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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
Før møtet startet ønsket leder for studentservice ved UiA og styremedlem i FSAT, 
Marianne Øhrn Johannessen, velkommen.  
 
Tre saker ble meldt til Eventuelt: 

- Spørsmål frå Godkjenningsgruppen ang. Joint degree 

- UiS – Forhåndsvisning av ny vitnemålsmal 

- UiS – Fusjoner og geografisk sted 
 

 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 16. april 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 22. mai. Referatet ble godkjent med merknad 
om at kun UiS og ikke leverandør for UiS hadde deltatt på møtet om Webservice for 
Alumni.  
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått og status er oppdatert nederst i referatet.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i styret for FSAT 23. april  

Skriftlig referat fra møtet var sendt ut.  
 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppen for Studentweb 6. mai 

Skriftlig referat fra møtet var sendt ut. 
 
Tatt til orientering. 
 
c. Møte i prosjektgruppen for STAR 11.-12. mai  

Skriftlig referat fra møtet var sendt ut. 
 
STAR-prosjektet har spesifisert 12 rapporter og 2 rapporter leveres med 
produksjonsdata i august. Gruppen mener Tableau er et godt verktøy og at 
institusjonene bør komme i produksjon i løpet av høsten.  
Prosjektperioden for STAR er over i august, og fremtidig organisering av arbeidet er 
foreløpig ikke avklart.  

 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i ekspertgruppen for GAUS og Godkjenningssaker 2. juni  

Adelheid orienterte muntlig. Noen saker berørte andre saker på møtet, som Joint 
degree og Lånekassen, pluss at det i forkant var sendt inn en sak til eventuelt. 
 
Tatt til orientering 
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3.  Orienteringssaker 

 
a. Emrex 

FSAT har nylig sendt ut informasjon om Emrex-prosjektet, hvor det inviteres til 
seminar i København 26. oktober. FSAT gjennomgikk foiler fra siste møte i Emrex-
prosjektet. 
 
I Emrex vil det være studenten selv som initierer overføring av data.  
Planleggingsgruppen var opptatt av at det er viktig at tjenesten viser studenten hvilke 
data som er hentet og hvilke som kan videresendes. På denne måten blir studenten 
ansvarliggjort for å sende inn riktige data.  
 
Vitnemålsbanken vil være kjernen for den norske delen av Emrex, og tjenesten bør 
være integrert med Studentweb. Ekspertgruppene for Studentweb og Søknadsweb kan 
bli trukket inn etter hvert. Det er foreløpig usikkert hvilke institusjoner som vil delta i 
testing.   
 
b. Nordforum 

Møte i Nordforum ble holdt i Helsinki 28.-29.4. Hovedtema for møtet var EMREX-
prosjektet: målsetting, tidsplan for utprøving ved institusjonene, program for 
oppstartsseminaret i slutten av oktober, stakeholderforum.. Invitasjon til EMREX-seminaret 
er sendt ut fra FSAT til alle FS-institusjonene.   
 
c. EUNIS 10.-12. juni  
EUNIS er et faglig forum for forvaltning og utvikling av informasjonssystemer ved 
universiteter og høyskoler i Europa. FSAT deltok på EUNIS-konferansen som ble holdt i 
Dundee 10.-12.6., og bidro med presentasjonene innenfor områdene sikkerhet og digital 
eksamen (i samarbeid med Uninett). 
 
d. Status fusjoner 

Følgende institusjoner deltar i fusjonsprosjektet som ledes av Knut Løvold: 

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen 
i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag 

- UiT – Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik 

- Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund 

- Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 

- Campus Kristiania – fusjon av 4 FS-databaser 

- Diakonhjemmet høgskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass diakonale høgskole 
og Høgskolen Betanien 
 

Det ble avholdt et seminar for FS-personer og IT-ansatte i slutten av mai.  
Fokus nå er på rydding i koder som en forberedelse til prøvefusjon 1 i 
september/oktober.  
Fra nyttår starter prøvefusjon 2 og deretter blir det prod-fusjoner fra 16. februar til 15. 
mars 2016.  
 
Som en forberedelse til NTNU-fusjonen ble drift av FS for NTNU flyttet til USIT i 
begynnelsen av juni. Ole Martin Nodenes har vært ansvarlig for flyttingen fra FSAT.  
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Etter møtet har fusjonen mellom UiS og HSH stoppet opp og de har trukket seg fra 
prosjektet. Høyskolen i Nord-Trøndelag har bestemt seg for å fusjonere med UiN og 
Høgskolen i Nesna fra 1. januar 2016, og har tiltrådt prosjektet. Høgskolen i Telemark 
og Høgskolen Buskerud/Vestfold har bestemt seg for å fusjonere fra 1. januar 2016, 
men vil ikke slå sammen FS-basene før våren 2017. 
 
e. Stortingsmelding 18 - Strukturmeldingen 

Strukturmeldingen omtaler FSAT flere ganger. KD vil vurdere om NOKUTs 
kompetansesenter for utenlandsk utdanning kan overføres til FSAT.  Videre skal det 
vurderes om FSAT bør være et selvstendig forvaltningsorgan direkte under 
departementet, i stedet for å være et 1.4.4 Samarbeidstiltak som i dag.  
 
f. Dialogmøte med KD 24. april 

Styret for FSAT hadde dialogmøte med KD i april. KD har store forventninger til 
FSAT, og er fornøyd med at FSAT har ivaretatt sikker drift også under prosessen med 
å etablere ny organisasjon.  
 
g. Status nye FS-institusjoner 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) vil ta i bruk FS fra 1. september. Ole 
Martin Nodenes er ansvarlig fra FSAT for prosjektet, mens HiOA vil være fadder for 
KRUS. Gruppe for FS, GAUS og RUST (tidl. FS-støtte) har for tiden en utfordrende 
bemanningssituasjon pga fusjoner og en stilling som blir ledig, så kursing av KRUS vil 
foregå som halvdags kurs/workshops spredt ut over høsten 2015. 
 
Atlantis Medisinske Høyskole avventer foreløpig overgang til FS pga. 
bemanningsmangel. FSAT er usikre på når de vil kunne få tilbud om overgang til FS 
grunnet bemanningssituasjonen og fusjonene.  
 
h. Status semesterkvitteringsapp 

FSAT har ansatt en ekstra person i sommer som vil sende ut informasjon om app´en til 
kollektivselskaper i Norge, samt lage informasjon på web. Institusjonene har likevel selv 
ansvar for å sørge for at lokale museer og kollektivselskaper har mottatt informasjon 
om app´en.  
 
For å ta i bruk app´en må institusjonene tillate bruk av tjenesten i Feide. Dessuten bør 
man ta i bruk bilder i FS.  
 
HiT og blant annet HVO, har problemer med overføring av bilder fordi de bruker FS-
connector. Dette skyldes bruk av gammel overføringsklient og institusjonene bør 
snarest oppdatere klienten sin.  
 
UiO etterlyste risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS) av app´en.  
 
i. Status innføring av ny Studentweb og Søknadsweb 

Søknadsweb 
Ny Søknadsweb er testet av UiO, NTNU og HiMolde. UiB og UiA har testet, men har 
ikke gitt tilbakemeldinger enda. 
FSAT oppfordrer flere til å teste og spesielt i august hvor det blir pre-prod-testing. 
FSAT v/Martin Sagen vil sende ut informasjon om ny Søknadsweb tidlig i høst.  
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Studentweb 
Minst 12 institusjoner har satt Studentweb 3 i produksjon og flere er på gang. Versjon 
3.2 kommer i august og inneholder nye tekster, fremvisning av oppmøteregistrering, 
oversikt over hele utdanningsplanen, samt en del feilretting.  
 
Det ble diskutert om det er hensiktsmessig å sende ut ny versjon så tett opp under 
semesterstart. 
  
Flere av de gamle universitetene har ikke bestemt endelig om de går over til ny 
Studentweb for vårsemesteret 2016. Viktige temaer for deres beslutninger er løsninger 
for Phd-studenter, fremvisning av innpassede emner, veivalg, samt tilbakemelding på 
undervisningsopptak.  
 
FSAT ble videre oppfordret til å legge ut informasjon om kjente feil og utfordringer.  
 
Fra FSAT er det viktig å opplyse om at ekspertgruppe for Studentweb bør brukes for 
kanalisering av ønsker for de som deltar der. Institusjonene bes videre sjekke Jira for å 
sjekke status for ønsker og behandling av disse. Samtidig er det en forutsetning at 
institusjonene tar i bruk de løsningene som leveres, slik at FSAT kan videreutvikle dem 
og rette feil.  
 
 

4.  Integrasjon mellom Lånekassen og FS 

 
FSAT hadde sendt ut notat med oversikt over endringer i integrasjonen mellom 
Lånekassen og FS i senere tid. Lånekassen har hatt fokus på å utvikle nye løsninger for 
webservices mot FS på utvekslingsopphold, behandling av forkursstudenter, 
Samarbeidsgrader og Joint degrees, samt studenter med D-nr.  
 
NTNU var opptatt av at det ikke bare er dialog mellom FSAT og Lånekassen, men at 
også institusjonene deltar i spesifikasjon av nye løsninger.  
  
Videre ble det diskutert behov for felles rutiner for behandling av Joint degree i FS. 
Ekspertgruppe for godkjenning ønsker kartlegging av omfang av Joint degree, og 
Adelheid M. Huuse fra FSAT vil utarbeide et spørreskjema som kan sendes FS-
kontaktene etter gjennomsyn i Planleggingsgruppen.  
 
 

5.  Rutiner for behandling av forkursstudenter 

 
FSAT hadde sendt ut notat, høringssaken og mottatte høringssvar til møtet.  
Det ble i fremstillingen av saken spesifisert at institusjoner som tilbyr 
emnekombinasjon C, «Realfagskurs årsstudium», bør informere Lånekassen om dette, 
slik at studentene kan rapporteres til Lånekassen uten bruk av «Arbeidsflaten».  
  
 
Vedtak:  
1. For forkursstudenter benyttes følgende tre emnekombinasjoner:  
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- Emnekombinasjon A: «Ettårig forkurs for treårig ingeniørutdanning med følgende 
emner 

o Matematikk  
o Fysikk  
o Kommunikasjon og norsk 
o Teknologi og samfunn 

- Emnekombinasjon B: «Realfagskurs 1 semester» 
o Matematikk – 1 semester 
o Fysikk – 1 semester 

- Emnekombinasjon C: «Realfagskurs årsstudium» 
o Matematikk  
o Fysikk  

 
2. Følgende emnekombinasjoner benyttes for de ulike opptaksgruppene: 

- For emnekombinasjon A: Opptaksgruppene I, II og III 

- For emnekombinasjon B: Opptaksgruppe III 

- For emnekombinasjon C: Opptaksgruppe III 

 
Institusjonene må være klar over at å tilby emnekombinasjon A for Opptaksgruppe III 
kan skape ekstraarbeid i forbindelse med rapportering av arbeidsomfang til Lånekassen.  
 
3. Vektingstypen Forkurspoeng (FK) opprettes for å angi arbeidsomfang for 

forkursemnene. 
 
4. FSAT utreder muligheten for å hente data fra NVB til FS, inkludert 

Kompetansebevis, og dette settes på arbeidsplanen.  
 

5. Vitnemål kan kun tildeles hvis hele Årskurset eller hele Realfagskurset er oppnådd. 
Karakterutskrift og vitnemålet skal angi at studiet er på videregående skoles nivå og 
ha en beskrivelse av studiets omfang. 

 
  

6.  Digital postkasse  

 
Difi er opptatt av å innføre Digital postkasse fra 1. januar 2016. FSAT tilbyr digitale 
løsninger for det nasjonale opptaket, men i forbindelse med FS er det opp til 
institusjonene selv å sende brev til søkere, studenter og andre.  
For å utvikle funksjonalitet rundt dette er FSAT avhengig av tilbakemeldinger om 
omfang av brev og behov. Problemstillingen ble diskutert. 
 
 

7.  Innkomne ønsker  

 
a) HiOA – FS581.002 Studiepoengstatistikk pr emne - nivåfordelt og FS581.003 

Studiepoengproduksjon – sted/terminfordelt 
HiOA ønsker vurderingsmeldinger med i beregningen av studiepoengstatistikk, som 
en egen størrelse i ny kolonne. HiOA ble oppfordret til å se på mulighetene i 
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Tableau fremfor at det lages rapporter i FS. FS578.001 gir også noe av denne 
informasjonen. 
 
Ønsket ble avvist og HiOA vurderer ønsket på nytt.  
 

b) HVO – Emne samlebilde, innføre felt for status utgått 
HVO ønsker mulighet til å sette status utgått å emner for å hindre rapportering til 
Lånekassen. Planleggingsgruppen mener det er mulig å løse problemet ved å slette 
emnet i loggen til Lånekassen. Internt i FS kan det løses med filtrering. Videre 
ønsker ikke planleggingsgruppen flere felt uten en entydig definisjon som vil kunne 
brukes forskjellig.  
 
HVO løser saken på annen måte og frafalt ønsket. 
 

c) UiN – FS200.040 Vurderingsinformasjon i uttrekket «emne» i studinfo2 
UiN ønsker vurderingsinformasjon i xml-uttrekket i studinfo2. Planleggingsgruppen 
mener dette er et engangsbehov og at det ikke bør implementeres. UiN bes 
kontakte FSAT for ev. å få hjelp til en engangs ryddejobb. 
Ønsket ble avvist 

 
d) UiS – Flere felt for url på emne og studieprogram 

UiS ønsker å kunne registrere flere url slik at man bevarer gamle informasjonssider 
for emner og studieprogram. Planleggingsgruppen mener url’er ikke er egnet for 
historiske arkiv i FS. UiS kan vurdere å legge url som egne infotyper, men dette vil 
ikke fungere i StudentWeb. Planleggingsgruppen mener prinsipielt at historisk 
informasjon bør lagres i en egnet database. Det kan være behov for felles standarder 
for hvordan dette skal håndteres rundt på institusjonene, for eksempel ved bruk av  
CDM.  
 
Ønsket avvises i denne omgang, men UiS kommer med nytt løsningsforslag. 
 

 
8.  FS-Kontaktforum 2016 

 
FS-Kontaktforum høsten 2015 er tidligere avlyst og neste FS-Kontaktforum blir i 
København våren 2016. Planleggingsgruppen diskuterte dato og møtelokaler.  
 
Planleggingsgruppen ønsker FS-Kontaktforum i 2016 i uke 16, enten 18.-19. april eller 
19.-20.april. I tillegg bør det avsettes en dag til møte i Planleggingsgruppen.  
 

 
9.  FS 20 år høsten 2016  

 
FSAT hadde på forhånd sendt ut et diskusjonsnotat.   
 
Planleggingen av arrangementet er nettopp startet og planleggingsgruppen kom med 
mange relevante problemstillinger. Gruppen ønsker at det avklares nærmere hvem som 
er målgruppe for arrangementet og hvem som skal inviteres. Er det et FSAT-
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arrangement eller kun FS? Kan man integrere SO, som også er omtrent 20 år inn i 
jubileet? Bør det kombineres med Kontaktforum? 
 
Programmessig bør arrangementet markere at FS er et vellykket IT-prosjekt i offentlig 
sektor. Det bør ha flere parallelle sesjoner, slik at det treffer FS-kontakter, 
studiedirektører og ev. politikere.  Av konkrete tema ble Gevinstrealisering og 
Suksesskriterier for vellykkete IT-utviklingsprosjekter, for eks. ved Leif S. Plakk fra 
UiA, foreslått. Videre FSAT sin fremtidige rolle. Kanskje en kort historisk 
gjennomgang av FS utvikling. 
 
Planleggingsgruppen mener september er et riktig tidspunkt for arrangementet.  
 

 
10.  Rutiner for behandling av studenter med behov for konfidensialitet  

 
Saken ble behandlet i arbeidsgrupper under FS-Brukerforum våren 2015. FSAT 
avventer skriftlig tilbakemeldinger fra alle gruppeledere, men det som var innsendt var 
lagt i sakspapirene. 
 
Etter Brukerforum har UiO og FSAT hatt kontakt med KRIPOS for å få råd i 
problematikken. Planleggingsgruppen ønsker uansett ikke merking av innsatte eller 
trussel-utsatte studenter. 
 
Planleggingsgruppen ønsker at FSAT lager en overordnet sjekkliste med opplysninger 
om hva som bør gjøres for de aktuelle studentene. Sjekklisten bør være basert på 
prinsippet om Best-practice.   
 
 

11.  FS-integrasjon mot Alumnisystemer  

 
Planleggingsgruppen har tidligere prioritert FS-integrasjon mot Alumnisystemer. 
Arbeidet har vist seg vanskeligere enn antatt, spesielt med tanke på valg av 
innloggingsløsning. FSAT mener det er mest hensiktsmessig å koble seg på Uninetts 
Connect-løsning mot ID-porten.  
 
UiT er opptatt av fremdrift i utviklingen av integrasjonen og at det må lages en plan for 
når institusjonene kan forvente en fungerende tjeneste for integrasjon med 
Alumnisystemer.  
 
Planleggingsgruppen ber FSAT sjekke med Uninett om hvor lang tid de trenger for å 
lage en kobling mot ID-porten, og melde tilbake til Planleggingsgruppen.  
 
 

12.  Oppgradering og ekstra overvåkning av databasene  

 
FSAT hadde sendt ut et notat med flere problemstillinger knyttet til erfaringer etter 
overtakelse av driftsansvaret, og hvordan planleggingsgruppen vurderer dem.  
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Planleggingsgruppen ønsker helst ikke oppgraderinger i eksamensperioder. 
Planleggingsgruppen mener likevel at man kan leve med nedetid så lenge studentene får 
god informasjon om når databasene er oppe igjen. Her vil applikasjonen TAM, som er 
under utvikling i FSAT, forhåpentligvis kunne avhjelpe situasjonen.  
Videre bør man se på løsninger for å ha lesetilgang for webservices i perioder med 
oppgradering. FSAT bes diskutere dette med USIT-drift. 
 
Det kom også opp problemstillinger om IT-tjenester på institusjonene kan kontakte 
USIT-drift direkte. Det kom også opp spørsmål om hvilke krav systemene setter for 
maskinvare på institusjonene.  
 
FSAT vil ta opp problemstillingene med USIT-drift til høsten.  
 
 

13.  RUST og identifisering av studenter  

 
FSAT hadde sendt ut et kort notat om saken.  
 
I forbindelse med opptak av utenlandske studenter uten norsk personnummer er 
enkelte avslørt med falske dokumenter og følgelig nektet opptak i 1-3 år. Institusjonene 
ønsker å utestenge disse via RUST og ønsker derfor at personer med fiktivt fnr kan 
legges inn i RUST. 
 
Sikker identifisering er essensielt for RUST, og i forbindelse med oppretting av RUST 
var det en forutsetning at personer med fiktive fnr ikke skulle inngå. RUST-forskriften 
åpner heller ikke for å legge inn personer med fiktive fnr i tjenesten.  
 
Planleggingsgruppen ber FSAT utrede om personer med S-nr fra SO kan legges inn i 
RUST.   
 
 

14.  Opprettelse av arbeidsgruppe for ny Fagpersonweb  

 
FSAT hadde sendt ut et notat til møtet.  
 
Studentweb 3 begynner å ferdigstilles og det blir etter hvert frigjort ressurser til utvikling 
av Fagpersonweb. Arbeidet med ny Fagpersonweb vil være tidsavgrenset og ha et 
begrenset mandat med fokus på sensurregistrering. FSAT ser derfor ikke behov for å 
opprette en egen ekspertgruppe for Fagpersonweb.  
 
Planleggingsgruppen hadde noen innspill til notatet og arbeidet som skal gjøres. Den 
mener det bør være med noen fagpersoner i arbeidsgruppen. UiA og HiT hadde forslag 
til personer her.  
Videre ønsker planleggingsgruppen vurdert om Fagpersonweb kan slås sammen med 
EPN. Saken er satt opp på ønskelisten for Fagpersonweb. 
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15.  Intern og ekstern epost-adresse i FS  

 
HiT hadde på forhånd sendt inn et notat om saken som lå vedlagt.  
 
HiT mener det ikke lenger er like aktuelt å tilby studentene institusjons-epostadresse 
som før. I stedet bør man gå over til bruk av ekstern epost-adresse.  
 
Planleggingsgruppen var ikke enig om situasjonsbeskrivelsen og flere institusjoner 
krever i reglement at studentene holder seg oppdatert på sin institusjons-epostadresse. 
Planleggingsgruppen ønsker å avvente innføringen av Kontakt- og 
reservasjonsregisteret for å se hvordan det påvirker bruk av epostadresser, og hva det 
betyr for løsninger i FS.  

 
 

16.  Rapportering til DBH  

 
FSAT hadde laget et notat om rapportering av studentinformasjon til DBH. I dag er 
det fem tabeller med studentinformasjon som ikke rapporteres fra FS. Enkelte av disse 
vil mest sannsynlig fases ut, men FSAT ønsket svar på om de øvrige bør rapporteres fra 
FS.  
 
Planleggingsgruppen mente at de aktuelle rapportene ikke er entydig spesifisert og at 
DBH og KD bør spesifisere konkret hva de er ute etter. Dette gjelder de 3 rapportene 
som videreføres.  
FSAT bes å kontakt med DBH for å avklare dette.  
  
 

17.  Eventuelt  

 
a. Sak fra ekspertgruppe for godkjenning 

E-post med problemstilling var sendt ut i forkant av møtet. Godkjenningsgruppen går 
inn for at det skal utvikles mer avansert funksjonalitet med hensyn til eksterne studier 
som inngår i en godkjenningssak og deretter innpasses i en utdanningsplan.  
Spørsmålet til Planleggingsgruppen var om det kan det tenkes tilfeller hvor det skal 
innpasses eksterne resultater i en utdanningsplan som ikke skal legges inn på bakgrunn 
av en forutgående behandling i form av godkjenningssak eller innpassingsregel? I så fall, 
hva kan dette være? Det forutsettes at samarbeidsgrader og Joint degrees skal registreres 
som innpassingsregler. 
Ingen i Planleggingsgruppen kjente til unntak som ikke krever noen form for 
forutgående behandling.  
 
b. UiS – Forhåndsvisning av ny vitnemålsmal 

UiS ønsker en knapp som kan forhåndsvise tekstene som tilhører side 2 på vitnemålet 
og tekster for Diploma supplement som tilhører studieprogrammet.  

UiT støtter forslaget og mener det er tungvint i dag å måtte skrive ut vitnemål for å se 
hvordan det blir seende ut. HVO har tidligere ønsket dette fra FSAT, men fått beskjed 
om at det er komplisert å innføre (RT-sak #1823055). 
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Konklusjon: FSAT bes å vurdere hvor stor jobb det vil være å innføre forhåndsvisning 
av side 2 i ny vitnemålsmal. 

c. UiS - Fusjon og geografisk sted 

UiS ønsker at en del rapporter og rutiner skal kunne kjøres for geografisk sted; ikke 
bare institusjon/fakultet/institutt eller emne som i dag. UiS mener stedstrukturen i FS 
ikke er tilpasset flercampus-modeller, og tror behovet vil øke etter at flere institusjoner 
har fusjonert. Det kan også gi følgefeil i DBH.  

UiA og HiT er kjent med problematikken og har derfor måttet duplisere 
studieprogram, emner o.l for å komme rundt den. Planleggingsgruppen var enige om at 
flercampus-problematikken bør følges fremover for å se hvilke implikasjoner fusjonene 
gir.  

Konklusjon: FSAT bør ta tak i problematikken rundt flere campuser.  

 
 
 
Neste møte:  2.-3. september  
  

Sted: Universitetet i Bergen 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 30. april 2015) 

 
Saker som skal følges opp (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. 
Tina tar opp saken med 
prosjektleder. 
 
Planleggingsgruppen 
ber FSAT sjekke om 
endringen kommer i 
SO3.0  

 

 
 Saker som skal følges opp (fra oktober 2013-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U17/13 
Sak 12 Resultatutveksling, 
håndtering/lagring av studieplaner i FS: 
Lage et forslag til løsning 

USIT 
v/Knut 
Løvold 

I arbeid 
Hvilken info er 
interessant å utveksle? 

U18/13 

Sak 14a Opprydding i lokale koder 
(VPD): 
Lage en oversikt over tabeller som må 
gjennomgås + forklaring på hva som 
må gjøres 
Ta en større opprydding i 
nedtrekksmenyer (sak fra april2013-
møtet) 

USIT 
v/Knut 
Løvold 

Opprydding i 
nedtrekks-menyer tas 
som en del av 
oppryddingen av 
felleskoder for VPD-
basene. 
I arbeid. Oppstart var 
i uke 50. 
Blir ferdig i løpet av 
våren 2015. 
 
Arbeidet er forsinket 
pga fusjoner. 
Fusjonene har vist 
behovet for 
gjennomgang av 
felles kodeverk. Knut 
Løvold skal lage en 
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oversikt over 
tabellene i løpet av 
det pågående 
fusjonsarbeidet.  
Gruppen bør ha en 
nettside med oversikt 
over hva den jobber 
med.  

 
 

Saker som skal følges opp (fra februar 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

3/14 

Sak 3b: Rapporter som utarbeides 
manuelt ved institusjonene som 
rapporteres ti DBH. FS undersøker om 
de kan legges inn i STAR. 
FS sjekker med DBH om rapportene kan 
standardiseres ved hjelp av FS. 
 
Rapportere i FS. 
 
Beskrive rapportene, og sette opp som 
sak til neste møte i Planleggingsgruppen 
(juni 2015) 
 
 

FS v/Geir 
Vangen 

2.4.14. 
Det skal settes i 
gang et arbeid for å 
få til en 
rapportering av de ti 
gjenstående 
rapporter fra FS til 
DBH. Det er pr i 
dag ikke 
datagrunnlag for at 
disse kan 
rapporteres fra FS. 
Ønske om nye felt. 
Geir har fått svar fra 
DBH 
 
30.10.14: Uklart om 
manuelle rapporter 
skal rapporteres 
fortsatt. 
 
17.11.14: NSD 
sender en 
henvendelse til KD. 
 
Status pr. 5.2.15: 
Noen rapporter 
utgår pr. 31.12.2015, 
mens noen 
rapporter må 
endres. 
 
Kontakte DBH ang. 
rapporter som 
videreføres. Må 
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spesifiseres hva som 
ønskes rapportert. 
 
Geir er i dialog med 
NSD om dette. 
 

7/14 

Sak 13 f: Dokumentarkiv 
FS følger opp siste tre punkter i innmeldt 
ønske ifm. sitt arbeid med avklaringer 
rundt lagring av dokumenter. 
 
Status pr. 5.2.15: 
I gang med å lage utkast til rutiner. 
Hvilke behov har man? 
Hvordan slette riktige dokumenter? 
GSK-dokumentasjon må beholdes. 
Lagre 1 år uten samtykke fra studenten. 
Lagre 3-5 år med samtykke. 
Aksept via Studentweb? 

FS-
sekretariat 

Saken er utredet. 
Tas i 
Planleggingsgruppe
møte i løpet av 
2015, deretter i Sak 
og arkiv-gruppen. 
Det er laget et notat 
om saken. 
 
I arbeid 
 
Tas som del av 
gruppearbeid på 
Opptaksseminaret 
september 2015 

 
 

Saker som skal følges opp (fra september 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

22/14 

Sak 4 FS-Kontaktforum høsten 2014: 
Holde en workshop i Betalingsmodulen 
før arbeidet med omskriving av modulen 
starter  

FS 

I løpet av høsten 
2015.  
Det må foretas en 
avgjørelse om hvor 
reskontroen skal 
være.  
I økonomi-
systemet? Politisk 
avgjørelse. 
 
Viktig å få en snarlig 
avklaring på hvor 
reskontroen bør 
ligge. Workshop 
kan ev. vente  

 
 

Saker som skal følges opp (fra oktober 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

31/14 Sak 5 Opprette en ekspertgruppe for lokal Planleggings- Utrede videre om 
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Søknadsweb/opptak 
 
Ny sammensetning av eksisterende 
gruppe. 

gruppen og 
FS-sekretariat 

behovet. 
5.2.15: Ny 
Søknadsweb 
leggs ut til testing 
i løpet av april. 
 
Utsettes. FSAT 
skal ta en 
gjennomgang av 
alle 
ekspertgrupper 
og utvalg. 

 
 

Saker som skal følges opp (fra februar 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

2/15 
Sak 3b Testpersoner i demobasen: Be om 
studentnr som kan benyttes som 
testperson 

FS-sekretariat 
v/Ole Martin 
Nodenes og 
institusjonene 

Mangler 
testpersoner fra 7 
institusjoner.  
FSAT lager et 
script 
 
Utviklingen av 
scriptet har vært 
vanskeligere enn 
først antatt. 
Avventer 

12/15 
Sak 12j Digital postkasse: Lage en plan for 
hvordan systemene utviklet av FSAT, skal 
ta i bruk nasjonale tjenester 

FSAT 
Hva ønsker 
institusjonene?   

 
 

Saker som skal følges opp (fra april 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

17/15 
Sak 6 Rutine for planlagt slutt: Sende inn 
justert forslag. 

UiO, UiT, 
UiB, UiA og 
NMBU 

 

18/15 

Sak 7 F1 og hjelpesider: Fjerne 
personopplysninger i FS-dokumentasjon 
slik at det ikke er nødvendig med 
innlogging 

FS-støtte I arbeid 

19/15 
Sak 8 Behandling av bilder i FS: Sende 
problemstillinger om samtykke til 
Planleggingsgruppen. 

Institusjonene 
og 
Planleggings-
gruppen 

Vurderes av 
nytilsatt jurist 
som tiltrer i 
FSAT i august 

20/15 Sak 9 Webservice og nedetid: Kontakte UiO og FSAT Følges opp på 
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USIT-drift for å teste bruk av Dataguard. 
Diskutere med USIT-drift om lesetilgang 
for webservices under oppgradering. 

første driftsmøte 
til høsten. 

22/15 
Sak 12b Joint degree: Kontakte leder for 
gruppen for ny vitnemålsmal for en 
løsning for vitnemål for Joint degree. 

UiT v/Espen 
Kristensen og 
UiB 
v/Øystein 
Ørnegård 

Vanskelig å få til 
noe når rutinene 
er ulike. 
Diskutert under 
sak 4.juni 2015. 
Bør det opprettes 
en ny gruppe for 
dette i UHR? 
Øystein legger ut 
på Diskusjons-
forum 

24/15 
Sak 12g Ressursplanleggingssystem: 
Legge ut saken på Diskusjonsforumet 

UiO v/Lena 
Finseth 

 

 
 
Saker som skal følges opp (fra juni 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

25/15 
Sak 3 Status innføring av Søknadsweb og 
Studentweb: Legge ut informasjon om 
kjente feil og utfordringer 

FSAT  

26/15 
Sak 4 Integrasjon mellom Lånekassen og 
FS: Utarbeide spørreskjema for 
kartlegging av Joint degree.  

FSAT 
v/Adelheid  

Sendes til PL-
gruppa til 
gjennomsyn 

27/15 

Sak 5 Rutiner for behandling av 
forkursstudenter: Utrede mulighet for å 
hente data fra NVB til FS, inkl. 
kompetansebevis. Settes deretter på 
arbeidsplanen 

FSAT  

28/15 
Sak 8 FS-Kontaktforum våren 2016: 
Reservere hotell og jobbe med program 

FSAT og PL-
gruppa 

 

29/15 
Sak 9 FS 20 år høsten 2016: Jobbe med 
program, invitasjoner og reservere lokaler 

FSAT og PL-
gruppa 

I september 2016 

30/15 

Sak 10 Rutiner for behandling av 
studenter med behov for konfidensialitet: 
Lage en overordnet sjekkliste over hva 
som bør gjøres for de aktuelle studentene 

FSAT 
Etter Best 
practice-
prinsippet 

31/15 
Sak 11 FS-integrasjon mot 
Alumnisystemer: Sjekke med Uninett ang. 
tidsaspekt for en kobling mot ID-porten. 

FSAT 

Sjekke med 
Uninett. Gi 
tilbakemelding til 
PL-gruppa 

32/15 
Sak 12 Oppgradering og ekstra 
overvåking av databasene: Ta opp med 
USIT-drift om mulighet for direkte 

FSAT 
Følges opp på 
første driftsmøte 
til høsten. 
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kontakt med de istedenfor via fs-support 

33/15 

Sak 12 Oppgradering og ekstra 
overvåking av databasene: Ta opp med 
USIT-drift hvilke krav systemene setter 
for maskinvare på institusjonene 

FSAT 
Følges opp på 
første driftsmøte 
til høsten. 

35/15 
Sak 13 RUST og identifisering av 
studenter: Undersøke om personer med 
S-nr fra SO kan legges inn i RUST 

FSAT  

36/15 

Sak 17a Eventuelt – Forhåndsvisning av 
ny vitnemålsmal side 2: Vurdere 
arbeidsomfanget av innføring av visning 
av side 2. 

FSAT  

38/15 

Sak 17c Eventuelt – Fusjon og geografisk 
sted: Se på problematikken for kjøring av 
rapporter/rutiner for institusjoner med 
flere campuser 

FSAT 

Tas i første 
omgang i gruppe 
for 
Undervisnings-
modulen.  

 

 


