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RT 368653 

2019-10-29 09:45:07 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 
Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5575347) er levert 

Date: Tue, 29 Oct 2019 09:45:05 +0100 (CET) 
To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• Universitetet i Oslo ved Lena Finseth 

Din e-post 
• fs-core@admin.uio.no 

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

• - 

Dagens dato 
• 29.10.2019 

Overskrift/sakstittel 
• Dr.gradsmodul: Opprette ny finansieringstype/finanskildekode 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Doktorgradsmodulen / DRKAND_ARBEIDSFORHOLD / FINANSKILDEKODE 

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

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

• Oppretting av institusjonskode - RT#5371371 

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

• Se under Beskrivelse av problemstilling 

Beskrivelse av problemstilling 
• Noen av våre doktorgradskandidater blir nå finansiert av NORPART, et 

partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid. Programmet er finansiert av 
Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, og blir administrert av Diku. 
NORPART er nylig opprettet som institusjon og har fått inst.nr 20371, jf RT 5371371. 
Det er ingen som har formelt arbeidsgiveransvar for NORPART-kandidatene. Vi har 
derfor behov for å kunne registrere NORPART som Finanskilde (Student samlebilde, 
underbildet Finansiering) uten verdi i feltet Arbeidsgiver. Arbeidsgiverfeltet er normalt 
et obligatorisk felt. 
NORPART-kandidatene kan sammenlignes med doktorgradskandidater finansiert av 
Kvoteprogrammet ved at begge er finansiert av en offentlig stipendordning og at 
ingen har arbeidsgiveransvar for dem. Vi tenker oss derfor at registrering av 
NORPART-finansiering kan løses på samme måte som Kvote-finansiering. Ved 
registrering av Kvote-finansiering er det feltet 'Finansieringstype' 
(FINANSKILDEKODE) = KVOTE som utløser at feltet Arbeidsgiver ikke blir 
obligatorisk. 
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Løsningsforslag 

• Vi ber om at det opprettes en ny 'Finansieringstype' (DRKAND_ARBEIDSFORHOLD 
FINANSKILDEKODE) som utløser at arbeidsgiverfeltet ikke blir obligatorisk. Vi tenker 
oss videre at det kan komme sammenlignbare finansieringsordninger i fremtiden. For 
at løsningen skal bli mer robust kan finansieringstypen gjøres generisk ved at den for 
eksempel kalles UTDSTIP : Utdanningsstipend – Uten arbeidsgiver. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Vi kan registrere det som er sant. Løsningen kan gjenbrukes. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Beskrevet under Beskrivelse av problemstilling 

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 

 


