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a.  Nytt fra Unit 
 

i. Barratt Due musikkinstitutt tar i bruk FS før studiestart 2021 
Barratt Due er i ferd med å skrive kontrakt med Unit om å ta i bruk FS. 
Implementeringsprosjektet starter i september 2020, med mål om å være klare til 
produksjonssetting før studiestart 2021. 
 

ii. Møte med Riksrevisjonen om UBW 
Riksrevisjonen vurderer Unit som leverandør av UBW. Det var et møte 25.8 om 
hvordan FS påvirker regnskapet direkte og indirekte på den enkelte institusjon. 
Vil være et oppfølgingsmøte på noen institusjoner. 

 
iii. Risikovurdering av tjenester fra EUF 

25. og 26.8 ble det i regi av Unit, i samarbeid med Diku og deltakere fra flere UH-
institusjoner, gjennomført en risikovurdering av tjenestene Online Learning 
Agreement, Erasmus Dashboard og Intern Institutional Agreement manager, som 
leveres av European University Foundation.  

 
b.  EMREX, DigiRec og EDSSI 
 

i. Emrex 
For EMREX er nå Hellas i en testfase for oppkobling av alle universiteter til 
nettverket. 
Det tyske prosjektet (PIM) som piloterer EMREX er utvidet til 10 universiteter. 
Det første tyske universitetet er i produksjon nå med EMREX, og flere er i test. 

 
ii. DigiRec 

Rapport på digitalisering av godkjenning av utenlandsk utdanning er nå levert i 
form av et White Paper “Digital Student Data & Recognition”. Rapporten er 
laget for Eric-Naric-nettverket, der NOKUT inngår som den norske 
medlemsorganisasjonen. 
Rapport – se eget dokument. 
Et oppfølgingsprosjekt etter DigiRec – DigiNet er tildelt midler fra Erasmus+. 
 

iii. EDSSI-prosjektet 
Unit har deltatt i konkurransen i en CEF (EU) – utlysning for å danne en varig 
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infrastruktur og organisering for studentmobilitet. Prosjektet heter European Digital 
Student Service Infrastructure (EDSSI), og ledes av Aristotle University of Thessaloniki  
Unit har nå fått positiv beskjed fra kommisjonen om at prosjektet kom best ut i 
konkurransen, og tildeles midler. Alle midlene i denne utlysningen er tildelt dette ene 
prosjektet. 
  
Utlysningen fra CEF omhandler etablering av en «Core Service Platform» som integrerer 
eksisterende løsninger utviklet gjennom Erasmus+ - prosjektene Erasmus Without 
Paper (EWP), European Student Card og EMREX. Disse skal kobles opp mot eIDAS-
rammeverket. 
  
Unit har vært partner i EWP og EMREX-prosjektene, med ansvar for datamodellering, 
API-spesifikasjoner og teknisk implementasjon (EMREX). 
  
Units ansvar i EDSSI vil være datamodellering, forvaltning av ELMO-standarden, samt 
vurdering av sikkerhet og personvern for de tjenestene som inngår i nettverket. I tillegg 
deltar Unit i aktiviteter som omhandler beskrivelse av en portal for student-tjenester og 
informasjon til en helpdesk-tjeneste. Prosjektet har fått veldig bra score, og punktene 
våre på sikkerhet og personvern er spesielt nevnt i vurderingen. 
  
Tjenestene som omfattes av EDSSI vil bli tatt i bruk av hele utdannings-Europa i årene 
fremover. Det er veldig spennende at Unit får delta på dette, i en såpass sentral rolle. 
Dette passer også godt sammen med vårt nasjonale prosjekt for digitalisering av 
studentmobilitet. 
  
Dette setter internasjonalt samarbeid i fokus, med prosjektpartnere som har et felles mål 
om digitalisering av studentmobilitet. Vi er helt avhengig av denne type samarbeid for å 
få gjennomført dette. 

 
c.  Løsning for politiattester 

 
Referat fra møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet 17. juni. 
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