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Møtetype:  Workshop FS , P360 integrasjonen  

 

Til stede:  

Lena Andersen (UiO), , Armaz Mellati (UNINETT), Leif Kristiansen (UNINETT), Ole Martin 

Nodenes (Ceres), Geir Vangen (Ceres), Gro Wisting Haugland (HSN), Gunhild Raunsgaard 

(HVL), Hilde Løwe (HIOA), Knut Erik Løvold (Ceres), Christian Thorn (Ceres)  

   

Sted:   FSAT, Majorstuen, Oslo  

 

Forfall:   Hans Jacob Berntsen (HSN), Leif Helge Daland (UIA), Lisbeth Viken (NTNU) 
            

             

Møtedato:  28.04.2017 

Referent:  Leif Kristiansen  

Dato:   16.05.2017 

 

Referat distribuert til: UNINETT, Agora, Deltakere 

 

Saksliste: 

 

 Gjennomgang av referatet sist møte 
Innledningsvis ble referatet fra sist møte gjennomgått. Ingen ytterligere merknader til 
referatet.  
 
Det ble stilt spørsmål til om referatet er publisert noe sted? Til det svarte Leif at det er 
det ikke, da det skal publiseres på en agoraside til integrasjonen, og denne siden er ikke 
laget enda. UNINETT oppretter denne siden, og publiserer alle referatene på denne siden 
til neste møte. Alle deltakerne på dette arbeidsmøtet legges til som deltakere. Øvrige 
legges til som interessenter. Leif følger opp dette.  
Når siden er opprettet var det et ønske fra gruppa om å lenke til denne fra Ceres sine 
nettsider. Ole Martin følger opp dette.  

 
 Gjennomgang av Mandatet 

Mandatet fra sist møte ble gjennomgått. Det ble gjort noen ytterligere justeringer:   
- Sist revidert dato lagt til  
- Bott lagt til under resurser.  
- Tiltredelse fra gruppa lagt til under varighet.  

 
Mandatet sendes over dokumentasjonsforvaltning prioriteringsråd for godkjenning, og 
som vedlegg til dette referatet.  

 Gjennomgang av siste del av integrasjonen. Testing.  
Innpassingssaker 
Studenten registrer ny søknad om innpassing i Studentweb.  

- FS må genere et nytt dokument som inneholder ny søknad. Det lages et nytt 
inngående dokument på sak.  

Studentweb er lagt opp slik at helt fram til at en saksbehandler her begynt å jobbe med 
saken så kan en student kunne gjøre endringer.    
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- Avklaring: Når settes status på sak til under behandling?  
 
Forholdet mellom Studentweb og FS 
- Studenten Lagrer og sender over saken i Studentweb ved å trykke «fullfør».  
«Fullfør» i studentweb fører til følgende i FS  

1. Sak innpassing opprettes. 
2. Studentens dokumentasjon til saken lastes opp. Blir vedlegg på 

sak  
3. Status ubehandlet   

- Saksbehandler i FS kan opplyse hva man får fritak for mm, og oppdaterer 
Studentweb fra FS.  

- Studenten har mulighet til å endre søknadsteksten i Studentweb etter at «fullfør» 
er valgt.  

 
Konsekvenser for integrasjonen 

- Når sak opprettes i FS trigger det en opprettelse av sak i P360.  
- Forholdet mellom status i FS og P360 må avklares. 
- Når noen «tar» saken i FS overføres dokumentene fra FS til P360, og 

saksbehandler i FS settes som Saksbehandler i P360.  
- Avklaring: Hva skjer med dokumenter som lastes opp etter at saksbehandling er 

startet? Skal de legges som vedlegg til søknad, eller skal de legges inn som nye 
innkommende dokumenter?  

- Dokumentasjon som studenten laster opp= vedlegg til søknad. 
- Dersom studenten endrer innholdet i søknadsteksten skal det trigge en 

overføring av et nytt hoveddokument. Overføres til samme sak, men som nytt 
inngående dokument.  

- Alle søknader skal være offentlige. Vedlegg inneholder karakteropplysninger og 
skal være U.off. §26.1  

- Ved avslutning av sak i FS skal det generes et brev basert på vedtaket i FS. Dette 
overføres til P360 som utgående brev. Dette journalføres direkte. Trigger 
avslutting av sak forutsatt at:  

o Arkivkode er påført 
o Alle dokumenter har status J 
o Med mer  -må avklares/ lages komplett liste.  

 
Mangler ved integrasjonen: 

- Integrasjonen mot arkiv er pr i dag enveis. Det er ingen funksjon for at 
arkivkjernen kan oppdatere FS med for eksempel tilbake skriving. 

- Hvilken funksjon trenger arkivsiden fra FS – må avklares ytterligere på neste 
møte.  

 
Richard Presenterte en stegvis behandling innpassing med start i Studentweb. 
Presentasjonen ligger vedlagt referatet.  

 
 Utviklingspunkter  

I forbindelse med testingen ble det avdekket følgende utviklingspunkter til neste gang.  
 

- Når saken lages:  
1. Feltet "Søknad" må føres over - ikke på plass per i dag.  
2. Titler må overføres. Titler må være forståelige. Richard/Ceres har forslag 

på dette til neste gang.  
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Alt som finnes i FS kan overføres til Studentweb.  

 Vedtaksbrev. Kan sende til digital postkasse fra både FS/Studentweb og P360. 
Integrasjon fra studentweb mot digital postkasse og folkeregister. Integrasjonen 
legger opp til at mest mulig saksbehandling skjer i FS.  

 I søknadstekstfeltet på studentweb er det i dag en begrensing på 1000 tegn. Bør 
økes til 4 000      

 Det er ikke behov for skjerming av teksten som studenter skriver i studentweb.  

 Vedlegg inneholder karakteropplysninger og må kunne skjermes.  

 Avsender er koblet til saken som sakspart, ikke kontakt når saken er overført til 
P360. Han må være avsender på hoveddokument inn og vedlegg.  

 I FS blir vedlegg sendt i ettertid blir laget på sak.  
 
Til neste gang lager Ceres et komplett løp med skjermbilder trinn for trinn, slik at vi kan 
evaluere hele prosessen så langt.  Dette sende ut på e-post i forkant, slik at man kan 
kommentere dette, og danne grunnlaget for en diskusjon. I neste møtet vil dette danne 
grunnlaget for en sluttdiskusjon og statusgjennomgang.   

 
 Neste del av integrasjonen  

 Eksamensprotokoll? 
a. Vedtak fra Riksarkivet - Knut avklarer dette med Riksarkivet.  

i. Ikke krav til signatur og dato i vedtaket fra Riksarkivet fra 2007 
  

 Klage på karakter 
Det ble diskutert hvordan en klage skjer i dag. Følgende momententer ble nevnt:  

I. Klagesaksbehandling er i dag ikke standardisert. Mye er likt. Stort sett 
lik flyt, og noe likt innhold.  

II. Student får sensur publisert i Søknadsweb. Knapp om klage i 
søknadsweb, som fører til direkte registering FS.  

III. Kun hoveddokument, ingen vedlegg. Sensurklager har ikke vedlegg, 
med mindre det er klage på formelle feil.  

IV. Oppnevning av kommisjon og oversendelse av klagesak til nye sensorer 
må dokumenteres i P360.  

V. Vedtak ut - henvises til Stud.web. Standardtekst for alle - ønskelig for 
saksbehandlere. Likt den flyten som skjer i innpassing. Mulighet å 
bestemme seg for om det skal flettes inn karakter.  

VI. Armaz, Richard og Christian og Knut kan sette opp en skisse til en integrasjon til 
neste gang.  
   

  
 

 Neste møte/Eventuelt  
Neste møte Torsdag 22. juni.  
 
Leif sjekker om Ole står på e-postlista.  
Ønskelig at gruppa forsterkes med en saksbehandler.  

 
  
  
  

 


