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Agenda 
 

1. Velkommen og presentasjonsrunde (10.00-10.10) 
 
 

2. Mandat for gruppen (10.10 – 10.30) 

 
Vi tar en kort gjennomgang av mandatet. Vi går nærmere inn på de enkelte punktene 
senere i møte.  

 
Gruppen har fått følgende mandat 
 
- Spesifikasjon av rapportbehov på FS-siten  

- Spesifikasjon av løsning for deling av rapporter på FS-siten  
- Spesifikasjon av rutiner for bruk av institusjonelle sitene  
- Vedlikehold og videreutvikling av rapportmaler og datakilder på site med STAR-  
   rapportmaler (FS-Datavarehus site) 

 
Vedlegg: Oppnevning av ekspertgruppe for STAR  

 

3. Status for implementering av Tableau og rapport fra tidligere STAR-grupper 
(10.30- 11.00) 

  
De aller fleste institusjonene har tatt Tableau i bruk. FSAT har holdt innføringskurs i Tableau 
som de fleste institusjoner har benyttet seg av.  
 

Det har primært blitt jobbet med rapporter og datakilder spesifisert i  
«Kravspesifikasjon for rapporter i STAR, versjon 2.04 12. januar 2012». Disse rapportene og 
datakildene henter data fra Datavarehus og ligger på siten FS-datavarehus.  
 
Ragnar tar en kort gjennom gang av status for implementering så langt.  
  
Vedlegg:  

- FSAT-15-092 Sluttrapport fra prosjektgruppen STAR,  
prosjektperioden 1.12.2014 –31.8.2015 

                   - FSAT-15-133  Sluttrapport fra prosjektgruppen STAR, 

prosjektperioden: høsten 2015 
   
 

4. Kort gjennomgang av dagens struktur på Tableau server/Tableau Desktop (11.00-

11.30) 
 

Vi tar en gjennomgang av strukturen på Tableau server og bruk av Tableau Desktop.  
Mandatet referer til Tableau strukturen, derfor tar vi en gjennomgang, ved Stein. 

 
5. Lunsj (11.30-12.15) 

 
 

6. Spesifikasjon av rapportbehov på FS-siten (12.15-13.00) 
 
Vi går nærmere inn på rapportbehovet institusjonene har via Tableau direkte mot FS. Vi 
prøver å peke ut områder vi skal begynne å se på.  

 

7. Spesifikasjon av løsning for deling av rapporter på FS-siten (13.00-13.20) 
 

Diskusjonspunkt 
 

8. Spesifikasjon av rutiner for bruk av institusjonelle sitene (13.20-13.45) 
 

Alle institusjoner kan ha en site som kun er for dem. Alle brukere på denne siten vil være 

knyttet til samme institusjon. Diskusjonspunkt rundt tilgang og administrasjon av site.   
 

9. Vedlikehold og videreutvikling av rapportmaler og datakilder på site med STAR-  
rapportmaler (FS-Datavarehus site) (13.45-14.15) 
- Opptaksdata 



- Innspill fra institusjonene 

 
10. Dialog med NSD og SSB (14.15-14.45) 

 
Institusjonene, NSD, SSB og FSAT bruker mange av de samme begrepene. Men det er 
ikke nødvendigvis slik at en alltid legger den samme betydningen i disse begrepene. Det 
er naturlig at denne gruppen har en dialog med både NDS og SSB for å sikre at vi bruker 

de samme begrepene på en ensartet måte. Vi ser på hvordan vi kan etablere og 
vedlikeholde dialogen med NSD og SSB.  
 

11. Eventuelt 
 

12. Møtehyppighet 
 

Hvor ofte er det behov for møter i gruppen? Når tar vi neste møte? 
 

 


