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RT 379534 

2020-03-10 13:25:06 <gro.christensen@oslomet.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 6354786) er levert 
Date: Tue, 10 Mar 2020 13:25:03 +0100 (CET) 

To: fs-onske@fsat.no 
From: "noreply-nettskjema" <noreply@uio.no> 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• OsloMet - storbyuniversitetet 

Din e-post 
• gro.christensen@oslomet.no 

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 10.03.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Databasejobb for sletting av lisens ved utgått studierett 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Student samlebilde > fanen Lisens 

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

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

• Dette er et endringsønske som kommer i forlengelsen av UiO sitt endringsønske 
«Sluttdato for politiattest ved avsluttet studierett» (RT 372360 ) i 
planleggingsgruppemøte 29.1.20. UiO er enig med oss at det kan være på sin plass 
med en databasejobb for sletting av lisenser, som beskrevet nedenfor. 

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

• Se beskrivelse i UiO sitt endringsønske «Sluttdato for politiattest ved avsluttet 
studierett», RT372360. 
 
Vi stiller oss bak UiO sine betraktninger av behovet for sluttdato for lisens, men vi 
mener at raden i Student samlebilde, fane Lisens må slettes når studenten ikke 
lenger har studierett på studieprogrammet lisensen tilhører. Dette er grunnet i at dette 
er informasjon vi ikke lenger har behov for, og dermed heller ikke skal ha registrert i 
FS. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Se beskrivelse i UiO sitt endringsønske «Sluttdato for politiattest ved avsluttet 

studierett», RT372360. 

Løsningsforslag 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1438208
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=379534&QuoteTransaction=7171557&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=379534&QuoteTransaction=7171557&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=379534&QuoteTransaction=7171557
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• Alle studieprogram som har krav om politiattest (lisens) blir koblet med riktig 
lisenstype i bildet «Lisens- / attest-type for studieprogram». Når studenten har levert 
politiattest registreres dette i Student samlebilde, underfane Lisens. Dersom en 
student er aktiv på flere studieprogram som krever lisens, opprettes det tilsvarende 
antall rader for lisens i Student samlebilde. 
 
Vi ønsker en databasejobb, som sletter lisens koblet til studieprogramstudent med en 
ikke-aktiv studentstatus på aktuelt studieprogram og der sluttdato for 
studieprogramstudent (DATO_STUDIERETT_GYLDIG_TIL) er passert. 
 
Det må være mulig å sette hvilke studentstatuser som skal være med i 
databasejobben, samt en forsinkelse på n-antall dager fra studenten settes med en 
ikke-aktiv studentstatus og sluttdato for studieprogramstudent er passert til lisensen 
slettes. Det bør være opp til hver enkelt institusjon å bestemme dette. 
 
Databasejobben skal kun slette rader med lisens som er koblet til studieprogram som 
studenten ikke lenger er aktiv på. Dersom det finnes flere rader med lisens, skal disse 
bestå så lenge studenten er aktiv på studieprogram koblet til aktuell lisens. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• En slik databasejobb vil hjelpe oss å ikke ha registrert unødvendig informasjon om 
våre tidligere studenter. Sletting av lisenser vil også gi bedre datakvalitet i FS, ved at 
«gamle» lisenser ikke gjenbrukes dersom studenten søker opptak på samme 
studieprogram på nytt. I slike tilfeller er det krav om at studenten skal legge frem ny 
politiattest. 
 
Dersom man av ulike grunner skulle ha behov for å sjekke om en tidligere student har 
vært registrert med lisens, er denne informasjonen å finne i Utdanningsplanloggen til 
studenten. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Se beskrivelse i UiO sitt endringsønske «Sluttdato for politiattest ved avsluttet 

studierett», RT372360 

Eventuelle vedlegg 

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

 


