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Videreutvikling av integrasjoner mellom FS og Lånekassen 

 

Lånekassen implementerte i fjor vår de siste delene av sine nye IT-systemer. I løpet av den 
siste fasen av dette arbeidet har det kommet noen nye og forbedrede integrasjoner med FS 
som har blitt satt i produksjon. I tillegg er det planer om ytterligere forbedringer som på sikt 
skal kunne effektivisere Lånekassens søknadsbehandling og forhåpentligvis også forenkle 
innhentingen av data fra lærestedene. Det er foreløpig uvisst når Lånekassen har 
utviklingsressurser til å utvikle ny funksjonalitet, men det er tett kontakt mellom 
utviklingsavdelingen hos Lånekassen og FSAT, slik at informasjon om eventuelle planer kan 
videreformidles når det er aktuelt. 

Oppsummering av siste års endringer 
En del av endringene som har blitt gjort den siste tiden, som har betydning for FS-
institusjonene, har det blitt informert om i en egen e-post til fs-kontaktlisten datert 
den 7. april.  

1. Webservice for rapportering av utvekslingsopphold 
Webservicen som hadde vært planlagt som en del av den nye godkjenningsmodulen i FS, ble 
satt i produksjon våren 2014. Det var, som det normalt sett er, noen barnesykdommer av 
både teknisk art og grunnet innkjøring av nye rutiner hos lærestedene og Lånekassen. Det har 
kommet mange tilbakemeldinger fra brukerne både hos lærestedene og Lånekassen om både 
feil og innspill til forbedringer som har ført til endringer i funksjonaliteten. De siste månedene 
har det kommet inn få saker til fs-support eller fra Lånekassen til den nye webservicen, og det 
ser nå ut til at funksjonaliteten både er kjent blant brukerne og teknisk sett fungerer. 
 
I forbindelse med FS7.7 har det blitt innført en generell varselfunksjonalitet i FS, med varsler 
til saksbehandlere. Denne varselfunksjonaliteten er en del av kravspesifikasjonen til 
godkjenningsmodulen. 
De første varslene som er utformet er varsler knyttet til webservicen for utvekslingssaker. 
Varslene som vises i FS er de samme som saksbehandlerne i Lånekassen ser når de forsøker å 
hente data fra FS for en søker, men det mangler registreringer i FS. 
 
Varselfunksjonaliteten vil bli videreutviklet ut fra innspill fra brukerne. 

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer 
informasjon om dette under punkt 5. 
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2. Forkurs 
Studiebelastning på forkurs har blitt rapportert av lærestedene via Lånekassens 
Arbeidsflate. Det ble avholdt et møte i Bergen 5.mars mellom FS, representanter fra 
HiST, HiB, HiT, UiA, UiS og Lånekassen.  
I etterkant av dette møtet ble et forslag om felles rutiner for behandling av 
forkursstudenter i FS til FS-kontaktene med frist for tilbakemelding 13. april (FS-
15-030 og FS-15-030b). 
Lånekassen har i etterkant av dette møtet gjort en del endringer, raskere enn første 
anslått, som de også skal ha informert lærestedene om. Dette er det Lånekassen sier 
(Rt#1815632): 
«Hei 
 
Lånekassen deltok på møte med FSAT, HiST, HiB, HiT, UiA og UiS i mars 2015 
for å se på rutiner for forkurs ingeniør-studentene i forbindelse med ny nasjonal 
plan for ettårig forkurs for treårig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i 
teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. 
 
Siden ettårig forkurs og halvårlig realfagskurs ikke er på nivå med høyere utdanning 
krever Lånekassen i dag at institusjonene bekrefter den enkelte students 
studieomfang via arbeidsflaten for læresteder. Tilbakemeldingene fra institusjonene 
er at de opplever dette som tungvint og tidkrevende. 
 
Ønsket fra institusjonene var å utvikle et grensesnitt mot Lånekassen for å kunne 
rapportere disse opplysningene automatisk, på grunnlag av studentenes 
utdanningsplan. En slik løsning ville tidligst vært aktuell fra og med studieåret 
2016/2017, under forutsetning av at den blir prioritert inn i Lånekassens 
utviklingsløp. 
 
På grunn av usikkerheten rundt både tidsaspektet og mulig løsning for automatisk 
rapportering av studieomfang, har Lånekassen etter møtet i mars sett på hvilke 
muligheter vi har til å få redusert antall søknader fra studenter på forkurs ingeniør 
og realfagskurs, som lærestedene må bekrefte studieomfanget for. 
 
Vi har ikke fått til en løsning for alle, men løsningen vi har fått på plass vil redusere 
antallet betraktelig og endringen vil i tillegg gjelde allerede fra og med studieåret 
2015/2016. 
 
Bare de studentene som søker støtte til ettårig forkurs ingeniør og oppgir i 
søknaden at de skal ta utdanningen på deltid vil blir oversendt arbeidsflaten for 
læresteder for bekreftelse av studiebelastning. I realiteten vil vel det gjelde søknader 
fra de som velger å ta ettårig forkurs ingeniør med kun matematikk og fysikk over 
ett år. 
 
For disse studentene må dere fortsatt bekrefte studiebelastning ut i fra den nye 
fagplanen. Studiebelastningen skal bekreftes i prosent av fulltid, og vektingen av 
fagene ser dere her: 
 
Matematikk 40 % 
Fysikk 25 % 
Kommunikasjon og norsk 25 % 
Teknologi og samfunn 10 % 
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I tillegg til ettårig forkurs ingeniør vil Lånekassens søknaden inneholde valg for 
halvårlig realfagkurs: 
 
· Forkurs realfag, fysikk og matematikk, halvårig høst/vår - vil gi 100 prosent støtte 
i ett sememester 
 
· Forkurs realfag, bare matematikk, halvårig, høst/vår - vil gi 75 prosent støtte i ett 
semester 
 
· Forkurs realfag, bare fysikk, halvårig, høst/vår - vil gi 50 prosent støtte i ett 
semester 
 
Ingen av søknadene fra studenter på disse kursene vil ta veien om arbeidsflaten for 
læresteder. 
 
Eksamensresultater fra og med høsten 2015 
Emnene som opprettes vil (må?) også følge denne malen for at eksamensresultatene 
som kommer inn skal bli korrekte. 
 
For emnene på ettårig forkurs ingeniør vil dette bli: 
 
Matematikk: 
- Vektingstype: Prosent 
- Antall: 40 
- Varighet: 2 
 
Fysikk: 
- Vektingstype: Prosent 
- Antall: 25 
- Varighet: 2 
 
Kommunikasjon og norsk: 
- Vektingstype: Prosent 
- Antall: 25 
- Varighet: 2 
 
Teknologi og samfunn: 
- Vektingstype: Prosent 
- Antall: 10 
- Varighet: 2 
 
Hvis noen tilbyr realfagskurs over ett år vil emnene for matematikk og fysikk være 
identiske som for ettårig forkurs ingeniør. 
 
For emnene på halvårig realfagskurs vil dette bli: 
 
Matematikk: 
- Vektingstype: Prosent 
- Antall: 80 
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- Varighet: 1 
 
Fysikk: 
- Vektingstype: Prosent 
- Antall: 50 
- Varighet: 1 
 
All informasjon over forutsetter at belastningen for fagene (matematikk og fysikk) 
er lik, uavhengig av om det er ettårig forkurs eller realfagskurs. Skulle noen av 
institusjonene benytte seg av muligheten til å redusere omfanget av matematikk- og 
fysikkfagene når de tilbys som halvårskurs, er det fint om dere tar kontakt slik at vi 
får korrekt belastning på disse kursene. Minner om at utdanningen må tilsvare 
minimum 50 prosent av fulltid for å være støtteberettiget. 
 
Vennlig hilsen 
 
Ingjerd Indahl 
Rådgiver» 
 
Oppfølgingen etter høringsrunden følges opp som en egen sak.  

3. Samarbeidsgrader og Joint degrees 
Et par læresteder meldte inn at de ble tvunget til å registrere mye mer i FS enn de 
tidligere hadde gjort for Joint degree-studenter etter at den nye webservicen for 
utvekslingssaker ble satt i produksjon. Etter et innmeldt ønske fra et par læresteder, 
ble det foretatt et par små endringer i FS. Det ble laget en ny fellesverdi 
«JOINTDEGREE» i underbildet Samarbeid i Studieprogram samlebilde samt 
mulighet for å registrere enkeltstudenters mobilitet i underbildet Mobilitet i Student 
samlebilde. Dersom en student søker om støtte til slike opphold via Lånekassens 
nettsøknad for støtte til delstudier, vil webservicen for delstudier fange opp en slik 
registrering i FS. 
 
Denne nye funksjonaliteten er per i dag kun et supplement til andre måter å 
registrere mobilitet under Joint degree i FS. De lærestedene som tidligere har 
registrert dette som utvekslingsopphold med forhåndsgodkjenning, kan fortsette 
med det. 
 
DBH mottar, etter innspill fra HiOA for noen år siden, informasjon om studenters 
mobilitet under Joint degree, fra bildet Utvekslingsperson. For å få dette rapportert 
fra FS til DBH per i dag, må derfor slik mobilitet registreres som utveksling. 
 
Samtidig er tilbakemeldingen fra Lånekassen at studenters utenlandsstudier under 
samarbeidsgrader/Joint degree ikke behandles via delstudieløsningen. Disse 
studentene skal bruke samme søknad som de som skal avlegge hele studier i 
utlandet. Rapportering av avlagte studiepoeng skal studentene også sende inn selv 
direkte til Lånekassen. Det skal ikke rapporteres via eksamensrapporteringen fra FS. 
Samtidig er de klar over at det i en del tilfeller blir søkt om støtte via nettskjemaet 
for støtte til delstudier og avlagte studiepoeng rapportert inn via 
eksamensrapporteringen, og det håndterer de slik at studentene ikke opplever noen 
problemer. 
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Siden FS-institusjonene registrerer dette på flere forskjellige måter og Lånekassens 
og DBHs krav til registrering i FS er motstridende, bør det trolig settes i gang en 
gjennomgang av rutiner og funksjonalitet for registrering av slike studieprogrammer 
og mobilitet i FS.  
Saken ble diskutert på møtet i Godkjenningsgruppen 2. juni. De ønsker at saken tas 
videre i de rette fora, i første omgang Planleggingsgruppen, siden Joint degree har 
flere aspekter enn det som faller innenfor Godkjenningsgruppens mandat. I første 
omgang er forslaget at det gjøres en kartlegging av hvor mange slike 
studieprogrammer som finnes, hvordan disse programmene er organisert rundt 
omkring, hvor mange studieprogrammer som har mobilitet over landegrensene, 
antallet studenter på slike programmer, antall vitnemål som utstedes per student mv. 
En slik kartlegging kan gjøres med å sende ut et nettskjema til FS-kontakter. 
Godkjenningsgruppen mener også at UHR bør trekkes inn, dersom det skal gjøres 
en større gjennomgang av rutiner for registrering behandling av Joint degrees og 
samarbeidsgrader. 
Samtidig fungerer det jo per i dag, som er et moment i forhold til å vurdere hvordan 
en slik gjennomgang skal prioriteres opp mot andre ting som står på arbeidsplanen 
til FSAT framover. 

4. Studenter med D-nummer som har støtte i Lånekassen 
Lånekassens gamle systemer hadde ikke mulighet til å ta imot studenter med D-
nummer i rapporteringen fra FS. Slike studenter, med saker hos Lånekassen, måtte 
registreres manuelt av lærestedene via Lånekassens Arbeidsflate.  
Dette ble innrapportert som en tidstyv til KD, og Lånekassen ble bedt om å prøve 
finne en bedre løsning på dette.  
Med innføringen av de nye IT-systemene hos Lånekassen er de nå i stand til å motta 
studenter med D-nummer i rapporteringene fra FS. Etter en henvendelse fra 
Lånekassen til FSAT ble unntaket for disse studentene fjernet i rapporteringen av 
studentstatus og eksamensresultater, og er nå i produksjon. 

Planlagte endringer/utvikling av Lånekassens systemer 

5. Behandlingsklar søknad 
Lånekassen ønsker å utvide sine tjenester, slik at man via webservicer kan hente mer 
data fra FS enn de gjør i dag. Kallet til FS skal gjøres når studenter logger seg inn i 
Lånekassens nettsøknad, slik at deler av søknaden kan preutfylles med data fra FS 
og eventuelt andre datakilder.  Eksempelvis studentens lærested, studieprogram, 
studiebelastning, periode, skolepenger mv.  
 
Det er planlagt å innhente informasjon både om innhold i søknader og status for 
opptak både fra Samordna opptak og lokale opptak i FS, slik at søkerne ikke 
behøver å legge inn disse opplysningene selv i søknaden. Lånekassen innhenter de 
opplysningene som foreligger på søknadstidspunktet.  Hvis studenten senere 
ombestemmer seg, og velger å studere på et annet studiested enn det som ble meldt 
inn til Lånekassen, må studenten søke Lånekassen på nytt (samme praksis som i 
dag). 
 
Foreløpig er det ingen tidsplan for utviklingen av behandlingsklar søknad. Det 
overordnete prosjektet hos Lånekassen har et tidsperspektiv fram til 2020. Mer 
informasjon kommer så fort det den finnes. 
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Nettsøknaden for støtte til delstudier går over til en slik løsning allerede sommeren 
2015. Det vil si at FS kalles i det studentene logger seg inn for å søke støtte til 
delstudier. Lånekassen vil slippe inn søknader selv om delstudieinformasjon 
mangler på søketidspunktet, og vil kalle FS på nytt senere for å få opplysningene. 
Denne endringen har derfor ingen betydning for FS, men jo tidligere lærestedene 
registrerer utvekslingsoppholdet og ferdigbehandler forhåndsgodkjenningen, dess 
mer kan gjøres maskinelt hos Lånekassen. Da får også studentene raskere svar på 
sine søknader. Maskinell behandling er lik svar på søknaden dagen etter om 
nødvendig dokumentasjon foreligger. 

6. Rapportering av studentstatus 
Rapportering av studentstatus er planlagt erstattet med en webservice hvor det ikke 
overføres data for andre enn studenter som er kunder i Lånekassen. Dette er trolig 
den rapporten som det blir gjort noe med først, og den endringen som blir 
implementert først. Vi regner med å få informasjon fra Lånekassen i løpet av 
sommeren om tidshorisonten hos dem for utviklingen av en ny løsning. 

7. Eksamensrapportering 
Det har fra FS-utviklernes side lenge vært ønsket å modernisere 
eksamensrapporteringen fra FS, siden det er en del arbeid med den både for FSAT 
og Lånekassen. Lånekassen har også et sterkt ønske om å endre denne.  
Men det er krevende å finne en ny god løsning med en webservice hvor Lånekassen 
kun får data fra studenter som er kunder hos Lånekassen. Utviklerne har begynt å 
skissere en abonnementsløsning, men det må arbeides en del mer med dette, før vi 
vet hvordan en ny løsning kan se ut. Det vil bli avholdt møter mellom utviklere fra 
FS og Lånekassen pluss produkteiere og lignende for å finne en god teknisk løsning. 
Dataene som utveksles vil sannsynligvis være de samme som i dagens filoverføring. 
 
Utvikling av en ny løsning ligger ikke inne i Lånekassens arbeidsplaner for i år eller 
neste år, og det er derfor uvisst når en ny eksamensrapportering vil kunne utvikles 
og settes i produksjon. 
 
Inntil videre har FS-institusjonene blitt oppfordret til å endre 
eksamensrapporteringen, etter ønske fra Lånekassen, slik at data sendes til 
Lånekassen hver dag. 

8. Permisjoner 
Lånekassen må ha informasjon om innvilgete fødselspermisjoner for å tildele 
korrekt lån og stipend til låntakere i fødselspermisjon. Per i dag rapporteres ikke 
dette fra FS, selv om det som oftest blir registrert i FS av institusjonene. 
Det har blitt diskutert om dette skal legges inn den eksisterende webservicen eller 
eventuelt en av de nye som skal utvikles på sikt, men foreløpig er det ingen konkrete 
planer. FSAT følger det opp når det eventuelt blir aktuelt. 

9. Tilgang til andre data 
Lånekassen vurderer også å be FSAT om tilgang til NVB og GSK-konklusjoner, 
slik at de enklere kan behandle utreisende utenlandsstudenter på hele grader mv. 
Det kan også bli aktuelt for dem å koble seg mot vitnemålsbank, EMREX mv. Men 
dette er fortsatt kun på tankestadiet, og det har ikke eksempelvis ikke blitt gjort 
noen henvendelse til SO enda. 
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