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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2811994) er levert 

Date: Mon, 12 Mar 2018 14:36:05 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Universitetet i Stavanger - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dagens dato 
 12.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Roller for å gjøre endringer i bilde Begrunnelse og klage 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Bilde Begrunnelse og klage 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 Ingen 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Når vi tillater at studentene digitalt ber om begrunnelse/klager på sensur og formelle 
klager, så opprettes saker i bildet Begrunnelse og klage automatisk fra Studentweb. 
Vi ønsker å begrense hvem som skal kunne opprette og slette saker i FS klienten. 

Beskrivelse av problemstilling 
 I dag så må vi gi saksbehandler i FS klienten tilgang til å slette/opprette saker i bildet 

Begrunnelse og klage hvis de skal ha mulighet til å oppdatere sak. Finnes ikke egen 
rolle for kun oppdatere. Når studentene selv oppretter sakene via Studentweb så 
ønsker vi ikke at alle med oppdateringstilgang også skal ha mulighet å opprette/slette 
saker. Det bør også være en logg på det som blir gjort i bildet Begrunnelse og klage 
(hvis dette ikke allerede finnes). 

Løsningsforslag 
 Det opprettes en ny rolle som kun kan oppdatere i bilde Begrunnelse og klage. 

Eventuelt så endres det på enten FS_EKSKLAGE eller FS_EKS2 slik at en av disse 
rollene ikke har mulighet til Nyregistrering og Slette men kun Oppdatere. 

Vurdering av konsekvenser 
Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ikke besvart 
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