
1 

  
 
  

 

FSAT 

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

 
FS-15-057 
 

Referat  
 

 Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning 
 

Til stede: Joachim Gümüs Kallevig  
for Rolf Lofstad (NOKUT), kun GAUS 
Anette Wigaard (BI), kun GAUS 
Marianne Holen (SO), kun GAUS 
Anne Lise Mølmann (HIST)  
Sven Erik Sivertsen (NTNU)  
Unni Henriksen (UiA)   
Lars Kristian Hasle (UiO)  

Maj-Brit Iden (HiB/UiB) 

Martin Sagen (FSAT)  
Agnethe Sidselrud (FSAT) 
Adelheid M. Huuse (FSAT) 
Geir M. Vangen (FSAT) 
 
 

 
 

Forfall:  

  
Referent: Agnethe Sidselrud, Martin Sagen 

og Adelheid M. Huuse   
Dato: 2.6.15 

  
Sist endret: 10.6.15 

  

    

 

  



FS-15-057  Side 2 
Referat fra møte i ekspertgruppene for Gaus og Godkjenningssaker 

 Dagsorden 
 

GAUS: 
1. Presentasjonsrunde  

 
2. Godkjenning av dagsorden 

 
3. Erfaringer så langt med bruk 

 
4. Rutinebeskrivelse  

 
5. Status NOKUT og BI 

 
6. Eventuelt 

 
Godkjenning:  

7. Oppsummering av status for utvikling og siste endringer: Resultatutveksling, rapportering 

av utvekslingsopphold til Lånekassen og varselfunksjonalitet 

 
8. Orientering om status for EMREX  

 
9. Gjenstående på kravspesifikasjonen og innkomne ønsker 

 
10. Rutiner for behandling av Joint degree og samarbeidsgrader 

 
11. Planlegging av videre arbeid og neste møte 

 
12. Eventuelt 
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1.  Presentasjonsrunde 

 
Deltakere i GAUS-gruppen presenterte seg. Gruppen er konstituert. 
 
 

2.  Godkjenning av dagsorden 

  

Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
Ingen saker under eventuelt på GAUS-delen.  
Én sak fra NTNU ang. behandling av godkjenningssaker ved fusjonering av FS-baser 
til godkjenningsdelen. 
 

3.  Erfaringer så langt med GAUS 

 
Tilganger til aktuelle saksbehandlere er gitt. FSAT har ikke logger for bruken, men vil 
sette opp dette. Deltakerne i gruppen opplever foreløpig bruken som moderat eller 
begrenset. Ikke systematisert del av saksbehandlingen. 
 
FSAT informerte om at GAUS har vært punkt under alle kursene som er avholdt 
innen godkjenning det siste året. Det er også presentert på alle de siste kontakt- og 
brukerfora. 
 

4.  Rutinebeskrivelse 

 
Det er delte meninger om punkt 3 i rutinebeskrivelsen. UiO mener kontakt ikke bør 
foregå direkte mellom saksbehandlere. At det bør gjøres via kontaktpersoner. Andre 
mener saker bør søkes løst eller opplyst på lavest mulig nivå. 
 
FSAT kommaterer at det ikke er naturlig at FS-kontaktperson skal involveres i alle 
diskusjoner rundt saksinnhold. Dette er ikke den rollen FS-kontakt er tiltenkt. Det er 
heller ikke annen naturlig "infrastruktur" å bruke som meldesystem i 
godkjenningsanliggende.  I kravspesifikasjonen er det et punkt i bestillingen om at 
applikasjonen skal legge til rette for kontakt mellom saksbehandlere.  
 
Inntil videre opprettholdes punktet i forsalget til rutinebeskrivelse, men med utdyping 
om at eskalering må foretas om nødvendig. NOKUT presiserer at de er tilgjengelig 
for støtte. 
 

5.  Status NOKUT og BI 

 
NOKUT har tentativ dato for produksjonssetting av sitt nye saksbehandlingssystem i 
september 2015. Uvisst om funksjon for uttrekk og leveranse til GAUS er på plass 
med en gang da. NOKUT her ikke laget intern rutinebeskrivelse for hvilke saker eller 
type saker de vil overføre. De uttrykker bekymring for at kompliserte enkeltvedtak 
skal skape presedens der det ikke er grunnlag for det.  
 
BI har ønske om å levere data. Arbeid er ikke startet. De har ikke land- eller 
institusjonsliste, og vil forhåpentligvis benytte FSAT sin når den tid kommer.  
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6.  Eventuelt (GAUS) 

 
Ingen innmeldte saker. Men tanken om, eller behovet for, en katalog over tilgjengelige 
ressurser som kan benyttes i saksbehandling, ble nevnt. Dette var også på bordet under 
utviklingen av applikasjonen.  
 
Husk vår mail-liste: gaus-ekspertgruppe@fsat.no 

 
 

7.  Oppsummering av status og siste endringer i 

godkjenningsmodulen 

 
Det er en god stund siden siste møte i godkjenningsgruppen og det meste av det som 
var igjen av planlagt funksjonalitet i kravspesifikasjonen for ny godkjenningsmodul har 
blitt utviklet og er satt i produksjon i mellomtiden. 
 
Webservicen for oversending av data om utvekslingsopphold til Lånekassen har vært i 
produksjon siden vinteren 2014. Barnesykdommene har blitt tatt og mindre endringer i 
funksjonaliteten har blitt utviklet ut fra tilbakemeldinger fra FSbrukere og Lånekassen. 
Samarbeidet med Lånekassen er svært bra, og problemer har blitt løst raskt begge 
steder. Det virker nå også som om nye saksbehandlerrutiner er innkjørt både hos 
Lånekassen og hos FS-institusjonene.  
 
Lånekassen har begynt å jobbe med et prosjekt de kaller «Behandlingsklar søknad». 
Delstudiesøknaden er den første som testes ut, med start allerede denne sommeren, 
hvor noen data forsøkes hentet fra FS i det studenten fyller ut søknaden (preutfylling). 
For at dette skal fungerer optimalt og gi størst gevinster for studenten, fordrer det at 
lærestedene har registrert det som kreves i FS i forkant av at studenten søker om støtte.  
Endringer som studenten gjør etter at data er sendt til Lånekassen er en sak direkte 
mellom studenten og Lånekassen, slik det alltid har vært. 
Integrasjonene med Lånekassen vil være en egen orienteringssak på det neste møtet i 
Planleggingsgruppen 17. og 18. juni.  
 
Ny varselfunksjonalitet har blitt satt i produksjon med FS7.7, og gir nå varsler dersom 
Lånekassen forsøker å hente data uten å lykkes. Videre utvikling av funksjonaliteten 
kommer an på tilbakemeldinger og ønsker fra brukerne. 
 
Resultatutveksling har vært i produksjon siden november 2014, og det er mulig å hente 
data fra alle institusjoner, også de som selv ikke har begynt å hente. Også her har 
barnesykdommene blitt tatt etter hvert som de har blitt innmeldt, og det virker nå som 
om funksjonaliteten fungerer greit. Det som gjenstår nå er å gjøre funksjonaliteten kjent 
blant alle FSbrukere, og endre gamle vaner, slik at alle institusjonene tar det i bruk. Det 
er store gevinster å hente både mht til effektivitet og datakvalitet ved å bruke denne 
funksjonaliteten.  
Når EMREX innføres vil studentene selv initiere datautvekslingen og forhåpentligvis 
vil det øke bruken.  
Flere læresteder har mye innpassing fra BI, og det er derfor få gevinster å hente så lenge 
BI ikke deltar i resultatutvekslingen. 
 
Det meste av det som nå gjenstår på kravspesifikasjonen er funksjonalitet som skal 
utvikles i StudentWeb 3, eksempelvis søknader om innpassing og godkjenning. 

 

mailto:gaus-ekspertgruppe@fsat.no
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8.  Orientering om status for EMREX 

 
Orienteringen ble tatt før lunsj, rett etter status fra NOKUT og BI og før sak 7. 
 
Det har skjedd en del i prosjektet siden Brukerforum. Det blir en test av EMREX for 
alle FS-institusjonene kommende høst. Presentasjonen som ble vist på møtet er vedlagt 
sakspapirene til møtet. 

 
9.  Gjenstående på kravspesifikasjonen og innkomne ønsker  

 
Dokumentet med gjenstående saker ble gjennomgått. Det er ingen saker som nå 
gjenstår som er prioritert utviklet foruten videreutvikling av varselfunksjonaliteten 
eller nye funksjoner i StudentWeb 3 som igjen vil påvirke FSklienten. 
 
To ønsker ble behandlet: 
1. Sak fra FSAT for å bedre datakvaliteten i GAUS ved å gjøre det obligatorisk å 

registrere saksbehandlerinitialer på saker som skal sendes til GAUS (status 
BEHANDLES eller BEHANDLET). To mulige løsninger ble diskutert.  
Når mulighet for søknader i StudentWeb kommer på plass, skal sakene fordeles 
til en saksbehandler. Feltet skal da automatisk fylles med initialene til 
saksbehandleren som har fått tildelt saken fra FORDELER. 
Det er kontroll mot å legge inn andre saksbehandlerinitialer enn de som er 
registrert i FS.  
Alle som er saksbehandlere skal være registrert i FS, og kan søkes opp i 
sakbehandlerbildet. 
 
Funksjonaliteten skal utvikles.  

 
2. Sak fra NTNU, med ønske om sterkere kontroll med det som kan legges inn i 

utdanningsplan av eksterne resultater. Forslaget et å gjøre det obligatorisk enten 
å fylle ut løpenummer til en godkjenningssak ved innpassing eller 
innpassingsregel.  
Dersom det er lagt inn redusert vekting på eksterne resultatene i nedre del av 
underbildet Omfang i Godkjenningssak samlebilde skal dette følge med på 
resultatene i bildet Utdanningsplan (feltet vekting kvalifikasjon), når det eksterne 
resultatet er knyttet til godkjenningssaken. 
Denne kontrollen tas opp på det neste møtet i Planleggingsgruppen, for å sikre at 
det ikke finnes noen tenkbare unntak fra en slik strengere kontroll som 
godkjenningsgruppen ikke har kunnskap om. 
 
Funksjonaliteten skal utvikles. 

 
10.  Rutiner for behandling av Joint degree og samarbeidsgrader  

 
 Muntlig orientering om en del problemstillinger som har blitt tatt opp i forbindelse med  

registrering av Joint degree og samarbeidsgrader i FS i det siste. FS-institusjonene ser ut 
til å registrere slike grader og mobilitet for slike studenter på forskjellige måter. I tillegg 
ser det ut til at det er motstrid mellom hvordan NSD og Lånekassen ønsker mobiliteten 
til disse studentene registrert og rapportert fra FS.  
 
Bakgrunnen for at det er så forskjellige måter å behandle disse studentene kan ligge i 
uklare regler og avtaler på feltet – og at hver avtale har egne regler. I praksis fungerer det 
per i dag for både institusjonene og studentene, men det fungerer ikke optimalt.  
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Trolig er ikke omfanget av slike grader særlig stort, men det mangler oversikt. Samtidig 
er slike studieprogrammer politisk viktige og prioritert. 
 
Problemstillingen blir også tatt opp i det neste møtet i Planleggingsgruppen i forbindelse 
med en sak om integrasjoner med Lånekassen. 
 
Godkjenningsgruppens innspill er at det: 
1. Kartlegges hva som finnes i sektoren av slike avtaler (studieprogrammer, antall 

studenter mv). Dette kan gjøres ved å sende ut et nettskjema til fs-kontaktlisten. 
2. Sendes en henvendelse/innspill til UHR om at det bør utformes noen felles 

rammevilkår for Joint degree og samarbeidsgrader. Det er et ønske om at det lages 
minstekrav (eller rammevilkår) som skal være oppfylt for at betegnelsen Joint degree 
skal kunne brukes.  

 
11.  Planlegging av videre arbeid og neste møte  

 
Neste møte: Neste møte i GAUS ikke bestemt. Trolig blir det avholdt et nytt møte 

når NOKUTs nye saksbehandlingssystem er klart og deres saker 
kan avleveres til GAUS. 
Neste møte i godkjenningsgruppen planlegges avholdt i løpet av 
september som et fellesmøte med ekspertgruppen for 
studentutveksling. Tema for møtet blir EMREX og høstens test av 
funksjonaliteten. Forslag til dato sendes ut som en Foodle. 

  

Sted: Ikke bestemt, men mest sannsynlig et sted i Oslo. 
 

12.  Eventuelt  

 
NTNU ønsker å diskutere/få råd om hvordan man skal håndtere godkjenningssaker 
som konverteres i fusjonsprosessene. Mer spesifikt dreier det seg om 
godkjenningssaker/innpassingssaker med institusjonspartnere hvor eksterne emner 
blir interne emner. 
Dette har vært en problemstilling ved tidligere fusjoneringer også, men da har trolig 
omfanget vært mindre, slik at man har kunnet rydde i forkant/underveis. 
 
En mulig løsning er at institusjonskoden på de eksterne studiene gjøres om i Person 
eksternstudium, slik at de legges under den nye felleskoden. I tillegg bør det legges 
inn en kommentar i bildet om at det er overførte data fra en av de gamle 
institusjonene (og hvilken det er). Opprydning i utdanningsplaner og lignende må 
trolig vente til etter at basene er slått sammen. 


