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RT 330728 

2019-01-08 15:42:05 Hans Jacob Berntsen <Hans.J.Berntsen@usn.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4148835) er levert 

Date: Tue, 8 Jan 2019 15:42:03 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: hans.j.berntsen@usn.no 

 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Hans Jacob Berntsen 

Din e-post 
 hans.j.berntsen@usn.no 

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

 sissel.dahle@usn.no, kent.christensen@usn.no 

Dagens dato 
 08.01.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 

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

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

 245108 

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

 USN har først sendt inn dette som en support sak, og her gir Sven Petter Næss 
innspill til løsning med evt. å sette fritak på utvekslingsavtalen mv. 
 
USN ser ikke at dette kan løse problemet her.  
 
For evt. Fritak studenter (av ymse) slag, som vi har en del av, kjøres daglig FS 
FS359.001 Generering av registerkort, som sørger for at disse blir komplett 
semesterregistrert, så de er godt ivaretatt, og er ikke del av vår problemstilling her. 

Beskrivelse av problemstilling 
 USN benytter rutine FS250.001 Inndragning av studirett aktivt hvert semester. Den 

representerer en stor arbeidsbesparelse i det å terminere studieretter for studenter 
som ikke lenger fyller kravene til komplett semesterregistrering. Antall inndratte pr 
semester er mellom 1200 og 1800 studenter. 
 
Gjelder parameteret: 
Juster ned testtermin i forhold til perm, utveksl, lavere progr og bortvisning 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1246181
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=330728&QuoteTransaction=6137006&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=330728&QuoteTransaction=6137006&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=330728&QuoteTransaction=6137006
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FS brukerdokumentasjonen sier: Når rutinen kjøres blir det kontrollert om studentene 
har permisjon eller er utreisende utvekslingsstudent. Disse vil da ikke få inndratt 
studieretten 
 
Her erfarer USN at det er for mange problemstillinger som er samlet i en "Hake", som 
ikke nødvendigvis skal ha samme behandling.  
 
Det er utveksling som er det konkret endringsønsket for oss nå. USN Utreisende 
studenter skal betale semesteravgift som vanlige studenter. Vi vil tro USN ikke er den 
eneste i sektoren som krever det helt eller delvis. Slik rutinen nå virker, blir ikke disse 
inndratt. Det ønsker vi at de skal. 
 
USN benytter rutinene også for å kjøre ut 2 varsler om inndragning i forkant av at 
selve rutinen kjøres, og de får da heller ikke disse varslene. 

Løsningsforslag 
 Det er ønskelig at dette splittes opp i 3 haker: 

Lavere progr - Denne foreslås at utgår, er ivaretatt av annet parameter i bildet 
 
1. Bortvisning USN savner en forklaring på hva logikken er her (Sanksjon registrert, 
studierettstatus UTESTENGT eller?) 
2. Utreisende utveksling 
3. Permisjon 
Det er bare når dette er huket av at neste skal vises (som i dag for hele gruppa) 
Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter <dato> 
 
Begrepet Testtermin er ikke godt og foreslås tas vekk. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Bedre kvalitet ved kjøring av rutinen. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Korrekt inndragning av studierett iht lov- og regelverk 

Eventuelle vedlegg 

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

 Ikke besvart 

 


