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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
6 saker ble meldt til Eventuelt: 
- HSN: Status for FS-Leganto  
- HSN: Status for FS-nettskjema  
- HSN: Status for data fra studiebarometeret 
- UiS: SQL Developer i Programkiosk 
- UiO: Erstatte UiOs representant i STAR-gruppen 
- UiO: Fellesgrader og tilgang til FS 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17.11.2017 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 5. januar. 
 
Sak 3e – Ordlyden i saken om status digital vurdering har vært diskutert pr mail. 
Planleggingsgruppen slutter seg til det som står skrevet i referatet. 
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått.  
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 5.12.2017 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Ønskelisten ble gjennomgått og saker prioritert. 
 
Planleggingsgruppen ber om en presisering av sak FS-520 på side 4 i referatet.  
 
Det er snakk om to forhold. 

 Ved valg av kvalifikasjon får en spørsmål om all innhold i kvalifikasjonen skal 
tas inn i resultatgrunnlaget.. Dette gjelder også for eksterne kvalifikasjoner 
(eksternresultater). Dette er endret slik at det kommer i neste versjon av FS. 

 Det andre var en feil i snittberegning ved endring av SP uttelling. Denne er 
også rettet. 

 
For øvrig ble referatet tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppe for digital vurdering 7.12.2017 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. Mandat og sammensetning av gruppen ble 
diskutert, og videre arbeid ble bestemt. 
 
Oppfølgingssak 4 fra møte 31.10.2017 på side 4: Egen arbeidsgruppe for stedhierarki 
og roller er en undergruppe bestående av medlemmer fra UiO, UiB og UiT.  
Canvas er knyttet til FS-API. 
Planleggingsgruppen ber om en presisering av saken. 
 
Ekspertgruppen for digital vurdering ønsker at stedhierarki og roller fra FS skal kunne 
benyttes i eksamenssystemene. F.sk. slik at man kan se eksamener knyttet til et sted og 
at roller knyttet til fagpersoner, som emneansvarlig, administrativt ansvarlig, IT-
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ansvarlig etc. kan registreres i FS og tas med til eksamenssystemet. Da kan man 
administrere dette i FS, f.eks. for personer som slutter, dør, endrer roller e.l. 
 
KDTO oppfordrer Planleggingsgruppen til å sende inn spørsmål/merknader til 
referatsaker i forkant, slik at man får tid til å avklare ev. uklarheter med lederen av den 
aktuelle ekspertgruppen. 

 
For øvrig ble referatet tatt til orientering. 
 
c. Møte i ekspertgruppe for STAR 13.12.2017  

Skriftlig referat var sendt ut.   
Tema var bl.a. status for Tableau, institusjonelle sites og søknads- og opptaksdata. 
 
Sak 2a Studiebarometeret: Tillatelse fra alle institusjoner er nå mottatt, slik at data fra 
Studiebarometeret kan importeres. 

 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 16.01.2018  

Muntlig referat ble gitt av Kathy Foss Haugen. 
 
Ønskelisten ble gjennomgått. Det ble avtalt å holde en egen forskerutdanningsdag 12. 
juni, med fokus på digitalisering. Dette vil være dagen før UHRs 
forskerutdanningskonferanse finner sted. 
 
Større saker som det skal jobbes med fremover: 
- Bruke Søknadsweb til registrering av doktorgradssøknader. Medisinsk fakultet 

v/UiO blir muligens en pilot for å se om nødvendige felt er på plass. 
- Cotutelle (individbaserte enkeltavtaler). Institusjonene har ulik innfallsvinkel til 

Cotutelle. UHR ønsker ikke å gå videre med hvordan Cotutelle og Joint degree bør 
defineres. 

- Nye ph.d. i kunstneriske utviklingsarbeid. Det er foreløpig uklart hvilke endringer 
som eventuelt er nødvendig å gjøre i FS og hvilke overgangsordninger som skal 
tilbys mellom dagens ph.d.-grad og ny grad. Det formelle er foreløpig ikke på plass. 

 
Tatt til orientering. 

 
e. Møte i Uninetts prioriteringsråd for undervisningsnære systemer 

20.11.2017  

Muntlig referat ble gitt av Ole Martin Nodenes. 
 
I sektoren er det nå fokus på integrasjonen mellom digital eksamenssystem og FS, 
deretter arkiv og videre publisering og LMS-integrasjoner. 
Det må tas stilling til om det er behov for nytt mandat for eksisterende ekspertgruppe 
for digital vurdering i FS, eller om det er nødvendig å danne en ny gruppe som ser på 
integrasjon mot arkiv og LMS. 
 
Tatt til orientering. 
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f. Møte med UiO om Dataguard 19.12.2017 

Muntlig referat ble gitt av Ole Martin Nodenes. 
 
Møte med USIT-drift og UiO for å lage en løsning der FS-data er tilgjengelig når 
databasene er nede for oppgradering. 
Det er bestemt at Oracle-verktøyet Dataguard skal benyttes til dette og det er allerede 
inkludert i Oracle-lisensen. I testperioden vil det tilkomme kostnader for en server som 
kjører en standby-database og for drift av serveren. 
Henting av FS-data skjer ved at systemet skifter over fra produksjonsdatabasen til Stand 
By-databasen når produksjonsdatabasen tas ned for oppgradering. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status Tjenesteorganet 

Kathy Foss Haugen orienterte. 
 

KD har oppnevnt Roar Olsen som direktør for KDTO. Han kommer fra stillingen 
som administrerende direktør i Uninett AS. Hovedkontoret vil være i Trondheim. Det 
skal holdes jevnlige møter mellom direktøren og de 3 underdirektørene fra CERES, 
BIBSYS og Uninett. 
 
Større oppgaver fremover: 
- Forvaltning av IKT-strategien med myndighet til å bygge opp organisasjonen til 

dette formålet. 
- Opprette et digitaliseringsstyre med IT-direktører, universitetsdirektører o.l. som 

deltakere. Første møte er planlagt avholdt før påske, med brukermedvirkning som 
tema. 

- Omorganisering av virksomheten. Arbeidet skal starte etter påske og være ferdig 
innen 31.12.2018. 

 
Tatt til orientering. 
 
b. EMREX og Erasmus Without paper 

Ole Martin orienterte. 
- Deltakerne i EMREX-nettverket (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Italia, 

Nederland) opprettet 16 januar ny organisasjon for videreføring av EMREX. 
EMREX vil bestå av en EMREX User Group (EUG), med et Executive Board som 
tar seg av den ordinære driften av nettverket. Første offisielle møte (General 
Assembly) vil finne sted i Paris 17. april i forkant av det årlige Groningen Declaration 
møtet. 

- Kick off for EWP2.0-prosjektet ble avholdt 23. og 24. januar i Warszawa. Målet med 
prosjektet er å produksjonssette EWP-nettverket. Prosjektet går ut 2019. 

 
c. Status drift 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
Flis03 og FS8.07 inneholder endringer for Campus. 
Flis04 og FS8.08 inneholder endringer for opptak. 
 
I klienten er det gjort en del for Campusfunksjonalitet. Gjenstår noe på Studentweb. 
PowerBuilder 2017-versjonen av FS leveres i februar. 
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d. NordForum 16.-17.01. 

Seminaret ble avholdt i Stockholm. 
 
Det er opprettet en formell EMREX User Group. I første omgang med CSC 
(Finland) i ledelsen. Denne skal forvalte videre samarbeid innen EMREX. 
Deltakerorganisasjonene må her dekke sine egne utgifter for å være med. Det vil også 
søkes om EU-midler på nytt.  
 
Status fra Danmark: Har to studentsystemer, et for universiteter (STADS) og et for 
andre høyere utdanningsinstitusjoner (SIS). Nytt prosjekt er nå startet for å lage en 
arvtaker for SIS, de har funnet et firma som skal utvikle dette (mål å ferdigstille 2021). 
Også STADS skal byttes ut, tidlig planleggingsfase nå, mål å få nytt system å plass 
2023-2025. 
 
Status fra Finland: Nyheter fra CSC. Presentasjon av ulike prosjekter, inklusive å få 
inn data fra videregående skole i EMREX. Nasjonalt prosjekt på Learning Analytics. 
Forsøker å automatisere utveksling av data ved samarbeid mellom institusjoner 
(oppretting av studierett på annen institusjon, registrering etc) for å fjerne manuell 
oppdatering. 
 
Status fra Nederland: Gjennomgang av prosjekter. Utveksling av data med Kina, 
Belgia, Tyskland. Implementere EMREX. Engelskspråklig vitnemålsportal (er kun 
nederlandsk i dag). 
 
Status fra Sverige: Siste året i Ladok3-innføringsprosjektet. Prosessen for innføring av 
nytt system. Utvikler Ladok i DevOps-team. Totalt ca 70 utviklere på Ladok. Totalt 
ca 65 utviklere på NyA (opptakssystemet). I tillegg kommer bestillerorganisasjonen 
for Ladok og NyA. Utviklertallet i CERES er til sammenligning 10 for SO og 18 for 
FS. 
 
Status fra Norge: Det nye tjenesteorganet. Hva som er gjort på FS-siden siste året og 
hva som er planlagt fremover. 
 
På dag 2 ble det holdt presentasjoner om:  
- Presentasjoner av Ladok-innføring (selve innføringsprosessen med å bytte system) 
- Presentasjon av Agile utvikling i Ladok (i DevOps team) 
- Presentasjon av utviklingsmetodikk i DUO - Nederland (prosjekter, utvikling, 

fortløpende leveranser - DevOps, eksemplifisert med innføring av EMREX i 
deres vitnemålsdatabase) 

- Presentasjon av eID-prosjektene til CERES (Difi og ATOS-prosjektene) 
- Presentasjon av lenkedeling i Vitnemålsportalen 
- Presentasjon av NyA-utvikling/planlegging av utvikling fra UHRs side (UHR 

forvalter NyA). For NyA er det ikke samlet DevOps (utviklere i Umeå og 
driftere i Stockholm - mange problemer rundt dette). 

- Presentasjon av migrasjon til Peppi-systemene i Finland (studentsystem, 
timeplanlegging). 60% av universitetene bruker systemet i Finland 

 
Neste møte avholdes i mars 2019. Da vil Estland og Island inviteres til å delta, dersom 
de blir medlemmer innen den tid. 
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4.  Status EpN 

 
Myriam Jensvold Massaoud orienterte om arbeidet. 
 
Det er satt opp en overordnet faseplan med tentative datoer for når endringer forventes 
levert, slik at KDTO fremover vil sørge for bedre informasjon om fremdriften og 
prioriteringer. Denne faseplanen ble gjennomgått i korte trekk. Oversikt over de ulike 
fasene i prosjektet finnes på: 
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/epn/videreutvikling.html  
Denne type informasjon kan også gis til andre ekspertgrupper. 
 
Planleggingsgruppen ønsker jevnlig informasjon om status for prosjektet, og foreslår at 
ekspertgruppen avholder korte skype-møter i de perioder det ikke avholdes fysiske 
ekspertgruppemøter.  
 
Det er blitt jobbet med forbedring av sammenligningssiden og endringsrapport er blitt 
utviklet, versjonen som inneholder dette vil komme i prod om kort tid. Arbeidet med å 
videreutvikle og tilrettelegge for funksjonalitet for studieprogram fikk høyeste prioritet 
av studiedirektørene og styret for FS. En minimumsversjon av studieprogram for å 
kunne redigere infotekster forventes å kunne leveres til test primo februar. 
 
Planleggingsgruppen ønsker bedre oversikt over tidligere innmeldte ønsker til EpN. 
Det er i etterkant av møtet blitt laget en oversikt på: 
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/epn/innspill-ifm-
testing.html hvor dette vil fremkomme i løpet av våren.  
 
Sven Erik Sivertsen, NTNU, ville ha protokollført at NTNU uttrykker misnøye med at 
arbeidet med vurderings- og undervisningsinformasjon i EpN blir nedprioritert. 
 
 

5.  Status EVUweb3-prosjektet 

 
Kjetil Røse Høybråten orienterte om arbeidet. 
 
Kravspesifikasjon ble laget i 2015 og utviklingsarbeidet startet i november 2017. Det 
skal jobbes med 

- Nyskriving av applikasjonen og forbedring av funksjonalitet 
- Løsning for nettbetaling 
- Webservice-lag mellom webapplikasjon og database 

 
Utviklerne har hittil jobbet med teknologivalg og overordnet arkitektur, oppsett av 
utviklingsmiljø og laget grovskisser av den nye applikasjonen. 
 
Ekspertgruppen ble utvidet med nye medlemmer, og første møte avholdes 31. januar. 

 
 

6.  FS-Kontaktforum 9.-10. april  

 
Forslag til program ble diskutert. 
 
Planleggingsgruppen er fornøyd med forslaget. Det må imidlertid legges inn 
forklarende tekst under hvert punkt. 
Programmet sendes til endelig godkjenning pr. mail. 

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/epn/videreutvikling.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/epn/innspill-ifm-testing.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/epn/innspill-ifm-testing.html
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7.  Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen 

 
Knut Løvold orienterte om arbeidet. 
 
Fusjoner aktualiserte behovet for bedre funksjonalitet i FS for geografisk angivelse av 
aktiviteter. Juni 2016 ble det derfor sendt ut en høring om campusfunksjonalitet i FS, i 
tillegg ble det avholdt et webinar samme høst. 
 
Campus erstatter geografisk sted i FS, og knyttes til sted, bygning, studieprogram, 
klasse, emne og vurderingskombinasjon. 
 
Knut presenterte status for arbeidet med campus. 
 
Det som er gjort hittil i Vurderingsmodulen: 

- Oppdatert vurderingsprotokoller 
- Oppdatering av vurderingsmeldinger 
- Innlegging på vurderingskombinasjoner 
- Innlegging på vurderingsenheter 

 
Gjenstående arbeider: 

- Ny runde med oppdateringer 
- Studentweb 
- Campus-hierarki 
- EpN 
- Testing på plasseringsrutiner og oppmelding 
- Brukerdokumentasjon 

 
Planleggingsgruppen hadde følgende kommentarer: 

- Emne bør kunne brukes på flere campus, nå oppretter man egne emnekoder 
til den enkelte campus. Det ble stilt spørsmål ved forutsetninger for å bruke en 
emnekode. Bruk av ulike versjonskoder skaper problemer. 

- Det må jobbes for felles bruk av stedkodestruktur. Kathy informerte om at det 
vil sannsynligvis bli en gjennomgang av stedkoder og struktur. 

- Forslag for å danne en egen gruppe på 5-7 personer som samler sammen alle 
problemstillinger og diskuterer felles løsninger. KDTO tar initiativ til å innkalle 
til noen møter, men har ikke ressurser til å jobbe med dette før i 2019. 
Alternativt kan vi sette av 2-3 timer på møte i Planleggingsgruppen enten i 
april eller i juni til å diskutere campus.  

 
Diskusjon om campus settes opp som en oppfølgingssak.  
 

  
8.  Innkomne ønsker  

 
a. HVL – Status FRITATT på registerkort 

Når en student har status FRITATT på betalingsform i registerkortet, bør den ikke 
vise «er betalt» når man faktisk er fritatt for betaling. Man sikrer at studenter som skal 
ha fritak får riktig status på registerkortet, og man unngår dermed at studenter som 
skal være fritatt likevel betaler.  
 
Forslag til 2 alternative løsninger: 
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1. Et nytt valg i rutinen 159.001 Opprette søkere som student, hvor man kan velge å 
få opprettet registerkort med status FRITATT som betalingsform for studenter, som tas 
opp på Studieprogram med J i feltet «Fritak sem.avgift» 
 

2. Automatisk oppretting av registerkort med status FRITATT som betalingsform 
for studenter som tas opp på Studieprogram med J i feltet «Fritak sem.avgift» 
 
Rutinen FS359.001 Generering av registerkort beholdes slik den er. 
 
Vedtak: Alternativ 1 velges. Settes på ønskelisten. 

 
b. UiB – Rapport FS202.001 Fagperson, merknad personrolle 

UiB bruker personrollen KONTAKT til å knytte kontaktpersoner til eksamen, og 
FS202.001 til å ta ut lister til eksamenslokalene. Men haken for ‘Merknad’ bruker 
merknadsteksten fra FAGPERSON.MERKNADTEKST. Det er også behov for 
forskjellige merknader basert på personrolle. 
 
UiB foreslår ny hake for ‘Merknad personrolle’ i FS202.001 Fagperson som viser 
merknad fra PERSONROLLE.MERKNADTEKST, eventuelt at eksisterende 
merknadsfilter gjøres om til en flerverdi med fagperson-merknad på hake og 
personrolle-merknad på firkant. Settes på ønskelisten. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
c. NORD – FS_KODE, skille ut sted som egen kodetilgang 

I forbindelse med praksisregistrering har praksiskonsulentene behov for FS_KODE-
tilgang for å registrere praksissted. Dette er uheldig siden rollen gir tilgang til alt av 
koder i FS. 
NORD foreslår derfor at sted skilles ut som egen rettighet. 
 
Konklusjon: Når ny undervisningsmodul kommer vil praksisstedene bli skilt ut i 
egen tabell, og da vil det ikke være behov for å dele denne rolletilgangen. Det er 
planlagt å se på roller og tilganger litt mer helhetlig fremover. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. Sven Petter kontakter NORD. 

 
d. UiO – Utelate pnr på vitnemål og karakterutskrifter 

Visning av f.nr (11 siffer) har vært diskutert i Planleggingsgruppen i løpet av 2017, og 
det ble da foreslått at norske fødselsnumre kommer ut på vitnemål uavhengig av 
språk. Ledeteksten burde ifølge forslaget endres til "National identification".  
 
Med tanke på personvernet mener UiO nå at dette blir best sikret ved å fjerne 
personnummerdelen og bare vise fram fødselsdatoen både på karakterutskrifter og 
på vitnemål. 
 
UiO foreslår derfor at man utelater personnummerdelen (5 siffer) av 
fødselsnummeret og bare viser fram resultateiers fødselsdato på karakterutskrifter og 
vitnemål, på alle språk og både på papir og på digitalt signerte pdf-er. 

 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ber UiO ta kontakt med KD eller UHR for å få 
deres uttalelse om saken. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 
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e. UiB –Vise studieprogramkode i studentbevis-app 

En del muséer o.l. gir rabattert eller gratis adgang til kunststudenter mot bevis. Det 
ønskes derfor at appen viser studieprogramkoden som en student har studierett på. 

 
Konklusjon: Utvidelse av funksjonalitet i appen bør settes opp som egen sak. Det er 
ikke nok å bare vise studieprogramkoden, men heller vise til en mer detaljert 
informasjon vedrørende studieprogrammet. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 

 
f. UiT – Rettigheter i tabell STEDINFO 

Ønsker at kun rollen FS_KODE kan gjøre endringer i tabellen STEDINFO. Brukere 
med rollen FS_UTVEKSLING2 gis også tilgang til å gjøre endringer, ev. at det 
opprettes en ny rolle. 

 
Konklusjon: Infotekster på STEDINFO brukes også til andre formål. 
FS_UTVEKSLING2 bør ikke ha denne rollen. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. Det opprettes en egen rolle til dette. 

 
g. NMBU – Beregne oppnådd kvalifikasjon 

Ønsker felles rutiner på hvordan beregne oppnådd kvalifikasjon, slik at saksbehandlere 
ikke kan opprette de manuelt direkte i bildet. Samtidig bør muligheten for å opprette 
kvalifikasjoner manuelt skilles ut som egen rettighet. Rollen FS_GRAD1 vil dermed 
kun ha mulighet til å oppgradere grader via rutinene. 

 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ønsker ikke dette, da det vil alltid være tilfeller der 
det må være mulig å gjøre dette manuelt.  
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. UiT kontakter NMBU for å diskutere utfordringen. 

 
h. UiS – Kontroll bilde Utdanningsplan 

Når en saksbehandler erstatter et emne i utdanningsplanen til en student med et annet emne, 
så hender det ofte at en glemmer å registrere Godkjenning av forkunnskaper dersom emnet 
som erstattes er et forkunnskapskrav for et annet emne i utdanningsplanen.  
Ønsker derfor at dersom det settes J i feltet «Erstattet av annet emne», foretas det kontroll om 
forkunnskapskrav. 

 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
i. UiS – Vektingsreduksjonsregel 

I dag er periode angitt som dato fra-til. Ønsker at det istedenfor angis med periode fra-
til (år-semester). Anbefalte forkunnskaper angis i periode fra –til (år-semester). 

 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
j. HSN – Vurderingskombinasjon samlebilde 

Ved opprettelse av nye vurderingskombinasjoner settes feltet «LMS-eksport» default 
til «J», noe som genererer uønskede «vurderingsrom» i Canvas. De som har ansvaret 
for opprettelse av vurderingskombinasjoner er ikke oppmerksomme nok på akkurat 
dette feltet, og det genererer en del ryddejobb i etterkant – både i FS og i Canvas. 
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Ønsker derfor at feltet «LMS-eksport» default settes til N ved opprettelse av 
vurderingskombinasjoner. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
k. HSN – Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen 

HSN skriver at for at institusjonene skal kunne ta i bruk ny funksjonalitet for campus 
i bildene Vurderingskombinasjon samlebilde og Vurderingsenhet samlebilde, er det 
flere bilder, rutiner og rapporter som må komme med campus. Det samme gjelder 
eksamensbemanning og kommisjoner. 
 
I notatet fra HSN er det listet opp en rekke bilder, rapporter og rutiner i 
Vurderingsmodulen som må ha felt for Campus. 
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen stilte spørsmål ved om kandidatnummerering skal 
forholde seg til campus, og ber om at behovet må begrunnes. Det er nødvendig å gå 
gjennom listen med bilder, rapporter og rutiner og se på funksjonaliteten for det 
enkelte ønske. 
 
Vedtak: Må gjennomgås separat. Saken tas ikke med i prioritering av ønsker.  

 
l. HSN – Campusfunksjonalitet i andre moduler 

Flere av bildene, rutinene og rapportene i FS må kunne kjøres på campus for at 
institusjonene skal kunne bruke campusfunksjonaliteten. Dette gjelder der man har 
studieprogram og emner på tvers av campus. Hver campus vil for eksempel ofte ha 
behov for å kjøre rapporter på kun sin campus, som klasselister eller oversikt over 
hvilke studenter som har et emne i sin utdanningsplan et gitt semester. 
 
I notatet fra HSN er det listet opp en rekke bilder, rapporter og rutiner i moduler 
som må ha felt for Campus. 
 
Konklusjon: Det er nødvendig å gå gjennom listen med bilder, rapporter og rutiner 
og se på funksjonaliteten for det enkelte ønske. 
 
Vedtak: Må gjennomgås separat. Saken tas ikke med i prioritering av ønsker. 
 
 

9.  Ønskelisten  

 
a. Gjennomgang av alle sakene på listen 

Listen med saker ble gjennomgått.  
 
b. Prioritering av saker 

Følgende saker fikk prioritet 1: 
 
392 – Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har 

fellesgrader 
419 – FS200.011 Regenerering av infotekster 
489 – Ny rutine, emner i utdanningsplan som i gitt semester har J på Opptatt 
590 – Rapport FS525.001 Kontroll av manglende studierett 
591 – Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 
 
Øvrige saker får prioritet 2. 
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10.  Studentbevis-app  

 
Notat fra KDTO var sendt til Planleggingsgruppen. 
 
KDTO ønsker en tilbakemelding fra Planleggingsgruppen på om det er ønskelig med 
utvidet funksjonalitet for appen eller om den skal være slik den er nå. 
 
KDTO har mottatt en rekke henvendelser fra private skoler, blant annet videregående 
skoler, med ønske om å ta i bruk appen, men har kommet til at det ikke er ønskelig å 
sette av forvaltningsressurser til dette nå. Det er mulig at KDTO på sikt vil tilby appen 
til fagskoler som sender utdanningsresultater til Vitnemålsportalen og som benytter 
Feide. Fordelen med å tilby den til flere er å hindre at det utvikles mange varianter, slik 
at appen er lett gjenkjennelig og troverdig. 
 
Det er også kommet et ønske fra et transportselskap om mulighet for oppkobling til 
appen. Da appen benytter Dataporten, vil det i denne sammenheng være overflødig. 
Eventuell sending av data til transportselskap vil kunne styres fra Dataporten. 
Planleggingsgruppen ønsker ikke å gå videre med dette på nåværende tidspunkt. 
 
Bruk av appen som nøkkelkort har en viss interesse ved institusjonene, men det vil 
kreve utskifting av låssystemer i bygninger, og det vil bli kostbart og ta tid (må gjøres i 
forbindelse med utbytting av låssystem). 
 
Noen av Planleggingsgruppens medlemmer ønsker å få inn detaljert informasjon vedr. 
studieprogram (slik som navn på studieprogram, campus, studierett og ev. hvilken 
profesjonsutdanning man tar).  
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ber om at KDTO utreder omfang av arbeid som 
må til for å vise frem mer detaljert informasjon vedr. studieprogram.  
 

 
11.  Informasjon om ny funksjonalitet og dokumentasjon i den forbindelse 

 
Gro Christensen v/OsloMet ønsket å ta opp hvordan KDTO (CERES) orienterer 
institusjonene om ny funksjonalitet i FS og dokumentasjon på hvordan ny 
funksjonalitet er tenkt tatt i bruk/virker. 
 
Følgende kommentarer ble fremsatt på møtet: 
 

- Litt mere informasjon om hvordan ny funksjonalitet er ment å fungere og 
hensikten med funksjonaliteten for å få til bedre testing og bedre 
tilbakemeldinger på det som er testet 

- Sende ut testplan for større endringer i funksjonalitet, ikke behov for 
testplan for mindre endringer 

 
KDTO tar til etterretning at det er behov for mer detaljert informasjon i forbindelse 
nye versjoner av FS. KDTO jobber også med å oppdatere F2-felt og 
brukerdokumentasjon. 
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12.  GDPR – FS/FS-systemer og innføring av GDPR 

 
Sadia Zaka og Marte Holhjem orienterte. 

 
EUs nye personvernforordning trer i kraft 28. mai 2018. Den nye 
personopplysningsloven som skal gjelde i Norge vil mest sannsynlig gjelde fra samme 
tidspunkt. EUs personvernforordning vil gjelde som norsk lov i Norge, og på enkelte 
områder vil personopplysningsloven supplere med nasjonale regler. 
Personopplysningsloven har vært ute på høring, og Justisdepartementet skal 
gjennomgå høringssvarene og er ansvarlig for å legge fram saken for Stortinget. 
 
EUs nye personvernforordning gir den registrerte flere rettigheter, og det vil være 
nødvendig med ny/endret funksjonalitet i FS for å kunne oppfylle disse rettighetene:  

- Rett til sletting under visse vilkår 
- Rett til innsyn i sine personopplysninger 
- Rett til korrigering av uriktige personopplysninger 
- Rett til dataportabilitet under visse vilkår 

 
Det ble stilt spørsmål om den nye personvernforordningen stiller strengere krav til 
logging, både når det gjelder innsyn i logger og logging av hvilke brukere som har sett 
på informasjon om den registrerte. En slik form for detaljert logging kan iverksettes 
dersom det er nødvendig for å ivareta sikkerheten og beskytte følsomme/sensitive 
personopplysninger. Siden FS ikke inneholder sensitive opplysninger per i dag, er det 
ikke nødvendig å loggføre hvem som har sett på opplysninger om den registrerte.  
 
Både EUs personvernforordning og personopplysningsloven gjelder alle levende 
personer som er registrert med personopplysninger i FS.  
 
Konklusjon: KDTO avholder et seminar om GDPR i løpet av våren. 
 
Generelle spørsmål vedrørende GDPR kan sendes til fs-support@fsat.no 
 
 

13.  Status digitalt signert karakterutskrift  

 
NTNU ønsket en gjennomgang av digitalt signert karakterutskrift. 
 

Problemer knyttet til å ta i bruk digitalt signert karakterutskrift v/Kjetil Røse 

Høybråten 

- Bunntekst kommer foran deler av karakterutskriften, er delvis fikset. 
- Visning av emner redusert til nullvekt. Dette kan ikke gjøres i Studentweb pr i dag. 
- Manglende oppsett som førte til at utskrifter ikke ble produsert. Feilen er 

rettet i prod og demo. 
- Mulighet for å bestille engelsk utskrift ble rettet i versjon 3.3.11.3 av Studentweb. 
- NTNU-spesifikke løsninger som feilet er rettet i versjon 3.3.11.6 av 

Studentweb (dagens versjon). 
- Feil summering av studiepoeng med desimaltall er rettet i FSWS. 
- Logo dekker over f.nr, er rettet. 
- Bestilt utskrift vises ikke uten ny innlogging, ble rettet til versjon 3.3.11.2 av 

Studentweb. 
- Kunne velge studieprogram ved utdanningsgruppert utskrift, er rettet i FSWS. 

 

mailto:fs-support@fsat.no
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Hvordan fase ut den manuelle utskriften v/Sven Petter Myhr Næss 

Det er opptil institusjonene å velge når de vil fase ut manuell utskrift. Planleggingsgruppen 
anbefaler at knappen som leder til manuell utskrift fjernes, og at det legges inn informasjon 
om Vitnemålsportalen i Studentweb i forbindelse med bestilling av karakterutskrift. 
Det må fortsatt være mulig å bistå de som av ulike grunner må ha en papirutgave med 
signatur og stempel. Dette kan det informeres om i Studentweb sammen med informasjon 
om Vitnemålsportalen. 
 
Sammenheng med Vitnemålsportalen 

Det burde være mulig å gå til Vitnemålsportalen uten å gå ut av Studentweb. Det ble stilt 
spørsmål til formell status på digital karakterutskrift via Studentweb og via 
Vitnemålsportalen.  
Vitnemålsportalen gir tilgang til deling av data, ikke til å skrive ut digitale karakterutskrifter. 

 
 

14.  Utvikling av portaler til ulike formål  

 
Bakgrunn for saken er et møte som ble avholdt på OsloMet (HiOA) i januar der tema var 
utvikling av ulike typer portaler rettet mot arbeidslivet. På møtet deltok også KD og UHR, 
og de ga tydelige signaler på at det er ønskelig med samarbeid i sektoren om denne type 
portaler.        
 
UiA ønsker å innføre praksis som en del av alle studier.  Det ble stilt spørsmål om hvordan 
sektoren skal fasilitere ulike innspill og leverandører av applikasjoner på en måte som 
samordner arbeidet ved institusjonene. 
 
Det som må sees på er om det er behov for å registrere data i FS eller om FS kun trenger å 
motta informasjon. KDTO bør vurdere hva FS skal være og ikke være. 
                                                                      
KDTO har begynt å jobbe med forvaltning av IKT-strategien, der håndtering av praksis 
inngår. Det er ikke opplagt at KDTO skal utvikle en applikasjon til bruk for 
praksishåndtering. 
 
KDTO har nå fått fast plass på SKATE (Styring og koordinering av tjenester i e-
forvaltning) og skal heretter ha tettere samarbeid med Difi. SKATE er et samarbeidsråd 
med formål å samordne digitalisering av offentlig sektor. Rådet skal være en 
premissleverandør i vurdering av IKT-tiltak som anbefales gjennomført og finansiering av 
disse. Difi skal lede rådet og har ansvar for sekretariatet. 
 
Det er krav om dokumentasjon av gevinstrealisering både i forbindelse med søknad om 
midler og etter at arbeidet er avsluttet.  
 
 

15.  Oppnevning av medlemmer til ekspertgrupper  

 
Ekspertgruppe for digital vurdering 

Det er behov for ett nytt medlem fra en institusjon som benytter Wiseflow. Medlemmet må 
være en erfaren bruker med god kompetanse i FS og digital vurdering. 
KDTO sendte ut forespørsel med svarfrist 19. januar. Det kom inn 4 forslag fra 
institusjonene.  

 
Vedtak: Marita Kristiansen oppnevnes som medlem i gruppen. 
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Ekspertgruppe for opptakssystemer 

Det er behov for ett nytt medlem som erstatter en som har sluttet. Medlemmet må være en 
erfaren bruker med god kompetanse innenfor opptak. 
KDTO sendte ut forespørsel med svarfrist 19. januar. Det kom inn 3 forslag fra 
institusjonene.  

 
Vedtak: Alexander Rande oppnevnes som medlem i gruppen. 
 
 

16.  Eventuelt  

 
a. HSN – Status for Leganto 

Leganto er et pensumlistesystem som er knyttet blant annet til bibliotekssystemet 
Alma og til læringsplattformer, blant annet Canvas. HSN ønsket status på samarbeid 
mellom KDTO og BIBSYS om Leganto. 

BIBSYS har ikke hjemmel til å ha personnr i sitt system. Det er tilrettelagt i 
webservice til å kunne få data om faglærere uten personnr. 

b. HSN – Status for nettskjema 

Hvilket nettskjema skal institusjonene benytte?  

Det er for tidlig å konkludere, det må blant annet avklares hvordan håndtere data 
med sensitive opplysninger. 

c. HSN – Status for data fra Studiebarometeret 

Tillatelse fra alle institusjoner er nå mottatt, slik at data fra Studiebarometeret kan 
importeres. 

 
d. UiS – SQL Developer i Programkiosk 

Tilgang styres fra en filgruppe (FS-systemgruppe). 

e. UiO – Erstatte UiOs medlem i ekspertgruppen for STAR 

UiO ønsker å erstatte nåværende medlem med Karen Sikkeland som har deltatt på 
møtene f.o.m. 2017. 
Da dette er en vedtakssak, bes UiO sende inn saken slik at den kan saksbehandles pr 
mail.  

f. UiO – Fellesgrader og tilgang til FS 

UiO har opprettet fellesgrad med NTNU. Saksbehandlerne ved begge institusjonene 
ønsker tilgang til den andre institusjonens FS-base for å lette administrasjonen av 
studentenes studieløp.  Lena ønsket å høre fra de andre i Planleggingsgruppen om det 
er vanlig å gi FS-tilgang til ansatte ved andre institusjoner dersom man har 
fellesgradssamarbeid. 

UiA bistår Ansgarskolen med FS, og det er inngått en skriftlig avtale som belyser 
rettigheter og plikter institusjonene imellom. Avtalen gir rett til innsyn. 

Ved UiT utveksles informasjon via rapporter, ikke ved å gi andre institusjoner tilgang 
til deres base. 
 
Neste møte:  11. april  
  

Sted: Clarion Hotel Sign, Stockholm 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 05.03.2018) 

 
 

 

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

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

21/16 Sak 7 Utveksling av person- og 
studentdata: Utrede mulighet for felles 
personregister (juridiske vurderinger). 
Ønsker en enklere måte å overføre 
personinfo mellom institusjonene.  
 
a. Hvilke data skal overføres? 
b. Hvordan skal overføring skje? 

CERES September 2017: 
Se sak FS-392 på 
ønskelisten.  
Dersom saken tas 
videre, må den 
spesifiseres og 
legges på 
ønskelisten. 
Saken sendes 
tilbake til VID. 
 
Se på erfaringene 
ifm fusjonering 
av baser. 
 
November 2017: 
Mottatt fra VID, 
gitt videre til 
Marte Holhjem 

 

 

 
Saker som skal følges opp (fra juni 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/17 Sak 4b Innkomne ønsker – HINN Flere 
felt for brukernavn/epost: 
Lage et notat med argumenter mot å lage 
denne type løsninger 

CERES Diskutere med 
institusjonenes 
IT-avdelinger 

18/17 Sak 5 Roller i FS: Oppnevne en 
arbeidsgruppe for å se på roller i 
Vurderingsmodulen 
Medlemmer fra NTNU, UiT, UiA, UiS 
og muligens HiOA 

CERES Resultatet 
presenteres på 
Kontaktforum 
enten høsten 
2017 eller våren 
2018 
 
September 2017: 
Må utsettes pga 
ressursmangel 
hos CERES 
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Saker som skal følges opp (fra november 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

34/17 Sak 3f Orienteringssaker – Status digital 
vurdering: 
CERES bes kontakte institusjonene vedr. 
arbeidet med digital vurdering. 

CERES  

39/17 Sak 10g Eventuelt – CERES: 
Ta en gjennomgang av alle 
ekspertgrupper, er gruppene aktive, se på 
medlemsoversikten. 

CERES  

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra januar 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

2/18 Sak 7 Campusfunksjonalitet i 
Vurderingsmodulen: 
Danne en gruppe for å diskutere 
problemstillinger og felles løsninger, ev. 
sette av 2-3 timer på møte i 
Planleggingsgruppen enten i april eller i 
juni 

KDTO Sak til 
Planleggings-
gruppemøtet i 
april eller juni? 

6/18 Sak 10 Studentbevisapp – Utrede 
omfang av arbeid som må til for å 
vise frem mer detaljert informasjon 
vedr. studieprogram.  

KDTO  

 
 


