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RT 2114364 

Ønske om filtrering på utdanningsland i diverse rapporter og i søknad samlebilde historikk 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

FSAT-ASK, Marit B. Rønning 

Dato 01.04.16 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet FS101.001 
FS101.003 
(FS101.014 – her har jeg forstått at det kommer endring i 
neste versjon) 
FS190.002 
Søknad samlebilde historikk 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse ASK saksbehandler alle søkerne i NOM som krysser av for 
at de har videregående utdanning fra land utenfor Norden.  
I forbindelse med ny ordning med dokumentopplasting i 
NOM, har ikke ASK lenger gode måter å ha oversikt over 
søknader m/dokumentasjon pr. land. (Tidligere var 
innsendt dokumentasjon sortert i permer etter land). 
Søknadene blir fordelt pr. saksbehandler etter land. Vi 
ønsker derfor mulighet til å filtrere på utdanningsland (land 
for videregående opplæring som søkeren selv oppgir i 
søknaden) i diverse rapporter. 
 
I søknad samlebilde historikk ønsker vi oss et felt for «Land 
vdg opplæring» slik som i Søknad samlebilde NOM. 
ASK ønsker å bruke historikken til å hente ut 
karakterstatistikk som er helt nødvendig for at vi skal kunne 
produsere omregningstabeller. Produksjon av 
omregningstabeller er et prosjekt som både KD og 
sektoren har sagt at bør og skal ha høy prioritet 

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Det er ikke mulig å filtrere eller sortere søknader/søkeres 
dokumenter etter utdanningsland i de aktuelle rapportene 
og i søknad samlebilde historikk, kun på land for 
statsborgerskap. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Vi ønsker først og fremst filtrering pr. utdanningsland slik 
det er lagt opp til i FS101.014 for LOK.  
 
Alternativt ønsker vi mulighet til å sortere pr. 
utdanningsland i de aktuelle rapportene. 
 
I søknad samlebilde historikk ønsker vi oss et felt for «Land 
vdg opplæring» slik som i Søknad samlebilde NOM. 
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Vurdering av konsekvenser For ASK vil dette være av stor nytte for sortering av 
søknader i opptaket, og for føring av statistikk for å 
utarbeide omregningstabeller i etterkant av opptakene og 
for tidligere opptak. 
 
Mulighet for å filtrere eller sortere på utdanningsland vil 
ikke være en ulempe eller et hinder for andre institusjoner 
som bruker FS. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Dette er informasjon som allerede er registrert på søkere, 
og det skal ikke ha noen juridiske konsekvenser. 
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  Kommentarer  

Omfang 2 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 


