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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3607500) er levert 

Date: Thu, 30 Aug 2018 10:48:03 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Universitetet i Oslo 

Din e-post 
 fs-core@admin.uio.no 

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

 - 

Dagens dato 
 30.08.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Endre defaultverdi status_lukket i undervisningsenhet samlebilde 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Undervisningsenhet samlebilde 

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

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

 - 

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

 Å få innvilget undervisningsopptak i Studentweb, er å betrakte som et enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. Feilaktig vedtak om plass på undervisning, kan i verste fall 
lede til at institusjonen må bære kostnader med å sette opp ekstra undervisning. Når 
defaultverdien i feltet status_lukket på undervisningsenheten settes til N, når man 
bruker rutine for å opprette undervisningsenheter, blir institusjoner som har begrenset 
antall plasser på undervisningen sårbare for at mangel på manuell kontroll leder til 
feilaktig vedtak om plass på undervisningen. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Vi har opplevd ved et par anledninger at studieadministrasjon lokalt glemmer å sette J 

i feltet status_lukket på undervisningsenheter for nye emner. Undervisningen har 
dermed vært åpen for registrering for alle som ønsker å følge emnet fram til siste 
registreringsfrist for semestret, og langt flere (av og til flere hundre) flere enn det 
undervisningen var skalert for, har fått innvilget opptak. 

Løsningsforslag 
 Defaultverdi ved oppretting av undervisningsenhet første gang et emne har 

undervisning settes til J, ikke N. 
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Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Institusjoner som ikke ønsker å begrense antall plasser, vil enkelt kunne åpne 
undervisningsopptaket for sine studenter ved å endre defaultverdi til N. Konsekvensen 
av å glemme det, vil generere spørsmål, men løses enkelt.  
Konsekvensene for institusjoner med begrenset antall plasser som glemmer å sette J 
i dette feltet, kan derimot bety å måtte sette opp ekstra undervisning og betale for 
dette.  
Vi vil få bedre kontroll på dataene og være mindre sårbare for at enkeltindivider i store 
organisasjoner må huske detaljer i arbeidet med undervisningsopptaket. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Forvaltningsloven § 35 (omgjøring av vedtak uten klage) bokstav c vil ofte komme til 

anvending når det har gått galt. 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 
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Jeg foreslår at denne tas i planleggingsgruppen, da det er en prinsippiell sak. 
Løsningsforslaget vil på mange måter bare flytte problemet - de som generelt har åpne 
undervisningsenheter, vil få byrden hvis default verdi settes til J. Denne defaulten vil uansett bli galt for 
noen. 
 
Jeg vil dermed foreslå følgende alternativer som løsning: 
 
1. Und.enheter som opprettes har INGEN default verdi. Denne verdien må i stedet angis ved kjøring 
av rutine 408.001. Rutinen kan også endre eksisterende verdi fra N til J eller vice versa, tilsvarende 
funksjon for påmeldingsdatoer og lignende. 
 
2. Und.enheter som opprettes har default verdi N, som i dag, men annen verdi kan settes ved kjøring 
av rutine 408.001. Rutinen kan også endre eksisterende verdi fra N til J eller vice versa, tilsvarende 
funksjon for påmeldingsdatoer og lignende.  
 
3. Det opprettes eget modulvalg for om default verdi skal være J eller N.  
 
Sven Petter 
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