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Oppsummering av høring om bruk av foretaksregistrering i EVUweb 

Om høringen 
27. februar 2019 sendte Unit ut en høring om bruk av foretaksregistrering i EVUweb. Formålet med 
høringen var å kartlegge i hvilken grad det er ønskelig at denne funksjonaliteten videreføres i ny 
EVUweb. 
 
I høringsbrevet stilte vi følgende spørsmål:  

1. Hvis din institusjon ikke benytter foretaksregistrering i EVUweb i dag, er det fordi institusjonen 
ikke har behov for slik funksjonalitet, fordi funksjonaliteten i EVUweb ikke er god nok, eller 
finnes det en annen årsak?  

2. Hvis din institusjon benytter foretaksregistrering i dag, kan dere beskrive behovene dere har 
som dekkes av denne funksjonaliteten? Hvilke behov har dere som ikke er dekket? Hvilke 
problemer har dagens løsning?  

3. Gitt de juridiske begrensningene som er skissert under, vil det være mindre aktuelt for din 
institusjon å benytte foretaksregistrering i EVUweb i fremtiden? 

 
Fristen for å sende inn svar på høringen var 15. mars.  
 
Om svarene 
Unit mottok 14 høringssvar fra følgende institusjoner: 
 
 NTNU  Politihøgskolen 

 Universitetet i Stavanger  Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning 

 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  Universitetet i Oslo 

 Norges Idrettshøgskole  Universitetet i Bergen 

 VID vitenskapelige høgskole  Universitetet i Sørøst-Norge 

 Høgskolen i Innlandet  MF vitenskapelig høyskole 

 OsloMet  Høgskolen i Østfold 

 
10 institusjoner meldte tilbake at de ikke ønsket eller så behov for foretaksregistrering i EVUweb. 
Årsakene til dette var at de enten ikke brukte EVUweb eller at de ikke har utdanningstilbud hvor 
foretaksregistrering er nødvendig eller en ønsket funksjonalitet for å kunne administrere tilbudene.  
 
3 institusjoner – MF vitenskapelig høyskole, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Bergen – meldte 
tilbake at de på nåværende tidspunkt ikke benytter funksjonaliteten, men at de kanskje vil kunne få 
behov for slik funksjonalitet i framtiden.  
 
1 institusjon – OsloMet – meldte tilbake at de benytter funksjonaliteten i dag på utvalgte kurs, og at de 
ønsker at funksjonaliteten skal videreføres i ny EVUweb.  
 
Vår vurdering og veien videre 
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Flertallet av høringssvarene gir uttrykk for at foretaksregistrering ikke er en veldig viktig funksjonalitet i 
dagens EVUweb, og det at funksjonaliteten muligens kan være nyttig i framtiden kan i liten grad 
vektlegges tungt på nåværende tidspunkt. Behovene til OsloMet er likevel tilstrekkelig begrunnet til at vi 
vil gå i nærmere dialog med dem for å lære mer om behovene og se om det finnes ulike løsninger som 
vil dekke dem. Denne dialogen vil starte etter påske. 
 
I etterkant av dialogen med OsloMet vil vi gjøre opp status rundt behovene og de samlede 
tilbakemeldingene. Deretter å legge fram et forslag til vei videre for Unit sin ledelse som vil fatte en 
endelig beslutning om foretaksregistrering skal implementeres i ny EVUweb, og om hvordan denne 
funksjonaliteten i så fall skal fungere. Institusjonene vil bli informert om utfallet når utredningen er 
avsluttet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


