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3. Godkjenning av dagsorden 

 
Godkjent. Ingen saker innmeldt til eventuelt. 
 

4. Orientering om status for modulen og dagens webapplikasjon og 

planer/rammer for utvikling av ny EVU-modul 
  

Styret for FSAT vedtar budsjett og prioriterer utviklingen av systemene som forvaltes 
og utvikles av dette foretaket. 
EVUWeb og EVU-modulen har stort sett ikke fått avsatt timer til annet enn 
feilretting de siste årene, og det har vært lite nyutvikling siden 2011. 
 
På den nåværende ønskelisten er det registrert 28 saker på webapplikasjonen og 3 til 
FS-modulen. De høyest prioriterte ønskene er dokumentopplasting, enklere 
pålogging og innhenting av GSK uansett type innlogging (foretaksregistrering). 
 
Utviklingen av StudentWeb3 har vært prioritert foran alt annet det siste året. 
Utviklingen nærmer seg slutten, og det er forventet at lærestedene tar den nye 
applikasjonen i bruk i løpet av våren og UiO i løpet av høsten. 
 
SøknadsWeb er under omskriving og skal også være ferdig i løpet av våren 2015. I 
tillegg skal FagPersonWeb skrives om til oppgradert plattform og FUN-malen samt 
at en del ny funksjonalitet skal inn, blant annet sensurregistrering og 
oppmøteregistrering.  
 
Utvikling av ny EVUWeb kommer inn deretter, og det er satt av ressurser for å jobbe 
med dette i år. Men de andre nevnte applikasjonene skal tas først. Det er viktig å 
presisere at det er satt av ressurser til omskriving av webapplikasjonen, ikke til EVU-
modulen. Ønsker til ny funksjonalitet i modulen vil derfor i utgangspunktet ikke bli 
behandlet på dette møtet. Men endringer i webapplikasjonen vil kunne kreve noen 
endringer i modulen. Andre endringsønsker til EVU-modulen må sendes inn etter 
rutinen for ønsker til FS, via lærestedets FS-kontaktperson.  
 
Det er noen rammer for utviklingen av EVUWeb 3 som EVU-gruppen ikke kan 
påvirke. For det første har ikke gruppen påvirkning på hvordan utviklingen av 
EVUWeb prioriteres og ressursene som avsettes til dette. Det er det styret for FSAT 
som avgjør. 
Hvilke verktøy og plattformer som applikasjonen skal utvikles i avgjøres av 
utviklingsgruppen i FSAT. Applikasjonen skal også følge FUN-malen, som er en 
vedtatt mal for grafisk uttrykk for alle webapplikasjonene knyttet til FS. 
 
Utviklerne jobber også etter Scrum-metodikk. Hovedtrekkene for denne metodikken 
ble gjennomgått på møtet. Adelheid M. Huuse skal være Product Owner for den nye 
applikasjonen og jobbe tett med scrumteamet. Scrum sikrer også at det er tett kontakt 
med EVU-gruppen som referansegruppe for den nye applikasjonen. Gruppen skal få 
uttale seg om funksjonene i applikasjonen etter hvert som de utvikles og kan testes. 
Det forventes at deltakerne i EVU-gruppen deltar aktivt i testingen av den nye 
applikasjonen underveis i utviklingen. 
 
På dette tidspunktet er det for mange usikkerhetsmomenter til at det kan estimeres 
noe som helst rundt når den første versjonen av EVUWeb kan forventes å være 
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tilgjengelig. I følge scrum-metodikken utføres også estimeringen av arbeidet innenfor 
«sprinter» av to-tre ukers varighet. Ut over det er det vanskelig å estimere 
arbeidsoppgavenes varighet. Det kommer derfor ikke til å bli satt noen deadline for 
når første versjon skal være satt i test eller i drift. 
 
Det vil ikke bli gjort noen endringer eller nyutvikling i dagens versjon mens den nye 
utvikles. Styret har kun satt av ressurser til nyutvikling. Slik har det også vært tidligere, 
eksempelvis har det ikke skjedd noe nyutvikling i dagens StudentWeb mens den nye 
har vært under utvikling. 
 
Det ble uttrykt frustrasjon over at dokumentopplastning ikke kan legges inn i dagens 
versjon, siden funksjonaliteten finnes i SøknadsWeb allerede. Og at man fortsatt må 
vente lenge en funksjon som er viktig og vil være svært ressursbesparende for 
saksbehandlerne når den kommer på plass. 
EVU-gruppen må forholde seg til styrets overordnede prioriteringer. Dagens 
applikasjon kjører også på en plattform som de som drifter applikasjonene ikke 
lenger støtter, og dokumentopplastingen kan heller ikke enkelt implementeres i 
dagens versjon på nåværende plattform. 
 
Noen læresteder bruker SøknadsWeb for å administrere søknader til videreutdanning 
(hvor det også er dokumentopplasting). Mens andre bruker EVUWeb for å 
administrere begge typer EVU-kurs, uansett om det skal avlegges studiepoeng eller 
kun utstedes et kursbevis. 
 

5. Gjennomgang av arbeidsprosesser som skal ivaretas og 

konseptutvikling av ny EVUWeb 

 
Dokumentet FS-15-001 var vedlagt sakspapirene og ble brukt som utgangspunkt for 
gjennomgangen av funksjonaliteten som skal ivaretas i ny EVUWeb.  
 
Funksjonene man ble enige om på møtet er nedfelt i et eget 
kravspesifikasjonsdokument (FS-15-004-1). Disse blir derfor ikke gjengitt i referatet. 
Kun noen av hovedpunktene fra diskusjonene og saker som må diskuteres videre er 
nedfelt i referatet. 
 
Det ble presisert i forkant at det er viktig at alle aspekter og bruksområder kommer 
på bordet i dette møtet og møtene framover. Arbeidsprosesser og funksjoner som 
ikke blir nevnt og beskrevet, vil heller ikke bli å finne i en ny webapplikasjon (dette 
også om de måtte finnes i dagens utgave). Utviklerne starter med blanke ark.  
Alle ønsker som kommer vil måtte prioriteres, og det er ikke sikkert alle fører fram til 
utvikling av ny funksjonalitet. 
 
Innledningsvis ble det diskutert noen overordnede kriterier for EVUWeb 3.  
Etter- og videreutdanning skiller seg fra annen utdanning som administreres i FS. 
Utdanningene starter opp hele året, helt uavhengig av den ordinære 
semesterinndelingen. Deltakerne på EVUkurs betaler i de fleste tilfeller en kursavgift 
for deltakelsen. I og med at deltakerne eller deres arbeidsgiver betaler, er det også 
høye forventninger til service fra lærestedet.  
 
I en første versjon av ny EVUWeb må følgende være på plass; funksjonaliteten som 
applikasjonen dekker i dag pluss pålogging med ID-porten og Feide samt 
dokumentopplasting. Annen ny funksjonalitet kan komme til i oppgraderinger etter 
første versjon er satt i drift. 
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Interessenter og brukere av applikasjonen ble gjennomgått og funnet å være følgende:  

 Tidligere studenter ved lærestedet som tilbyr kurset 

 Nye norske søkere 

 Nye utenlandske søkere (uten norsk fødselsnummer) 

 Deltakere registrert av foretaksregistrator 

 Foretaksregistrator 

 Saksbehandlere ved lærestedet 
 
Det ble også diskutert hva som fungerer godt i dagens webapplikasjon, som ikke må 
forsvinne i den nye utgaven og man ble enige om følgende punkter:  

 Direktelenker til kurs 

 Spørreskjema i søknadssekvensen 

 Planinformasjon 

 At kursoversikten kan presenteres for en søker før innlogging 

 Enkel applikasjon å sette opp og enkelt å publisere kurs 

 Fungerer uavhengig av semesterinndelingen i FS (samme kurs kan holdes mange 
ganger i året) 

 Kurs kan knyttes opp mot flere emner (videreutdanning) 

 At applikasjonen dekker behovet for søknader til både etter- og 
videreutdanningskurs 

 Foretaksperspektivet (at foretak kan registrere deltakere selv) 

 At deltakerne tvinges til å oppdatere profilen sin hver gang de søker 
 
I forhold til dette er det viktig å poengtere at EVUWeb, men noen få unntak, 
fungerer godt i dag. Innføringen av EVUWeb har vært viktig og arbeidsbesparende 
for store aktører innen EVU som NTNU og UiB. 

 
Deretter ble de viktigste manglene ved dagens EVUWeb diskutert, og som ønskes 
løst på en god måte i EVUWeb 3: 

 Enklere og bedre pålogging 

 Dokumentopplasting 

 Innhenting av GSK-konklusjoner ved alle typer pålogging (også 
foretaksregistrator) 

 Gode feilmeldinger: 
o Feilmeldingene er informative både for søker og lærestedet 
o Feil som oppstår følges alltid av en feilmelding 

 UiO: maks antall påmeldte fører til at kurset lukkes automatisk 
 
Gjennomgangen av arbeidsprosesser og ønsker til funksjonalitet ble gjennomført 
tematisk ut fra dokumentet som var utarbeidet i forkant av møtet. 
 
Følgende tema ble gjennomgått.  

 Førsteside/meny 

 Kursinformasjon 

 Pålogging 

 Profil/personinformasjon 

 Søknad fra enkeltperson 

 Søknad fra foretaksregistrator 



FS-15-017  Side 6 
Referat fra møte i EVU-gruppen 27.-28. januar 2015 

 Betaling 
 
Konklusjonene av diskusjonene er å finne i kravspesifikasjonen utformet på 
bakgrunn av dette møtet (FS-15-004-1). 
 
Noen hovedpunkter i diskusjonene nevnes her: 
 
Førstesiden brukes forskjellig ved lærestedene. Noen lenker direkte til kurs i 
EVUWeb fra egne nettsider, mens for andre er kursoversikten viktig. Begge deler må 
derfor ivaretas på en god måte i den nye versjonen. Siden førstesiden kan inneholde 
svært mange kurs, bør den organiseres på en annen måte enn i dag – som gir bedre 
oversikt for potensielle søkere. Det er opp til webutviklerne å finne en god løsning på 
dette. 
 
Diskusjon rundt framvisning av forskjellige priser for forskjellige typer deltakere i 
kursinformasjonen. Underveis kom det fram at det kan være så mange forskjellige 
priser på ett og samme kurs at det ikke kan ivaretas gjennom utvikling av ny 
funksjonalitet i FS. I tilfeller hvor det opereres med mange forskjellige priser må dette 
oppgis som fritekst i kursbeskrivelsen. 
Ingen endring i hvilke mht til hvilke data som skal hentes fra FS i dagens EVUWeb. 
Men ønske om at det framkommer enda tydeligere enn i dag hvilket emne man blir 
oppmeldt til om man søker på et videreutdanningskurs. 
 
Pålogging med ID-porten og Feide vil løse mange av dagens påloggingsutfordringer. 
Opprettelse av ny bruker med e-postadresse skaper en del arbeid for lærestedene. 
Siden det er en del utenlandske søkere uten norsk fødselsnummer, vil denne 
løsningen fortsatt måtte eksistere for dem. Men gruppen ønsker å avvikle løsningen 
for norske søkere. En slik endring må sendes ut på høring til alle FS-institusjonene, i 
tilfelle det er noen som i dag tillater at etterutdanningsstudenter søker på kurs uten at 
de må oppgi fødselsnummer. 
En alternativ løsning for utenlandske søkere er at de kan opprette seg som brukere 
med andre brukere/kontoer de allerede har opprettet, som Google, Facebook mv. 
 
Foretakstregistratorer skal også kunne bruke ID-porten ved pålogging. Det innebærer 
en endring i FS, siden man ikke registrerer fødsels- og personnummer på 
foretaksregistratorer i dag. 
 
I tillegg er det ønske om saksbehandlerpålogging på samme måte som i StudentWeb 
og i ny SøknadsWeb. 
 
Profilsiden i den nye applikasjonen vil følge den samme malen som profilsiden i 
StudentWeb3/SøknadsWeb. EVU har noen egne problemstillinger som fordrer egne 
felt som ikke finnes i StudentWeb3. Disse er oppgitt i kravspesifikasjonen. 
Ønske om at det blir obligatorisk å registrere mobilnummer og e-postadresse, og at 
det legges inn en kontroll om at e-postadressen er på et gyldig format. 
Akseptanser er ikke tilgjengelig for EVUWeb i dag, men må på plass til ny versjon. 
Akseptanser som finnes i FS og StudentWeb i dag, må gjøres tilgjengelig for 
EVUWeb – så må det være opp til lærestedene hvilke de ønsker å vise fram i 
webapplikasjonen. 
Dette vil kreve endringer i FSklienten. 
Deltakeren må få innsyn i sitt dokumentarkiv og alle data som har blitt hentet til FS 
fra andre kilder. 
 



FS-15-017  Side 7 
Referat fra møte i EVU-gruppen 27.-28. januar 2015 

Funksjonaliteten i selve søknaden fra enkeltpersoner blir beskrevet i 
kravspesifikasjonen. Det viktigste å få med i EVUWeb 3 er dokumentopplasting og 
dokumentarkiv. Dokumenter som lastes opp i forhold til en EVU-søknader må 
kunne merkes med at de er lastet opp med det formålet. 
I tillegg er det viktig at alle nye integrasjoner som enten er satt i produksjon eller er i 
ferd med å utvikles også implementeres i EVUWeb; resultatutveksling, innhenting av 
GSK-konklusjoner, Folkeregisteret, vitnemålsbank.  
Funksjonaliteten for Ja- og nei-spørsmål ønskes fjernet. Dette sendes ut på høring til 
alle FS-kontaktene. 
 
Med hensyn til søknad fra foretaksregistratorer kom det opp en del nye ønsker til 
endring av funksjonalitet. Flere av ønskene innebærer også endringer i FS-klienten 
og/eller juridiske vurderinger i forhold til personvernlovgivningen. Det foreligger 
allerede et ønske om at GSK-konklusjoner skal innhentes for deltakere som får sin 
søknad registrert av en foretaksregistrator. Det må i tillegg gjøres juridiske 
vurderinger og tenkes rundt funksjonalitet for innhenting av data fra andre baser som 
krever samtykke fra personen som eier dataene. Varianter av samme problemstilling 
gjelder dokumentopplastning. Skal foretaksregistrator kunne laste opp dokumenter i 
enkeltpersoners dokumentarkiv eller laste opp et fellesdokument i eget 
dokumentarkiv. I så fall, hvordan skal dette knyttes til søknadene? Hva skal 
foretaksregistrator kunne gjøre på vegne av søker og hva kan kun søker utføre selv 
direkte i applikasjonen? 
Disse problemstillingene oversendes juristen i FSAT til vurdering før det tas noen 
avgjørelser angående funksjonalitet. 
Spørreskjemafunksjonaliteten og planinformasjon er det normalt ikke aktuelt for 
foretaksregistratorer å besvare. 
 
Det var litt diskusjon rundt opptaket til kurs, hvor det ble fremmet noen ønsker om 
flere automatiske rutiner og integrasjon med opptaksmodulen.  
Dersom søknader om opptak til EVU-kurs skal integreres med opptaksmodulen og 
det skal utvikles mer automatiserte rutiner for opptaket, faller begrunnelsen for en 
egen EVUWeb bort. Da kan heller EVU integreres i SøknadsWeb. Men da blir 
samtidig brukerterskelen mye høyere. Det kom sterke innsigelser mot en slik retning 
på utviklingen. Men meningene både er og vil trolig forbli delte. Og diskusjonen vil 
sikkert komme opp igjen ved en ny korsvei. 
Konklusjonen ble å fortsette med dagens ordning ved denne omskrivingen av 
applikasjonen. De som ønsker å bruke opptaksmodulen til å behandle søkere til 
videreutdanning, må heller legge disse kursene ut i SøknadsWeb. 
UiO har i lang tid hatt en ønske inne om automatisk stenging av kurs når maks antall 
deltakere er nådd. Dette var et ønske som ble støttet av resten av gruppen. 
 
Tross at det motsatte har blitt nevnt, var gruppen enige om at det også i den nye 
webapplikasjonen skal være sånn at deltakere registrert av foretaksregistrator ikke skal 
kunne trekke seg fra kurset selv. Dette skal bare kunne gjøres av 
foretaksregistratoren. 
 
NTNU ønsker muligheten for å kunne sende søkerne tilbake til internettsiden de 
kom fra, når de har fullført søknaden sin. Det må vurderes i hvilken grad dette er 
teknisk mulig å få til og hvor ressurskrevende det er. 
 
I dagens webapplikasjon finnes det ingen funksjonalitet for deltakerne ut over innsyn i 
opptaket. Delvis grunnet krav om innsyn i egne data etter personvernlovgivningen og 
i enda større grad for å yte bedre service til deltakerne, må den neste versjonen av 



FS-15-017  Side 8 
Referat fra møte i EVU-gruppen 27.-28. januar 2015 

EVUWeb vise fram flere av persondataene som ligger i FS. Slik det gjøres for 
ordinæres studenter i StudentWeb. Eksempelvis oversikt over avlagte kurs, tid og sted 
for undervisning (i den grad det er registrert), innsyn i dokumentarkivet, utstedte 
kursbevis i pdf-format, data som er innhentet fra andre baser (resultatutveksling mv.). 
Innholdet er spesifisert nærmere i kravspesifikasjonen. 
 
Kursavgifter og betaling er en viktig del av EVU-virksomheten. Men dagens 
EVUWeb har ingen funksjonalitet rundt betaling. Diskusjonen av betaling var delt i to 
deler. Det første med utgangspunkt i hva som er mulig å få til ut fra dagens FS-
funksjonalitet, og det andre hva man ønsker seg for framtiden. 
Framvisning av genererte fakturaer, betalingsstatus og purringer må utvikles i den nye 
webapplikasjonen. 
For framtiden ønskes det implementering av direktegenerering av fakturaer og 
elektronisk direktebetaling i applikasjonen. 

 
Underveis på møtet ble det nevnt flere ønsker til EVU-modulen som ikke direkte er 
relatert til utviklingen av en ny EVUWeb. Ønsker som skal settes på ønskelisten og 
diskuteres av EVU-gruppen må sendes inn som et FS-ønske på vanlig måte (eget 
skjema som sendes inn til fs-support@usit.no av lærestedets FS-kontaktperson) 
 

6. Planlegging av videre arbeid og neste møte 

 
Noen saker skal sendes ut på høring:  

 Om det er noen institusjoner som lar norske søkere registrere seg uten 
fødselsnummer, og i så fall om det er en vektig grunn for å fortsette med denne 
praksisen. 

 Om innlogging med fødselsnummer og pinkode kan avvikles. 

 Om vi kan avkreve at alle deltakere registrert av foretaksregistrator skal legges inn med 
fødselsnummer. 

 Om spørsmålsfunksjonaliteten kan avvikles til fordel for kun spørreskjema. 

 Om spørreskjema og PlanInfo brukes når det er foretaksregistratorer som registrerer 
deltakere 

 
Høringen legges ut som en tråd i It’s learning, og en e-post sendes til FS-
kontaktpersonene hvor det bes om at lærestedene deltar og uttaler seg. 
 
Problemstillinger og funksjonalitet som må vurderes mot Personvernloven, vil bli 
oversendt til FSATs jurist for vurdering. 
 
Dato for neste møte ble ikke fastsatt. Foreløpig er det uvisst når utviklerne kan 
begynne med EVUWeb 3, og det er ikke behov for et nytt møte før utviklerne har 
kommet i gang og det kommer opp problemstillinger som må diskuteres i gruppen. 
 
Møtet vil bli avtalt i god tid før det skal avholdes. 
 
Når utviklingen kommer i gang, vil møtehyppigheten gå opp. Gruppen vil inviteres til 
å teste det som utvikles, og gi tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. 
 
Møtereferat og kravspesifikasjon skrevet på bakgrunn av det som ble diskutert på 
møtet, må tas opp til diskusjon internt på alle lærestedene som deltar i EVU-gruppen. 
Det er viktig at så mange problemstillinger og synspunkter som mulig kommer opp 

mailto:fs-support@usit.no
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tidlig i prosessen, ikke når webapplikasjonen er ferdig utviklet. Da er det gjerne for 
dyrt og for sent å gjøre noe med. 
 

7. Eventuelt 

 
Ingen saker. 


