Geir M. Vangen KDTO

Christina K. Elmar KDTO

Lise Bakke Brøndbo OsloMet

Arne Humberset HiVolda

Sissel Dahle HSN

Miriam Rintelen NMH

Dale Licata NTNU

Kristin Torp Skogedal UiB

Kristine Stærfelt UiO

Monika Sommervik UiT

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
Pr 1. jan 2018

KDTO Direktør

Overført fra
CERES

Overført fra
BIBSYS

Overført fra
UNINETT

Felles
administrasjon
(mars 2018)
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Formål og
oppgaver

• Bidra til å realisere sektormålene for forskning
og høyere utdanning

• Iverksette og følge opp strategier og 
retningslinjer

• Nasjonal samordning på IKT‐området,
følge opp initiativer fra universitets‐ og 
høgskolesektoren 

• Koordinering og oppfølging av nasjonale 
utviklingsprosjekter og fellestjenester

• Utvikle og forvalte en felles IKT‐arkitektur

Om oss

• 200 ansatte

• 255 millioner kroner i omsetning

• Forvalter avtaler for 800 millioner kroner

• Hovedkontor i Trondheim, avdelingskontor i Oslo

• Betjener 250 virksomheter innen 
høyere utdanning, forskning og formidling

• Rundt 50 ulike systemer og tjenester
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Felles
studentsystem
‐Benyttes av 36 

institusjoner

Egne nettsider

http://www.fellesstud

entsystem.no/forvaltning/

ekspertgrupper/
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Ekspertgruppens
mandat

1. Digitalisere prosesser knyttet til 
studentutveksling  

2. jobbe for å etablere felles rutiner ved 
institusjonene knyttet til studentutveksling

1) “Digitalisere prosesser…” 

• Smidige metoder tar som utgangspunkt at 
• systemutvikling er uforutsigbart
• prioriteringen av funksjonelle krav vil kunne endre seg etter hvert som 
systemet tar form

• Smidige metoder avgrenser denne risikoen ved  
• å utvikle systemet stegvis 
• med hyppige leveranser
• styre etter verdi 
• fokusere på kontinuerlig læring

• Begrepet «smidig» favner flere metoder. Vi benytter «Scrum».



04.04.2018

6

Gunstige effekter ved smidig metodikk

• Lett å begynne produksjonen før alle deler er detaljert spesifisert

• Tidlige leveranser, og dermed nyttige tilbakemeldinger

• Tidlige oppstart av gevinstrealisering

• Sikrer involvering av prosjekteier/produkteier ved hver 
faseovergang

• Inneholder en god mekanisme for å håndtere detaljering og endring 
av krav underveis

2) “…etablere felles rutiner ved institusjonene…”
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Vi forventer at ekspertgruppens medlemmer

• Representerer hele sektoren 

• Bidrar aktivt

• Stiller godt forberedt

• Evner å tenke nytt

• Er konstruktiv og saklig

Hvordan er internasjonaliseringsarbeidet 
organisert hos dere?
• Hva gjøres? Få det opp på tavla

• Hvem gjør hva?
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Mini‐workshop: dagens utfordringer

EMREX

• Testperioden (februar 2016 – desember 2017) er over
• Overføringer til norske institusjoner: 194

• Overføringer fra norske institusjoner: 79

• Det jobbes med å få flere land til å koble seg opp. Flere universitet i 
Danmark, samt Nederland er snart klare.

http://www.fellesstudentsystem.no/aktuelt/2018/status‐emrex.html



04.04.2018

9

Erasmus Without Paper (EWP) 2.0
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Tableau

• Rapportverktøy

• Alle 

• Standardrapport om studentutveksling kommer snart

Neste møte
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Eventuelt
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erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

Geir Vangen

EkspertgruppeStudentutveksling27.2.2018

erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

EW P2.0
Prosjektetsålangt, status pridag, videreplaner
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erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

Hvaharskjeddsålangt?

• M obility project (RS3G) 2011

• EW P: O ppstod2013, førstepresentasjonerERACO N Poznan 2013

• EW P: Erasmus+ KA3 prosjekt2016-2017

erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

EW P1.0

• M ål: Definere og teste nettverk for digital informasjonsutveksling
• W P1: M anagement (UnivofGhent)

• W P2: Usecases and mobilityscenarios (Campus Europea)
• W P3: Data modellingand standards (FS)
• W P4: Network design (UnivW arsaw)

• W P5: M obilitydata connectors(UnivUmeå)
• W P6: Q ualityAssurance(UnivPorto)
• W P7: Dissemination(ESN)

• W P8: Exploitationand Sustainability(SGroup)
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erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

API’er

• Institusjon, organisasjon
• Emner

• Avtaleinngåelse
• Nominasjon
• LA

• Ankomst, avreise
• Karakterutskrift

• https://github.com/orgs/erasmus-without-paper

erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu
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erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

EW P2.0

• NyttErasmus+ KA3 prosjekt

• O ppstart1.1.2018, varighet2 år

• M ål: Produksjonssettenettverket

erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

EW P2.0

• W P1: M anagement (EUF)

• W P2: Technical development(UnivW arsaw)

• W P3: EW P Hub(UnivPorto)

• W P4: CompetenceCentre development(EUF)

• W P5: Scaling, Sustainabilityand O utreach(Ghent univ)

• W P6: Q A and evaluation(SGroup)

• Partners
• Gent, W arsaw, SGroup, Porto, Cnous, ESN, KDTO , SO P, Sigma, Q S Solution, 
M alaga, Umeå
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erasmuswithoutpaper.euerasmuswithoutpaper.eu

g.m.vangen@ceres.no

Geir Vangen

Linkedin: geirmv
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Inngå 
utvekslingsavtaler

Ajourhold av 
avtaler

Sette opp 
opptak i FS

Åpne og stenge 
søknadsweb

Behandle 
søknader

Student får 
svar på søknad 
om utveksling

Student svarer 
på tilbud om 
utveksling

Opprette 
utvekslingsperson i FS

Forhåndsgodkjenning, 
learning agreement

E+/N+: Stipend

Nominasjon av 
student til 
avtalepartner

Student søker 
opptak til 
avtalepartner

Åpne  og stenge 
Nominations

Behandle 
søknader

Student får svar på søknad. 
Opptaksbrev sendes.

Inngå 
utvekslingsavtaler

Ajourhold av 
avtaler

Sette opp 
opptak i FS

Student får 
studierett i FS

FØR UTVEKSLINGSOPPHOLD – UTREISENDE STUDENTER

FØR UTVEKSLINGSOPPHOLD – INNREISENDE STUDENTER

E+: Student 
registreres i 
Mobility toolVeiledning Veiledning

Veiledning

Veiledning

Veiledning

Veiledning



UNDER UTVEKSLINGSOPPHOLD – INNREISENDE STUDENTER

UNDER UTVEKSLINGSOPPHOLD – UTREISENDE STUDENTER

Veiledning

Forhåndsgodkjenning 
av nye emner.

Inngå learning
agreements

Bekreftelse på 
avreise

Veiledning

Mottak

Beredskap

Veiledning

Bekreftelse på 
ankomst

Sluttføre 
learning
agreements

Karakterutskrift 

Veiledning



Student søker om 
endelig godkjenning

ETTER UTVEKSLINGSOPPHOLD – UTREISENDE STUDENTER

ETTER UTVEKSLINGSOPPHOLD – INNREISENDE STUDENTER

E+: Student leverer 
bekreftelse på 
oppholdets varighet

Søknad om endelig 
godkjenning 
behandles og 
registreres

Student får utbetalt 
resten av stipend

Student leverer 
rapporter

E+: student tar 
språktest nr. 2.

DBH-rapportering

Sluttrapportering for 
E+ i Mobility tool

Veiledning
Veiledning

Veiledning
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ERASMUS+

EMREX Update
27.2.2018

30.11.2017

Mats Lindstedt

ERASMUS+

The solution
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ERASMUS+

Nettverket

ERASMUS+

The EMREX User Group

All partners continuing in the network

Management of network will be organised 
around an informal EMREX User Group 

Not-for-profit

Full-members from partners with NCPs

Associated members anybody interested 
in joining EMREX

Established January 2018
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ERASMUS+

Tasks of the EMREX User Group

Approves new NCPs to the network

Maintains the EMREX network including 

architecture and specifications

Supports the uptake of EMREX in new countries 

and with new services

Plans and supports dissemination activities 

around EMREX

Maintains the EMREX declaration to be signed by 

all members

Contribute to relevant standardization work, 

especially around ELMO

ERASMUS+

Policy Board

to bring needed policy expertise and contacts to 

policy makers to strengthen the role of EMREX

to address the issue of student data portability on 

a general level

to advise the Executive Committee on policy 

issues

to actively support the EMREX network in relevant 

policy groups

could later evolve into an independent task force
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ERASMUS+

Next steps per country

Denmark: implementing the SMP for Danish students, adding more 

universities

Finland: internal mobility project + national Koski data warehouse

Italy: adding HEIs with the Cineca SIS

Norway: admission

Sweden: admission

Poland: starting work on a national admission system

Germany: Uni-assist and planning to join EMREX

New Zealand/Australia: Digitary and MyEquals

USA: PESC prototyping, ELMO-comparison

Netherlands: NCP (test phase complete)

Croatia: admission, block chain Diploma with ELMO

Spain: Sigma NCP, ELMO support

ERASMUS+

General assembly

First general assembly in April
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Felles studentsystem Telefon: 22852738 
CERES Telefax: 22852970 
Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 
0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no 

 
FS-18-024 
 

Referat 
 

 Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 13.03.2018 
  

 
Til stede 
Åshild Elsebutangen Lunde, UiO 
Jannike Paulsen, NTNU 
Hilde Strømmen, HSN 
Linda M.H. Mcguffie, HVL 
Kristine Eriksen, UIS 
Øystein Sørvik. KHIO/AHO/MHS 
Geir Magne Haraldseid-Lund, OsloMet 
Knut Løvold, CERES 
 
 
Forfall: 
Eirik Grøttum, CERES 
Christina Elmar, CERES 
 
 

 
 

 
 

 

Referent:  Knut Løvold, CERES   

Sist endret:  21.03.2018   

 

Tid: Tirsdag 13. mars 2018, kl 10:00 – 15:00 

Møtested: Nansen: Triton 
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 Dagsorden 

 

1. Referat fra møte 23.1.2018 
Referat godkjent uten kommentarer 
 

2. Statusoppdateringer 
Startet med en runde rundt bordet med oppdatering fra institusjonene. 
Det er litt ulike fokusområder for institusjonene nå. 
HVL, HSN og NTNU har vært i gjennom fusjoner og har bl.a. fokus på harmonisering av rutiner. En 
fusjon er en god anledning til å gjennomgå rutiner og hvordan opptaket skal fungere på en best mulig 
måte. Også KHIO/AHO og MHS jobber med å se på felles rutiner ut fra felles erfaringer og utfordringer. 
 
UIS er inne i en omorganisering, som også får følge for hvordan opptaksarbeidet skal være. Ønsker seg 
en bedre brevløsning i FS. 
 
Flere ser på hvordan Masteropptakene skal fungere, og avveiningen mellom få eller mange 
opptakstyper. De virker som om de fleste ønsker å redusere antall opptak, og ha så mye som mulig i et 
opptak. Tilrettelegging i søknadsweb for slike store opptak nødvendig – kommunikasjon til søkere 
utfordrende med mange søknadsalternativer. Det er flere typer av utfordringer knyttet til å ha mange 
søknadsalternativ i samme opptak, f.eks. 
a) Søkeprosessen, vanskelig for søker å finne fram. 
b) Saksbehandling, ved at det må flere saksbehandlere inn på hver søknad fordi de ulike 

søknadsalternativene krevet ulike faglige vurderinger. 
c) Ulike frister 
d) Setting av tilbud. Publiser J tidligopptak– må gjøres på enkeltsøkere hvis man ikke har sql-

kompetanse – mulig å gjøre på f.eks. opptaksstudieprogramnivå? 

På denne bakgrunn ble det besluttet å ha et temamøte til høsten, med ulike faser i opptaket. Hva bør 
vi tenke på og hvilke behov er det for endring for at opptakene skal flyte bedre? 

Resultatgrunnlag. Institusjonene er generelt fornøyd med bruken av resultatgrunnlag for lokale opptak, 
og er fornøyd med endringer som har kommet inn i forhold til å kunne legge inn alle emner knyttet til en 
grad. Det kom ikke fram noen innspill på problemer knyttet til NOM. ASK hos KDTO har på sin side vært 
misfornøyd med hvordan resultatgrunnlag fungerer for NOM, siden det her benyttes på en annen måte 
enn for lokale opptak. Fokus for NOM er i tillegg til at det inngår som grunnlag for tilleggspoeng for 
høyere utdanning også at det benyttes i kvalifisering, f.eks. knyttet til 23/5 regelen. I etterkant av møtet er 
det kommet i stand et møte mellom UIO og KDTO, med representanter både fra ASK og forvaltningen, 
for å se nærmere på utfordringer i bruk av resultatgrunnlag i NOM. 
 
Nytt opptaksbilde for lokalt opptak. Institusjonene var i utgangspunktet fornøyd med bildet, bortsett fra 
OsloMet , som ikke synes endringene var til det bedre. Deres hovedankepunkt var at det ble for mye 
klikking for å få lagt inn tekst. Knut sjekker om det er mulig å få en snarvei for innlegging, f.eks. ctrl + M. 
Det har videre vært en utfordring knyttet til at alle merknadstyper ble lagt inn, når merknader var lagt inn 
som flettefelt i tilbudsbrevet. I etterkant av møtet er det gjort endringer ved at det er innført en ny 
merknadstype (TILBUDSBREV) som skal benyttes ved fletting i brevet. Rapportene som tar med 
merknadstypene er ennå ikke tilrettelagt for filtrering av hvilke merknadstyper som ønskes tatt med. 
Institusjonene ønsker at det prioriteres å få på plass slik filtrering for merknadstypene Merknad, Merknad 
søker og vurdering, i første omgang i FS101.001 Søkerliste. Tilbudsbrev skal ikke komme med i 
merknadene i FS101.001 

Merknadstypene. 

 Merknad - Beskjeder  til saksbehandler 

 Merknad søker – fra søker. Kan vise i søknadsweb. (emner, prioriteringer, Dua, generell 

info osv.)  

 Vurdering -  Stip.poeng, gsk.vurd el. 

 Tilbudsbrev – Fletteinformasjon til tilbudsbrevet 
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UIO ønsket at tidspunkt for nye versjoner kunne endres, siden disse ofte kommer etter at opptaket er i 
gang. Dette re imidlertid vanskelig å få til siden det er mange andre hensyn å ta, f.eks. rapportering, 
eksamensperioder m.m. 

Overføring av mail sendt fra FS til meldingssentret i Søkerportalen. Det jobbes med å få dette på plass 
både slik at søker skal kunne ha et sted som gir oversikt over meldinger, knyttet til opptaket, som er 
sendt ut, uavhengig av hvilken institusjon som har sendt meldingen. Dessuten vil disse meldingene bli 
tilgjengelig for saksbehandlerne slik at de får tilgang til meldinger sendt fra andre institusjoner. 
 
Resultatutveksling. Det jobbes med å få på plass visning i søkerportalen hva som er med i 
resultatutvekslingen. Etter møtet er det klarert at det ikke bare er resultater fra andre institusjoner som 
vises fram, men også resultater fra den institusjonen man søker. Resultater fra institusjoner som ikke er 
med i resultatutvekslingen, men som er med i vitnemålsportalen, må lastes opp, som før. På sikt er det 
ønskelig at restresultatene fra vitnemålsportalen skal kunne lastes opp direkte i søkerportalen. 

Knut oppretter et prosjekt i Jira slik at gruppen kan opprette saker og dele informasjon. Dette vil fungere 
bedre enn å sende dette på mail. Jira kan benyttes både for opplasting av dokumenter og for 
kommentarer. 

3. Enkeltemneopptak og ledige studieplasser 

Det er to hovedretninger for å søke opptak til enkeltemner 
(1) Søke på program – melde seg opp til emne via studentweb. UIO har en oppskrift 

på hvordan dette gjøres. De sender lenke til denne slik at alle kan se hvordan UIO 
håndterer dette. 

(2) Søke på opptak til emne i opptaksmodulen 
 
Utfordringen med automatisk ordning (at de melder seg i studentweb) er fristene for 
oppmelding for ordinære studenter – vet ikke hvor mange ledige plasser det er på 
emnene før etter at de har startet og hvordan man forholder seg til studierettene. 
 
Det er fordeler og ulemper med begge typene av løsning. 
 
Hjemmelekse:  

 Institusjonene – gå hjem og ta en gjennomgang og tenke igjennom hvilke behov har vi – hva er 

den optimale løsningen for opptak på emner? Er det en opptakssak eller ikke? 

 Komme med forslag til gode modeller som gruppa kan vurdere opp mot hverandre.  

 Hva gjør dere i dag (inkl. arbeidsfordeling – opptak/andre enheter) – hvordan kunne det blitt gjort 

optimalt.  

 Tas opp igjen i opptaksgruppa til høsten. 
 

4. Søknad samlebildene 
Det var ikke ønskelig å gjøre noe med øvre del av bildet, og merknadsfeltene for NOM bildet.  

For underbildet Søknadsalternativ var det ønsker om å endre noe på rekkefølgen på feltene. 

i) Feltene Vilkårsstatus og Merknad er felt som benyttes mye og bør flyttes slik at de ligger rett bak 
Møttstatus. Dette fordi de da blir synlig i underbildet uten å trenge å scrolle. 

ii) Feltet Dato sendt info kan flyttes lenger til høyre, da det ikke benyttes så mye. Forslag 
plassering er etter Opptaksbrev sendt 

iii) Feltet Møtt lås kan flyttes til høyre 
iv) Feltene B-rolle, T-rolle, K-rolle Tilleggskrav oppfylt og godkjent 1.marssøker kan for Lokal-bildet 

enten fjernes eller flyttes helt til høyre. 

Endringer i versjon 8.1: 

 Vis kun 1. pri søkere  

 Søk på diagnose (og merknad) 
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 Feltene All utdanning ved institusjon, Fadderordning, Primær, Antall skjema, Følgeskjema sendt og 

Ettersending er tatt vekk. 

 Feltene Morsmål, Egenregistrert og Ønsket progresjon er flyttet til nedre del av bildet (Hele-

knappen). 

 
Oppretting av søkere som student – innveksling:  

 Beregningen av studienivåintervall for utvekslingsperson er endret slik at den primært bruker 

nivåintervallet registrert på selve avtalen. Dersom dette ikke er registrert på avtalen vil intervall 

beregnes på grunnlag av studieprogrammets studienivå. Også denne er endret slik at dersom flere 

nivåintervall overlapper studieprogrammets nivå, så vil det mest presise intervallet (det minste) 

velges. Hittil at det vært litt tilfeldig hvilken verdi som ble valgt når flere intervall kunne brukes. 

5. Eventuelt 

Nye saker fra HSN. Disse ble det ikke tid til å se på. Tar siket på et nettmøte for å gjennomgå saker som 
er kommet inn på ønskelista. 

6. Neste møte: 20. september 
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Rapport fra «Evaluering av FS-Brukerforum 21.-22. mars 2017» 
 
Hva syns du om presentasjonene? 
Er det en eller flere av presentasjonene du vil fremheve som spesielt nyttige 
eller overflødige? 

 Nytt fra FS er veldig bra og kunne med fordel vært litt lengre 

 Nytt fra FS er alltid best 

 Presentasjonen fra difi opplevedes som noe overflødig. Interessant tema, men lite relevant i min 
arbeidshverdag. 

 Føringer for UH-sektoren: Nyttig med oversiktsbilde Digital vurdering: Bra! 

 Difi sin var skivebom. Mange av de andre var gode og relevante. 

 Nytt fra FS og Emrex 

 Veldig bra. 

 Spesielt nyttig: Vitnemålsportalen, Emrex og Erasmus without paper. 

 Noen av presentasjonene virket litt dårlig forberedt, og noen hadde også et lite publikumsvennlig 
format med mange og altfor lange PP-slides. Disse ble derfor litt lite engasjerende og også vanskelig 
å følge med på. De presentasjonene jeg synes var mest nyttige var: Personverndirektivet, Nytt om 
FS og Emrex/Vitnemålsportalen. Det var også interessant med den siste presentasjonen på dag 2 om 
sikkerhet/hacking. 

 Presentasjon om Personverndirektivet og Ceres hadde begge et fokus på detaljer som virket 
overflødig for i alle fall meg. "Nytt i FS", Vitnemålsportalen, info om EMREX og teknisk informasjon 
om digitalisering var nyttig. 

 Jeg syntes det var en god tematisk sammenheng mellom presentasjonene slik at seminaret ble 
helhetlig 

 De fleste presentasjonene var nyttige. Nytt i FS og vitnemålsportalen og sikkerhet engasjerte mest. 

 Det var nyttig å få vite litt mer om CERES. 

 Jeg var bare til stede første dagen. Jeg synes kanskje at Geir kunne fått mer tid og at generelle 
orienteringer om CERES-aktiviteter og nytt regelverk om personopplysninger kunne vært kortere og 
mer too the point. Alt som er hands on og konkret om FS og tilhørende applikasjoner er gull. 

 Informative og spennende. Så de aller fleste presentasjoner var nyttige for min del. 

 Jeg syns alle presentasjonene var gode, og avslutningsforedraget om sikkerhet var en god 
tankevekker å ta med hjem tilslutt. 

 Ingen overflødige - Emrex, vitnemålsportal og Ceres digitaliseringsarbeid var spesielt nyttige. 

 Bra. Syns både han frå KD og ho frå DIFI var bra, men også det meste av det andre. 

 Fellespresentasjonene ble for generelle. Gjennomgang av informasjon som allerede var distribuert 
og ren opplesing av tekst fra skjermen. Lite nyttig. 

 Synes at presentasjonen ga et godt oveblikk om hva som skjer nå og hvor langt man er kommet. 
Vitnemålsportalen, og alt runmdt var veldig bra 

 "Føringer for UH-sektoren" - kunne med fordel ha konkretisert noe mer. "Nytt fra FS" er alltid 
interessant for å få et overblikk over hva som er på gang. "Personverndirektivet". Dette var 
interessant med aktuelle konkretiseringer for sektoren. Foredragsholder snakket litt for fort. Hun 
kunne hatt litt mindre stoff og dvelt litt mer med hvert punkt. Ellers en klar og fin presentasjon! 
Emrex + vitnemålsportalen. Nyttige presentasjoner! Foredrag Difi: litt svevende. Ikke konkret nok i 
forhold til vår sektor. Men interessant å høre hvordan Didi tenker om effektivisering. Så kan en 
diskutere om det fører fram.... 

 Presentasjonene var god, informative og godt forberedt. Temaene var aktuelle. Ingen overflødige. 
Alltid bra at KD stiller. Knut må få ekstra skryt for sin presentasjon av arbeidet med digital vurdering 



FS-18-003-10 
 

- og med den sangen! Synd at lederen for Studentparlamentet v/UiO ikke kunne stille. Det er et 
tema som også interesserer oss, og veldig nyttig med innspill fra studentsiden. 

 Jeg synes generelt at dag 2 var mest interessant. Marte Holhjem var spesielt god. Hun bør CERES 
satse på for fremtidige presentasjoner. En svært god formidler. 

 Nyttig: klager i studentweb Overflødig: Fagpersonweb- altfor generellt, 

 Presentasjonene var generelt bra. 

 Nytt fra FS av Geir Vangen og Vitnemålsportalen av Marte Holjem var spesielt nyttig. Syntes også 
det var interessant med Teman: Sikkerhet. Ellers får jeg jeg sånn generelt mest ut av de 
presentasjonene som går på praktiske ting i FS og systemene rundt. 

 Vitnemålsportalen og emrex. 

 Gjennomgående gode og relevante presentasjoner og presentasjonsholdere. 

 Nytt fra FS var bra, Livehacking var tankevekkende. Her burde vi ha fått mer info om hvordan vi kan 
unngå hacking. 

 Var bare på dag 2. Presentasjonen fra Difi var ikke så interessant. 

 1.sesjon dag 1 var ikke spesielt bra, dette kunne vi lest oss til selv (opplesning av foiler). 

 For lang tid på presentasjon fra andre organisasjoner som ligger bak FS... 

 Syns innledning var lite interessant. Ett av de siste innlegene om digitalisering var veldig på siden av 
det vi driver med. Her har foredragsholder ikke satt seg inn i hvordan vi jobber og hvor digitalisert 
vår arbeidshverdag er 

 Jeg likte presentasjonene godt. 

 Fine. Så ikke helt effekten av foredraget fra DIFI 

 Spesielt nyttige: Personverndirektivet. I tillegg ble Vitnemålsportalen spesielt godt og klart 
presentert. 

 Marte sin presentasjon om Vitnemålsportalen var super! Gøy å følge med på presentasjoner der 
man ikke bare leser av powerpointen - men heller forteller og forklarer på en interessant måte! Må 
også fremheve Mona fra Difi! Hun var rå! Og i tillegg til å presentere flott - så var det nyttig 
informasjon. Sangen til Knut var også fantastisk selvsagt! 

 Dag 1: Geir Vangens presentasjon var nyttigst. Dag2: Sikkerhetspresentasjonen var særdeles bra, 
denne burde fått mer tid. 

 Nytt i FS var veldig bra. Kunne hatt mer tid på den. 

 Spesielt nyttig var "Nytt fra FS" og "Emrex" ved G.Vangen, Vitnemålsportalen ved M.Holhjem og 
presentasjonen fra Difi ved M.H.Jakobsen. Første presentasjon av direktør Tina Lindgjærde var 
dessverre langdrygt og mye oppramsing av CERES-oppgaver. Jeg synes også "Føringer fra UH-
sektoren" fra KD var mindre nyttig. "Tema: Sikkerhet" med live hacking var både en viktig vekker, og 
veldig underholdende. Litt synd at det ikke gikk så smidig å vise frem alt. Kunne være forberedt 
bedre? 

 Parallellsesjonene var nyttige og relevante. Savnet litt at noen av dem gikk to ganger, sånn at man 
kunne få med seg to selv om de gikk parallelt. Foredraget om vitnemålsportalen var veldig nyttig og 
relevant. Foredraget om sikkerhet var interessant, men burde vært knyttet opp mot hvordan CERES 
jobber med sikkerhet for å unngå datainnbrudd og hacking (mer enn hacking i seg selv). 

 Mye bra og interessant 

 Presentasjonen av vitnemålsportalen var spesielt god. 

 Ikke så interessant/relevant å bruke mye tid på ny organisering av FS/CERES i en sånn setting. Ellers 
interessante presentasjoner dag 1 

 Digitalisering er interessant og både Knut sitt innlegg og Mona Hovland sitt var interessante 

 Fin variasjon og interessante tema. 

 Litt unødvendige, ble mye oppramsing, navn og forkortelser 
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 Difi, Vitnemålsportalen, Arne Lunde,Nytt frå FS - fremragende foredrag, spesielt Difi og ho som 
snakka om personverndirektivet. Viktig å få vite dei store linjene. Foredraget til Knut Løvold forsvant 
i morsomheiter, men han skal ha for sangen.. 

 Veldig bra. 

 Spesielt nyttig: Nytt fra FS 

 De fleste var svært gode. 

 Presentasjon om hacking var ikke så interessant 

 Den første presentasjonen var unyttig, og spesielt siden det ble konkludert med at EU selv må forstå 
hvordan persondirektivet skal praktiseres. 

 Det er alltid både nyttig og interessant med "Nytt fra FS". Ellers var programmet i sin helhet 
interessant denne gangen. 

 Det var bra 

 Det er alltid spennende med "siste nytt fra FS". og vitnemålsprotalen var veldig nyttig! 

 Ikke alle presentasjonene var like gode. Det er fint om man frir seg fra sin ppt, og ikke bare står og 
leser opp den, da kunne vi fått den i papirform og lest selv. 

 Hei, Jeg synes det er spennende å se litt utover og se vårt arbeide i en større sammenheng. Likte 
derfor presentasjonen fra Difi og Arne Lunde fra KD 

 Marte Halhjems presentasjon av Vitnemålsportalen var veldig god. Departementet og DIFIs bidrag 
traff ikke helt blink hos meg, de ble litt for generelle. 

 Geir Vangen alltid veldig bra! 

 Relevant innhold, men det er noe å hente på presentasjonsmåten. 

 Personvernforordningen 

 Stort sett interessante og nyttige presentasjoner. 

 Difi var veldig bra, og personverndirektivet. 

 Overflødig: presentasjonen av representasjonen fra KD. For lite tilpasset oss i sektoren, for detaljert, 
kunne med fordel vært mer overordnet. 

 Knut Løvolds presentasjon var forfriskende - et lyspunkt i en ellers meget grå konferanse. En bør 
generelt strekke seg lengre i CERES- her har en virkelig mulighet til å gjøre noe ekstra- karakter D. 

 KDs innlegg Ceres' gjennomgang av systemer 

 vanskelig å peke på hva som var mest nyttig, men Tina sin presentasjon av styrets prioriteringer var 
fin. Nyttig informasjon fra Arne Lunde også. Spennende å høre om Emrex fra Geir også. 

 personvern av Zadia 

 Veldig nyttig: Personverndirektivet, Sadia Zaka, Ceres, Digitaliseringsdirektivet Mona Hovland, Difi 

 Nytt fra FS, Vitnemålsportalen og Tema sikkerhet var spesielt interessant. 

 Det var spesielt interessant å høyre om faktisk bruk av ny funksjonalitet i FS, altså å bli vist kva 
muligheter som ligg der. 

 Veldig bra 
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Hva syns du om parallellsesjonene? 
Er det en eller flere av paralellsesjonene du vil fremheve som spesielt nyttige 
eller overflødige? 

 Bra, men litt mye dødtid - kunne fått plass til flere 

 Veldig fornøyd med de paralellsesjonene jeg deltok på. Særlig FS-WS var informativt og bra. 

 Klage og begrunnelse i StudentWeb: Meget bra presentasjon, og veldig nyttig ift egen 
implementering. STAR/Tableau: Bra presentasjon og nyttig tema 

 klage og begrunnelse 

 Var på Fagpersonweb og Campus, det var meget nyttig. Webservices for dummies var litt mindre 
nyttig for min del. 

 Lokale opptak - nytt i Søknadsweb 2017 

 Veldig bra med relevante tema. 

 Gode presentasjoner, men hadde forventet at sesjonen: Lokale opptak - nytt i søknadsweb også 
skulle inneholde noe om lokale opptak. 

 Parallellsesjonen om STAR og Tableau var veldig nyttig og var lagt opp på en hensiktsmessig måte. 

 Veldig fint å få noe informasjon om Brev. Jeg kunne egentlig ønsket meg mer diskusjon rundt 
praktiske løsninger; fått litt mer på bordet for å finne nye og bedre løsninger for oss, og kanskje 
strømlinjeforme bruken av FS ved flere institusjoner. 

 Jeg synes jeg får mest ut at parallellsesjonene siden du her kan velge et tema som du ønsker å vite 
mer om. Synes sesjonene om begrunnelse og klage, samt fagpersonweb var nyttige. 

 Flere av presentasjonene ble forkortet, eller avlyst. Det ble mange, og lange kaffepauser. (Snakker 
kun om 1 dag, da jeg ikke var der dag 2) 

 Presentasjonen fra UiO angående lokalt opptak og bruk av resultatutveksling var veldig nyttig for 
oss. 

 Jeg hadde godt utbytte av sesjonen om Resultatutveksling og digitale dokumenter i lokalt opptak. 

 Ragnar hadde et utmerket lyn-kurs i utforming av Tableau-rapporter. Svært nyttig og 
underholdende. Campus-orienteringen var også nyttig, og det kom fram at ulike institusjoner har 
ulike problemstillinger - avhengig av stedkode-struktur og grad av flercampus-emner 

 Overflødig - resultatutvekslin og digitale dokumenter i lokale opptak. Denne presentasjonen var ikke 
oppdater mtp. ny funksjonalitet og inneholdt direkte feilinformasjon. Nyttig - Nytt i søknadsweb. 

 Gode presentasjoner, faglig nyttige. 

 God e og praktisk innrettede sesjoner var sikkert nyttig, unasett kunnskapsnivå. 

 Campus-funksjonalitet: Ikke så nyttig. En demonstrasjon av at dette ikke fungerer optimalt per d.d. 
Verken i forhold til de daglige studieadministrative behov eller i forhold til DBH-rapporteringen. 
FagpersonWeb + oppmøteregistrering. Matnyttig presentasjon som et grunnlag for å vurdere om vi 
skal ta det i bruk. 

 Parallellsesjoner fungerer bra. Godt opplegg for å kunne følge med på nyheter og endringer. Dette 
er en fin måte å organisere tilbud om flere ulike tema på som vedgår ulike grupper og interesser. 

 Nyttige. 

 Veldig nyttig med lynkursene/paralellsesjonene som gjennomgår ny funksjonalitet. 

 Opptakssesjonen dag en var veldig nyttige. 

 Syntes disse var generelt bra, vil trekke fram seksjon 1B som særlig interessant. Jobber ikke med 
opptak i det daglige, men var fint å få en gjennomgang av hvordan dette ble gjort ved UiO, og 
hvordan de bruke resultatutveksling i dette arbeidet. 

 Spesielt bra med nominasjonsweb, brev til opptak dessverre ikke bra. 

 Flere relevante så vanskelig å velge:) 

 Campus var bra. Her savnet jeg åpning for diskusjon. 
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 Presentasjonen om Fagpersonweb var interessant. Men teksten var for liten til å kunne lese. Satt 
kanskje for langt unna. Presentasjonen om sikkerhet var interessant og en tankevekker. 

 Campusfunksjonalitet - her hadde jeg forventninger om en større forståelse av hva og hvordan. Syns 
presentasjonen fra NTNU var forvirrende. FS-WS for dummies var klar, informativ og forståelig for 
"ikke-teknikere". 

 Disse var nyttige og god informasjon - kunne gjerne hatt mer av disse 

 Korte og fine 

 Kanskje ikke så lett å vite på forhånd hva det var lurt å velge. Men bra med små sesjoner. Nyttig. 
Likte godt FS-WS for Dummies! 

 Star/Tableau: Fin innføring, treffer bare de som skal bruke dette. Campus: Grei fremstilling, kanskje 
noe generelt om campus. 

 "STAR og Tableau" med Ragnar Edgren Pettersen var veldig bra. Han var en fantastisk god formidler, 
engasjert og pedagogisk. Har lyst til å lære mer om Tableau takket være denne presentasjonen! 
Begrunnelse og klage i StudentWeb var også veldig nyttig. 

 har aldri fått så mye ut av parallellsseksjonene før. 

 Begrunnelse og klage var veldig god. 

 Begrunnelse og klage i Studentweb var veldig nyttig for meg. Flott presentert av Sven Petter 

 Fint utvalg. Noe for enhver smak. 

 Deltok på parallellsesjonene 1B og 2B dag 1. Interessant å høre om andres arbeid med lokale opptak 
og nyttig å få vite om nye funksjoner i Søknadsweb. 

 Veldig bra 

 TAbleu, kjempebra. også sesjon med eksamen og klagesensur, veldig bra 

 fint å få vist de konkrete bilder, faner og vise de konkrete nyheter som kommer 

 Veldig bra. 

 Veldig mye bra i parallellsesjonene 

 Nyttige sesjoner 

 Ut fra mitt behov var det flere aktuelle tema denne gang. Begrunnelse og klage i Studweb, tommel 
opp! Synes dere traff med variert innhold på sesjonene. 

 jeg synes presentasjonen om tableau/star var veldig bra, konkret og nyttig! 

 Gode, bra temaer 

 Helt OK, fikk en del nyttig informasjon i sesjon 2 (Nytt i søknadsweb) 

 STAR/Tableau - nyttig og bra Klage/begrunnelse i studweb - nyttig og bra 

 Nyttig, passe lengde. 

 Bra med parallellsesjoner som var orientert inn mot et fåtall tema slik at det var aktuelt med 
dagpakker. 

 FS-WS for dummies var nyttig. 

 Campus sesjonen, - god diskusjon. 

 Generelt synes jeg parallellsesjonene denne gangen ikke ga så mye nytt for oss FS-brukere ved UiO 

 Gjennomgang av klage/begrunnelse via Studentweb 

 Fine og nyttige parallellsesjoner. Fungerer bra som opplæring og videreutvikling. Tid til å stille 
spørsmål, noen fungerer som en dialog, som "begrunnelse og klage" og "opptaksbrev". 

 Skuffende - meget skuffende sesjoner. Igjen etterlyser jeg en generell realitetsorientering mot 
brukerne av systemet. FS er ikke til for CERES og utviklerne! 

 Begge de jeg på var nyttige, Tableau og Campusfunksjonalitet, særlig den siste 

 Mange interessante parallellsejsoner, vanskelig å velge. 

 Generelt bra. 

 Veldig bra. det var konkret informasjon av stor verdi i vårt vidare arbeid. 

 Lærerikt 
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Hva syns du om lynkursene? 
Er det en eller flere av lynkursene du vil fremheve som spesielt nyttige eller 
overflødige? 

 Ingenting negativt å melde, veldig kjekt. 

 RUST 

 Veldig bra. 

 Utveksling for dummies 

 Lynkursene om Fagpersonweb og oppmøteregistrering var ok, men de var litt rotete framlagt. 

 Jeg var ikke på lynkurs - deltok kun dag 1. 

 Jeg var på RUST og Oppmøteregistrering. Begge var gode og nyttige for meg! 

 Ragnar hadde et utmerket lyn-kurs i utforming av Tableau-rapporter. Svært nyttig og 
underholdende. 

 Nyttig, men for korte. Tanken med lynkurs er kanskje god, men resultatet ble at det virket noe kort 
med høyt tempo. 

 Lynkursene jeg deltok på var informative og gode. Vanskelig å trekke fram et som mer nyttig enn et 
annet. Bra opplegg. 

 Veldig nyttig med lynkursene/paralellsesjonene som gjennomgår ny funksjonalitet. 

 Lynkursene var litt mer for nybegynnere enn jeg hadde sett for meg, så fikk ikke så godt utbytte av 
dem. 

 Syntes begge lynkursene jeg var på var bra (Fagpersonweb og Oppmøteregistrering i 
fagbersonweb). Kunne ikke så mye om dette fra før, så fint med en innføring. 

 Kurs? Var bare på presentasjoner. 

 Jeg deltok på lynkurs om utveksling, men ble litt skuffet over at det ikke var noe nytt. Derfor ikke så 
relevant som jeg hadde håpet. 

 Lynkursene var bra. jeg deltok på Fagpersonweb, oppmøteregistrering 

 Meldte meg på "Hvordan sette opp brev med resultat av opptak", og dette viste seg å være lite 
relevant for meg dessverre. 

 Var på RUST og Oppmøteregistrering i Fagpersonweb. Veldig nyttig :) Fint å få en gjennomgang av 
nyheter (ikke alltid like enkelt å forstå endringsdok.) og høre hva andre lurer på. 

 Deltok på Fagpersonweb og Oppmøteregistrering. Dessverre var presentasjonen kun kjent stoff fra 
før, - hadde håper på mer om "veien videre". 

 Bra med noe morsomme foredrags holdere - setter pris på blanding av alvor og humor 

 Fagpersonweb kunne vært noe ryddigere, men det kan også skyldes at jeg kjenner denne ganske 
dårlig fra før. 

 Nomination var nyttig for meg å vite noe om. 

 Jeg var på Fagpersonweb, og synes det var bra. Men ikke superimponert. 

 Fagpersonweb: bra presentasjon. Utveksling: veldig bra innføring i modulen. 

 FagpersonWeb var nyttig. Kurset "Hvordan sette opp brev med resultat av opptak" var også nyttig, 
men skulle gjerne også hatt kurs i hvordan sette opp egendefinerte brev. 

 Lynkurs i Fapgpersonweb var nyttig 

 Klage og begrunnelse 

 Fagpersonweb og oppmøteregistrering var bra. 

 deltok kun dag 1 

 Veldig bra. 

 Lynkurs- opptaksbrev var litt for kort 

 Gjelder det samme som over - mange interessante tema, så må man bare gjøre et valg. 

 Bra 
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 jeg var på lynkurs i fagpersonweb, men ønsket det gikk mer grundig. Savnet de overordna linjene, 
hvorfor har vi det osv. kurset var litt uorganisert. 

 Litt korte, men en grei og rask innføring i temaene. 

 Ikke prøvd 

 Lynkurs om å komme i gang med Nomination var nyttig og veldig oversiktlig og greit prsentert. Har 
vært på superbrukerkurs om det samme før, men dette var en god repetisjon. 

 Oppmøteregistrering i fagpersonweb - bra og nyttig 

 Bra med lynkurs som var orientert inn mot et fåtall tema slik at det var aktuelt med dagpakker. 

 Positivt! 

 RUST og Utveksling for dummies var nyttige 

 FS- WS for dummies, begrunnelse og klage på studentweb, nyttig. 

 Generelt synes jeg lynkursene denne gangen ikke ga så mye nytt for oss FS-brukere ved UiO 

 Lynkurs? 

 1 A første dag 

 Begge de jeg var på var veldig nyttige og bra nominasjon og oppmøteregistrering i FagpersonWeb 

 Generelt bra. 

 veldig bra med korte gjennomgangar. 
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Hva syns du var bra med seminaret? 
Er det noe du vil fremheve som spesielt bra? 

 Godt organisert. 

 Brukerstøttestand, flott å ha fri tilgang til så mye ekspertise! 

 Fint å bli oppdatert på endringer og på hva som vil bli prioritert fremover. Fint å bli kjent med andre 
FS-institusjoner og snakke med gamle kjente 

 Blandingen av foredrag og praktisk bruk (paralellsesjonene). 

 Det er interessant å treffs med andre FS-brukere/superbrukere fra egen og andre institusjoner og å 
få med seg nyheter og saker det jobbes med på nasjonalt nivå. Det var også bra at det var rikelig 
med pauser, noe som er viktig når det er to dager med tett program. 

 Det å kunne møte andre brukere, og høre mer om hva som jobbes med knyttet til FS i CERES var 
veldig fint. 

 Synes fasilitetene for årets brukerforum var veldig bra. Fint hotell og veldig god mat. 

 Opplegget med å kunne velge tema var veldig bra. Kunne gjerne holdt på en dag til da det var flere 
tema jeg ville vært med på. 

 God gjennomført seminar hvor alt fungerte bra. 

 Å treffe FS-nettverket er viktig og nyttig, og Geir og Ragnars bidrag var klare og tydelige. Slikt har 
man umiddelbar nytte av. Det slo meg at CERES med fordel kunne lagt ut slike presentasjoner på 
nettsidene ved oppgraderinger. De er langt mer pedagogiske enn den vanlige 
endringsdokumentasjonen. 

 Mange korte pauser med påfyll av drikke og rikelig med variert kost. Også for oss som ikke kan spise 
hva som helst. Flott hotell og plassering. Lett å komme seg til Lillestrøm. 

 Godt faglig innhold, godt tilpasset mine arbeidsoppgaver. Passelig med pauser til mingling! 

 Veldig bra at vi møtes, og at vi får vite planene i Ceres fremover. 

 Beliggenheten medfører at det blir rimelig og praktisk å delta, også kun på dagtid. 

 Variasjonen i parallellsesjonene er bra, og gir gode muligheter til faglig påfyll. 

 Det at man fåpr en status på hva som utvikles og hvor langt utviklingen har kommet. 

 Veldig bra med brukerstøtte-stand. Ellers god mat :-) og en behagelig ramme rundt konferansen. 

 Hotellet fungerte særdeles bra for et seminar med så mange deltakere. Maten var veldig god. 
Kaffepausene hadde veldig bra serveringsopplegg. 

 Synes det var gode tematiske sammenhenger mellom flere av presentasjonene. 

 Veldig fint med faglig påfyll og opplæring! Det er også en veldig god anledning til å treffe kolleger, 
spesielt fra egen institusjon. 

 Ikke utover det jeg alt har skrevet over. Bortsett fra at jeg syntes lokalene, rommet og maten på 
hotellet var veldig bra. 

 presentasjonen av nominasjonsweb 

 Fungerer bra med variasjon i innlegg der noen tar for seg overordnede føringer for sektoren og 
andre hvilke oppgaver Ceres jobber med for tiden og planlegger framover. Virker motiverende med 
både overordnede perspektiv og saker som påvirker og letter arbeidsoppgaver og prosesser vi 
jobber med på institusjonene. 

 Bra møtested/hotell 

 Sangen til Knut Løvold var bra. Morsomt med sånne innslag innimellom! 

 Positivt med parallelle sesjoner og lynkurs. Flott arrangement, hotell og servering! 

 MAT var utsøkt og nok pauser å nyte det og til å mingle og snakke med andre 

 Arena for at FS kompetanse møtes på tvers av institusjonene 

 Gode fysiske forhold - "tett" på hverandre gjennom hele oppholdet. 

 God mat! Fint at det var nær flytoget. 
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 Dag 1: Geir Vangens presentasjon var nyttigst. Dag2: Sikkerhetspresentasjonen var særdeles bra, 
denne burde fått mer tid. 

 Toppers med brukerstøttestand utenfor lokalet. 

 God lengde på foredrag, lynkurs etc. Bra med en del pauser og veldig god pausemat. Også veldig 
god mat generelt og fint hotell. lettvint å komme seg til hotellet for tilreisende (med fly og flytog) 

 Det skjer så mye i FS / Fagperson / Vitnemålsportalen / resultatinnhenting, at det er vanskelig å 
oversikt over alt som er nytt i en travel hverdag, 

 Nyttig og brukervennlig. Mindre "teknisk" enn det har vært før. 

 Er et veldig bra forum for å oppdatere kunnskapen og lære av andres erfaringer 

 Synest det i år var et interessant og godt system. Artig avslutning med Hacking. 

 I tillegg til det faglige vil jeg nevnte at hotellet og plassering (Lillestrøm) fungerte utmerket. Stedet 
var utmerket for oss tilreisende, veldig god mat, fint rom, egnet seminarrom. 

 møte kollegaer og få konkret faglig påfyll 

 Eg meinar det er viktig at me får vite dei store linjene og tidsperspektivet for når ting kjem til å skje, 
er det viktige på desse foruma. Også kjekt med lynkurs for å få eit overblikk over det som kjem 

 Passe lange presentasjoner. Godt med pauser, slik at man får strekt litt på seg. 

 All informasjon som er "hands on", alt som øker forståelsen av FS og viser det som er nytt /på vei til 
å komme 

 Bra tema og bra opplegg. 

 variasjon i program og fokus på nye ting som er under utvikling var positivt. bra hotell. 

 Passes lange sesjoner, lynkurs og presentasjoner. Det beste brukerforumet jeg har deltatt på. Smart 
å avslutte med en "uformell" og løs og ledig sikkerhetsfokus. 

 Synes det som ble tatt opp denne gangen var veldig relevant for hvordan vi bruker FS, men det vil 
naturlig nok variere noe. 

 Aktuelle tema. Fint hotell. God mat 

 god skifte mellom Parallellsesjoner og lynkurs. Det var vanskelig å velge hvilken sesjon man skulle gå 
på, for mye var interessant. Veldig bra med brukerstøttestand. 

 Fint å treffe andre i "bransjen" og få litt faglig påfyll 

 Jeg oppfatter tema-valgene som relativt spredde og det er bra. Blanding av felles og parallell-
sesjoner fungerer også bra. 

 Bra med varierte tema og gode pauser. 

 Nyttige presentasjoner. Lokaler fungerte fint. Bra lunsj. 

 Fin miks av plenum- og parallellsesjoner/lynkurs Ypperlig med brukerstøttestand 

 Alltid bra med nye nyheter:-) Akkurat passe med pauser også. 

 Det å treffe andre og ha mulighet for å reflektere/diskutere ulik tematikk 

 Bra lokasjon. Veldig bra program 

 Moro og høre om alle nye utviklingene som skjer i FS. spennende og kan ta i bruk etter hvert. 

 Mange foredrag med relativt korte foredrag om ulike temaer og hyppige pauser stykket opp dagene 
og det ble aldri kjedelig. 

 Muligheten til å få faglig påfyll og møte andre FS-brukere ved Uio og andre steder 

 God atmosfære som følge av passende porsjoner innlegg kombinert med tid til kontakt i pausene i 
godt egnede lokaler. 

 Det er svært bra at seminaret er så godt besøkt, det samler FS -Norge og bidrar til samhold og 
harmonisering av rutiner. 

 Godt med pauser. Det var bra. Og det er viktig. Muligheten til å mingle, snakke med andre 
institusjoner og skape samarbeid, kommunisere med andre FS-brukere er helt essensielt. Og for å 
sitere DIFI, komme seg ut av siloen. 
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 vi går en helhets forståelse for hvordan Ceres er organisert og fungerer. Det gir en god oversikt over 
hva som finnes av verktøy og nyutvikling som planlegges. 

 Flott å samles både opptaks- og ordinære FS brukere. Bra og variert program. God og profesjonell 
gjennomføring 

 Flott med informasjon om hva som vil komme, fagpersonweb. Digital signatur - klager og 
begrunnelse for de som driver med det. 

 veldig bra hotell og mat, pausemat. store gode rom og bad 

 Treffer saksbehandlere som jobbe med samme fagfelt, godt med pauser, interessante tema 

 presentasjonen av ny funksjonalitet i opptaksmodulen frå representatn fra UiO var veldig bra. 
Gjennomgangen av fagpersonweb var og bra. også gøy (og litt skummelt) med siste innlegg om 
sikkerhet 

 
 
Forslag til forbedringer 
Er det noe du savnet eller mener burde vært gjort annerledes? 

 Kunne vært flere parallellsesjoner og lynkurs 

 Bedre utnyttelse av tiden. Kortere pauser 

 Legge mer vekt på presentasjoner/forberedelse til presentasjoner. Det er vanskelig å få med seg 
innholdet når formen blir litt haltende. Dette gjelder særlig fordi man har to dager med mye 
program og mange presentasjoner og innlegg, slik at det er fort å miste konsentrasjonen. Det kunne 
være interessant å få et par innlegg/presentasjoner fra noen av institusjonene. Slik det var lagt opp 
nå var det veldig mye fra CERES-fokus. Siden det er et brukerforum synes jeg det ville være naturlig 
med noe innhold med perspektiv fra brukerne på institusjonene også. Det kunne også vært 
interessant dersom man kunne legge opp til at deltakerne hadde mulighet til å bidra aktivt selv i 
form av diskusjoner e.l. 

 Mer diskusjon. 

 Veldig kjekt å får presentert og demonstrert sikkerhet. Dette kunne kanskje hatt mer fokus? 

 Dette var mitt første FS-brukerforum, jeg var veldig fornøyd, og gleder meg til neste gang! 

 Klargjøre tidslinjer for hva som kommer i produksjon. Ofte uklart i presentasjoner hvilke 
applikasjoner som kan tas i bruk nå eller i nærmeste fremtid og hva som kommer lenger frem i tid. 

 Litt bedre koordinering av tiden. Noen parallellsesjoner kunne vært sammenslått for å spare tid. 

 Mer dyptgående lynkurs der man også har mer tid til å stille spørsmål og ev. vise fram 
problemstillinger. 

 Gå litt mer i dybden på ting 

 Noen av presentasjonene var kanskje litt lange. Dersom innholdet i en presentasjon ikke er veldig 
konkret, bør den ikke være så veldig lang. 

 Mer tilgjengelig strøm i plenumsrommet. 

 Difi burde snakket om UH-sektor. 

 Savnet litt å bite i til morgenkaffen kl 9 den andre dagen. Heldigvis kom det noe i den neste pausen. 

 Synes dette brukerforumet var veldig bra på alle måter. 

 Jeg savner mulighet for erfaringsutveksling. Det å jobbe innenfor bestemte problemstillinger knyttet 
til FS i grupper gir mer mening når man samler alle spesialister. Det er ofte slik at man spiser lunsj og 
middag med folk man allerede kjenner. Kan derfor være lurt å ha en formalisert erfaringsutveksling i 
løpet av seminaret. 

 Liker matnyttige innslag som kan relateres til hverdags bruk av systemet 

 Ikke ha middagen så sent, slik at vi som også er bosatt i Oslo har muligheten til å delta på middagen 
uten og måtte sitte å vente på hotellet i 4 timer. 

 Noen av de første presentasjonene (1 og 3) bar preg av opplesning direkte fra powerpoint. 
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 Underholdning på middagen på kvelden 

 Kunne kjørt en litt mer effektiv dag på dag to(f.eks ikke nødvendig med over en time pause i 
forbindelse med lunsj og neste seminar. Heller vært ferdig litt tidligere. Ellers, veldig bra 
gjennomført! 

 Kanskje litt gruppearbeid som tvinger folk til å møte litt andre utenom egen institusjon. 

 De som holder foredrag burde ikke les opp teksten , men være litt friere i sin presentasjon 

 Kunne vært litt mer informasjon/bidrag fra institusjonene om hvordan de bruker FS. 

 Det var vel akkurat plass til alle sammen denne gangen. Men det er vel vanskelig å beregne hvor 
mange som kommer. 

 Mer workshops og samhandling/drøfting over løsninger, tips og triks. 

 Mulighet for lokal oppsummering/begrunnelse/tankedeling med kolleger fra samme enhet etter 
hver dag. 

 Profesjonelle aktører for seminarer/forum bør inn på banen og styre arrangementet. Kulturelt 
innslag av høy kvalitet er en selvfølge. Men CERES bør slik jeg se det, ta et samfunnsoppdrag her, og 
ta føringen på vegne av institusjonene for felles rutiner i sektoren. Forumet bør handle 75 % om 
dette. Det er her vi trenger å bli flinkere, ikke bare snakke om det, men faktisk gjøre det. Og da 
trenger vi nytteverdi. Altså ta styringen CERES! FELLES RUTINER FOR SEKTOREN. 

 Kan ikke se at jeg savner noe, disse seminarene har funnet en form som er bra. God veksling mellom 
plenum og parallellsesjoner. 

 nei. Synes opplegget var optimalt utfra den kunnskap jeg har og kan ta opp. 

 Det burde være en overvåkning/oppfølging av lydnivået på mikrofonene/høyttaleranlegget. Det 
varierer for mye mellom ulike personer og deres stemmebruk/stemmekvalitet. Det blir mange 
ganger for lav lyd, selv om det tidligere/med en annen person var ok lyd. 

 
 

3. Til senere FS-Brukerforum 
Eventuelle kommentarer til spørsmålet over 

 Korte ned til 1.5 dags seminar 

 Ikke ha middagen så sent, slik at vi som også er bosatt i Oslo har muligheten til å delta på middagen 
uten og måtte sitte å vente på hotellet i 4 timer. 

 Savner mer spenstige presentasjoner Geir Vangens Emrex presentasjon (med bruk av film): tommel 
opp. Den om sikkerhet med visning av hacking: to tomler opp. 

 Flere innlegg fra sektoren. 

 Bra presentasjom om personvern, men det kunne med fordel vært etterfulgt av gruppearbeid med å 
forberede for dette for våre institusjoner. 

 fortsett i samme spor. Gjerne være litt på tilbudssiden i forhold til mindre utviklingsønsker. 

 Bra konferansehotell og - fasiliteter. 

 
 
Andre innspill til hvordan fremtidige FS-Brukerforum bør være? 

 De bør kanskje være noe hyppigere. Det er et hull i UH-sektoren i dag ettersom det nasjonale 
studieveilederseminaret igjen har fått et smalere fokus. For å få til lik(ere) praksis mellom UH-
institusjonene trenger man et studieadministrativt seminar og her kan brukerforumet helt eller 
delvis spille en rolle. 

 Foretrekker Lillestrøm fremfor Oslo. 
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 Har inntrykk av at FS-Brukerforum er noe alle FS-brukere ser fram til. Nyttig med input fra Ceres, og 
nyttig arena for samtaler og knytte kontakter med brukere fra andre institusjoner. Brukerforum har 
funnet en form som fungerer veldig bra. 

 Godt format, flott gjennomført arrangement og gode lokaler!! Gruppediskusjoner har vært prøvd 
tidligere og kan aktivere deltakerne i større grad. 

 Hva med erfaringsutveksling institusjonene mellom ? Innenfor forhåndsvalgte tema. 

 Langtekkelige powerpointer i tekstformat som leses opp er vel ut. Bruk flere medier, vis frem app'er, 
digitale muligheter visualisert (gjerne også gode eksempler fra utlandet) 

 Synes formen er bra. 

 Gjerne samme sted! 

 ....at det vert sett fram vatn til alle foredragsholderar.... 

 kan gjerne ha samme form som nåværende. 

 Jeg liker alltid å bli orientert om fremtiden. Hva som kommer, men også hva man vurderer å se 
nærmere på, på lang sikt. Alt må ikke være bestemt for å presenteres. BOTT har jo sine planer. Det 
hadde vært fint å høre hva de tenker. Noen kunne kanskje også kommentert en utvikling som 
kanskje innebærer parallelle løp.... 

 Årets temaer var relevante og interessante. Oversikt over nyheter i verktøyet, parallelsesjoner og 
lynkurs bør videreføres. 

 Nær en hovedflyplass slik at så mange som mulig har mulighet til å komme. 

 Slutt med Powerpoint karaoke, er det kun en avliring av info kan dette gjerne sendes ut i forkant så 
får man mer tid til eksempelvis gruppearbeid/praktiske workshops. 

 1. Nytteverdi - presenter minst fem rutiner for registrering som anses som de mest effektive og 
kvalitetssikrede registreringsmetodene fra A til Å. Tips, se til områder hvor lovverket legger klare 
føringer - da er det enklere å finne gode løsninger for en har klare føringer. 

 nei 

 Forsette å invitere både opptak og ordinære. Max antallet har nok ført til at flere som ville være 
med fra oss, var for seint ute og kom ikke med. Finne sted som kan ta flere deltagere? 

 Har deltatt på flere FS brukerforum og finner det svært nyttig og lærerikt. 

 Thon hotel Arena var et bra sted å ha brukerforum. Bra lokaler og bra servering. 
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Innspill til tema til FS-Brukerforum høsten 2018 
 

Spor for studiedirektører o.l.: Digitalisering av arbeidsprosesser. 
FS ønsker kommunikasjon med ledere. Hvilke områder ønsker institusjonene at FS skal ha en 

rolle i? 

Forslag: Studiedirektør deltar første dag under Nytt fra FS og denne sesjonen. 

I plenum: 

- Nytt fra FS 

- Noe med sikkerhet 

- Status Tjenesteorganet, presenter det som er relevant for «alle» brukere 

- Skal vi prøve igjen denne: Hvilke forventninger har studenter til våre tjenester? 

- Eksterne foredragsholdere med aktuell tema 

- Fremtidsvyer (bl.a. digitalisering) 

- Hvor er FS i utdanningsområdet? 

- KDTO – strategi for IKT-sektoren 

- xxx 

Parallellsesjoner: (ha 20 min pause mellom sesjonene) 

- Tema for dummies (begge dager) 

- Moduler: Undervisningsmodulen og LMS. Vurdering: digital eksamen 

- Web-applikasjoner (kan ha parallellsesjoner vedr. en applikasjon, splittet opp til ulike 

tema hvis det er hensiktsmessig): 

o Fagpersonweb 

o EVUweb 

o EpN 

o xxx 

- RUST 

- Campusfunksjonalitet: Best Practice 

- Diskusjon/erfaringsutveksling om spesifikke tema i små grupper, be om forslag til 

tema fra FS-kontakter 

- Workshops om spesifikke, veldig konkrete tema, kan gjerne ledes av en fra en 

institusjon, f.eks EWP 

- Lokal opptak (Kathy sjekker med opptaksledere) 

- FLYT inkl. arkiv 

- Internasjonalisering, EWP (ev. som workshop), studentutveksling 

- STAR og Tableau 

Brukerstøttestand begge dager – hvordan organisere dette? 



<sideskift> 
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RT 248018 

2018-03-12 14:36:07 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2811994) er levert 

Date: Mon, 12 Mar 2018 14:36:05 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Universitetet i Stavanger - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dagens dato 
 12.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Roller for å gjøre endringer i bilde Begrunnelse og klage 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Bilde Begrunnelse og klage 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 Ingen 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Når vi tillater at studentene digitalt ber om begrunnelse/klager på sensur og formelle 
klager, så opprettes saker i bildet Begrunnelse og klage automatisk fra Studentweb. 
Vi ønsker å begrense hvem som skal kunne opprette og slette saker i FS klienten. 

Beskrivelse av problemstilling 
 I dag så må vi gi saksbehandler i FS klienten tilgang til å slette/opprette saker i bildet 

Begrunnelse og klage hvis de skal ha mulighet til å oppdatere sak. Finnes ikke egen 
rolle for kun oppdatere. Når studentene selv oppretter sakene via Studentweb så 
ønsker vi ikke at alle med oppdateringstilgang også skal ha mulighet å opprette/slette 
saker. Det bør også være en logg på det som blir gjort i bildet Begrunnelse og klage 
(hvis dette ikke allerede finnes). 

Løsningsforslag 
 Det opprettes en ny rolle som kun kan oppdatere i bilde Begrunnelse og klage. 

Eventuelt så endres det på enten FS_EKSKLAGE eller FS_EKS2 slik at en av disse 
rollene ikke har mulighet til Nyregistrering og Slette men kun Oppdatere. 

Vurdering av konsekvenser 
Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ikke besvart 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=248018&QuoteTransaction=4025516&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=248018&QuoteTransaction=4025516&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=248018&QuoteTransaction=4025516


<sideskift> 
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RT 248013 

2018-03-12 14:03:05 <karl-erlend.mikalsen@uit.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2811849) er levert 

Date: Mon, 12 Mar 2018 14:03:04 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: karl-erlend.mikalsen@uit.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Karl-Erlend Mikalsen 

Din e-post 
 karl-erlend.mikalsen@uit.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 espen.d.kristensen@uit.no 

Dagens dato 
 12.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Ny rapport, eller nytt utplukk og/eller visning for eksisterende rapporter på 

spørreundersøkelser 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 350.001, 350.002 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 ingen som jeg vet om 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Vi har et ønske om ny funksjon for rapporter knyttet til spørreundersøkelser. 
 
Vi bruker spørreundersøkelser i FS til å innhente informasjon fra doktorgradsstudenter 
om deres fremdrift. Å holde denne typen rapportering i FS har mange fordeler for oss, 
og det er et verktøy som fungerer bra. Detnne forspørselen er knyttet til suboptimale 
løsninger for fremvisning av besvarelser for akkurat vårt formål. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Det som vi har ønske om er muligheten til å hente frem et utplukk av studenter, slik 

som i rapport 350.001, men få ut en visning som tar for seg en og en besvarelse slik 
som rapport 350.002. 
 
Det er også et ønske om det går an å få til slikt på et utplukk som tar for seg ett og ett 
administrativt sted, i tillegg til å kunne kjøre utplukket studieprogram. 
I dag i rapport 350.001 kan du hente frem besvarelser knyttet til et studieprogram, 
men ønsket var da å kunne hente frem besvarelser gjort knyttet til studieprogram 
knyttet til ett administrativt sted. 

Løsningsforslag 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1040694
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=248013&QuoteTransaction=4025377&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=248013&QuoteTransaction=4025377&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=248013&QuoteTransaction=4025377
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 Legge til utplukksmulighet 'sted' i 350.001 og en ny visningsmulighet hvor hver 
besvarelse kommer i sin helhet før neste besvarelse vises. 
ELLER 
legge til muligheten for 350.002 til å kjøres på utplukk av studenter i tillegg til én og én 
student 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 I dag sitter saksbehandlere på forskning og kjører 350.002 for hundrevis av studenter 
for å få hentet ut besvarelsene slik de vil ha dem. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 
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From: Sven Erik Sivertsen <sven.sivertsen@ntnu.no  
Sent: Tuesday, March 13, 2018 11:37 AM 
To: Geir Magne Vangen <g.m.vangen@ceres.no 
Cc: Aune Marjatta Moe <a.m.moe@ceres.no; Elin M. Bjørgen <elin.bjorgen@ntnu.no 
Subject: RE: Beskyttet tittel på vitnemål - sak fra NTNU 
 
Vi har testet dette, og ser at løsningen er problematisk. 
 
Poenget er at vi har å gjøre med både en lovbeskyttet akademisk tittel og en lovbeskyttet yrkestittel.  
Endring i forskrift dreier seg om en tilleggsbenevnelse, ikke en erstatning for annen tittel. Løsningen 
nå ser ut til å være basert på at vi skal registrere 'sivilingeniør' i gradtittelkode i tabell grad. 
 
Dette løser ønsket endring for vitnemålets side 1 fordi den akademiske gradtittelen hentes fra et 
annet sted og fremstår korrekt. 
 
I DS fører det derimot til at gradtittel blir endret. Her bør det fortsatt stå 'Master i teknologi'.  
 
I diskusjonen og konklusjonen på møtet der dette ble behandlet ble det fra flere hold hevdet at feltet 
gradtittel ikke ble brukt, men det gjør det altså i DS når denne er utfylt. 
 
Mvh 
Sven Erik 
 
  

 
 
From: Geir Magne Vangen [mailto:g.m.vangen@ceres.no] 
Sent: Tuesday, February 13, 2018 8:35 PM 
To: Sven Erik Sivertsen <sven.sivertsen@ntnu.no 
Cc: Aune Marjatta Moe <a.m.moe@ceres.no 
Subject: RE: Beskyttet tittel på vitnemål - sak fra NTNU 
 
 
Hei Sven Erik, 
 
De fem første punktene er utført til FS8.1 (mars). 
 
* Gradtittel er endret til Beskyttet tittel 
 
* Det er lagt til aktiv-status i tabellen for å få bort de gamle kodene. 
 
* SIVING og SIVØK er lagt til som koder 
 
* Feltet beskyttet-tittel er lagt til som lovlig felt på vitnemålets side 1 
 
* I DS var feltet allerede under punkt 2.1 og kan testes allerede nå 
 
Lar punktet som gjelder vitnemålsportalen gå videre til ønskelisten for vitnemålsportalen. 
 
Geir 

mailto:g.m.vangen@ceres.no
mailto:sven.sivertsen@ntnu.no
mailto:a.m.moe@ceres.no


<sideskift> 
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RT 248280 

2018-03-15 11:21:50 sven.sivertsen@ntnu.no ("Sven Erik Sivertsen") - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Beskyttet tittel på vitnemål. RT 245255 

Date: Thu, 15 Mar 2018 10:21:47 +0000 

To: "fs-support@fsat.no" <fs-support@fsat.no> 

From: "Sven Erik Sivertsen" <sven.sivertsen@ntnu.no> 

 

Vi har nå en henvendelse fra rektoratet vedr. beskyttet tittel der det heter: 

Hei, 

NTNUs styre vedtok i går bestemmelser i studieforskriften om gradsbenevnelser og retten til å få 
tilleggsbetegnelsene siviløkonom og sivilingeniør på vitnemålet. Se vedlegg. 

Rektor har fått myndighet til å fastsette innføringstidspunktet for den nye ordningen. 

Jeg skal orientere fakultetene m.fl. om styrevedtaket. Hvordan ligger det an med å gå over til den nye 
ordningen, dvs at kandidatene ikke lenger får siviløkonom og sivilingeniør som del av 
gradsbenevnelsen, men at retten til å bruke de beskyttede titlene fremgår på selvstendig måte på 
vitnemålet? 

Anne Marie  

  

Vi viser også til tidligere e-poster i saken. 

Vi har i dag løsning for å få til side en i vitnemålet som baserer seg på registrering i tabellen Tittel. 
Denne løsningen medfører imidlertid at samme tittel benyttes i DS 2.1. Hele poenget med endring i 
forskrift er nettopp at vi skal kunne operere med forskjellige titler. En for lovbeskyttet gradstittel 
‘Master’ som skal på DS, og en egen lovbeskyttet yrkestittel, f.eks. ‘Sivilingeniør’ som skal komme 
som tilleggsopplysning på vitnemålets framside. I dag får vi ikke til begge deler samtidig. 

Som dere skjønner av henvendelsen over så må vi redegjøre for når vi kan ta i bruk dette. 

Vennlig hilsen 

Sven Erik Sivertsen 
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FS-18-004-10c 
 

 

From: Jonny Roar Sundnes  
Sent: Thursday, March 22, 2018 3:25 PM 
To: Aune Marjatta Moe <a.m.moe@ceres.no> 
Cc: Ole Martin Nodenes <o.m.nodenes@ceres.no>; Lena Charlotte Finseth 
<l.c.finseth@admin.uio.no> 
Subject: RE: Beskyttet tittel på vitnemål - sak fra NTNU 
 
 
Hei,  
 
Takk for e-post. Jeg har drøftet saken med Lena, så hun får også kopi her.  
 
Vi er enige i problembeskrivelsen: visse masterutdanninger i teknologiske og økonomiske fag har en 
ordinær tittel av typen "master i xxx", og så får studentene i tillegg rett til å bruke tittelen 
"sivilingeniør" eller "siviløkonom".  
 
Det var en pragmatisk løsning å koble begge deler i kvalifikasjonstittelen, men vi er også enige i at det 
ikke gir nødvendig fleksibilitet på vitnemålet, i diploma supplement og i vitnemålsportalen. 
Tilleggstittelen har også godt av litt mer forklaring enn det er rom for med en slik løsning.  
 
Man kunne tenke seg at dette blir et nytt felt i selve kvalifikasjonsbildet, eller at man lager en fane i 
kvalifikasjonsbildet med rom for å legge inn flere tittelrader. Vi mener ikke noe om hvilken løsning 
som velges, det må være opp til utviklerne. Vi antar at man med begge disse løsningene kan vise 
fram tilleggstittelen i Vitnemålsportalen.  
 
Det avgjørende må være at tilleggstittelen kan flettes inn i brevmalene for vitnemål og diploma 
supplement. Dermed kan de aktuelle institusjonene lage seg egne vitnemåls- og DS-brevtyper for 
gradene som har tilleggstittel og legge inn en passende ledetekster i dokumentene. (Vi ville 
umiddelbart tenke at denne informasjonen hører hjemme på vitnemålets forside og i DS punkt 2.1.)  
 
Vennlig hilsen 
Jonny  
 



<sideskift> 



FS-18-004-11 
 
Tidsestimat: 1 time 

 
RT 248983 

2018-03-23 14:24:04 eli.vangen@ntnu.no (Eli Vangen) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2974897) er levert 

Date: Fri, 23 Mar 2018 14:24:02 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: eli.vangen@ntnu.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 NTNU, Eli Vangen 

Din e-post 
 eli.vangen@ntnu.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 yngvild.navik@ntnu.no, sven.sivertsen@ntnu.no 

Dagens dato 
 23.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Ønske om bedre «sikring» av rutine FS208.001 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS208.001Hovedbokføring – rapportering til økonomisystemet 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 - 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Saken sendes inn etter ønske fra Økonomiavdelinga som er i sluttfasen av testing av 
ny betalingsløsning. Kontaktpersonen ser ut til å ha tatt helg og det er ønske om å få 
inn dette nå slik at det ev. kan bli med på neste Planleggingsgruppemøte rett etter 
påske.Jeg har derfor valgt å sende inn ønsket selv. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Denne rutinen kan kjøres med ny beregning eller som tidligere beregning. Når du 

svitsjer mellom de to beregningsmåtene så beholdes hakene for oppdatering og 
automatisk overføring, og det er fort gjort å prøve å overføre en bunt som allerede er 
overført. 

Løsningsforslag 
 Som en sikkerhetsinnstilling er det fra økonomiavdelinga ønske om at radioknappen 

«Tidligere beregning» fungerer slik at de to aktuelle hakene fjernes automatisk, dvs. 
at man må gjøre en aktiv handling for å kjøre oppdatering og automatisk overføring på 
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Tidsestimat: 1 time 

 
nytt. 
 
Alternativt at det kommer opp en advarsel om at vi er i ferd med å overføre en 
tidligere bunt til økonomisystemet og med en mulighet til å avbryte jobben hvis (når) vi 
ikke ønsker det. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Økonomimedarbeidere jobber typisk med mange saker samtidig og går mellom 
mange systemer og bilder i løpet av hver arbeidsøkt. En slik endring vil minske 
muligheten for feil betraktelig. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ingen spesielle, men generelle regler for god økonomistyring vil vel slå inn. Muligens 

Bokføringsloven og Regnskapsloven også. 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 
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FS-16-004-40 
RT 2138910    208066 

Utveksling av person og studentdata ved 
samarbeidsgrader/fellesgrader/studentmobilitet 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Bergen – Håvard Moe Hagen 

Dato 27.04.2016 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Person student, Studieprogram samlebilde, Student 
samlebilde, Registerkort, Person eksternstudium 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse  
 

 

Til ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet har en forventning om høy grad 
av samarbeid og arbeidsdeling i sektoren. Det er et mål at 
det legges til rette for at studentene kan ta et emne eller 
deler av graden ved et annet lærested.  
 
Når lærestedene inngår samarbeidsavtaler forenkler det 
situasjonen for studentene som slipper å søke om et nytt 
opptak. Men studentene må uansett registreres i FS ved 
flere læresteder. 
 
Det er et økende behov for å enkelt kunne sende lister med 
mellom læresteder og sikre at studentdata som legges inn i 
den lokale FS-databasen er av høy kvalitet. 
 
Med datautvekslingen i dag er det større risiko for at 
ukrypterte studentdata kan bli sendt på e-post. 
 
 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Vi ser to muligheter. Den ene er å legge til rette for 
import/eksport av lister slik at jobben blir forenklet og mer 
presis samtidig som man unngår tidkrevende og manuelt 
arbeide, som kan føre til mangler og feilføringer.  
 
Den andre muligheten er å få studenter på 
samarbeidsprogrammer til å eksporteres automatisk til den 
samarbeidende institusjonen. 
 

Løsningsforslag Mulighet 1: Lage en rutine som kan hente ut og skrive 
studentdata til aktuelle studieprogram/kull 
 
Mulighet 2: Utnytte fanen «Samarbeid» i Studieprogram 
samlebilde der studieprogram, som har denne fanen aktiv, 
henter og sender studentdata automatisk mellom FS-
basene. Da bør vi altså utvide fanen slik at den kan 
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henvise til den andre institusjonens 
studieprogramkode/kull. 
Denne løsningen bør også innebære at resultater fra det 
aktuelle programmet og semesterregistreringsdata blir 
utvekslet.  
 

Vurdering av konsekvenser Begge løsninger vil effektivisere driften hos den enkelte 
institusjonen da man begrenser mengden manuelt arbeide 
og får riktigere data. 
 
Ettersom mulighet 2 går lengre vil den ha flere 
konsekvenser. Den gjør flyten av persondata sikrere da 
den går i lukkede systemer.   
 
Det kan også hjelpe på gjennomstrømming på enkelte 
studieprogram, som er lagt opp som samarbeid mellom 
institusjoner, som for f.eks Bachelor for tospråklige lærere. 
 
Det kan forenkle studentenes overgang til ny institusjon på 
den måten at de kun trenger å bruke én Studentweb og 
slipper å dokumentere betalt semesteravgift fra 
institusjonen de har betalt til. 
 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Studentene er tatt opp på begge institusjoner når de er tatt 
opp på et samarbeidsprogram og dataene må registreres 
begge steder uansett. Vi kan ikke se at det er et hinder i 
regelverk for at slike opplysninger ikke blir flyttet 
automatisk.  
 
Resultatutveksling er kanskje mer følsomt, men de må i det 
minste registreres hos den gradgivende institusjonen. Det 
kan være det ikke er behov for en utveksling begge veier 
dersom dette krever akseptanse fra studenten. 
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  Kommentarer Starte diskusjon om utveksling av data og innsyn i 

hverandres data. 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

   
Møte i PL-gruppen sept2016: 

Kommentarer: 
- Skal utveksling foregå mellom 2 institusjoner eller mellom alle? 
- Finnes det et grunnlag for tillatelse til å hente ut data? 
- Skal data hentes på nytt for hvert formål? 
- Det blir mye kopiering av data. Ha som mål å duplisere mindre. 
- Ha et felles register for data. 
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- Ha et valg i rapporter om å ta ut personregisteropplysninger. 
- Det hadde vært enklere å få data rett inn i FS istedenfor å punche de inn fra et excel-ark 
- Innkalle til et eget møte med aktuelle aktører/personer 
 
Det ble besluttet at FSAT utreder mulighet for felles personregister (juridiske vurderinger). Dette 
er interessant også med tanke på utenlandske studenter. 
 
Sees sammen med sak fra DHS (JIRA FS-392) vedr. overføring av betalings- og registreringsin-
formasjon mellom institusjoner som har fellesgrader. 
 
Prioritet 1 
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RT 248983 

2018-03-23 14:24:04 eli.vangen@ntnu.no (Eli Vangen) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2974897) er levert 

Date: Fri, 23 Mar 2018 14:24:02 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: eli.vangen@ntnu.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 NTNU, Eli Vangen 

Din e-post 
 eli.vangen@ntnu.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 yngvild.navik@ntnu.no, sven.sivertsen@ntnu.no 

Dagens dato 
 23.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Ønske om bedre «sikring» av rutine FS208.001 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS208.001Hovedbokføring – rapportering til økonomisystemet 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 - 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Saken sendes inn etter ønske fra Økonomiavdelinga som er i sluttfasen av testing av 
ny betalingsløsning. Kontaktpersonen ser ut til å ha tatt helg og det er ønske om å få 
inn dette nå slik at det ev. kan bli med på neste Planleggingsgruppemøte rett etter 
påske.Jeg har derfor valgt å sende inn ønsket selv. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Denne rutinen kan kjøres med ny beregning eller som tidligere beregning. Når du 

svitsjer mellom de to beregningsmåtene så beholdes hakene for oppdatering og 
automatisk overføring, og det er fort gjort å prøve å overføre en bunt som allerede er 
overført. 

Løsningsforslag 
 Som en sikkerhetsinnstilling er det fra økonomiavdelinga ønske om at radioknappen 

«Tidligere beregning» fungerer slik at de to aktuelle hakene fjernes automatisk, dvs. 
at man må gjøre en aktiv handling for å kjøre oppdatering og automatisk overføring på 
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nytt. 
 
Alternativt at det kommer opp en advarsel om at vi er i ferd med å overføre en 
tidligere bunt til økonomisystemet og med en mulighet til å avbryte jobben hvis (når) vi 
ikke ønsker det. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Økonomimedarbeidere jobber typisk med mange saker samtidig og går mellom 
mange systemer og bilder i løpet av hver arbeidsøkt. En slik endring vil minske 
muligheten for feil betraktelig. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ingen spesielle, men generelle regler for god økonomistyring vil vel slå inn. Muligens 

Bokføringsloven og Regnskapsloven også. 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 



FS-18-003-9 
 

Til møte i Planleggingsgruppen 11. april 2018: 

 

Sak 8 Utveksling av data  

Kommentar fra Geir Vangen 06.09.2016: 
 
Saken kan ses i sammenheng med et generelt ønske om å utveksle persondata mellom to 
institusjoner. 
I første omgang en løsning med rapport for ulike utplukk (studieprogram/kull evt vurderingsmeldte). 
Filen må inneholde sentral personinformasjon og termin for siste gang semesteravgift ble betalt. 

Import av denne filen: 

 Opprettet/oppdatere person 

 Valg for å opprette disse som student 

 Valg for å oppdatere registerkort med betalingsinfo (hvis aktuelt semester...) 

 Valg for å oppdatere som studieprogramstudent 

 Valg for å lagre som fnr-fil. 

 

Begrunnelse fra Diakonhjemmet høgskole (RT 208031) 

Ticket created by novak@diakonhjemmet.no 
Created: 2015-11-06 15:21:00 
Content: Nærmere begrunnelse for ønsket om overføring av betalings- og registreringsinformasjon for 
fellesgrader (FS-392).: 
 
Har fått opplyst at NTNU har trukket sin sak, men at de fikk støtte fra NMBU da de sendte 
endringsønsket. 
NMBU støtter oss i å gå videre med saken (bekreftet av Thor Højgaard Anti i dag). 
 
Pga. en felles mastergrad med MF, ønsker vi en rutine til å overføre/importere betalings- og 
registreringsinformasjon for felles studenter. I dag må dette følges opp og registerkort opprettes 
manuelt. Det krever en del arbeid hvert semester. En rutine ville lette arbeidsmengden, og også kunne 
gi studentene raskere mulighet til semesterregistrering når innbetalingen blir registrert fortløpende 
etter registrering i den andre basen. 
 
Studentene i fellesgraden betaler til ett sted: Heltidsstudentene betaler til MF og deltidsstudentene 
betaler til DHS (VID etter fusjonen). 
Studentene skal ha samme rettigheter på begge studiesteder, og semesterregistrere seg i begges 
Studentweb. De tar emner og avlegger eksamen ved begge institusjoner. Her fungerer 
resultatutveksling veldig bra (studentene oppfordres til å samtykke til innhenting av resultater). Det kan 
de også ev gjøre for innhenting av betalings-/registreringsinfo. 
 
Vennlig hilsen 
Linda Novak 
FS-koordinator 
Tlf: 22451960 
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From: Dag Olav Nilsen [mailto:dag.o.nilsen@uia.no]  
Sent: Thursday, February 08, 2018 11:17 AM 
To: FS-sekretariat (fs-sekretariat@fsat.no) <fs-sekretariat@fsat.no> 
Cc: Ingvild Mulen <ingvild.mulen@uia.no> 
Subject: [fs-sekretariat] Fra høring om endringer av UH-lov - Digitale politiattester 
 
Hei 
 
 
I høringsnotatet ifm endring av UH-loven står følgende å lese om digitale politiattester: 
 
Digitale politiattester  
 
Politiet har innført digitale politiattester, og dette har ført til utfordringer for institusjonene når det 
gjelder verifisering av politiattestene. Den ordningen politiet har innført, innebærer i dag at 
studenten mottar politiattesten i sin digitale postkasse, skriver den ut på papir, og deretter leverer 
den til institusjonen. Ordningen innebærer en risiko for at politiattesten kan bli endret/forfalsket, før 
den blir innlevert til institusjonen. Dersom institusjonen ønsker å verifisere politiattesten, må de be 
studenten møte opp fysisk og logge seg inn på sin digitale postkasse, for å vise frem attesten til 
institusjonen digitalt. En slik fremgangsmåte for verifisering er tungvint og krevende, spesielt siden 
det er stort antall studenter som skal levere politiattester, og verifisering bør skje for alle 
politiattestene som leveres. For å sikre at de politiattestene som blir levert til institusjonene er 
autentiske, mener departementet at det bør åpnes for en løsning som gjør det mulig for studentene 
å levere politiattestene elektronisk.  
 
Kravet om politiattest gjelder for de som blir tatt opp til et studieprogram, og de får normalt tre uker 
på seg til å levere inn politiattesten. Attesten skal da leveres til utdanningsinstitusjonen. Samordna 
opptak er ikke ansvarlig for å innhente politiattester, men informasjon om krav om politiattest skal 
gå frem av tilbudsbrevet om studieplass. Utdanningsinstitusjonene kan kreve at politiattester som er 
utstedt og signert digitalt, leveres til institusjonen i digital form. Dette forutsetter at politiattestene 
er digitalt signerte pdf-filer, for å sikre verifisering av politiattestene. Det er studenten selv som skal 
legge frem attesten for utdanningsinstitusjonen ved opplasting i Studentweb eller en lignende 
applikasjon i FS.  
 
En politiattest med merknader vil inneholde sensitive personopplysninger, og i dag foreligger verken 
lovhjemmel eller konsesjon som tillater opplasting av politiattester til Studentweb i FS. Kravet om 
politiattest er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 4-9, men det er ikke presisert i denne 
bestemmelsen at politiattesten kan behandles elektronisk.  
 
Det fremgår av personvernforordringens artikkel 10 at behandlingen av opplysninger om straff krever 
hjemmel i nasjonal lov.  
 
Departementet foreslår derfor en lovhjemmel i universitets- og høyskoleloven som tillater at digitale 
politiattester kan lastes opp elektronisk i studieadministrative systemer. 
 
Ved UiA leverer ca 1000 studenter politiattest hver høst, og omfanget gjør at vi har vurdert flere 
måter å digitalisere dette på, bl.a. robotisering. Dette har vi imidlertid vurdert som et komplisert 
prosjekt, og vi ser for oss at en integrasjon ville være en klart bedre løsning her. 
 



FS-18-003-7 Digitale politiattester 
 

Departementets forslag gir ingen føringer for hvilket format digitale politiattester skal ha. Dersom 
løsningen omfatter håndtering av _dokumenter_, vil dette være noe som forenkler bestilling og 
levering for søker/student, men for institusjonene vil det antakelig medføre en mer tungvinn måte å 
håndtere attestene på, i og med at de da må søkes fram, åpnes og manuelt registreres som lisens. 
Det ville det derfor være en fordel om attesten kunne foreligge i form av _data_ som kunne la seg 
håndtere i en WS eller lignende.  
 
Siden dette er en problemstilling som vil være den samme for alle institusjoner som tilbyr 
utdanninger som krever politiattest, ville det være en stor fordel med en felles løsning her. En 
uheldig situasjon vil være om flere institusjoner forsøker å lage sine egne lokale løsninger for dette, 
for så at det kommer en felles løsning seinere.  
 
Så derfor: Finnes det noen planer for KDTO om en felles integrasjonsløsning for dette? Om ikke: Kan 
vi sette det på dagsorden som diskusjonssak på neste møte i Planleggingsgruppa? 
 
  
-- 
Hilsen Dag Olav 
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