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Oppsummering etter høring rundt problemstillinger ny 

EVUWeb 
 

Problemstillinger i kravspesifikasjonen 

1. I en ny EVUWeb vil det komme mulighet for innlogging med Feide og ID-porten. 
Vi ønsker da å fjerne innlogging med fødselsnummer og pin, siden Feideinnlogging 
og ID-porten vil dekke alle personer med norsk fødselsnummer. Hvis det er noen 
som har vektige innvendinger som gjør at vi må beholde innlogging med 
fødselsnummer og pin, så må det meldes inn i denne høringsrunden. 

2. På samme måte ønsker vi å begrense muligheten for innlogging med e-postadresse 
og passord til kun å gjelde for utenlandske personer uten norsk fødselsnummer med 
mindre det er noen som har vektige grunner for at det må beholdes for norske 
søkere. 

3. Det antas at det er svært få som administrerer kursdeltakere uten informasjon om 
fødselsnummer, og at de aller fleste institusjonene avkrever at alle søkere/deltakere 
må oppgis fødselsnummeret sitt, slik at det registreres i FS – enten ved søknad eller 
underveis i kursperioden. 

Er det noen lar norske kursdeltakere registrere seg uten fødselsnummer? Er det 
grunner til at denne muligheten må beholdes for enkeltsøkere? 

4. Det samme spørsmålet som over, men for registrering av deltakere fra 
foretaksregistrator. Er det vanlig å la foretaksregistrator legge inn deltakere uten at det 
oppgis fødselsnummer, eller blir fødselsnummer normalt sett avkrevd også for slike 
kursdeltakere? 

5. Er det noen som ønsker at foretaksregistratorer skal besvare spørreskjema og eller 
lese/bekrefte PlanIfo i EVUWeb, eller er dette funksjoner som kun brukes for 
søknader fra enkeltdeltakere? 

6. I dag finnes det to muligheter for å få inn diverse informasjon fra søkere når de søker 
i EVUWeb; spørreskjema og spørsmål (underbilde i Etterutdanningskurs 
samlebilde). Siden spørreskjema dekker alle behov, planlegger vi å fjerne 
spørsmålsfunksjonaliteten. Er det noen som bruker denne funksjonen i noen stor 
utstrekning i dag og har mye data i FS på dette? 



Resultat fra høringsrunden 

Høringen ble lagt ut på diskusjonsforum i It’s learning 8. april med svarfrist 4. mai. 
Informasjon om høringen ble sendt ut til FS-kontaktene på e-post. Ved fristens 
utløp hadde følgende institusjoner svart på høringen: NMH, HiSF, NTNU, HiST, 
HiHm, HiOA, FHS, HiL, DHS, HBV og UiT. 

 

 Spørsmål 1: 
Gjennomgående støtte fra alle som svarte for å fjerne innlogging med 
fødselsnummer og pinkode. 

 Spørsmål 2:  
Gjennomgående støtte fra alle som svarte for å fjerne innlogging med epostadresse 
og passord for norske søkere, slik at funksjonen kun kan brukes av personer som 
mangler gyldig norsk fødselsnummer. 

 Spørsmål 3: 
Enighet om at alle enkeltsøkere skal ha krav om å registrere seg med 
fødselsnummer. 

 Spørsmål 4:  
Av de som bruker foretaksregistrering ønsker tre institusjoner å beholde muligheten 
for å registrere deltakere uten fødselsnummer ved foretaksregistrering. Fem 
institusjoner skriver at de også avkrever fødselsnummer på deltakere som registreres 
av foretaksregistratorer. 

 Spørsmål 5:  
Ingen melder at de har behov for at foretaksregistrator skal se planinformasjon eller 
svare på spørreskjema knyttet til kurset. Disse funksjonene skal kun være tilgjengelig 
for enkeltdeltakere som melder seg på individuelt. 
 

 Spørsmål 6: 
Noen institusjoner har brukt spørsmål tidligere, men det var støtte fra alle som 
svarte for å fjerne denne funksjonen, slik at det kun er spørreskjema som kan 
brukes i ny EVUWeb. 

 


