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RT 251144 

2018-04-16 16:44:19 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3148280) er levert 

Date: Mon, 16 Apr 2018 16:44:15 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Stavanger - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 16.04.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Rolle i FS for å opprette person 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Person/Fagperson og Person/Eksamensvakt 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 247575 

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

 Vi ønsker en rolle-kode for å opprette personer som ikke samtidig gir tilgang til å legge 
inn/endre GSK-grunnlag. 

Beskrivelse av problemstilling 
 I FS så finnes det bare en rolle som gir tilgang til å opprette person, og det er 

FS_PERSON_GSK. Den rollen er grei å bruke for saksbehandler på opptak da den i 
tillegg til å opprette person også gir tilgang til å legge inn GSK-grunnlag på studenter. 
For saksbehandlere som skal opprette andre personer enn studenter ønsker vi en 
rolle som ikke gir tilgang til å legge inn/endre GSK-grunnlag. 
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Løsningsforslag 

 Det opprettes en egen rolle for å opprette/slette personer i FS. Samtidig så fjernes 
opprette/slette personer fra rollen FS_PERSON_GSK. Vi kan dermed tildele den nye 
rollen til de som oppretter/sletter personer i FS, mens for å kunne registrere GSK-
grunnlag så kreves en egen rolle (FS_PERSON_GSK) i FS som de på opptak kan ha 
i tillegg. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vi ønsker å begrense personer som kan endre GSK-grunnlag. Hvis feilregistrering 
skjer på GSK-grunnlag så vil også dette smitte over til andre institusjoner som 
studenten søker på. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 
 


