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Høring om felter i etterutdanningskurs samlebilde: 
Oppsummering av høringssvar 
I forbindelse med arbeidet med ny EVUweb vil det bli behov for nye felter i Etterutdanningskurs 
samlebilde. Dette bildet er i utgangspunktet ganske fullt, og mange av feltene er lite i bruk. Unit har 
derfor sendt ut et høringsforslag (FS-18-023-4) med oversikt over felter vi mener kan fjernes fra 
bildet. 
 
Ved høringsfristens utløp har vi mottatt svar fra følgende institusjoner: 

 Dronning Mauds Minne (DMMH) 

 Høgskolen i Østfold (HiØ) 

 Høgskulen i Volda (HVO) 

 Høgskulen på Vestlandet (HVL) 

 MF – Vitenskapelig høyskole (MF) 

 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

 OsloMet – Storbyuniversitetet (OsloMet) 

 Universitet i Bergen (UiB) 

 Universitetet i Oslo (UiO) 

 Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 

 Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 

 Universitetet i Stavanger (UiS) 

 UiT – Norges arktiske universitet (UiT) 
 
Følgende institusjoner melder at de ikke har behov for å beholde noen av feltene: UNIS, MF, USN, 
DMMH, HiØ, HVO, HVL, UiS og UiT. 
 
Svarene fra de øvrige institusjonene er oppsummert nedenfor. 

1 Felter som foreslås fjernet fordi de ikke brukes lenger 
Feltnavn Antall kurs 2010-2017 Antall kurs 2018 Sist brukt 
Antall totalt kvinner 133 1 2018 

Antall gjennomført 310 1 2018 

Antall gjennomført kvinner 120 0 2017 
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Feltnavn Antall kurs 2010-2017 Antall kurs 2018 Sist brukt 
Felles undervisning kurs 4 3 2018 

Budsjett utarbeidet dato 19 1 2018 

Budsjett godkjent dato 24 1 2018 
Utgifter budsjett 50 1 2018 

Utgifter regnskap 57 0 2016 

Inntekter budsjett 42 1 2018 
Inntekter regnskap 48 0 2016 

Antall årsverk 1 0 2010 

 
Både UiO og OsloMet ønsker å beholde feltene for Felles undervisning kurs. Ingen av institusjonene 
benytter disse feltene i dag, men kan tenke seg å ta dem i bruk. De øvrige feltene er det ingen av 
institusjonene som har svart på høringen, som ønsker å beholde. 

2 Felter som vurderes fjernet fordi de er lite brukt 
Feltnavn Antall kurs 2010-2017 Antall kurs 2018 Sist brukt 
Antall Minimum 516 83 2018 

Antall totalt 664 81 2018 

Felles undervisning emne 178 86 2018 
NUSkode 257 95 2018 

 
UiB og OsloMet ønsker å beholde Antall Minimum og Antall totalt Begge institusjoner bruker Antall 
minimum i noen grad for å planlegge kursavviklingen, og OsloMet bruker også Antall totalt for å ta 
vare på historikk for planlegging av fremtidige kurs. NTNU ønsker å ta i bruk feltet Antall Minimum og 
ønsker derfor at dette beholdes. 

3 Rapporteringsfelter som foreslås fjernet fordi det ikke er rapporteringskrav 
lenger 

Feltnavn Antall kurs 2010-2017 Antall kurs 2018 Sist brukt 

Kurstypekode 9042 1144 2018 

Studium 5957 792 2018 

Varighet timer 3565 346 2018 
Rapporteringsår Obligatorisk 

 
UiO, UiB og OsloMet ønsker alle å beholde kurstypekode. Alle tre melder at de har behov for å kunne 
skille mellom etterutdanninger, etter- og videreutdanninger og videreutdanninger. UiO melder at 
etterutdanningskurs og videreutdanningskurs har behov for forskjellige saksbehandlere, og UiB 
vurderer også feltene som viktige i internrapporteringssammenheng. 
 
UiB ønsker å beholde feltet Studium til internrapporteringsformål, da det er det eneste feltet som 
eksplisitt plasserer kurset innenfor et fagfelt. 
 
OsloMet ønsker å beholde feltet Varighet timer, og eventuelt utvide det med funksjonalitet 
tilsvarende det som finnes i Studieprogram samlebilde, der varighet kan angis i forskjellige 
tidsenheter. De ønsker å kunne benytte denne informasjonen på kursbevis, og ønsker også at den 
skal være tilgjengelig i EVUweb. 
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Angående feltet Rapporteringsår, ønsker hverken UiO eller UiB at det fjernes uten videre. UiO legger 
vekt på at feltet brukes av rapporten FS431.01 som parameter for å filtrere kurs på tidsperiode. UiB 
er opptatt av at dette er det eneste obligatoriske feltet som eksplisitt plasserer kurset i tid. 
Kurstidsangivelseskoden kan brukes til formålet, men dette er et fritekstfelt hvor det er lett å gjøre 
feil, selv om bruken ved institusjonen i utgangspunktet er standardisert. De foreslår alternativt å 
innføre noen nye søkefelter, slik at man i bildet kan søke opp kurs som foregår innenfor en gitt 
periode. 
 
OsloMet foreslår på sin side å endre tidsangivelsen på kursene slik at den samsvarer med terminene 
som benyttes ellers i FS-klienten. 
 

Videre oppfølging 
Basert på de innkomne høringssvarene vil følgende felter bli fjernet: 

 Antall totalt kvinner 

 Antall gjennomført 

 Antall gjennomført kvinner 
 Budsjett utarbeidet dato 

 Budsjett godkjent dato 

 Utgifter budsjett 

 Utgifter regnskap 

 Inntekter budsjett 

 Inntekter regnskap 

 Antall årsverk 

 Felles undervisning emne 

 NUSkode 
 
Følgende av feltene som ble foreslått fjernet, vil bli beholdt: 

 Felles undervisning kurs 

 Antall Minimum 

 Antall totalt 

 Kurstypekode 

 Studium 

 Varighet timer 

 Rapporteringsår 
 
Ekspertgruppa for etterutdanning vil bli bedt om å vurdere om de foreslåtte endringene relatert til 
feltene kurstidsangivelseskode og varighet timer skal legges til ønskelista. 


