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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
Styreleder for FSAT, Christen Soleim, presenterte strategi for FS og status for STAR-
prosjektet på dag 2.  
 
3 saker ble meldt til Eventuelt: 

- UiS - Semesteravgift 

- UiT – Lånekassen og forkurspoeng 

- FSAT – Agora-portalen 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17.-18. juni 

 
Merknader som ble sendt inn innen fristen er tatt med i referatet. Ingen ytterligere 
merknader ble fremsatt på møtet. Referatet er dermed godkjent.  
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått og status er oppdatert bakerst i referatet.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i styret for FSAT 18. juni  

Skriftlig referat fra møtet var lagt ut. Tina orienterte kort om de viktigste sakene. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status organisering av FSAT 

Organisasjonskart ble presentert og det ble gitt en orientering om de ulike gruppene.  
 
b. Status fusjoner 

Ole Martin orienterte om status. Nytt siden sist er  

- HiNT skal fusjonere med UiN og HiNe 

- HBV og HiT fusjonerer pr 1.1.2016, men basene slås sammen pr. 1.1.2017 
 
Månedsskiftet september-oktober vil det foretas en prøvefusjon. Det vil bli avholdt et 
seminar for fusjonsinstitusjonene 28.-29. oktober. 
 
c. Status semesterkvitteringsapp 

Pr. 1. september har 28 institusjoner tatt i bruk app’en. UiO har etterlyst en ROS-analyse, og 
FSAT sender den så snart den er ferdig. 
 
d. Status ny Studentweb og Søknadsweb 

Kathy orienterte.  
 
Studentweb 
27 institusjoner har satt ny Studentweb i produksjon. Det er ikke meldt inn noen 
alvorlige feil. UiT m.fl. har opplevd at studenter logger seg inn på SW2 istedenfor SW3. 
Dette kan unngås ved at det settes en redirect fra SW2 til SW3.  
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Søknadsweb 
Testrunde 2 pågår nå. Søknadsweb er planlagt satt i pilotproduksjon før jul. 

 
e. STAR 

Styreleder for FSAT Christen Soleim orienterte. STAR-prosjektet har hatt tre faser og 
sluttdatoen var 31. august 2015. Prosjektgruppen har levert på alle mandatpunkt og i 
henhold til den vedtatte leveranseplanen.  

STAR erstatter det gamle LIST-systemet, som var utarbeidet som et 
ledelsesinformasjonssystem. Datavarehuset som STAR henter dine data fra, inneholder 
også data fra CRIStin. UiB og UiO har et eget datavarehusprosjekt, der økonomidata 
også er lagt i datavarehuset.  

Siden STAR er et potensielt ledelsesinformasjonssystem, må det avklares om STAR 
ønskes brukt på denne måten i sektoren. 

Datavarehuset gir også muligheter for å forenkle leveranser av data til DBH dersom 
dette er ønskelig, samt at systemet kan levere rapporter, statistikker og analyser som til 
enhver tid er oppdaterte for de kildesystemene som overfører data til Datavarehuset. 
Dette gjør også at rollen til DBH/NSD må avklares. 

Per i dag gir STAR kun institusjonene tilgang til å se egne institusjonsdata. På en del 
områder, for eksempel når det gjelder frafalls- og gjennomføringsdata for studier, vil det 
imidlertid kunne være interessant å framstille data på tvers av institusjoner, for 
eksempel for å vise studentflyten/mobiliteten i sektoren. Systemet er tilrettelagt for 
dette, men det er et strategisk spørsmål om dette bør gjøres. 

Det vil være ulike behov for organisering av STAR-systemet i drift, avhengig av om 
STAR kun skal være et system for studieadministrasjonen, eller om det også skal være 
et ledelsesinformasjonssystem for institusjonene som gir muligheter for å kople data på 
tvers av kildesystem.  

Alle de nevnte punktene må avklares før STAR rulles ut til institusjonene i full skala.  

For å gi styret råd om disse spørsmålene er det oppnevnt en rådgivende gruppe 
bestående av følgende medlemmer: 

• Johannes Falk Paulsen, underdirektør, Enhet for lederstøtte, UiO 
• Kristin Gåsemyr, seksjonsleder for statistikk og analyse, NSD 
• Marianne Øhrn Johannessen, ass. Studiedirektør, UiA 
• Elisabeth Müller Lysebo, fakultetsdirektør, UiB 
• Steinar Vestad, seniorrådgiver, Universitetsdirektørens kontor, UiB 
• Hans Jacob Berntsen, seniorrådgiver, Utdanningsseksjonen, HIT 
• Marcus Buck, instituttleder, UiT Norges arktiske universitet 
• Geir Magne Vangen, utviklingsleder, FSAT 
 

Gruppen skal levere sine anbefalinger innen 31.12.2015. Systemet vil i høst kun være 
tilgjengelig for superbrukere inntil disse spørsmålene er avklart.. STAR rulles ut i full 
skala etter dette. 
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f. SO 3.0 

Prosjektet er nå avsluttet. Sluttrapport sendes ut når den foreligger. 
 
g. Erasmus Without Paper (EWP) 

Geir orienterte. Prosjektet EWP har nå fått midler fra EU for gjennomføring. EWP har 
som mål å digitalisere mobilitetsprosessen. FSAT er en av 11 partnere i dette Erasmus+ 
- prosjektet, og har ansvar for standardisering av formater for grensesnitt. Oppstart vil 
være i november 2015, og prosjektet vil gå over 3 år. 
 
h. Oppmøteregistrering 

Geir orienterte. Oppmøteregistrering skal være en del av ny Fagpersonweb som skrives 
om. UiO har tidligere tatt i bruk oppmøteregistrering for mindre undervisningsgrupper. 
I sommer ble det laget en løsning der studenter kan selv registrere oppmøte med 
kortleser og studentkort (strekkode). Denne er brukt ved flere forelesninger ved UiO i 
august, for emner med krav om oppmøte på første forelesning.. 
 
i. Ny medarbeider i FSAT brukerstøtte 

Kathy orienterte. Sven Petter Myhr Næss, NMH, begynner i gruppen for FS, GAUS og 
RUST pr 1. desember 2015. 
 
 

4.  FS-Kontaktforum april 2016 

 
Følgende forslag til tema var sendt til Planleggingsgruppen:  

- EMREX og Erasmus Without Paper 

- Vitnemålsbanken 

- Digital karakterutskrift 

- Nytt fra FS 

- Saksflytsystem (kanskje) 

- Program fra danske kollegaer (Tina følger opp) 

- Fagpersonweb (oppmøteregistrering og ev. sensurregistrering) 

- Organisering av ekspertgrupper/brukerutvalg i FSAT (enten orientering om 
hva som har skjedd eller samle inn ideer til hvordan disse kan organiseres) 

- Orientering om nasjonalt masteropptak 

- Status fusjoner 
 
I tillegg ble følgende tema nevnt: 

- Digital postkasse 

- Tableau 

- Spørring direkte mot FS-basen 

- Digital eksamen (ev. kan denne tas under Nytt fra FS) 

- Digital eksamen i Danmark 

- Hva er den danske UH-sektoren opptatt av 

- Rutinebeskrivelser (sjekklister) 

- Teknisk gjennomgang av webservices 

- Presentasjonsrunde. Det er kommet inn en del nye medlemmer. 

- Husk større navnelapper. Vanskelig å lese teksten på skiltene når de er så små. 
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Lena opplyste at representanter fra UiO v/Prosjekt- og styringsgruppe UiO digital 
eksamen og Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT nylig har vært på 
studietur til Danmark, med digital eksamen som tema. Lena sender en PowerPoint-
presentasjon fra turen til Planleggingsgruppen til orientering.  
 
Planleggingen fortsetter på neste møte. Tina kontakter Uddannelses- og 
Forskningsministeriet i København for å få på plass program fra deres side. 
 
FS-sekretariatet booker hotell og ordner med møterom til møtet i Planleggingsgruppen 
dagen etter Kontaktforumet. 
 
 

5.  Status arbeidsoppgaver 2015 

 
Geir gjennomgikk status med utgangspunkt i budsjett og arbeidsoppgaver for 2015. 
Strukturmeldingen fra KD har ført til noe omprioritering i forhold til opprinnelig plan. 
 
Følgende oppgaver har derfor hatt 1. prioritet i år: 

- Generell drift 

- Bistå i arbeidet med fusjoner som skal ferdigstilles pr. 1.4.2016 

- Studentweb i full produksjon 

- Emrex 

- Vitnemålsbanken 
 
Arbeidet med fusjoner krever 3 årsverk, og dette går ut over database-aktiviteter, brukerstøtte 
og web-applikasjoner. Overgang til UTF-8 er også utsatt på grunn av fusjoner. 
Det er laget kravspesifikasjon for ny EVUweb, men det er ikke ressurser til å starte med 
utviklingsarbeidet i 2015. Ny undervisningsmodul er fortsatt i en spesifikasjonsfase, utviklingen 
vil starte senere i høst. 
 

 
6.  Planlagte arbeidsoppgaver i 2016  

 
FSAT legger frem forslag til budsjett og arbeidsoppgaver for 2016-2017 til styret 9. 
september. Budsjettet skal være ferdigbehandlet innen 15. oktober. 
 
Forslag til oppgaver i 2016 vil blant annet være: Systemvedlikehold, STAR, ny 
Undervisningsmodul, videreutvikling av Studentweb 3.0, utfasing av gammel 
Fagpersonweb, integrasjon av GAUS mot NOKUT, gjennomføring av Field Trial for 
EMREX produksjonssetting av integrasjon mot TimeEdit og kortsystem, 
Vitnemålsbanken, fase ut gammel EpN, starte utvikling av ny EVUweb når EpN er 
levert. 
 
I 2017 planlegges det blant annet ny Betalingsmodul, ny Doktorgradsmodul og 
Learning Agreement. 
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7.  Innkomne ønsker  

 
a. HBV – Bygnings- og rominformasjon datauttrekk FSWS BAS 

Kunne presentere hvilket rom en student skal sitte på under eksamen. 
Informasjonen skal komme med i bas-uttrekket som et tillegg i vurderingsmelding. 
 
Planleggingsgruppen oppfordrer til å se på om løsningen finnes allerede i 
eksisterende websevices. 
Ønsket avvises. 
 

b. HBV – Lisensinformasjon for studenter og studieprogram datauttrekk FSWS 
BAS 

Savner muligheten til å hente ut lisensinformasjon for studenter og studieprogram. 
Ønsker å få dette med i bas-uttrekket. 
 
Planleggingsgruppen foreslår at det lages en egen webservice for dette. Ønsket om å 
få dette med i bas-uttrekk avvises. 
 
Det ble foreslått at FSAT lager et kort notat om webservices, som 
kontaktpersonene kan videresende internt ved sin institusjon. 
 

c. UiB – Flere nus-koder på studieprogram 

Ønsker å tillate registrering av en eller flere sekundære nus-koder på studieprogram.  
 
UiB trekker saken da det er bestemt at bruk av nus-koder ikke lenger skal brukes i 
forbindelse med publisering av emner.  

 
d. UiO – Bilde Kandidatnummereringstype, umiddelbar automatisk 

kandidatnummerering 

Ønsker at kandidatnummerering skjer umiddelbart og ikke først ved kjøring av 
rutiner.  
 
Automatisk nummerering gjøres 1 gang/døgn. For automatisk nummerering må 
«N» i feltet «Nummerer automatisk» settes til «J». Det bør innføres sperre mot 
manuell kandidatnummerering. 
 
Saken må utredes nærmere for å få til en hensiktsmessig løsning.  
Settes på ønskelisten. 
 

e. UiS – Forkunnskapskrav, gyldig periode 

Bruke år-semester for gyldig periode på forkunnskapskrav istedenfor dato.  
Settes på ønskelisten. 
 

f. NMBU – Rutine FS200.015 Publisering av emner og studieprogram, kopiere 
verdier fra tidligere år 

Ønsker å kopiere verdiene «publiser internt» og «publiser eksternt» fra tidligere år.  
 
Informasjonen er noe ulik til studenter og til utdanning.no. Emner som skal utgå, 
men som fortsatt har studenter, skal kunne publiseres for disse studentene, men 
sendes ikke til utdanning.no.   
Settes på ønskelisten. 
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g. UiB og UiO – Rapport FS670.001 Vitnemålsdokumenter, egen variant for 

fellesgrader 

Oppfølging bl.a. av UHRs vitnemålsgruppe. Det er behov for en smidigere løsning 
for å skrive ut vitnemål for fellesgrader, der institusjonene skal kunne presenteres på 
en likeverdig måte. Settes på ønskelisten. 
 
Planleggingsgruppen etterlyser et rådgivende organ knyttet til saker rundt vitnemål 
og DS. Saken må løftes opp på ledelsesnivå. 
 

h. UiS – Trekke ut url for studieprogram til utdanning.no 
Oppfølgingssak fra juni-møtet. Ønsker et nytt felles cdm-element som kan hentes ut 
fra FS via Infotype.  
Settes på ønskelisten. 
 

i. UiO – Forkunnskapskrav i forbindelse med kurs i HMS 
Det er behov for mer nyansert kontroll av forkunnskapskrav.  Kontrollen må ta 
hensyn til ev. ekvivalenser de spesifiserte forkunnskapskravene inngår i. 
 
Det foreslås å gjøre om strukturen i Emne-bildet slik at kontroll på det enkelte 
forkunnskapskrav foretas på et lavere nivå. Dette burde også gjelde for studenter 
som tar konteeksamen, der sensur foreligger først etter at påmeldingsfristen til neste 
nivå er utløpt. 
Settes på ønskelisten. 
 

j. NMBU – Eksterne resultater uten årstall 
Noen ganger kommer ikke «Årstall» med i importen av ekstern norsk utdanning. 
Saken bør behandles som en feilmelding og skal derfor ikke med på ønskelisten. 

 
k. UiO – Studentbevisapp 

Strekkode til bruk for oppmøteregistrering og annet ønskes innført i app’en. 
 

Kommentar: Løsningen for oppmøteregistrering må utvides til å både kunne tolke 
studentkortnr (som finnes på studentkort) og studentnr (som ønskes på app’en).. 
Settes på ønskelisten. 
 
Planleggingsgruppen ble gjort oppmerksom på at endringer i app’en utføres av et 
eksternt firma, og alle typer endringer får derfor økonomiske konsekvenser. 
 
 

8.  Ønskelisten 

 
a. Gjennomgang av alle sakene på listen 

Listen med saker ble gjennomgått. Sak FS-392 må begrunnes nærmere. FS-sekretariatet 
sender saken tilbake til DHS. 
 
b. Prioritering av saker 

Følgende 4 saker fikk prioritet 1: 
 
NTNU - FS670.001 Vitnemålsdokumenter (FS-372) 
UiS – Forkunnskapskrav (sak 7 e) 



FS-15-072 Møte i Planleggingsgruppen 2.-3. september 2015  

 

UiB+UiO Vitnemål for fellesgrader (sak 7 g) 
UiO – Strekkode for Studentbevisapp (sak 7 k) 
 
Øvrige saker får prioritet 2: 
UiS – Uthenting av studieinformasjon fra FS (FS-346) 
NTNU – Ny felleskode for studentstatus (FS-366) 
UiO – Vurderingskombinasjoner, utvide fra en til flere obliger (FS-373) 
HiST – Studieelementer, vektingsreduksjon (FS-390) 
DHS – Overføring av betalings- og registreringsinformasjon fellesgrader (FS-392). DHS bes 

sende inn nærmere begrunnelse for ønsket.  
UiO – Kandidatnummerering (sak 7 d) 
NMBU – Kopiere emneinformasjon til publisering (sak 7 f) 
UiS – Url for studieprogram (sak 7 h) 
UiO – Forkunnskapskrav HMS (sak 7 i) 

 
 

9.  EMREX  

 
Status 
Planleggingsfasen er avsluttet. Alle felleskomponenter er ferdig utviklet. I Norge vil 
vitnemålsbanken være den nasjonale noden.  
Universitetet i Warszawa skal evaluere prosjektet. 
 
Seminar i København 26. oktober 
FSAT er medarrangør av et nordisk informasjonsseminar om EMREX. Seminaret 
holdes i København den 26. oktober. Målet med seminaret er å gi en presentasjon av 
prosjektet og den elektroniske løsningen. 
 
Field Trial i 2016 
EMREX skal fra desember 2015 til tidlig i 2017 gjennomføre en field trial. Prosjektet 
har behov for deltakelse fra alle institusjoner som har organisert studentutveksling mot 
de andre nordiske landene og Italia. Både Søknadsweb og Studentweb vil kobles mot 
EMREX-nettverket slik at studentene kan laste ned resultatdata fra disse landene. 
Tilsvarende løsninger utvikles i de andre landene. Mer informasjon kommer på 
seminaret i København. Se også nettstedet emrex.eu. 
 

 
10.  Dokumentarkiv  

 
Det er behov for felles retningslinjer for hvor lenge institusjonene skal lagre 
opptaksdata som er lastet inn i dokumentarkivet i FS via Søknadsweb. 
 
FS-sekretariatet har laget et notat med punkter til gruppediskusjon på 
opptaksseminaret. Notatet var sendt til Planleggingsgruppen til orientering og til ev. 
kommentarer. 
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11.  Digital postkasse  

 
Dette er en oppfølging fra temaet på FS-Brukerforum i april 2015, der Difi var invitert 
til å presentere digital postkasse. 
 
Det er mulig å reservere seg mot digitalt mottak av blant annet enkeltvedtak. Studenter 
som reserverer seg mot dette, må da få tilsendt brev i posten. Institusjonene kan velge 
enten å skrive ut selv og sende i posten, eller la Posten skrive ut og sende til mottakeren 
mot en kostnad. 
 
Difi har bedt om et møte med FSAT for å diskutere FS og digital postkasse. 
 
Kobling til Kontakt- og reservasjonsregister kommer i neste versjon av FS 
(oktober/november). Deretter vil dette bli tatt i bruk i ny Søknadsweb og ny 
Studentweb så snart som mulig. 
 
 

12.  EpN  

 
Pr. i dag er NTNU den eneste som bruker den gamle versjonen av EpN.  
 
Videreutvikling av EpN vil omfatte vurderingskombinasjoner og 
undervisningsaktiviteter. Å få inn funksjonalitet for studieprogram og 
studieprograminfo vil vurderes. 
 
Planleggingsgruppen foreslår at det foretas ny oppnevning av medlemmer til 
ekspertgruppen for EpN. I tillegg bør mandatet oppdateres. 
 
Både UiB, UiO, NTNU og HBV er interessert i å delta i ekspertgruppen. UiT ønsker å 
bidra i forbindelse med løsning for studieprograminfo. 
 
FS-sekretariatet sender mail til kontaktlisten og ber om forslag til kandidater til 
ekspertgruppen. 
 
 

13.  Import av sensur  

 
Notat fra FSAT var sendt til gruppen. I forbindelse med tilbakeføring av sensur fra det 
digitale eksamenssystemet til FS, er det behov for å avklare følgende punkter: 
 

- Hvordan skal resultatene tilbakeføres? 
Her kom Planleggingsgruppen med tilbakemelding på at det ikke må legges 
opp til en løsning der saksbehandler må taste inn resultatene på nytt som et 
ledd i godkjenning av resultater, før overføring til protokoll foretas. 
Løsningen må fungere for alle varianter av sensur. 
 

- Hvordan skal protokollen arkiveres?  
Planleggingsgruppen mener at sensurlister ikke er arkivverdige, men foreslår at 
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man kontakter Riksarkivaren for å få dette avklart. Se også til avklaringer gjort 
av digital eksamensprosjektet. 

 
Saken tas videre til arbeidsgruppen for Fagpersonweb. 
 
 

14.  Eventuelt  

 
a. UiS - Semesteravgift 

Dersom en student har fritak fordi vedkommende har betalt til en annen 
studentsamskipnad, medfører dette at det ikke er mulig å gi tilgang til rabatter m.m. på 
stedet der studenten oppholder seg et bestemt semester. 
 
Motsatt gir fusjoner studenter tilgang og rabatt til alle anlegg som berører de fusjonerte 
institusjonene. 

 
b. UiT – Lånekassen og forkursstudenter 

Vektingstypen Forkurs (FK) ble innført i FS tidligere i år., men dette er ikke en gyldig 
vektingstype hos Lånekassen. Lånekassen ønsker å få rapportert eksamensresultater 
som tidligere, og vente med å innføre FK til neste undervisningsår (rapportering høsten 
2016).  

FS-sekretariatet kontakter Lånekassen for å få innført koden, og informerer 
institusjonene når koden kan tas i bruk. 

Kontaktlisten bør informeres om saken snarest mulig. 

c. FSAT – Agora-portalen 

Det er etablert en ny teknisk plattform for drift av FS (UHAD), og denne er tatt i bruk 
ved nesten alle institusjoner. Innlogging via Agora-porten, som driftes av Uninett, 
krever kostbare Citrix-lisenser. Vedlikehold av to driftsplattformer med to ulike 
driftsleverandører er ikke optimalt med tanke på drift av FS. 

FSAT har derfor bestemt at drift av FS på Agora-portalen opphører pr. 31.12.2015. De 
3 gjenværende institusjoner som ikke har gått over på UHAD-løsningen, kan få hjelp til 
å gå over på ny plattform. 

FSAT sender brev til institusjonene om dette. 

d. Status STAR 

Tina ga en kort oppsummering. 

Sluttrapport er levert. 20 institusjoner har meldt sin interesse til å ta i bruk Tableau som 
en del av pilotfasen. 
Kurs og opplæringsbehov må avklares etter hvert. Begrepsbruken må gjennomgås. 
Institusjonene oppfordres til å ta i bruk Tableau. 
 
Det finnes informasjon/dokumentasjon på nettet om selve programmet (Tableau 
Public). 
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Planleggingsgruppen ber om at FSAT sender informasjon til institusjonene vedrørende 
status for STAR og bruk av Tableau. 
 
Tableau er foreslått som tema til neste Kontaktforum. 
 
Neste møte:  10.-11. november  
Sted: Universitetet i Oslo 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert september 2015) 
 
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: 
Hvordan lagre emneinfo over tid? Lage 
et forslag til løsning 

FSAT  

Hvilken info er 
interessant å utveksle? 
 
Saken sendes til 
godkjenningsgruppa 
for videre vurdering. 

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) 

FSAT 
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 
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 

FS v/Geir 
Vangen 

2.4.14. 
Det skal settes i 
gang et arbeid for å 
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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) 
 
 

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 
spesifiseres hva som 
ønskes rapportert. 
 
Geir er i dialog med 
NSD om dette. I 
arbeid 

7/14 

Sak 13 f: Dokumentarkiv 
FS følger opp siste tre punkter i innmeldt 
ønske ifm. sitt arbeid med avklaring 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. 

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 
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Lagre 3-5 år med samtykke. 
Aksept via Studentweb? 

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  
 
I første omgang 
holde et infomøte 
som er åpent for 
alle, deretter et 
oppfølgingsmøte 
med spesifikke 
deltakere. 

 
 

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

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

31/14 

Sak 5 Opprette en ekspertgruppe for lokal 
Søknadsweb/opptak 
 
Ny sammensetning av eksisterende 
gruppe. 

Planleggings-
gruppen og 
FS-sekretariat 

Utrede videre om 
behovet. 
5.2.15: Ny 
Søknadsweb 
leggs ut til testing 
i løpet av april. 
 
Utsettes. FSAT 
skal ta en 
gjennomgang av 
alle 
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ekspertgrupper 
og utvalg. 
 
Tas på Kontakt-
forum 2016 

 
 

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 
USIT-drift for å teste bruk av Dataguard. 
Diskutere med USIT-drift om lesetilgang 
for webservices under oppgradering. 

UiO og FSAT I arbeid 

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 

Vanskelig å få til 
noe når rutinene 
er ulike. 
Diskutert under 
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Ørnegård 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  

I arbeid 
Sendes til PL-
gruppa til 
gjennomsyn 

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 og UiO 

Etter Best 
practice-
prinsippet.  
Lena legger ut 
info på 
Diskusjons-
forum 

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

FSAT 

Uninett Connect-
prosjekt. FSAT 
skal ha møte med 
Uninett. 
Finansiering er 
ikke avklart. 

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

FSAT 

S-nr: Ja 
Lokale nr: Nei. 
Det er ikke mulig 
å være 100 % 
sikker på at en 
person ikke 
allerede eksisterer 
med et ordinært 
f.nr. 

36/15 
Sak 17b Eventuelt – Forhåndsvisning av 
ny vitnemålsmal side 2: Vurdere 
arbeidsomfanget av innføring av visning 

FSAT  
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av side 2. 

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.  
Vente til 
fusjonene er 
ferdig og fått noe 
erfaring. 

 

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

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

40/15 
Sak 7b Webservices: Lage et notat over 
webservices og sende til kontaktlisten 

FSAT  

41/15 
Sak 7d Kandidatnummerering: Må 
utredes nærmere for en hensiktsmessig 
løsning 

  

43/15 
Sak 12 EpN: Foreta en ny oppnevning av 
medlemmer til ekspertgruppen. 
Oppdatere mandat. 

FS-sekretariat 

Sende mail til 
kontaktlisten ang. 
forslag til 
medlemmer 

44/15 
Sak 13 Import av sensur: Kontakte 
Riksarkivaren for å avklare ev. arkivering 
av sensurlister 

FS-sekretariat  

45/15 

Sak 14 b Lånekassen og forkursstudenter: 
Kontakte Lånekassen for å få innført 
kode FK. 
Informere kontaktlisten. 

FS-sekretariat  

47/15 
Sak 14 d Status STAR: Sende ut 
informasjon vedr. status for STAR og 
bruk av Tableau. 

FS-sekretariat 
Sendes til 
institusjonene 

 

 


