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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.  
 
Marit Vartdal Engeseth har fått 1 års permisjon fra Høgskulen i Volda. Hun går 
dermed ut av Planleggingsgruppen. Vi takker Marit for en solid innsats i gruppen, og 
ønsker lykke til videre. 

 
 

1.  Referater fra møter i Planleggingsgruppen 

 

UiO etterlyser tilbakemelding på innsendt sak vedrørende felles mal for 
karakterutskrift.  
 
Referatet ble oversendt til gruppen et par dager før møtet. Det ble derfor satt en 
merknadsfrist til onsdag 24. april. 
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møter i styret for FS 13. mars 2012 og 15. april 2013 

i) Møte 13. mars 2013 
Planleggingsgruppen hadde ingen kommentarer til referatet. 

 
ii) Møte 15. april 2013 

Muntlig referat ble gitt. Dette var et ekstraordinært styremøte for å få vedtatt 
anskaffelse av nytt rapport- og presentasjonsverktøy. Det er bestemt at UiO 
skal stå som eier av verktøyet, og at FS-sekretariatet skal forvalte det.  
Alle institusjonene får i utgangspunktet noen lisenser hver, også vil det være 
mulig å kjøpe flere lisenser. Utgiftene skal dekkes av FS-kontingenten. 
Kravspesifikasjonen legges ut på anbud snarest mulig. 
 

b. Møte i ekspertgruppen for StudentWeb 6. mars 2013 

Planleggingsgruppen hadde ingen kommentarer til referatet. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status innføring av felles VPD 

Gruppe 1 er nå ferdig. Det er planlagt en dag nedetid. Det oppstod imidlertid 
problemer ved oppgraderingen for UiA, noe som medførte lengre nedetid for UiA.  
 
USIT starter nå med å flytte demobasene i gruppe 2 i felles VPD.  
 
b. Status overtakelse av drift av FS 

Styret for FS har vedtatt at overtakelse av drift av FS skal skje pr. 1.1.2014. 
Overføringsprosjektet starter i Trondheim 30.4., med møte mellom Drift v/USIT, 
Uninett og FS. Fra FS deltar Anne-Lise, Geir og Kathy. 

 
c. Seminar i Beijing 8.-11. april om digital utveksling av dokumenter 

Dette er et globalt seminar med ca. 30 deltakerland om digital utveksling av 
dokumenter. FS var blitt invitert til å presentere systemet. 

 
Se også reiserapport: 
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/faglig/reiserapporter/2013/dsdp-
beijing-2013.html 

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/faglig/reiserapporter/2013/dsdp-beijing-2013.html
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/faglig/reiserapporter/2013/dsdp-beijing-2013.html
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d. Status RUST 

Samarbeidstiltaket FS skal forvalte RUST, og USIT blir underleverandør av operativ 
teknisk drift av selve systemet. 
 
Styret for FS ønsker at finansieringen skal skje via den årlige kontingenten som 
institusjonene betaler. Utgiftene fordeles i tråd med dagens fordelingsnøkkel. 

 
e. Status NAG 

Martin Sagen fra FS-støtte skal være prosjektleder. Dersom arbeidet er kommet langt 
nok, kan man gi en liten presentasjon av arbeidet på Brukerforumet i høst. 
 
f. Status Rapportverktøy 

Det ble holdt et ekstraordinært styremøte 15. april for å vedta prismodell og noen 
små justeringer i kravspesifikasjonen. Anbudet legges ut så snart som mulig.  
 
g. Status resultatutveksling mellom norske institusjoner 

NTNU og HIST har kjørt en test av resultatutveksling. Det er noe arbeid som 
gjenstår. Planleggingsgruppen er opptatt av at det må gode rutinebeskrivelser på plass 
for bruk av denne tjenesten. 
 
Det må holdes et møte i Godkjenningsgruppen i løpet av høsten. 
 
h. Møte med Kunnskapsdepartementet 4. april 

Arbeidet med organisering av Samarbeidstiltaket FS har vært et tema på styremøter 
de siste 2 år. Kunnskapsdepartementet kalt inn til møte 4. april for å starte arbeidet 
med en sammenslåing av SO og FS for å få et felles tjenestesenter på det 
studieadministrative området. Målet er en sammenslåing fra 01.01.2014. 
 
KD legger opp til en prosess som skal sikre medvirkningen fra styrene, ledelsene og 
de ansatte i SO og FS. Fremtidige løsninger skal forankres i sektoren gjennom 
Universitets- og høgskolerådet og nettverk for private høyskoler, og 
vertsinstitusjonen UiO. 
 
i. Status prosjekt Brukerdokumentasjon 

FS-støtte er i gang med arbeidet med mal for brukerdokumentasjon. 
 
 

4.  FS-Kontaktforum  

 
Det ble foretatt en kort evaluering av forumet. Evalueringsskjema sendes ut snarest 
mulig. Planleggingsgruppen kom også med tanker om Kontaktforum generelt. 
 
Noen kommentarer: 
- Fungerte bra. Et godt arrangement hever statusen på Kontaktforumet. 

- Se på muligheten for en dags seminar til høsten med status på utviklingsarbeid. 
Eventuelt ha en slik dag i tilknytning til Brukerforum.  

- Nyttig å se hvilke behov andre institusjoner har 

- Jobbe med konkrete FS-tema istedenfor å ha generelle tema. 

- Presentasjon av kontaktpersonene, der den enkelte skriver en kort presentasjon 
av sin institusjon og hva man selv arbeider med 
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- Heve statusen på Kontaktforumet og kontaktpersonene. Få FS til å lage en 
beskrivelse av kontaktpersonens rolle og forventinger til en kontaktperson. Dette 
vil hjelpe til å bevisstgjøre hva denne rollen innebærer for en kontaktperson.  

- Noen drifter selv og har ressurser til å utvikle løsninger selv, mens andre har 
svært begrensede ressurser. Det er derfor behov både for formelle og uformelle 
nettverk. På Kontaktforumet får man en fin anledning til å knytte kontakter. 

- Kontaktforum er spesielt viktig for de små institusjoner. God idé å presentere 
Planleggingsgruppens rolle og hvilke arbeidsoppgaver som inngår. Dette bør tas 
tidlig den første dagen. Man kan presentere 

o Historikk om Planleggingsgruppen 
o Hva jobber man med, påvirkningsmuligheter 
o Får Planleggingsgruppen informasjon fra USIT som resten av 

institusjonene ikke får? 
o Planleggingsgruppens mandat  

 
- Når diskusjonsforumet er lansert, må alle oppfordres til å bruke det aktivt. 

- Oppfordre institusjonene til å samarbeide og diskutere ulike problemstillinger.  

- En bør også oppfordre deltakerne til å bruke navneskilt under middagen på 
kvelden. 

 
 

5.  Innkomne ønsker 

 
a. NTNU – Tidskonto permisjoner 

Dersom man feilregistrerer noe i tidskonto, må alle registreringene slettes, deretter 
må alt legges inn på nytt. Denne prosessen er tidkrevende, og fører derfor ofte til at 
fakultetene unnlater å rydde opp. 
 
Forslag til endring av prosessen er først å slette tidskontoen, deretter ha mulighet til å 
overføre permisjonene individuelt til tidskonto på nytt. 
 
Settes på ønskelisten. 
 
I forbindelse med denne saken, tok Planleggingsgruppen opp behovet for å få i gang  
arbeidet med forslag til semesterregistrering m.m.  for PhD. Det vil bli avholdt møte i 
Studentweb-gruppa i mai, der funksjonalitet for PhD-studenter skal tas opp. 
 
FS-sekretariatet sender forespørsel til Doktorgradsgruppen om behov for møte. 

 
b. NTNU – Søk i foretakstabellen 

Ønsker å kunne søke i foretaksnavn istedenfor foretakskode. 
 
Planleggingsgruppen stilte spørsmål om dette er noe som gjelder generelt for 
nedtrekksmenyer. 
 
Settes på oppfølgingslista, og se om det skal tas en større opprydding på 
nedtrekksmenyer. 
 
c. NTNU – Ny rutine og tabell mot EMIT, Scientia 

Etter oppgradering av eksisterende eksamensplanleggingsverktøy, ønskes det en 
sterkere integrasjon mot FS, slik som det er mot timeplanleggingsverktøyet. I dag er 
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det kun NTNU som bruker verktøyet fra Scientia, men andre kan kanskje benytte 
samme løsning. 
 
Planleggingsgruppen mener at behovet vil være det samme for de som benytter 
TimeEdit. 
 
NTNU tar kontakt med andre institusjoner for å kartlegge hvilke behov de har, og 
sender eventuelt saken inn på nytt. 
 
d. NTNU – FS200.040 Studieprogram inkluder utdanningsinfo 

Ønsker at også linjeskift laget med ctrl+enter leveres på samme måte som linjeskift 
laget med tag. 
 
NTNU har sendt mer informasjon om saken. Sven Erik tar en ny gjennomgang av 
den, og sender ev. ny informasjon til saken.. 
 
Saken i nåværende form settes på ønskelisten. 
 
e. UiS – FS728.003 Utdanningsplanelementer i utdanningsplan 

Ønsker et valg for sted slik at en saksbehandler har mulighet til å få ut oversikt over 
alle utdanningsplanelementer til studenter, knyttet til et bestemt sted. 
 
Planleggingsgruppen støtter forslaget som vil synliggjøre utveksling overfor 
studenten. Det er også behov for funksjonaliteten på grunn av økt samarbeid mellom 
institusjonene.  
 
Settes på ønskelisten.  
 
f. FH – Diploma Supplement, felt 2.4 

Da Forsvaret tok i bruk FS, valgte man å innlemme alle de 5 akkrediterte 
institusjonene i en database. Feltet Logo i DS henter opplysninger fra systemverdier 
som kun har ett alternativ.  
For pkt 2.3 er det i dag mulig å hente inn andre institusjonsnavn ved å legge inn rett 
institusjonskode i bildet Kvalifikasjon. Forsvaret ønsker den samme løsningen for felt 
2.4 i DS. 
 
Saken må diskuteres nærmere internt hos FS/USIT.  
 
 

6.  FS-Brukerforum høsten 2013 i Oslo 

 
Gruppen satte opp mulige tema, hvilke tema bør tas i plenum, i parallellsesjoner og 
hva ønskes satt opp som lynkurs. 
 
Programmet bør være klar til sommeren, og videre arbeid vil foregå pr mail. 
 
 

7.  Registrering av pårørende/kontaktperson i FS 

 
Registrering av pårørende har vært sendt inn som ønske med jevne mellomrom fra 
institusjonene. Konklusjonen har hver gang vært at informasjon om pårørende skal 
ikke registreres i FS. 
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Institusjonene har satt i gang arbeidet med beredskapsplaner, og styret fikk på sitt 
møte i mars forelagt problemstillingen. Konklusjonen ble at FS-sekretariatet bes lage 
en utredning til styremøtet i juni, og da se om Personvernloven kommer i konflikt 
med den konsesjonen som institusjonene har for lagring av personopplysninger. 
 
FS-sekretariatet ønsker i den forbindelse bidrag fra Planleggingsgruppen.  
 
Noen punkter som ble diskutert på møtet:   
- Det er behov for  å avklare hva som er definisjon på en pårørende. Her må 

jurister og sikkerhetsrådgivere kunne komme med et svar. 
- Undersøke med Politiet om hvordan de går frem for å finne pårørende og 

hvordan disse blir kontaktet 
- Avklare i hvilke situasjoner institusjonene har behov for informasjon om 

pårørende/kontaktperson  
 

FS-sekretariatet tar eventuelt kontakt med Planleggingsgruppen dersom det er behov 
for ytterlige bidrag. 
 
 

8.  Erstatte HVO’s representant i Planleggingsgruppen 

 
Planleggingsgruppen bestemte seg for å avvente med å oppnevne et nytt medlem for 
å finne en aktuell kandidat. 

 
 

9.  Eventuelt 

 
Ingen saker under Eventuelt. 
 

. 
 
Neste møte:  3. og 4. september 2013 
  

Program for FS-Brukerforum og ev. andre, enklere saker 
saksbehandles pr. mail. 

 
Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand  
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 25.04.13) 

 
 

Saker som skal følges opp (dette er fra april 2010-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U9/10 Sende brev til SO om problemer knyttet 
til registrering av navn 

FS-sekretariat  SO har svart at 
dette må vente til 
SO 3.0. 
Planleggings-
gruppen 
oppfordrer 
institusjonene til 
å ta dette opp på 
SO-seminaret. 

 
 
 
Saker som skal følges opp (dette er fra februar 2012-møtet) 

 
Institusjonene 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

I4/12 Sak 10 Fora til erfaringsutveksling: Det 
opprettes et diskusjonsforum i It’s 
Learning. Sjekke om det er mulig å 
bruke FEIDE-innlogging. Sakene fra 
Diskusjonsforum flyttes over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planleggings -
gruppen v/Eli 

Hvordan få alle 
brukere over på 
en enkelt måte? 
Nytt møte i 
gruppen 21.5. 
 
05.09.12: 
FEIDE-
innlogging er på 
plass, men ikke 
med automatisk 
innlogging. 
 
30.10.12: 
FEIDE-
innlogging er 
ikke på plass. 
Dette er en svært 
viktig del av 
nettkursing. 
HiST tar en ny 
runde med It’s 
Learning. 
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USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U4/12 Sak 9 Ønskelisten: FS-sekretariatet 
informerer kontaktpersonene om vedtak 
ifm innsending av ønsker 

FS-
sekretariatet 

Ingen 
diskusjons-
forum som er 
aktiv, der man 
kan stille spm.. 
Venter på at sak 
I4/12 er ferdig. 

 
 
 
Saker som skal følges opp (dette er fra april 2012-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U9/12 Sak 6 Innsendte saker: USIT sjekker 
grunnlaget i FS for beregning av 
strykprosent og sammenligner med 
DBH. 

USIT, FS I FS inngår stryk 
og trekk (S+A) i 
grunnlaget. I 
DBH kun stryk. 
USIT sender 
mail til 
kontaktlisten og 
ber om 
kommentarer før 
endringen gjøres 
i FS. 
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Saker som skal følges opp (dette er fra mars 2013-møtet) 

 

 
Institusjonene 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

I2/13 Sak 10 Ny representant i 
Planleggingsgruppen: Forslag til en 
person som kan FS og 
studieadministrasjon ønskes.  

Planleggings-
gruppen 

Utsettes inntil 
videre. 

I3/13 Sak 11 g Eventuelt – Mailinggrupper: 
Institusjonene bes gjennomgå 
medlemsoversikten i de ulike 
mailinggruppene for å få fjernet 
personer som har sluttet eller ikke lenger 
skal være medlemmer i den enkelte 
gruppe. 

Alle 
institusjoner 

 

I4/13 Sak 11 h Eventuelt – Brukerforum 
høsten 2013:  
Tenke over tema til høstens 
Brukerforum. 

Planleggings-
gruppen 

Til møtet 18.04. 

 
 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U2/13 Sak 5 Forenkling av 
brukeradministrasjon: Lage en oversikt 
over alle typer endringer som gjøres i FS. 
Database-endring, klient-endring, flis. 
Presentere i Kontaktforumet. 

USIT/FS Til 
Kontaktforumet 

U3/13 Sak 6 Alternative institusjonsnavn: 
Rydde i institusjonstabellen, feltet 
nynorsk 

FS-sekretariatet  

U4/13 Sak 6 Alternative institusjonsnavn: 
Innføre feltet institusjonsnavn_alternativ 

USIT/FS  

U5/13 Sak 7c Innkomne ønsker – FS610.001 
Vitnemål, ny variant av side 3: 
Ifm implementering av felles mal for 
vitnemål, bes institusjonene samle inn 
alle eksempler av vitnemål som det er 
behov for å gjøre noe med. Gjelder både 
for samarbeidsgrad og doktorgrad. 
Sende mail til institusjonene med 
spesifikasjon av hva som ønskes 
innsendt. Ønsket overføres til 
ønskelisten for Doktorgradsmodulen 

FS-sekretariatet Frist for svar: 
Innen 12. mars 

U6/13 Sak 7e Innkomne ønsker – 
Vurdresstatnavn:  
Innføre en felles kode for Gyldig fravær. 

USIT/FS Til versjon 7.3. 
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U7/13 Sak 9 Nye medlemmer til 
Doktorgradsgruppen: Sende mail til 
institusjonene og høre om noen ønsker å 
overta UiS sin plass i gruppen. 

FS-sekretariatet  

U8/13 Sak 11 f Eventuelt – FS websider: 
Vise en egen endringsoversikt, som viser 
hvilke tabellendringer har betydning for 
hva. 

USIT/FS  

U9/13 Sak 11 h Eventuelt – Brukerforum 
høsten 2013:  
Tenke over tema til høstens 
Brukerforum. 

FS-sekretariatet 
og USIT/FS 

 

 
 
 

Saker som skal følges opp (dette er fra april 2013-møtet) 

 

 
Institusjonene 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

I5/13 Sak 5c Innkomne ønsker: Kontakte 
andre institusjoner ang. integrasjon mot 
e-læringsssystemer 

NTNU  

I6/13 Sak 6 FS-Brukerforum høsten 2013: 
Jobbe med forslag til program. 
Saksbehandles pr. mail 

FS-sekretariatet, 
USIT-FS, 
Planleggings-
gruppen 

Løpende 
saksbehandling 
frem til 
sommeren 

I7/13 Sak 7 Registrering av 
pårørende/kontaktperson: Bidra med 
utredning av saken 

Planleggings-
gruppen 

Til styremøtet i 
juni  

 
 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U10/13 Sak 5a Innkomne ønsker: Sende mail til 
Doktorgradsgruppen og sjekke om det 
er behov for møte i gruppen 

FS-sekretariatet  

U11/13 Sak 5b Innkomne ønsker: Ta en større 
opprydding i nedtrekksmenyer 

USIT-FS  

U12/13 Sak 6 FS-Brukerforum høsten 2013: 
Lage forslag til program. Saksbehandles 
pr. mail 

FS-sekretariatet, 
USIT-FS, alle 

Løpende 
saksbehandling 
frem til 
sommeren 

U13/13 Sak 7 Registrering av 
pårørende/kontaktperson: Utrede saken 
til neste styremøte. Få hjelp fra 
Planleggingsgruppen 

FS-sekretariatet Til styremøtet i 
juni 

 

 


