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RT 398466 

2020-07-20 13:06:15 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 
Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 8604355) er levert 

Date: Mon, 20 Jul 2020 13:06:13 +0200 (CEST) 
To: fs-onske@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

• UiS - Tor Erga 

Din e-post 
• tor.erga@uis.no 

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 20.07.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Oppretting av registerkort via rutine 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• FS359.001 Generering av registerkort 

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

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

• Ingen 

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

• Forenkling av etterarbeidet etter å ha opprette registerkort via rutine FS359.001 

Beskrivelse av problemstilling 
• For studenter som ikke skal betale semesteravgift så kan fritak for betaling på 

registerkortet opprettes ved å kjøre rutine FS359.001. Rutinen brukes hovedsaklig for 
å legge inn betalingsform FRITATT for studenter som kommer til institusjonen på 
utveksling gjennom avtale, og OPPDRAG for studier som faller inn under 
oppdragsreglementet (Forskrift om studentsamskipnader § 17). 
Når rutinen kjøres i dag så er det ikke mulig å velge om betalingsform FRITATT eller 
OPPDRAG skal komme på studentene. Det kommer FRITATT på alle. 

Løsningsforslag 
• Når rutine FS359.001 kjøres med datagrunnlag "Studieprogram med fritak", så er 

ønsket at betalingsform "OPPDRAG" skal settes inn og ikke FRITATT. 
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I bildet Studieprogram samlebilde, vises feltet "Fritak sem.avg". Det er dette feltet 
som avgjør om studenter på studieprogrammet skal betale semesteravgiften eller ei. 
Dette feltet burde da også endre navn til eksempelvis "Oppdragsstudieprogram". 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• I dag må rutine FS359.001 kjøres og da gis studenter tatt opp på 
Oppdragsstudieprogram betalingsform FRITATT. Deretter så må betalingsform 
endres til OPPDRAG. Betalingsform FRITATT gir semesterkvittering, noe som 
OPPDRAG ikke gjør. Derfor er det viktig at dette blir korrekt. Hadde rutinen opprettet 
korrekt betalingsform i første omgang ville en unngått en feilkilde. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

• Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 

 


