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Referat fra møte i Tjenesteråd for studieadministrasjon 22.06.2020  
Møte 2/2020  

Dato 22.06.2020  

Tid Kl. 12:00-15:00  

Sted Videomøte  

Medlemmer   

Til stede Heidi Adolfsen (UiT) Camilla S. Thorkildsen (NMH) 

 Hans Jacob Berntsen (USN) Ole-Jørgen Torp (NMBU) 

 Espen Fosse (HVL) Jens Kristian Øvstebø (NSO) 

 Anne-Lise Lande (UiO) Terje Mørland (Unit) 

 Heidi Sund (NHH)  

   

   

Ikke til stede Christen Soleim (UiB)  
 Tord Tjeldnes (UiA)  

Unit Marte Holhjem (seksjonsleder og sekretær)  

 Natasha Harkness (seksjonsleder)  

 Rigmor Bjørkli (seksjonsleder)  

 Geir Vangen (fagdirektør IT-utvikling)  

Andre   

Merknader Ingen merknader  

  
AGENDA 

Målet med møtet: starte arbeidet med veikart for studieadministrative tjenester og drøfte initiativ 

som bør behandles av Digitaliseringsstyret i 2020  

Sak Tid Tema Saks-
type 

7/20 5 min Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt V 

8/20 5 min Godkjenning av referat  V 
9/20 45 

min 
Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning 

D 

 10 
min 

Pause  

10/20 80 
min 

Veikart D 

 5 min Pause  

11/20 15 
min 

Videre plan for arbeidet med veikart D 

 15 
min 

Eventuelt  

 
 

Sak Tema Saks-
type 

7/20 Godkjenning av dagsorden V 
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Vedtak:  

Innkalling ble godkjent.  

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

8/20 Godkjenning av referat V 

  

Vedtak: 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

9/20 
 

Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning 

D 

 Digitaliseringsstyret skal godkjenne rammeverket på sitt møte 3.9. Det er ønskelig 
med tjenesterådenes innspill i forkant av dette møtet. 
 
Unit v/Marte Holhjem innledet kort om prosessen for utarbeidelsen av 
dokumentet.  
 
Tjenesterådet hadde følgende kommentarer til dokumentet: 
 
Side 2, pkt 1.2, nest siste kulepunkt:  
Kan punktet skrives om slik at det kommer tydelig frem at det skal legges til rette 
for at tjenestene ER fremtidsrettede og at fremtidsrettet teknologi benyttes?  
 
Side 4: 
Det foreslår et nytt punkt (1.4.2) som sier noe om hvordan avvikling av tjenester 
skal reguleres. 
 
Side 6, pkt 2.2. 
Dokumentet bør si noe om budsjettprosessen og gjerne ha et årshjul for dette. 
Det bør også være et årshjul for når ting skal være behandlet i de ulike utvalgene.  
 
Side 6, pkt 2.3.1 
Tjenesterådet foreslår å sette inn et nytt punkt: 
«Bidra til innovasjon og fornyelse» 
 
Side 7, pkt 2.3.3 
Burde stå noe om hvordan vi sikrer brukermedvirkning fra studenter og 
faglærere? Tjenesterådet foreslår å sette inn et avsnitt «Tjenesterådene skal 
sørge for å høre alle brukergrupper».  
 
Side 9, Utkast til mandat for arbeidsgrupper 
Tjenesterådet synes forslaget slik det står nå er for begrensende og mener at 
dette bør være mer fleksibelt. Særlig begrensende er setningen som sier at 
«Deltakerne i arbeidsgruppen skal (…) representere beslutningstakere innenfor 
det aktuelle fagdomenet». Man vil da raskt ende opp med de samme nivåene av 
deltakere som allerede sitter i tjenesterådet og i fagutvalget.  
 
Rammeverket kan ha en mal for mandat, men den bør være mer generelt og kun 
et forslag. Det kan for eksempel stå at «Tjenesterådene har mulighet til å definere 
de ulike arbeidsgruppenes mandat.» 
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10/20 Veikart studieadministrasjon D 

 1) Veikart 

Tjenesterådet var klare på at arbeidet som ble gjort i fjor var grundig og godt og 

at det må videreføres og fungere som et utgangspunkt for det videre arbeidet. 

Samtidig er det viktig å ta med anbefalingene fra Gartner-rapporten og også 

tenke litt nytt. Det er viktig å optimalisere det grunnleggende på det 

studieadministrative området.  

 

Tjenesterådet mener at det er viktig å prioritere nok ressurser til å utvikle og 

utvide integrasjonene. Dette vil legge grunnlaget for mange av de andre 

tjenestene det er behov for og også bidra til å det blir mulig å få på plass andre 

tjenester raskere på sikt. Dette overlapper med det Gartner har foreslått.  

 

Det ble også påpekt at felles begrepsapparat og felles rutiner er en viktig variabel 

i alt arbeidet. Økosystemet FS er komplekst og det er viktig ikke å undervurdere 

dette og tenke at man får til alt dersom man utvikler FS-APIet. 

 

 

2) Pågående arbeid/initiativ og behov for helhetlig prioritering 

 

Bevilgningsfinansierte tjenester 

Unit v/Marte Holhjem og Natasha Harkness innledet sakene og redegjorde kort 

for det pågående arbeidet/de ulike initiativene. 

 

1. /2. Behov for ett felles opptakssystem / bedre systemer for innsamling, 

kontroll og bruk av digitale vitnemål fra VGS 

Ønskene fra institusjonene til opptakssystemene, sluttbrukernes behov, samt det 

store oppgraderingsbehovet for opptakssystemet bygd på 90-tallet, overstiger 

finansieringsrammene (både de øremerkende midlene fra KD, den generelle 

bevilgningen og brukerfinansieringen på masterprosjektet). Unit jobber derfor 

tett med KD for å få mer midler. Målet er å slå tre eksisterende opptakssystemer 

sammen og bygge opp et nytt moderne og robust opptakssystem som møter 

brukernes behov for alle typer opptak. Unit har også igangsatt arbeide i et 

tverrfaglig team som skal modernisere NVB og dermed sikre økt digitalisering av 

opptakene, samt gi etterspurt data. 

 

3. Behov for å gjøre det enkelt for innbygger å synliggjøre all sin 

kompetanse 

Bruken av Vitnemålsportalen øker stadig og for første gang har en annen 

institusjon enn en UH-institusjon koblet seg opp til tjenesten. Fra og med i dag 

leverer Kompetanse Norge resultater fra norskprøven, 

samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven til Vitnemålsportalen. 

Tjenesten er grovt underfinansiert, noe som hemmer mulighetene til å gi den 

tilstrekkelig vedlikehold og å nyttiggjøre tjenestens potensiale. Det jobbes stadig 

med å øke finansieringen, både med KD og med andre samfunnsaktører som ser 

nytten av å utvide tjenesten (slik som Brønnøysundregistrene, Altinn, DOGA, 

byggenæringen ved BNL og Nærings- og fiskeridepartementet). 
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Tjenesterådet støtter Unit sine prioriteringer når det kommer til 

bevilgningsfinansierte tjenester og anerkjenner at det er behov for økt 

finansiering.  

 

 

Brukerfinansierte tjenester 

Unit v/Marte Holhjem innledet sakene og redegjorde kort for det pågående 

arbeidet/de ulike initiativene: 

 

1. Behov for digitale vitnemål 

Rapporten om digitale vitnemål ble sendt på høring i vinter. De 15 institusjonene, 

som gav høringssvar, er positive til forslaget og løsningen som foreslås. Unit 

foreslår å utføre dette arbeidet i 2021 innenfor rammene av FS-kontingenten.  

2. Behov for bedre betalingsløsninger 

Oppgaven med å tilby bedre betalingsløsninger er kompleks da dette håndteres 

veldig ulikt ved institusjonene. Her vil hovedvekten av arbeidet være knyttet til 

utredningsarbeid og arbeidet med å standardisere prosessene. Det vil altså 

fortrinnsvis kreve forvaltningsressurser og ikke utviklingsressurser. Unit mener at 

denne oppgaven bør ledes av Unit, men i tett dialog med institusjonene (både 

studieadministrativt ansatte og økonomiavdelingene), da hovedutfordringen er å 

skape felles prosesser. Videre vil det også være behov for endringer i 

Studentweb, som utvikles og forvaltes av Unit. Unit foreslår å utføre dette 

arbeidet i 2021 innenfor rammene av FS-kontingenten. 

 

Tjenesterådet støtter at dette arbeidet utføres innenfor rammene av FS-

kontingenten, så lenge det ikke bremser allerede igangsatte arbeidsoppgaver, slik 

som for eksempel EPN. 

 

3. /4. /5. Behov for å fornye tjenestene som inngår i FS /  

Behov for å legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant 

arbeidspraksis under studiene /  

Behov for bedre prosesser og IT-løsninger i tilknytning til studentmobilitet 

 

Fra drøftingene ble det fremhevet at behovet for å fornye tjenestene som inngår i 

FS kommer i en særstilling. Arbeidet som skisseres vil legge grunnlaget for at 

andre ønsker vil gå raskere i fremtiden. Det ble videre uttalt at sektoren er 

avhengig av fase 2 på ALP for at hele sektoren skal kunne ta i bruk tjenesten. Når 

det kommer til studentmobilitet ble det påpekt at forutsetningene for ut- og 

innreising har blitt endret i det siste med smittevernstiltakene som er innført og 

at en rekke landegrenser med det er stengt. Det er derfor ikke godt å si hvordan 

dette blir i det videre. 

 

Tjenesterådet var enige om at alle disse tre initiativene må prioriteres. Det største 

potensialet for digitalisering finnes trolig hos ALP og studentmobilitet, men 

fornying av FS er den viktigste oppgaven og bør prioriteres først.  
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Tjenesterådet ønsker å sende disse tre initiativene videre til Fagutvalget for 

utdanning med mål om å søke penger fra Digitaliseringsstyret om finansiering. 

Tjenesterådets prioritering er som følger: 

A. Behov for å fornye tjenestene som inngår i FS 

B. Behov for å legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant 

arbeidspraksis under studiene  

C. Behov for bedre prosesser og IT-løsninger i tilknytning til studentmobilitet 

 
 

11/20 Videre plan for arbeidet med veikart D 

 Det neste møte bør gjennomføres etter at malverket til veikart er på plass.  
 
Det setter opp følgende plan 
Et møte i september (3t på nett) 
Et møte i oktober (hel dag på nett ev. Fysisk) Gardermoen? 
Et møte i november (3t på nett) 
 
Ett eller deler av ett av disse møtene bør vurderes sammen med fagutvalget. 
 
 

 

 Eventuelt  

   

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning 

Vedlegg 2: Sektorens første veikart for studieadministrative tjenester, utarbeidet i 2019  

Vedlegg 3: Dagens veikart markert med status i 2020  

Vedlegg 4: Oppsummering fra veikart-workshop i februar 2019  

Vedlegg 5: Gartnerrapporten med evaluering av FS (database, klient og integrasjoner, samt utvalgte 

applikasjoner), samt deres forslag til veikart for FS 

Vedlegg 6: Prosjektforslag Arbeidslivsportalen fase 2   

 


