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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
6 saker ble meldt til Eventuelt: 
- UiO: Digitalt førstevalg 
- UiT: Studentweb og semesterkvittering 
- UiT: Rekkefølge på semesterregistrering 
- UiO og NTNU: Bilder 
- FSAT: Semesterkvitteringsapp 
- UiS: Problemer med pålogging 
- FSAT: NOKUT 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 10.-11. november 2015 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 25.11.15, og innkomne merknader var tatt med 
i referatet.  
 
Kommentar til sak 1 Referat fra møte i Planleggingsgruppen 2.-3.9.2015, avsnitt 
vedrørende oppfølgingssak 38/15:  
UiT v/Espen Kristensen har tatt opp saken med DBH i og med at SSB krever data på 
campus-nivå. Dataene hentes fra DBH. DBH vil kontakte FSAT om saken. 
 
FSAT v/Geir Vangen har vært i kontakt med DBH v/Yngve Bersvendsen angående 
rapportering av lærerutdanning. Mulig at 2 tabeller blir faset ut f.o.m. 2017. 
 
Kommentar til sak 12 Forkurs ingeniører.  
UHR har nedsatt et råd ang. dette. FSAT kontakter UHR og følger opp saken. 
 
Oppfølgingssaker bakerst i referatet ble gjennomgått.  
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i styret for FSAT 17. desember 2015 

Skriftlig referat var sendt ut. Tina ga i tillegg en kort oppsummering av saker som ble 
diskutert på styremøtet. 
 
Kommentar til sak 12a) Tilrettelegging for funksjoner i FS når mange institusjoner nå 
har flere campuser:  
Det bør skilles mellom en campus og et desentralisert studiested. Det skal avholdes en 
workshop for alle studiesjefer i april. HiOA, UiT og FSAT har et møte om dette fredag 
29. januar. 
 
Det er behov for å få inn informasjon om campustilhørighet i DBH, noe som skal 
rapporteres fra FS. 

 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte om Betalingsmodulen 25. november 2015 

Skriftlig referat var sendt ut. Ole Martin ga i tillegg en kort oppsummering av møtet.  
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Det var stor interesse for møtet. Spørsmålet om hvor reskontroen skal ligge resulterte i 
et forslag om å gjennomføre en høringsrunde for å få nødvendig forankring for en 
endelig avgjørelse. 
 
Målet nå er å etablere en ekspertgruppe, som skal blant annet se på hvilke oppgaver 
som bør utføres i Betalingsmodulen i FS og hvilke hører hjemme i et økonomisystem. 

 
Tatt til orientering. 
 
c. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 15. desember 2015  

Skriftlig referat var sendt ut. Ole Martin ga i tillegg en kort oppsummering av møtet. 
 
Utkast til nytt skjermbilde for undervisningsaktivitet ble gjennomgått. På neste møte 
skal gruppen starte med omstrukturering av praksis. Det planlegges et eget bilde for 
praksissteder med bare 1 nivå. Målet er å levere ny og omskrevet undervisningsmodul 
til høstversjonen av FS, men det er usikkert om man rekker å få det ferdig til da. 

 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status fusjoner 

Ole Martin ga en kort statusrapport. 
 
VID, NTNU og NORD er ferdig med prøvefusjon.  
UiT er i gang med prøvefusjon. 
 
Arbeidet er i rute. 

 
Basene for HSN (HiT og HBV) slås sammen i løpet av 2017. 
 
Tatt til orientering. 
 
b. Status drift 

Ole Martin orienterte.  
 
FSAT og USIT-drift har etablert rutiner for å avholde statusmøte hvert tertial. Det 
første møtet avholdes i uke 5. 
 
Det har vært utfordringer med minnelekkasje i Studentweb 3 og Søknadsweb. 
 
Agora er nå utfaset for alle unntatt HiHm. 
 
En runde rundt bordet avdekket følgende: 
- UiA: Opplever at trådløs tilgang er meget ustabilt. Vanskelig å få tilgang til FS via 

Eduroam. 
- NTNU: Har ingen problemer med UHAD-løsningen 
- HiST: Kjøring av vitnemål i mai er alltid problematisk. Opplever at det kommer ut 

blanke ark i mellom. 
- UiO: Opplever en del problemer med UHAD. Timeglasset henger fortsatt. 
- HVO: Tilgangen låser seg og det er umulig å få logget ut. Den siste nedetiden var 

problematisk. Ingen varsel om nedetid var lagt ut. 
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- UiS: FS var nede hele helgen (uke 3), og kom ikke opp før kl 9-10 mandag 25. januar. 
- HiOA: For å avslutte, fungerer programkiosk-knappen «Avslutt» fint. 
- HiT: Pålogging er helt uproblematisk. Problemer med Studentweb. Ved 

driftsproblemer må melding legges ut umiddelbart. 
- NTNU: FSAT må følge kontinuerlig med i meldingene som kommer til fs-support 

angående drift. 

 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ønsker tettere oppfølging av feilmeldinger og 
bedre informasjon til institusjonene når problemer oppstår.  
FSAT vil ta opp disse punktene med USIT-drift. 

 
c. Emrex 

Geir orienterte.  
EMREX er snart i pilotfasen (Field Trial).  
En tidlig versjon av Vitnemålsbanken er i produksjon med den funksjonaliteten som 
skal benyttes i EMREX Field Trial..  
Studentweb 3.0 har støtte for EMREX, og det arbeides med tilsvarende støtte i 
Søknadsweb 2.0. 
 
FSAT har sendt ut databehandleravtalene. Institusjonene kan ikke kobles på før 
avtalen er signert. 23 institusjoner har signert pr. 26. januar. 
 
Planleggingsgruppen påpekte at studenter må kunne ha tilgang til sine data også etter 
at studieretten har gått ut. Datatilsynet krever at kontoen skal stenges senest 2 mnd 
etter opphør av studierett. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Erasmus Without Paper (EWP) 

Geir orienterte. Nytt prosjekt startet 1. november 2015. Det er avholdt et kick-off 
møte.  
Arbeidet går ut på å sette opp scenarier for studentmobilitet. Det skal lages standarder 
og arkitektur for datautveksling i løpet av våren 2016, deretter vil det kjøres en pilot. 
EWP vil bli implementert i Utvekslingsmodulen i FS. 
 
Tatt til orientering. 

 
e. STAR 

Agnethe orienterte. I sluttrapporten er det foreslått at FSAT oppretter en 
ekspertgruppe for forvaltning og kvalitetssikring av rapportmaler. 
Ekspertgruppen bør bestå av medlemmer fra institusjonene på både ledernivå og 
superbrukernivå og fra NSD. 
KD inviteres som observatør.  
FSAT bør være prosjektleder. 
Utvikling av rapporter må skje ut fra etterspørsel fra brukere. 
 
Sluttrapport og implementeringsplan vil bli behandlet på FSAT-styremøte 3. mars. 

 
f. Vitnemålsbanken 

Geir orienterte. FSAT har fått midler til å fullføre vitnemålsbanken og den vil bli 
produksjonssatt 1.1.2017. Dette er en løsning der eier av resultater kan dele disse med 
arbeidsgivere og andre. En første versjon er allerede produksjonssatt som del av 
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EMREX-nettverket, og denne gjelder kun aktive studenter, for deling av resultater med 
andre utdanningsinstitusjoner. 
 
Det forsøkes etablert et EDGRA-nettverk for å utveksle informasjon og best practice, 
og det sendes inn en søknad om Erasmus+ - midler i februar for dette tiltaket. 
Storbritannia ønsker også at informal achievements (ikke-formelle resultater) blir tatt 
med i en slik datautveksling. 

 
g. FSAT 

Kathy orienterte. Det skal ansettes 3 personer i gruppe for FS, GAUS og RUST 
(brukerstøtte og forvaltning). Adelheid fra denne gruppen slutter og skal begynne i 
NOKUT 1. april. Det er også lyst ut flere utviklerstillinger samt stilling som 
informasjonskonsulent. 
 
Tatt til orientering.  

 
 

4.  FS-Kontaktforum våren 2016 

 
Forslag til program var sendt ut. Programmet ble godkjent, men det bør skrives litt mer 
utfyllende informasjon i invitasjonen.  
 
FSAT sender ut mail til kontaktlisten og ber om noen til å fortelle om sine erfaringer 
om fusjonsprosessen. 
 
FSAT lager utkast til punkter til gruppearbeidet om brukermedvirkning. Utkastet 
sendes til Planleggingsgruppen til uttalelse.  
 
UiO ønsket å få inn et punkt om digital postkasse, men programmet gir ikke rom for 
dette. Mulig at det kan sies litt om det under Nytt fra FS. 

 
 

5.  Innkomne ønsker 

 
a. UiO – Rangeringslikhetstype 

I forbindelse med masteropptak ønskes rangeringslikhetstype for underrepresentert 
kjønn. Søkere med poenglikhet skal rangeres på bakgrunn av underrepresentert kjønn. 

 
Tas utenom ønskelisten. 
 

b. HiOA – Bilde Utvekslingsperson og eksternstudium 

Ønsker at det legges til «rad/totalt antall rader» i disse to bildene, da det gir bedre 
oversikt i forbindelse med saksbehandling. 
 

Til ønskelisten. 
 

c. HiOA – Rutine FS206.003 Frafall av krav 

Ønsker synliggjøring av slettede undervisningsmeldinger i tilknytning til Student 
samlebilde. Legge slettede undervisningsmeldinger i egen arkfane slik som for slettede 
vurderingsmeldinger. 
 
Til ønskelisten. 
 

d. NMBU – Rutine FS200.011 Regenerering av infotekster 
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Rutinen oppdaterer emneinfo som skal bli med i XML. Ønsker følgende forbedringer i 
prioritert rekkefølge: 
1. Nattjobb som kjører rutinen for infotekster som er oppdatert siste døgn. Må få på 
plass loggføringer først. 
2. Rutinen skal kunne kjøre i bakgrunnen med flere språk samtidig. 
3. Hele nåværende rutine skal kunne kjøres som nattjobb hver natt. Muligens ikke 
ønskelig? 
 
Til ønskelisten. 

 
e. NMBU – Nytt bilde i studieelementer 

Foreslår et nytt bilde, jfr. vedlagt tegning, med mulighet for å søke opp termin, språk, 
infotypekode, emnekode og studieprogramkode eller en kombinasjon av disse. 
Utplukket må kunne eksporteres. Dersom mulig, kunne søke i selve tekstvinduet. 
 

Til ønskelisten. 
 

j. UiS – Bilde Forkunnskapskrav, rapport FS526.001 Kontroll av 
forkunnskapskrav og rutine FS515.001 Sletting av vurderings- og 
undervisningsmeldinger 

Kontroll av studentenes gyldige lisenser/politiattester gjøres i dag ved manuell kjøring av 
rapporter. Ønsker en sperre mot å kunne melde seg opp via Studentweb til emner med 
lisenskrav. Kontroll mot lisens kan da gjøres på samme måte som forkunnskapskrav 
både i Studentweb og i FS. 
 
Saken må utredes nærmere Inntil videre holdes den utenfor ønskelisten. 

 
k. UiS – Studieprogram samlebilde, fane Kvalifikasjon 

Ønsker mulighet for å tidfeste når et studieprogram gir en kvalifikasjon.  
 

Til ønskelisten. 
 

l. UiS – Studieprogram samlebilde, fane Emne og Emne samlebilde, fane 
Studieprogram 

Ønsker at feltet «Gjelder i periode» i Studieprogram samlebilde, fane Emne, og i Emne 
samlebilde, fane Studieprogram, endres fra datointervall til år-semester. 
 

Til ønskelisten. 
 

m. UiS – Fagperson samlebilde, fane Personrolle 

Ønsker å tidsangi fagpersontilkobling med termin/år istedenfor dato. 
 
Det ble kommentert at tidsangivelsen styrer hvor lenge en person har tilgang til FS, og 
dette følger nødvendigvis ikke et semesterforløp. 
 
Konklusjon: Rutiner ved inaktivering av fagpersoner må gjennomgås. Inntil videre 
holdes saken utenfor ønskelisten. 

 
o. NTNU – FS214.001 Send e-post 

Ønsker et varsel dersom en e-post har flere mottakere.  
 

Til ønskelisten. 
 

p. UiA – Utenlandske studenter med feil fødselsdato 

En oppfølgingssak fra møtet i november 2015.  
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Foreslår at feltet for fødselsdato gjøres skrivbart også for personer med gyldig f.nr. Bør 
begrenses til for eksempel rollen FS_SYSEIER. 
I tillegg bør det utvikles en kontroll for aktuelle rapporter som viser fødselsdato for å 
vise avvik mellom fødselsdato i rapporter og fødselsdato som er utledet utfra f.nr. 
 

Til ønskelisten. 
 

q. NMBU – FS202.001 Fagperson 

Ønsker mulighet til å søke opp alle personer med personroller på alle 
studieprogram/kurs/emne tilknyttet sted. 
 

Til ønskelisten. 
 

r. NTNU – Merking av campus 

Det er behov for campusmerking på følgende objekter i FS: 
- Emner 
- Studieprogram 
- Sted (slik som forslaget fra UiT) 
- Opptaksstudieprogram 
 
Disse vil komme i versjon 7.9. av FS, og saken blir derfor ikke overført til ønskelisten.. 

 
s. UiO – Eksport av fødselsnummer til BIBSYS 

Foreslår at FS eksporterer f.nr kun på de studentene som har takket ja til å være 
registrert i nasjonalt låneregister. 
 

Til ønskelisten. 
 
 

6.  Ønskelisten 

 
a. Gjennomgang av alle sakene på listen 

Listen med saker ble gjennomgått.  
 

b. Prioritering av saker 

Følgende saker fikk prio 1: 
- HiOA – Rutine FS206.003 Frafall av krav 

- UiS – Studieprogram samlebilde, fane Emne og Emne samlebilde, fane 

Studieprogram 

- NTNU – FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

- UiO og UiB – Rapport FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

 
7.  Høringssak om bruk av fellesgrader 

 
Høringen ble sendt til institusjonene med svarfrist 13. november 2015. FSAT mottok 
39 svar ved fristens utløp. 
Notat med sammendrag over svar, kort analyse og forslag til videre utredning var sendt 
til Planleggingsgruppen. 
 
Planleggingsgruppen anbefaler at saken utsettes til fusjonene er gjennomført. 
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8.  Fusjoner og registrering av eksterne studier 

 
Dette er en oppfølgingssak fra november 2015-møtet. Notat fra NTNU var sendt ut. 
 
NTNU foreslår at resultater som finnes i kvalifikasjonsprotokollen, registrert som 
«Eksternt resultat», kopieres til «Andre resultat», med nødvendig informasjon. Deretter 
kan Person eksternstudium slettes. I merknadsfeltet bør det opplyses at det er foretatt 
endringer. Informasjonen bør kunne synliggjøres for eksempel i forbindelse med 
eksport til en framtidig vitnemålsbase og når ev. duplikat utstedes. 
 
Saken ble diskutert, men det ble ikke konkludert med noe. 

 
 

9.  Ekspertgruppe for Undervisningsmodulen  

 
Institusjonene ble bedt om å fremme nye kandidater til ekspertgruppen for 
Undervisningsmodulen. Basert på innsendte forslag, foreslo FSAT følgende nye 
medlemmer: 
- Marius Aleksander Belstad, Høgskolen i Østfold 
- Håvard Moe Hagen, Høgskolen i Bergen 
 
Forslaget ble vedtatt enstemmig.  

 
 

10.  UNIS og registrering av eksternstudium  

 
UNIS er opprettet med egen institusjonsnummer i institusjonstabellen, men er et 
aksjeselskap som er heleid av Kunnskapsdepartementet. UiO, UiB, NTNU, UiT og 
UMB er representert i UNIS sitt styre. 
 
UNIS rapporterer ikke til DBH og Lånekassen (bortsett fra Møtt-status), det gjør 
universitetene som «eier» studentene. Emner skal derfor registreres som interne emner 
ved eierinstitusjonen.  
 
NTNU ser nå at forekomster som skal registreres som interne emner, blir i noen 
tilfeller feilaktig registrert i Person eksternstudium. Det er derfor ønskelig med en sperre 
mot dette. 
 
Konklusjon: Det innføres en sperre mot å kunne registrere interne emner i Person 
eksternstudium. 
 
 

11.  Eventuelt  

 
a. UiO – Digitalt førstevalg 

UiO er opptatt av å tilfredsstille krav til offentlige virksomheter som kom i det siste 
digitaliseringsrundskrivet. FSAT skal ha møte med Difi for å avklare hvordan det kan 
løses i forhold til tjenester som i dag gjøres i Studentweb og Søknadsweb. 
 
b. UiT – Studentweb og semesterkvittering 

Et oppfølgingsspørsmål vedr. sak 13 g fra møte i november 2015. Blir det mulig å 
fjerne bestilling av semesterkvittering allerede i neste versjon av FS? 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kunnskapsdepartementet
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Svar: Denne er fjernet i versjon 3.3.3. av Studentweb. Versjonen kommer før åpning 
av neste semester. 

c. UiT – Rekkefølge på semesterkvittering 

Ved UiT kreves det at studenten har betalt semesteravgiften før vedkommende kan 
registrere seg på Studentweb. Espen stilte spørsmål ved om det er planlagt å lage 
felles rutiner på dette. 

Det er i dag ingen føringer på rekkefølgen. 

d. UiO og NTNU – Bilder 

Det er nå flere institusjoner som ønsker å bruke bilder av studenter som er tatt til 
bruk på studentkort, til andre formål, for eksempel i fagpersonweb. For å kunne 
gjøre dette kreves det et samtykke fra studenten. FSAT vil tilrettelegge slik at 
studentene kan samtykke til bildebruk i Studentweb. 

e. FSAT – Semesterkvitteringsapp 

Geir orienterte fra møte med Computas. Det ønskes en innloggingsløsning via 
Dataporten (Feide Connect) istedenfor dagens løsning. 

Dersom en løsning med Dataporten ikke lar seg gjennomføre, må det lages 
databehandleravtale med driftsleverandør av skytjeneste, og norsk sky vil vurderes. 

En Windows-løsning vil bli utviklet i løpet av 2016. Det er også ønskelig å tilby annet 
enn engelsk for studenter med svensk eller dansk språk (at dette gir på norsk eller 
hhv svensk og dansk). 
 
f. UIS – Problemer med pålogging 

Ble tatt under sak 3 b, status drift. 

g. FSAT – NOKUT 

FSAT har hatt møte med NOKUT. NOKUT skal føre tilsyn av alle høgskoler og 
universiteter vedrørende studieplaner i FS. De var interessert i å vite om muligheter 
for å kunne hente disse ut fra FS.  

NOKUT vil spesifisere hvilken informasjon de trenger til dette. Deretter vil 
institusjonene få en henvendelse fra FSAT om tillatelse til å hente ut data. Foreløpig 
har NOKUT sagt at de vil vente litt med dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neste møte:  Torsdag 21. april 2016  
  

Sted: Hotel Admiral, København 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert november 2015) 
 
 
 

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

 

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.  
 
Arbeidet er forsinket 
pga fusjoner. 
Fusjonene har vist et 
behov 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. 
 
26.01.16: Knut har 
laget en oversikt med 
alle felleskoder og 
sendt til 
rapporterings-gruppa. 
Forslag til hvilke 
koder som skal være 
felles i VPD-basene. 
Lokale koder skal 
ikke legges inn.  
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Saker som skal følges opp (fra oktober 2014-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

31/14 Sak 5 Aktivere ekspertgruppen for lokal 
Søknadsweb/opptak 
 
Ny sammensetning av eksisterende 
gruppe. 

Planleggings-
gruppen og 
FS-sekretariat 

FSAT skal ta en 
gjennomgang av 
alle 
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/Geir V. 

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 
v/Kathy 

Hva ønsker 
institusjonene?  
Institusjonene er 
pålagt å lage en 
plan. Kontakt- 
og reservasjons-
registeret må 
opprettes først. 
Kathy kontakter 
Difi.  
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Saker som skal følges opp (fra april 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

18/15 Sak 7 F1 og hjelpesider: Fjerne 
personopplysninger i FS-dokumentasjon 
slik at det ikke er nødvendig med 
innlogging 

FS-støtte I arbeid.  
Nesten ferdig. 

20/15 Sak 9 Webservice og nedetid: Kontakte 
USIT-drift for å teste bruk av Dataguard. 
Diskutere med USIT-drift om lesetilgang 
for Web Services 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 
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 
 
Viktigst å få løst 
PhD og Joint 
Degree. Foreslår 
å danne en 
ekspertgruppe 
for vitnemål i regi 
av FS. Spesielle 
saker 
videresendes til 
UHR. Skal 
gruppen ha en 
tidsbegrenset 
eller varig rolle? 
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Saker som skal følges opp (fra juni 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

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 
 
Spørreskjema er 
sendt ut til 
institusjonene. 
Svarfrist 13.11. 
Satt som sak til 
møte 26.1.2016 
 

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 
 
Er også tema i 
Kontaktforum 
april 2016.  
 
26.01.16: 
KRIPOS deltar 
under dette 
punktet. 
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31/15 Sak 11 FS-integrasjon mot 
Alumnisystemer: Sjekke med Uninett ang. 
tidsaspekt for en kobling mot ID-porten. 

FSAT Dataporten 
(Uninett) vil 
settes i 
produksjon fra 1. 
mar. ID-porten 
in 
FS har lagt til 
rette for at 
alumni-
informasjon kan 
hentes ut via 
Dataporten. 
 
26.01.16: UiT 
informerte at et 
svensk firma er i 
dialog med 
Uninett om 
saken. 
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Saker som skal følges opp (fra september 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

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

FS-sekretariat 26.01.16: 
Riksarkivaren sier 
at sensurlister 
ikke er 
arkivverdige. De 
skal kun lagres 
frem til 
klagefristen er 
ute. 
 
Riksrevisjonen 
derimot sier at 
dette er en del av 
regnskapet, og 
kan be om 
sensurlister flere 
år bakover. 
FSAT kontakter 
Riksrevisjonen 
for avklaring. 

45/15 Sak 14 b Lånekassen og forkursstudenter: 
Kontakte Lånekassen for å få innført 
kode FK. 
Informere kontaktlisten. 

FS-sekretariat Se referat sak 12 
fra nov2015:  
Saken trenger 
ytterligere 
utredning. 
LK estimerer 
innføring før 
høsten 2016. 

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

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

48/15 Sak 5 g Innkomne ønsker: Det planlegges 
en ekspertgruppe for Tableau/STAR. 
Institusjonene oppfordres til å sende inn 
behov for rapporter som skal vise ulike 
former for statistikk.  

Institusjoner Sendes til fs-
support@fsat.no 
Avvente til 
rapport 
foreligger. 
 
26.01.16: 
Rapport levert 
fra STAR-
gruppen. 
Behandles i 
FSAT-styre i 
mars 2016. 

mailto:fs-support@fsat.no
mailto:fs-support@fsat.no
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50/15 Sak 11 EmWeb: Planleggingsgruppen 
ber FSAT ha et innledende møte med 
EmWeb for å avklare hvordan dataflyten 
kan være. Videre prosess kan avvente. 

FSAT 26.01.16: Må 
utsettes inntil 
videre pga 
ressursmangel. 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra januar 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

1/16 Sak 1 Ref. november-møtet, Forkurs 
ingeniører:  UHR har nedsatt et råd ang. 
dette. FSAT kontakter UHR og følger 
opp saken. 

FSAT  

2/16 Sak 4 FS-Kontaktforum: Sende mail til 
kontaktlisten og be om at noen forteller 
om sine erfaringer om fusjonsprosessen 

FSAT  

3/16 Sak 4 FS-Kontaktforum: Lage utkast til 
punkter til gruppearbeid om 
brukermedvirkning.  

FSAT Utkast sendes til 
Planleggingsgrup
pen til uttalelse 

4/16  Sak 5j Innkomne ønsker: Kontroll av 
gyldig lisens/politiattest. Saken må 
utredes nærmere 

  

5/16 Sak 5m Innkomne ønsker: Rutiner ved 
inaktivering av fagpersoner må 
gjennomgås. 

  

 


