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 Dagsorden  

 
1. Referat fra møte i  Planleggingsgruppen 10.-11. juni og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 
Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet 
i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et 
muntlig referat.  
a) Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 22. juni  
b) Møte i Fagutvalg for utdanning 26. august 

3. Orienteringssaker 
Notat med informasjon er lagt ut. Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er 
spørsmål til det enkelte punkt. Notatet inneholder informasjon om følgende 
saker: 
a) Nytt fra Unit 
b) Emrex, Erasmus Without Paper, DigiRec og EDSSI 
c) Løsning for politiattester, møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet 

og Kunnskapsdepartementet 17. juni 

4. FS-Kontaktforum 21.-22. oktober 2020 og FS-arrangementer i 2021 
Forslag til program gjennomgås og endelig versjon utarbeides. 
Datoer for FS-Kontaktforum og FS-Brukerforum 2021 fastsettes. 

5. Innkomne ønsker  
a) OsloMet – Emnenavn - navnehistorikk 
b) HVO – Utenlandske inst.navn på vitnemål. Sted samlebilde og 

FS670.001 Vitnemålsdokumenter 
c) UiS – FS359.001 Generering av registerkort 
d) UiO - FS470.001 Tilbud/venteliste/avslagsliste/oppmøteliste 
e) UiO – Status godkjent betalingssted i tabellen Institusjon 

6. Ønskelisten 
a) Gjennomgang av saker på listen 
b) Prioritering av saker gjøres i Forms som sendes ut i etterkant av møtet 

7. Eventuelt 
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 Dagsorden 
 

1. Referater fra møter i Planleggingsgruppen 26. og 27. mars og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. FS-Kontaktforum 21.-22.10.2020 og FS-Brukerforum i 2021 

5. Innkomne ønsker 

6. Diskusjonssak: Høringssak om digitalisering av vitnemål 

7. Diskusjonssak: FS og campusfunksjonalitet 

8. Diskusjonssak: Vipps, betalingsløsning via Studentweb 

9. Diskusjonssak: Prinsipper for videreutvikling av kontrollfunksjoner for 
registreringer i FS, FS-rapporter og Tableau 

10. Diskusjonssak: Kunnskaps CIM 

11. Diskusjonssak: Studietilsynsforskrift 

12. Møteplan høsten 2020 

13. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling. 
Følgende saker ble satt opp under Eventuelt: 
 
- Unit: Status vurderingsprotokoll til arkiv 
- UiT: Status for flere valg av kategori for utestengte studenter 
- OsloMet: Samsvar mellom Nytt fra FS og funksjonalitet som ikke er på plass 
- UiB: NOU-forslag til nytt UH-lov: Gjentak. Hvilke konsekvenser får det for 

FS og tilhørende applikasjoner 
- HVO – Visning av målform på Studentweb 
- UiS - Folkeregisteret 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 26. og 27. mars og 
oppfølgingssaker 

 
Merknadsfristen var satt til 30. april og referatet er oppdatert. 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

2.  Referatsaker 
  

a. Møte i arbeidsgruppe for digitalisering av studentmobilitet 2. og 3. mars 
Forslag til tiltak for digitalisering av studentmobilitet var sendt ut.  
Planleggingsgruppen hadde ingen kommentarer til forslaget. 
 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 
Muntlig referat ble gitt av Marte Holhjem. Det første møtet i tjenesterådet ble avholdt 
26. mai. 
Neste møte avholdes 22. juni, der arbeidet med det 3-årige veikartet vil ha høyest 
prioritet. Det vil ikke bli gjort noen endringer til dagens brukermedvirkning i første 
omgang. Det betyr at dagens Planleggingsgruppe, ekspertgrupper o.l. fortsetter i sin 
nåværende form enn så lenge. 
Hans Jacob Berntsen er medlem i tjenesterådet. Han fremmet forslag om at 
Planleggingsgruppen får anledning til å gjennomgå saker i forkant av møtene i 
tjenesterådet og at møtene blir koordinert av ham. Planleggingsgruppen stilte seg 
positivt til forslaget. 
 
Planleggingsgruppen poengterte at tjenesterådet bør arbeide for felles løsninger for 
sektoren, og at det i den forbindelse er svært viktig å få på plass felles definisjoner. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 
 
a. Nytt fra Unit 

 
i. Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut og i form av muntlig referat fra møte 
26. mai under sak 2b. 
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ii. Ny avdelingsdirektør for Avdeling for utdanningstjenester v/Unit 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. 

 
iii. Undervisningsmodulen 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. I tillegg er institusjonene orientert om dette 
i e-post sendt til FS-kontaktene 7. mai.  
Endringer som må gjøres til integrasjoner, både ved Unit og ute på institusjonene gjør 
at planlagt innføring må utsettes.  

 
b. EMREX, Erasmus Without Paper, DigiRec og EDSSI 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. I tillegg var rapport fra DigiRec om 
“Digital Student Data & Recognition” lagt ut. 
 
c. Møter i Fagutvalget for utdanning 1. april og 26. mai 
Orientering ble gitt i form av referater som var lagt ut.  
 
d. Evaluering av FS 
Orientering ble gitt i form av rapport fra Gartner Group som var lagt ut.  
 
e. NordForum 14. mai 
Orientering ble gitt i form av en oppsummering og link til nettside med presentasjoner. 
 
f. Webinarer/kurs høsten 2020 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut.  
UiA har nå ferdigstilt sitt innføringskurs i FS og vil dele kurset med andre institusjoner 
etter at kursing internt ved UiA er gjennomført. 
NTNUs innføringskurs er fortsatt under arbeid. 
 
Webinarer som allerede er fastsatt for høsten (dato ikke bestemt): 
- Klargjøring i FS for innføring av Arbeidslivsportalen 
- EVUweb 
 
Notatet om orienteringssaker ble tatt til orientering. 
 
 

4.  FS-Kontaktforum 21.-22. oktober og FS-Brukerforum i 2021 
 

Det er trolig ikke mulig å arrangere et fysisk seminar i løpet av høsten.  
Usikkerheten rundt dette gjorde at Unit ønsket å diskutere om og hvordan det er 
hensiktsmessig å arrangere FS Kontaktforum i løpet av kommende høst. Dersom 
forumet skal avholdes, bør det avholdes som et digitalt arrangement.  
 
Unit anbefaler at det også våren 2021 gjennomføres FS-Kontaktforum og at FS-
Brukerforum gjennomføres først til høsten 2021. Det bør vurderes å ta utgangspunkt i 
at også FS-Brukerforum kan bli et forum som avvikles digitalt over noen dager. Det vil 
da være behov for nok tid til å jobbe med form og innhold, slik at arrangementet blir 
vellykket. 
 
Planleggingsgruppen hadde følgende kommentarer til Units forslag: 
- På digitale seminarer med mange deltakere fungerer ikke diskusjoner like godt som 

på fysiske seminarer.  
- Man mister de uformelle samtalene i pausene og muligheten til å knytte kontakter 

når arrangementer holdes digitalt. Brukerforum og Kontaktforum er viktige arenaer 
for ansatte som jobber med studieadministrasjon. 
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- Ved digitale seminarer er det viktig å ha en pause etter hver sesjon. Spesielt viktig å 
ha pauser mellom parallellsesjoner, f.eks. ved å ha 5 minutters mellomrom mellom 
sesjonene. 

- Det positive med et digitalt Brukerforum er at langt flere kan delta. 
- Digitale sesjoner kan legges ut på nett og blir dermed tilgjengelig også i etterkant. 
- Bortsett fra høstens Kontaktforum er det ønskelig at Kontaktforum fremover 

avholdes i form av fysisk seminar. 
- Det blir 3 år mellom forrige og neste Brukerforum dersom det utsettes til høsten 

2021. Vent til høsten med å beslutte neste års Brukerforum og Kontaktforum.  
 
Konklusjon:  
- Kontaktforum høsten 2020 avvikles digitalt 21.-22. oktober. Format: 2 halve dager. 

Forslag til program diskuteres på neste møte. I tillegg kan program diskuteres pr 
mail i forkant av møtet. 

- Beslutning om neste års Brukerforum og Kontaktforum tas til høsten. 
 

 
5.  Gjennomgang av innkomne ønsker 

 
a. HVL – FS227.001 Forkunnskapskrav  
I rapporten FS227.001 Forkunnskapskrav kan man søke opp et emne og få vite hva 
slags forkunnskapskrav som hører til emnet. 
 
HVL ønsker en rapport der en kan søke opp et gitt emne og få listet opp alle emner 
som krever at studenten har tatt dette emnet først.  
 
Det finnes en slik rapport i Tableau, men HVL mener at en rapport i FS-klienten er 
mer intuitiv for studierettledere å bruke. 
 
Konklusjon: Det er enighet om at saksbehandlerrapporter bør ligge i FS.  
 
Vedtak: Til ønskelisten.  
 
b. USN – Vitnemål/kvalifikasjon, endre tekst på side 2 
Teksten på side 2 i vitnemålet gir misvisende eller ufullstendig informasjon for 
studieprogram som ikke følger normert tid. Kjernen i problemet er hvordan man 
forstår begrepet normert studietid. 
 
USN lanserer to forslag til løsning, alt etter hvordan man skal tolke begrepet normert 
studietid: 
 
Hvis setning to skal vise til hvor lenge studieprogrammet på deltid faktisk går: 
• Setning to får med et flettefelt for studiepoeng, som tar hensyn til hva som står i feltet 
«Normert studietid» i bildet Kvalifikasjon og antall studiepoeng på studieprogrammet. 
Står det 4 år, og studieprogrammet som helhet er på 120 sp, står det 30 studiepoeng i 
setning to. 
 
Hvis setning to viser til full tid: 
• Setning to endres til følgende «Et fullført studieår på heltid er normert til 60 
studiepoeng.» 
 
Konklusjon: Teksten bør gås over nøyere. Institusjonene bør være enige om begrepet 
normert studietid.  
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Vedtak: USN sender forslag som inkluderer hele teksten på vitnemåls side 2 til 
Planleggingsgruppen, som kommer med tilbakemelding etter en ny runde internt ved 
institusjonene. I tillegg bør Planleggingsgruppen angi fra hvilke felt data om normert 
studietid skal hentes fra.  
 
c. HINN – FS378.001 Manntallsliste, utplukk på campus 
Saken gikk ut da den er løst. Campus er lagt til som parameter for rapporten FS378.001 
Manntallsliste. Rapporten baserer utplukket på campus oppgitt på registerkort, slik at 
student kun kan knyttes til en campus. Det er også lagt til vis-valg for campus i 
rapporten. 
 
Endringen kommer i FS8.2.11. 
 
 

6.  Diskusjonssak: Høringssak om digitalisering av vitnemål 
 

Notat med høringssvar og oppsummering var sendt ut. Høringssvarene vil også 
diskuteres i arbeidsgruppen og videresendes til tjenesterådet for prioritering. Arbeidet 
ønskes igangsatt utenom nyutvikling av FS.  
 
Det er viktig å vise hvilken institusjon som utsteder vitnemålet.  
 
 

7.  Diskusjonssak: FS og campusfunksjonalitet 
 

Det har vært avholdt flere møter i en arbeidsgruppe i løpet av våren 2020, og et notat 
som oppsummerer gruppens innspill til videre utvikling av campusfunksjonalitet i FS 
var sendt ut.   
 
Basert på innspill fra gruppen, er det nå innført en endring i hvordan campus-parameter 
i rapporter og rutiner behandles. Dette gjelder tilfeller der institusjonen har hierarki av 
campus. Dersom campus-parameteret oppgis med en verdi som angir eier-campus, så 
vil rapporten få treff på eier-campus og på campus som ligger under denne. Dersom 
campus-parameter oppgis med en verdi som ikke angir en eier-campus, så vil kun dette 
campus gi treff. Endringen kom i FS8.2.6 (flis06). 
 
Videre oppfølging av øvrige innspill gjøres ved Unit, der notatet gjennomgås og 
tidsbruk avklares. Eventuelle avklaringer som får innvirkning også for institusjoner som 
ikke har campus, tas med disse. 
 
 

8.  Diskusjonssak: Vipps, betalingsløsning via Studentweb 
 

Vipps har tatt kontakt med Unit og de ønsker å tilby en betalingsløsning til UH-
institusjonene via Studentweb. Unit har i mai hatt et møte med Vipps for mer 
informasjon, og Unit ser at det finnes løsninger som trolig vil være mer brukervennlige 
enn dagens løsning. Vipps orienterte om priser som Unit antar er akseptable for 
institusjonene. Unit ønsket derfor å ta opp igjen drøftingen av betalingsløsninger for 
studenter og høre om dette er noe vi skal utrede videre. 
 
UiB har utviklet en betalingsløsning som ble benyttet inneværende semester. Løsningen 
har fungert bra, men innreisende/utreisende studenter har behov for en løsning for 
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betaling med kort, da Vipps ikke vil fungere for disse. I en betalingsløsning må dette 
derfor inngå som et alternativ til Vipps. 
 
Planleggingsgruppen støtter en nasjonal løsning, og anbefaler at erfaringene fra UiB tas 
med i arbeidet med en Vipps-løsning. Det er viktig at en slik løsning tilbys for hele 
sektoren. Dersom en felles løsning skal utvikles, bør det kunne kreves at institusjonene 
innfører identiske betalingsrutiner.  
 
Tjenesterådet skal hvert år legge frem et 3-årig veikart for tjenester, inklusive godkjent 
budsjett, til Digitaliseringsstyret. 
Saken må derfor fremmes via tjenesterådet for å få den med i veikartet.  
 
Unit vil legge frem følgende saker til tjenesterådet for å forsøke å få på plass en 
finansiering for arbeidet: 
- Nyutvikling av FS, basert på Gartner-rapporten 
- Hovedprosjekt for digitalisering av studentmobilitet 
- Digitalisering av vitnemål 
- Betalingsløsning via Vipps 
 
Det er viktig at Planleggingsgruppen kommer med innspill til saker som skal tas opp i 
tjenesterådet. Innspill diskuteres på møter som avholdes i gruppen i forkant av møter i 
tjenesterådet (jfr sak 2b, referat fra møte i tjenesterådet 26. mai). 
 
 

9.  Diskusjonssak: Prinsipper for videreutvikling av kontrollfunksjoner for 
registreringer i FS, FS-rapporter og Tableau 

 
Oppfølging av henvendelse fra UiO. Saken ble diskutert på Planleggingsgruppemøte 
27. mars, og diskusjonen da dreide seg først og fremst om publisering av rapporter og 
hvordan unngå at rapportene publiseres med navnet til saksbehandleren.  
 
I etterkant av møtet i mars sendte Unit v/Ragnar Pettersen et notat med en beskrivelse 
på hvordan rapporter i FS kan erstattes med rapporter i Tableau. Notatet ble 
videresendt til Planleggingsgruppen. 
 
Spørsmålene som stilles i UiOs notat diskuteres videre på kommende møter. 
 
Det er utfordringer knyttet til brukerhåndtering og tilgangsstyring, når en skal lage 
rapporter i Tableau knyttet til FS livedata. 
For å teste hvordan dette kan fungere, kan en velge noen få rapporter i FS. Noen 
rapporter som krever at du har en FS-bruker og noen hvor det ikke kreves (ikke 
personrelaterte data). 
 
Konklusjon: En liten gruppe bestående av deltakere fra UiO v/Karen Sikkeland, UiT 
v/Karl-Erlend Mikalsen og USN v/Hans Jacob Berntsen velger ut rapporter som det 
er naturlig å se på først. Det bør velges ut rapporter som skal brukes i forbindelse med 
arbeidsoppgaver som utføres i FS og rapporter som brukes av ledelsen.  
 

  



FS-20-026  Side 8 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 10.-11. juni 2020 

 
10.  Diskusjonssak: Kunnskaps CIM 

 
Oppfølging av henvendelse fra Nord, sak i Planleggingsgruppen 17.09.2018. 
 
Unit har behov for å få avklart hvilken rolle FS skal ha i forbindelse med varslinger 
og relasjonen til CIM. 
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen støtter at det lages en felles løsning som en del 
av et API. Saken løftes opp til tjenesterådet for prioritering. Det må avklares hvem 
som skal utvikle løsningen.  
 
 

11.  Diskusjonssak: Studietilsynsforskrift  
 

Oppfølging av henvendelse fra USN som var sendt til Planleggingsgruppens møte 27. 
mars. USN og UiA laget et oppfølgingsnotat som var sendt til Planleggingsgruppen. I 
notatet var det fremmet et forslag til løsning, der man i Emnekombinasjon samlebilde, 
fanen Emne, innfører et avkryssingsfelt for «Sentralt i studiet».  
 
Planleggingsgruppen diskuterte begrepet «sentrale deler av studietilbudet» og hvordan 
det kan innføres i FS. Man må også ta høyde for at KD kan endre sine krav til 
rapportering.  
 
En mulighet er å hente ut data fra FS til et annet system. At data i FS støtter andre 
systemer vil man se mer av i fremtiden. Data om kompetanse vil hentes fra andre 
systemer.  
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen støtter ikke forslaget i denne omgang. Saken kan 
diskuteres på nytt dersom det sendes inn et mer begrunnet ønske.  
 
 

12.  Møteplan for høsten 2020  
 

Følgende møteplan ble vedtatt: 
- Nettmøte 14. september kl 12-15. Tema: program FS-Kontaktforum. Prioritering 

av innkomne ønsker tas via Forms. 
- 2 halve dager i oktober (uke 44). Unit sender ut forslag til møtedato. 
 
 

13.  Eventuelt 
 
a. Unit – Vurderingsprotokoll til arkiv 
Knut Løvold orienterte.  
 
Overføring til arkiv: 
Løsning for overføring til arkiv er diskutert med arkivpersonell ved NHH og USN. Det 
lages en CSV-fil fra FS som overføres til arkiv. Prøvefil kjøres ved USN, som har en 
testversjon mot P360. 
I møte 17. juni med institusjonenes arkivansvarlige, ble det enighet om at automatisk 
overføring skjer 2 ganger i året. Institusjoner som ikke benytter P360 skal kunne hente 
en fil til manuell opplasting i eget arkivsystem. 
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Det finnes i dag ikke tilstrekkelig sporing av endringer i vurderingsprotokoll. Dette er 
nevnt i rapporten fra arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål, der det anbefales at 
alle data som inngår i et digitalt vitnemål, sikres i en egen struktur for å muliggjøre 
fremtidige endringer, både for innhold og format. 
 
Ifølge Riksarkivet er det ikke krav om signering når sensur skjer i et system med 
innlogging. 
 
 
Klage- og begrunnelsessystem:  
I databaseoppgradering FS8.2.6 (flis06) er det innført et nytt felt for klagesensursystem. 
Kolonnen Datasystemkode_Klagesensur er lagt til i tabellen Vurderingskombinasjon 
og Vurdkombenhet og felt for klagesensur er lagt til i bildene Vurderingskombinasjon 
og Vurderingsenhet. 
FS-API er nå på plass for begrunnelsessystem og det jobbes nå med å ta i bruk også det 
nye feltet for klagesensur.  
 
b. UiT – Utestengte studenter og lærerutdanning 
UiT stilte spørsmål til kodene for kategori som finnes i kodebildet RUST 
studieklassifikasjon og når disse kan tas i bruk i RUST. Unit kunne ikke svare direkte på 
dette på møtet, men saken oversendes tjenesteansvarlig for RUST for avklaring. 
 
Institusjonene har ulike rutiner når det gjelder bruken av INNDRATT og 
UTESTENGT.  
Unit ser også at institusjonene har satt studentstatus til UTESTENGT på flere av de 
sanksjonerte studentene. Unit ønsker å gjøre oppmerksom på at dette fører til at alle 
saksbehandlere lett kan søke opp sanksjonerte studenter. Unit anbefaler derfor å ikke 
bruke denne statusen, men heller å sette INNDRATT. 
 
Konklusjon: Unit vil fortsette med den siste testingen etter ferieavviklingen og 
planlegger å få de nye kategoriene for studieklassifikasjon i prod så fort det lar seg gjøre. 
Unit vil følge opp saken med å få fjernet koden UTESTENGT. 
 
c. OsloMet – Informasjon om ny funksjonalitet som ikke er på plass i FS 
Unit bør være tydeligere på å angi om funksjonalitet som er levert er klar til å tas i bruk i 
klienten eller om den er foreløpig kun til testing. Alternativt at felt gråes ut dersom det 
er mulig. 
Unit tar dette til etterretning og følger opp saken internt.  
 
d. UiB – Forslag fra NOU til nytt UH-lov 
Universitets- og høyskolelovutvalget har gjennomgått regelverket for universiteter og 
høyskoler, og har levert forslag til Kunnskapsdepartementet. Et av forslagene gjelder 
gjentak. Flertallet i utvalget foreslår at eventuelle gjentak av eksamen/prøve skal fremgå 
av vitnemålet. Utvalget presiserer at det er siste karakter som gjelder og studenten kan 
dermed ikke velge den beste. 
 
Både UiO og UiT har gitt en tilbakemelding på at de ikke støtter forslaget. 
Høringsfristen gikk ut 5. juni.  
(Unit har med en deltaker i det videre lovarbeidet. Saken ble tatt opp med 
vedkommende i etterkant av møtet.) 
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e. HVO – Visning av målform på Studentweb på vurderingsmelding 
I emne samlebilde ønsker HVO valg for språk for vurderingsmelding. I dag er det 
språk i vurderingsmelding, kombinert med språk i underbildet i Emne samlebilde, som 
bestemmer språk.  
HVO sender inn endringsforslag til Studentweb-gruppa. 
 
f. UiS – Ajour-leveransen fra Folkeregisteret 
Institusjonene har 11. juni fått en melding fra Folkeregisteret om endringer i Ajour-
leveransen. Endringene medfører at institusjonene ikke lenger vil ha tilgang til alle data 
som tidligere.  
 
Endringen vil gjelde fra 15. oktober. 
Unit vil vurdere endringsbehov i integrasjonen mot Folkeregisteret. Endring i rutinen 
for vask av personopplysninger vil gjøres når nytt fil-format/filinnhold er klart. 
 
 
 
 
 
 
Neste møte:  14.09.2020 kl 12:00 – 15:00.  

Hovedtema: program for FS-Kontaktforum 
 

  
Sted: Nettmøte  
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Saker som skal løftes opp til tjenesterådet  
 

 
Sak Merknad 
Nyutvikling av FS, basert på Gartner-rapporten Har behov for egen finansiering 
Forprosjekt for digitalisering av studentmobilitet Hovedprosjektet har behov for 

egen finansiering 
Digitalisering av vitnemål Prioriteres innenfor eksisterende 

rammer 
Betalingsløsning via Vipps Prioriteres innenfor eksisterende 

rammer 
Kunnskaps CIM Prioriteres innenfor eksisterende 

rammer 
 
 
 
 
Oppfølgingssaker (sist oppdatert 03.09.2020) 
 

 
 

Saker som skal følges opp (fra april 2019-møtet) 
 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 
10/19 Sak 10 Studierettperiode:  

Sende ut en minihøring, der 
institusjonene beskriver hvordan 
løsningen bør være, uavhengig av 
hvordan dette fungerer i dag. 
Unit informerer institusjonene om det 
videre arbeid saken. 
 

Unit v/Knut 
og 
institusjonene 

Sept 2019: Ikke 
gjort  

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra møtet 26.-27. mars 2020) 
 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 
33/20 Sak 9 Rapportering til DBH: 

OsloMet følger opp saken overfor DBH 
for å avklare hvilket uttrekk DBH skal 
ha.  

OsloMet 10.06.2020: Ikke 
mottatt svar fra 
DBH 

35/20 Sak 11b Eventuelt – Visning av 
dokumenter i Vitnemålsportalen for 
saksbehandler: 
Sende inn et endringsønske til fs-
support. 
 

UiA Ikke mottatt pr 
3.9. 
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Saker som skal følges opp (fra møtet 10.-11. juni 2020) 
 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 
38/20 Sak 5b Vitnemål/kvalifikasjon side 2: 

Sende ut forslag til Planleggingsgruppen 
for tekst til vitnemål side 2 

USN  

39/20 Sak 7 Campusfunksjonalitet i FS:  
Videre oppfølging av øvrige innspill 
gjøres ved Unit, der notatet 
gjennomgås og tidsbruk avklares. 
Eventuelle avklaringer som får 
innvirkning også for institusjoner som 
ikke har campus, tas med disse. 

Unit  

40/20 Sak 9 Rapporter i Tableau og FS: 
En gruppe bestående av deltakere fra 
UiO v/Karen Sikkeland, UiT v/Karl-
Erlend Mikalsen og USN v/Hans 
Jacob Berntsen velger ut rapporter som 
det er naturlig å se på først. Det bør 
velges ut rapporter som skal brukes i 
forbindelse med arbeidsoppgaver som 
utføres i FS og rapporter som brukes 
av ledelsen.  

USN, UiO og 
UiT 

 

41/20 Sak 13b Eventuelt - Utestengte 
studenter: 
Unit tar opp saken med utviklerne. Det 
bør innføres felles rutiner for bruken av 
kodene. 
 
Koden UTESTENGT foreslås fjernet 
fra Studentstatus og erstattet med 
INNDRATT 

Unit og 
institusjonene 

 

42/20 Sak 13c Eventuelt - Informasjon om ny 
funksjonalitet: 
Gi tydeligere informasjon om 
funksjonalitet som ikke er på plass i FS  

Unit Fargekode er lagt 
inn. 
Er inst. fornøyd 
med løsningen? 

43/20 Sak 13e Eventuelt – Målform i 
Studentweb  
Sende inn endringsønske til Studentweb-
gruppa 

HVO Ikke mottatt pr 
3.9. 
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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   
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Referat fra møte i fagutvalg for utdanning
Møte 5/2020 
Dato 26.08.2020 

Tid 12:00-13:55 

Sted Videomøte 

Medlemmer 
Til stede Marianne Øhrn Johannessen, UiA 

(leder) 
Royne Skaarer Kreutz møtte for Marianne 
Brattland, OsloMet 

Knut Martin Mørken, UiO Jon Lanestedt, Diku 
Hjørdis Hjukse, USN 

Anne Berit Swanberg, BI Heidi Adolfsen, UiT 

Veslemøy Hagen, UiS Bjørg Kristin Selvik (HVL) 

Audun Grøm, NTNU Morten Stene, NSO 
Solve Sæbø, NMBU (ikke sak 32) Bente Ringlund Bunæs, UHR (observatør) 

Ikke til stede Christen Soleim, UiB 

Andre Baber Nisar, Gartner (sak 27) Liss Johansen Sandø, PwC (sak 32) 

Unit Arve Olaussen Christine Johnsen (sak 32) 

Terje Mørland Kjersti Lerstad (referent) 

Marte Holhjem (sak 26 – 29) 

Royne Skaarer Kreutz, seksjonssjef, seksjon for digitalisering av utdanning ved OsloMet erstatter Marianne 
Brattland. Han presenterte seg kort. 

26. Innkalling og dagsorden
Leder ønsket velkommen til høstens første møte og understreket at vi fortsatt står i ei annerledes og 

utfordrende tid som aktualiserer mange av sakene fagutvalget har hatt fokus på.  

Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent. 

Referat fra møte 26.05.2020 ble godkjent. 

27. Kort presentasjon av Markedsundersøkelse av studieadministrative systemer
Baber Nisar fra Gartner orienterte om arbeidet som er gjort siden forrige orientering. Se presentasjon. 

Innspill til saken ble behandlet under sak 28.  

28. Modernisering av studieadministrative fellessystemer - Forslag til oppstartprosjekt
Marte Holhjem ved Unit orienterte om oppstartprosjektet som planlegges våren 2021 for å stake ut kursen til 

hvordan vi skal lykkes i moderniseringen av studieadministrative fellessystemer. Unit er allerede i gang med 

et team som jobber rundt det IT-arkitektoniske. 

Innspill fra fagutvalget: 

• Fagutvalget understreker viktigheten av å få gjort dette arbeidet fordi integrasjoner mot FS er en

forutsetning for mye annet. Det er støtte i arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi for dette

synet.

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/08/2020-08-26%20-%20Sluttrapport%20-%20Markedsanalyse%20SIS%20v1.pdf
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• Bør det søkes om ekstra midler fra myndighetene? Dette er et svært viktig prosjekt, men andre 

prosjekter som opptak og internasjonalisering kan ikke uten videre bremses så det vil kreve gode 

prioriteringsprosesser. 

• Forprosjektet bør foreslå flere ambisjonsnivå for de ulike brukerapplikasjonene som skal utvikles 

oppå basissystemet. Det bør også synliggjøres hvordan FS-kontingenten brukes.  

• Fagutvalget anbefaler at forprosjektet får finansiering og kan starte så snart det lar seg gjøre, men 

ser at de neste fasene vil kreve betydelige investeringer. Digitaliseringsstyret bør søke å skaffe rom 

for disse i de kommende år. 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar saken til orientering og stiller seg bak forslag om å igangsette forprosjekt om modernisering 

av studieadministrative fellessystemer våren 2021 med de merknader kommet frem i møtet. 

 

29. Forprosjekt for digitalisering av studentutveksling – status  
Marte Holhjem ved Unit orienterte. Stortingsmeldingen om internasjonalisering er dessverre utsatt, og dette 

kompliserer rundt å avklare behov. 

Anbefalingen fra forprosjektet er tenkt lagt fram i fagutvalgets møte i november. 

 

Innspill fra fagutvalget: 

• Hvordan har man fått frem studentenes behov? 

Svar Unit: Arbeidsgruppen har fått tilbakemeldinger fra institusjonene.  

• Interesse og betalingsvillighet kan variere hos institusjonene. Når anbefalingen fra forprosjektet 

foreligger, bør vi diskutere saken strategisk i fagutvalget før saken legges frem for DS.  

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalg for utdanning tar saken til orientering, men ønsker saken tilbake (Aksjon: Unit) med en litt mer 

strategisk tilnærming.  

 

30. Arbeidslivsportalen – status  
Marte Holhjem ved Unit orienterte kort om det pågående arbeidet med Arbeidslivsportalen. Målet er å 

samordne ulike initiativer der arbeidsmarkedet og utdanning møtes samt å få tjenesten ut i produksjon. 

Innspill fra fagutvalget: 

• Arbeidslivsportalen bør være den nasjonale tjenesten der arbeidsmarkedet og utdanning skal møtes.  

• Det er en fare for at institusjoner som ikke har studenter i praksis, vil velge alternative løsninger  

• Viktig å være godt koordinerte med de andre initiativene i samfunnet, slik at det ikke utvikles 

parallelle løsninger. 

• Det er viktig med god informasjon til sektoren underveis om hva som ligger i verktøyet, videre planer 

og for arbeidet som er gjort så langt, slik at de institusjonene som skal inn i neste fase kan forberede 

seg godt.  

• Aksjon Unit: Fagutvalget ønsker å være tett på fase 2 for å være med å prioritere hvordan praksis 

løses videre. 

 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/08/2020-08-26-Dig-studentutveksling.pdf
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Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar saken til orientering med de merknader som har kommet frem i møtet. 

 

31. Revisjon av digitaliseringsstrategien  
Arve Olaussen ved Unit orienterte om status for arbeidsgruppen prosess. Se presentasjon.  

Innspill fra fagutvalget: 

• Viktig arbeid som vil gi føringer i lang tid framover 

• Fremstillingen er generelt veldig instrumentell. Mangler hvorfor. 

• Kommentarer til de enkelte temaene: 

Tema 1: Samfunnets behov og brukerens behov blandes sammen. Brukerorienteringen (studenters 

ønske) kan f.eks. være i utakt med det som forskningen viser at faktisk bidrar til bedre læring for 

studenten 

Tema 2: Hvorfor velges dette og hva fremmer læring? Må få tydeligere frem at fagene utvikler seg 

med ny teknologi. 

Tema 3: Må tydeliggjøre hvilket læringssyn som ligger til grunn. Hva fremmer læring? 

Tema 4: Her vektlegges at fagenes innhold endres med digitaliseringen. Må også inn på pkt. 3. 

Tema 5: Litt lettvint å bare hevde enklere tilgang til relevante og oppdaterte data vil øke 

studiekvaliteten.  

Tema 6: Kultur- og organisasjonsutvikling er ikke bare «grunnlag for digitalisering», men et viktig ledd 

i selve transformasjonen. 

• Viktig å få fram det som kanskje er den «nye normalen» med mer hybride tilnærminger. 

• Fremstillingen vektlegger for ensidig de nye studentgruppene og det savnes fokus på ulike behov 

blant de mer ordinære studentene. 

• Datadeling viktig også på utdanningsområdet. 

• Vurder begrepet «pedagogisk innovasjon». Læringsdesign er sentralt. 

• I hovedsak kan de seks temaene synes gode, men det er viktig med riktig vinkling for å lykkes med 

innsalget i sektoren. 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar saken til orientering med de merknader som har kommet frem i møtet 

 

32. Mulige løsningskonsepter for videreutvikling og innføring av DLR i sektoren  
Liss Johansen Sandø ved PwC orienterte om arbeidet som er gjort siden forrige oppdatering. Se presentasjon.  

 

Innspill fra fagutvalget: 

• Rating – kan bruken av dette slå tilbake i form av frykt hos faglærer mot å dele. 

• Hvorfor er man utrygg på å dele? Viktig å finne løsning på nasjonalt nivå og skape kultur for å dele. 

Teknologien må ikke være en terskel for det faglige.  

• Viktig å ha eget område for selvlagring.  

• Opphavsrett: Mange er redde for å gjøre feil. Del rett er en god ressurs, men viktig å ha sjekklister. 

Det må bli enda enklere å avklare hva som er tillatt å bruke.  

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/08/2020-08-18%20DLR%20-%20l%C3%B8sningskonsepter%20%281%29_1.pdf


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester  
i høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for utdanning 

 

   
 

• Fagutvalget har hatt saken oppe tidligere og har gitt en klar anbefaling om å begynne forsiktig på 

individnivå, så ta for seg en og en institusjon, og til slutt sektoren. Viktig å innhente gode erfaringer 

og jobbe ut ifra det. 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar oppsummeringen til orientering og ber prosjektet innarbeide innspillene som ble gitt i møtet, 

i det videre arbeidet. 

 

33. Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
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og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning, 
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Vår dato  Vår referanse 
 

01.09.2020  FS-20-003-12 
 

Deres dato  Deres referanse  

     
 
 
 
 
 

Notat med orienteringssaker 
Sak 3 Orienteringssaker 
Møte i FS-planleggingsgruppe 14. september 2020 

 
 

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. 

 
 



Møtereferat 

Referat fra videomøte mellom Justis- og beredskapsdepartementet 
og Kunnskapsdepartementet om utvikling av en bedre IKT-løsning 
for politiattester       

Dato:  17.06.2020   

Referent:  Synneve Bottolfs KD   

Saksnr.: 18/4288 

Til stede:  Avdelingsdirektør Birgitte Ege JD, Avdelingsdirektør Astri Tverstøl JD, Seniorrådgiver  

Nina Helene Nordby JD,  Avdelingsdirektør Jan Fredrik Schøyen KD, Seniorrådgiver Synneve 

Bottolfs KD 

  



<sideskift> 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spørsmål sendes inn og publiseres på nettet sammen med svar? 
Nytt fra FS tas som et webinar og legges ut (20.10.) 
Hjelp, jeg blir kastet ut av FS, tas som et webinar for FS-kontakter og legges deretter ut. Avholdes på nyåret?  
Digital signatur legges ut som informasjon på nettsidene. 

 
Det er satt av 5 min pause mellom hver sesjon i tillegg til lengre pauser. 
 
ONSDAG 21. OKTOBER 2020 kl 09:00 – 12:00 

09:00 – 09:10 
10 min 

Åpningsinnlegg: Velkommen, praktiske opplysninger 
Marte Holhjem, Unit  

09:15 – 09:30 
15 min 

Innlegg: Det nye Tjenesterådet for studieadministrasjon, brukermedvirkning m.m. 
Leder av TR Heidi Adolfsen, UiT (bekreftet) 

09:35 – 10:10 
45 min 

Innlegg: Veikart, nyutvikling av FS, Arbeidsoppgaver 2021 
Avd.dir. Terje Mørland, Unit (bekreftet) 

10:10 – 10:25 
15 min Pause 15 min  

10:25 – 11:10 
45 min 

Erfaringsutveksling om tallgrunnlag og statistikk som oversendes til media  
Institusjonene får mange henvendelser fra media som ønsker ulike typer statistikk. Det tas da ikke alltid 
utgangspunkt i de samme dataene. Media sammenligner ofte informasjonen de får fra ulike institusjoner, uten 
at grunnlaget egentlig er fullt ut sammenlignbart. Hvordan kan vi få til en god løsning rundt dette? 

 Gruppe 1 (navn på gruppeleder) 
 

1. OsloMet 
2. NTNU 
3. UiB 
4. UiO 
5. UiA 
6. UiS 
7. UiT 
8. USN 
9. HVL 
10. HINN 
11. Nord 

Gruppe 2 (navn på gruppeleder) 
 

1. NMBU 
2. NHH 
3. HiØ 
4. HK 
5. VID 
6. PHS 
7. HVO 
8. NLA 
9. HiMolde 
10. Forsvaret 

 

Gruppe 3 (navn på gruppeleder) 
 

1. Ansgarskolen 
2. FIH 
3. DMMH 
4. LDH 
5. MF 
6. KRUS 
7. KHiO 
8. SH 
9. NMH 
10. NIH 
11. AHO 
12. UNIS 
13. Noroff ? 

11:10 – 11:25 
15 min Pause 15 min  

11:25 – 12:00 
35 min 

Innlegg: Arbeidslivsportalen 
Status, fremdrift, planer 

Unit arrangerer et webinar i løpet av oktober. Tema: Å ta i bruk ALP. 
Knut Løvold, Unit 

 
TORSDAG 22. OKTOBER 2020 kl 09:00 – 12:00 

09:00 – 09:05 Oppstart 

09:05 – 09:25 
30 min 

Innlegg: Det nye Folkeregisteret 
Presentasjon av nytt FR, hva skal Unit gjøre ifm det nye FR, vasking av data 

Tuva Benum, Skattedirektoratet og Geir Vangen, Unit (bekreftet) 

09:30 – 09:55 
25 min 

Innlegg: Prosjektet Ny i Norge – Automatisering av studiesaker 
Peder Omenaas og Unn Alida Svendsen Sandvik, UDI (bekreftet) 

10:00 – 10:15 
15 min 

Innlegg: Håndtering av sensitiv informasjon 
Per Gunnar Hillesøy, UiB (bekreftet) 

10:15 – 10:25 Pause 10 min  

 

Grupper 

Program FS-Kontaktforum  
21.-22.10.2020 

1 Store institusjoner 

2 Mellomstore institusjoner 

3 Små institusjoner 
 



10 min 

10:25 – 11:10 
35 min 

Erfaringsutveksling om henvendelser fra eksterne aktører med ønske om ulike typer informasjon om 
studenter. Hvordan håndterer din institusjon slike type henvendelser? Hvilken policy gjelder? osv. 

 Gruppe 1 (navn på gruppeleder) 
Samme som dagen før 

Gruppe 2 (navn på gruppeleder) 
Samme som dagen før 

Gruppe 3 (navn på gruppeleder) 
Samme som dagen før 

11:10 – 11:25 
15 min Pause 15 min  

11:25 – 11:40 
15 min 

Innlegg: Status digitalisering av vitnemål 
Geir Vangen, Unit  

11:45 – 12:00 
15 min 

Workshop: Infotekster i Vitnemålsportalen - hvorfor er det så få som har skrudd det på,  
og hvilke erfaringer har de som har skrudd det på gjort seg?  

Jan Erik Johansen, Unit 
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RT 390428 

2020-06-03 14:42:10 Gro Christensen <gchr@oslomet.no> - Ticket created [] 
Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 7949286) er levert 

Date: Wed, 3 Jun 2020 14:42:06 +0200 (CEST) 
To: fs-onske@fsat.no 

From: gchr@oslomet.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• OsloMet - storbyuniversitetet v/ Gro Christensen 

Din e-post 
• gchr@oslomet.no 

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 03.06.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Emne navnehistorikk problematikk 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Bilder og applikasjoner med Emnenavn 

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. 

• Etter å ha tatt i bruk EpN ser vi et økende problem knyttet til tidspunktet når endring 
av emnenavn gjøres synlig i FS og tilstøtende applikasjoner. 
Når navn på et emne endres i EpN og tilbakeføres til FS, overskrives nåværende 
emnenavn umiddelbart og navnehistorikk opprettes i FS. Dette er sånn vi er vant til 
når et emne i FS endrer navn, men dette har blitt et større problem etter at vi tok i 
bruk EpN. Før vi tok i bruk EpN endret vi emnenavn i FS rett i forkant av nytt 
semester, men med EpN overføres endringene tilbake til FS tidligere (ca 1. mars). 
Dette gjøres fordi vi benytter emneinfo i FS til publisering på nett. 
 
Det er ønskelig at overføring av emnenavn fra Emne samlebilde til andre FS bilder og 
tilstøtende applikasjoner tar utgangspunkt i navnhistorikk for inneværende termin om 
dette finnes, slik at emnenavn blir riktig i FS og tilstøtende applikasjoner. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Klargjøring for nytt semester mht oppdatering av emneinfo skjer semesteret før det 

skal gjelde for, slik at nettsidene våre er oppdatert med emneinfo for kommende 
semester. En slik klargjøring vil også kunne inneholde endring av emnenavn. Endring 
av emnenavn i FS, som først skal gjelde for neste semester, har konsekvenser for 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1435036
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hvordan emnenavnet vises inneværende semester i FS og tilstøtende applikasjoner. I 
det et emnenavn endres oppdateres emnenavnet i Emne samlebilde og det legges 
inn en rad i fanen historikk. Emnenavnet smittes da umiddelbart videre til andre bilder 
i FS som benytter emnenavn og tilstøtende applikasjoner, selv om emnenavnet først 
skal gjelde fra og med neste semester. Dette gjør at emnet ligger med feil emnenavn 
for inneværende semester. 
 
Vi har testet dette og emnenavnet smittes umiddelbart til følgende bilder og 
applikasjoner (med tilbakevirkende kraft), selv om det finnes en rad i fanen 
navnehistorikk som tilsier at navnet først er gjeldende fra neste semester: 
• FS - Emne samlebilde: Navn for bokmål, nynorsk og engelsk viser fremtidig navn. 
Gjeldende navn ligger kun i navnehistorikken og er dermed lite synlig for 
saksbehandlere, se eksempel 1. 
• FS - Vurderingsenhet: Viser fremtidig navn, se eksempel 2. 
• FS - Undervisningsenhet: Viser fremtidig navn, se eksempel 3 
• FS - Vurderingsprotokoll: Viser fremtidig navn, se eksempel 4 
• Studentweb - Aktive emner: Viser fremtidig navn, se eksempel 5 
• Fagpersonweb: Viser fremtidig navn 
• Flere Applikasjoner som benytter API som Unit er ansvarlig for: 
o TP: Viser fremtidig navn 
o Canvas: Viser fremtidig navn 
o Inspera: Viser fremtidig navn 
 
For følgende bilder og applikasjoner hentes emnenavn fra navnehistorikken, dersom 
dette finnes, slik at dataene blir riktige: 
• FS - Utdanningsplan: Viser gjeldende navn, se eksempel 6 
• FS - Karakterutskrift: Viser gjeldende navn 
• Studentweb - Resultater: Viser gjeldende navn, se eksempel 7 
• Studentweb - Utdanningplan: Viser gjeldende navn 
• StudentWeb - Vurderingsmelding: Viser gjeldende navn 
• Vitnemål: Viser gjeldende navn 
• Rapportering av emnedata til DBH: Viser gjeldende navn 
 
Vi har ikke fått sjekket alle tabeller, så vi ønsker at det tas en gjennomgang av alle 
bilder, rapporter, API'er mm i FS for oppdatering. 

Løsningsforslag 
• Vi mener at endring av emnenavn frem i tid, ikke skal smitte til andre bilder og 

applikasjoner før det faktisk gjelder for. Ved overføring av data fra Emne samlebilde 
må det tas en sjekk om det finnes en rad i fanen navnehistorikk, som er gjeldende for 
inneværende semester. I dag gjøres ikke dette og studentene har feil informasjon på 
sine emner i de ulike applikasjonene, se liste ovenfor. For rapportering av emneinfo til 
DBH fungerer dette, og vi ønsker samme logikk ved overføring av data til alle 
applikasjoner som benytter Emnenavn fra Emne samlebilde. Vi ønsker også en 
rydding av emnenavn i de ulike bildene i FS, som henter feil, se liste ovenfor. 
 
For overføring av data fra FS til tilstøtende applikasjoner ønsker vi en endring i 
API’et, slik at det kjører en sjekk mot navnehistorikken og bruker denne dersom den 
er innenfor perioden for navnet som ligger i historikken. Eks: Canvas/TP henter 
undervisningsenheter for våren 2020 og skal da hente «gammelt» navn fra 
navnehistorikk siden dette gjelder ut vår 2020. Dersom man henter for høst 2020 skal 
aktivt navn hentes siden dette ikke er innenfor perioden til navnehistorikken. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 



FS-20-004-20 (se vedlegg til saken FS-20-004-20-1) 
 
Tidsestimat: 
 

• I dag ligger det feil emnenavn i mange bilder og appliksajoner. Dette vil rydde opp i 
disse feilene og riktige data vil foreligge i FS og i tilstøtende applikasjoner. Dette er 
viktig både for saksbehandler i FS og ikke minst studentene. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Ingen 

Eventuelle vedlegg 

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

• Navnehistorikk eksempler Unit.docx 
 

 

2020-06-04 09:31:55 seanki (Sean Kjartan Iversen) - Correspondence added [ 
 
Hei, Gro 
 
Takk for henvendelsen og godt dokumentert sak. Siden saken innebærer FS-klient, ulike FS-
applikasjoner og API'er, samt at den reiser et prinsipielt og generelt spørsmål om at historikk skal 
gjelde universelt, må vi diskutere saken i seksjonen før vi kan si hvordan vi skal gå fram her. Du hører 
snart fra oss. 
 
-- 
Vennlig hilsen 
Kjartan Iversen 
 

 

2020-06-05 15:32:23 seanki (Sean Kjartan Iversen) - Comments added  
 
Vi snakket om denne på stand-up og konkluderte med at den bør til PL-gruppa. Saken kan løses på 
ulike måter. Knut foreslår en løsning som innebærer at innholdet i feltet EMNEKODE periodestyres av 
navnehistorikk (eller tids-serie for emnenavn), slik at innholdet i feltet alltid vil samsvare med 
gjeldende navn i historikken. 
 
-- 
Vennlig hilsen 
Kjartan Iversen 
 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=2015244
https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=2015244
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Eksempler Navnehistorikk 
 

Eksempel 1 – Emne samlebilde: 

 

 

Eksempel 2 – Vurderingsenhet samlebilde: 
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Eksempel 3 – Undervisningsenhet samlebilde: 

 

 

Eksempel 4 – Vurderingsprotokoll: 

 

 

Eksempel 5 – StudentWeb Aktive emner: 
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Eksempel 6 – FS Utdanningsplan 

  

 

Eksempel 7 – Studentweb Resultater: 
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RT 395607 

2020-07-06 08:54:10 mariteng@hivolda.no (Marit Engeseth) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 8439303) er levert 
Date: Mon, 6 Jul 2020 08:54:08 +0200 (CEST) 

To: fs-onske@fsat.no 
From: mariteng@hivolda.no 

 
Nettskjema Svar til «Innsending av endringsønsker» er levert 

URL: https://nettskjema.no/user/form/submission/show.html?id=8439303 [Open URL] 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

• Marit Vartdal Engeset 

Din e-post 
• mariteng@hivolda.no 

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

• arne.humberset@hivolda.no 

Dagens dato 
• 06.07.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Namn på utanlandske universitet på vitnemålnemål 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Sted samlebilde, FS670.001 

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

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

• #392408 

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

• Etter innspel/spørsmål til FS-support om opprydding i Stednamn i høve til vitnemål og 
visning av Stednamn i bildet Utvekslingsperson, er vi oppmoda om å sende inn 
ynskjet under. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Det ser ut til å vere litt ulik praksis når det gjeld namngiving av utanlandske universitet 

i FS, men som oftast ligg universiteta registrert slik i Sted samlebilde: 
 
Stednavn bokmål: namn på lokalspråket Stednavn nynorsk: tomt 
Stednavn engelsk: namn på engelsk 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=883031
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=395607&QuoteTransaction=7585514&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=395607&QuoteTransaction=7585514&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=395607&QuoteTransaction=7585514
https://nettskjema.no/user/form/submission/show.html?id=8439303
https://nettskjema.no/user/form/submission/show.html?id=8439303


FS-20-004-21 
 
Tidsestimat:  
 

 
Norskspråklege vitnemål ser ut til å hente institusjonsnamn frå Stednavn 
Bokmål/Nynorsk, og vil difor ofte vise universitetsnamnet på lokalspråket. Som 
konsekvens vil ein student som har utveksla til Stedkode 46400563 - Yamanashi 
Gakuin University få oppført universitetsnamnet på japansk («Yamanashi Gakuin 
Daigaku») på sitt norskspråklege vitnemål. Ofte er institusjonsnamn på lokalspråket 
ikkje så enkle å forstå. 

Løsningsforslag 
• Vi foreslår enten at ein på vitnemål hentar inn tekst frå Stednavn Engelsk uansett 

målform på vitnemålet, eller at ein fjernar institusjonsnamn på lokalspråket frå feltet 
Stednavn Bokmål/Nynorsk. Her kan ein evt. legge inn engelsk namn i staden. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Meir ryddig og forståeleg informasjon på studenten sitt norske vitnemålsvedlegg. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

• Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 



FS-20-004-22 
 
Tidsbruk: 1 time 
 
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. 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=398466&QuoteTransaction=7644014&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=398466&QuoteTransaction=7644014&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=398466&QuoteTransaction=7644014


FS-20-004-22 
 
Tidsbruk: 1 time 
 

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 

 



FS-20-004-23 (se vedlegg til saken FS-20-004-23-1) 
 
Tidsbruk: 3 timer 
 
RT 399063 

2020-07-22 11:27:10 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 
Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 8665045) er levert 

Date: Wed, 22 Jul 2020 11:27:09 +0200 (CEST) 
To: fs-onske@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

• 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 
• 22.07.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Samkjørt undervisning - oversikt 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• FS470.001-004 Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste, 

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

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

• - 

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

• UiO har et utall emner som i større eller mindre grad deler på undervisningen. 
Således skal antall tilgjengelige plasser på undervisningen fordeles broderlig, mellom 
to eller flere emner, dvs. samkjøring. Ett av emnene blir definert til å være et såkalt 
sjefsemne og derfra blir kapasiteten i undervisningsopptaket talt opp. Sjefsemnet blir 
satt inn i rammen samkjørt på det/de andre emnene. Et eksempel er paret BIOS5113 
og BIOS9113 2020 VÅR, der BIOS5113 er sjefsemnet, se vedlagte illustrasjon 'fs-
undakt-samkjore-opptak-master-er-sjef.PNG'. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Når det kommer til studentene, har vi behov for å holde oversikt over hvem som er på 

hvilket emne før vi lagrer data om undervisningsopptaket, slik at vi kan gjøre 
endringer i bakgrunnsdata dersom vi ser behov for det. Vi har også behov for å holde 
oversikt i etterkant og se statusen på den enkelte student og de emnene som hører 
sammen hvordan det står til med tanke på påmeldte/tilbud-/vente-/avslagsliste. 
 
I rutinen FS462.001 Undervisningsopptak får saksbehandler oversikt ved at 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1169284
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=399063&QuoteTransaction=7663473&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=399063&QuoteTransaction=7663473&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=399063&QuoteTransaction=7663473


FS-20-004-23 (se vedlegg til saken FS-20-004-23-1) 
 
Tidsbruk: 3 timer 
 

emnekoden på det samkjørte ikke-sjefsemnet listes ut ved siden av søkeren, se 
vedlagte illustrasjon 'fs-462-001-samkjort-visning.PNG'. 
 
I rapportene under FS470.001-004 Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste, derimot, 
ser vi ikke hvilke emner som har samkjørt undervisningsopptak med andre emner, 
som altså hører sammen, og da får vi ikke et helhetsoversikt over status for slike 
samkjørte emnepar eller emnetrioer. 

Løsningsforslag 
• Rapportene FS470.001-004: Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste får funksjonalitet 

slik at rapporten kan kjøres for et flere gitte emner samtidig, uten at det gjelder hele 
instituttet og at emnekoden blir påført ved siden av hver enkelt student. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Blir lettere for saksbehanlder å holde oversikt. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Ikke relevant 

Eventuelle vedlegg 

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

• fs-undakt-samkjore-opptak-master-er-sjef.PNG 
• fs-462-001-samkjort-visning.PNG 

 



FS-20-004-23-1 (Vedlegg til sak FS-20-004-23) 
 
 

 

 

 

 

 



<sideskift> 



FS-20-004-24 
 
Tidsbruk: 1 time 
 
RT 402590 

2020-08-21 14:00:05 mgrude (Michael Schøyen Grude) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

CC: "fs-core@admin.uio.no" <fs-core@admin.uio.no>, "Margrethe Wielgosz" 
<margrethe.wielgosz@admin.uio.no> 

Subject: For mange godkjente betalingssteder 
Date: Fri, 21 Aug 2020 12:00:03 +0000 

To: "fs-support@fsat.no" <fs-support@fsat.no> 
From: "Michael Schøyen Grude" <m.s.grude@admin.uio.no> 

Hei. 

I FSPROD ved UiO er det nå registrert 999 godkjente betalingssteder 
( fs.institusjon.status_godkjent_betsted = 'J'). 

Vi rydder av og til, slik at det kun er institusjonstypen 'SAMSKIPNAD' og oss selv igjen, men dette blir 
overskrevet ved import av felleskoder. 

Kan vi få satt fs.institusjon.status_godkjent_betsted = 'N' på alt bortsett fra på 
institusjonstypene 'SAMSKIPNAD' og 'UNIV' i fellestabellen?  

Alternativt: Kan importen av felleskoder la fs.institusjon.status_godkjent_betsted  være i 
fred.? 

Det blir så urimelig lange nedtrekkslister med hovedsakelig gale verdier for saksbehandlerne 
som skal registrere ekstern betaling i registerkortbildet. 

Michael Grude 

UiO:LOS/SADM/DIG 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=464702
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=402590&QuoteTransaction=7749944&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=402590&QuoteTransaction=7749944&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=402590&QuoteTransaction=7749944
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FS-20-005-3a Oversikt FS-ønskelisten september 2020 
 

 

FS Ønsker (Jira) 
Project: FS 
Fix Version: Ønsker 
Status: Open 
Sorted by: Priority descending, then Key ascending, then Issue Type descending 
1–7 of 7 as at: 03/Sep/20 9:21 AM 

Key Status Created Components Summary Σ Original 
Estimate 

P 

FS-419 

OPEN  10/Mar/16 Studieelementer FS200.011 Regenerering av infotekster
 

2 days 1 

FS-979 OPEN  14/Jul/20 Person Dersom man forsøker å endre Aktiv fra J til N på fagperson burde det 
være en kontroll på at personen ikke har en aktiv personrolle, eller 
sensoroppdrag.

 

  

FS-937 OPEN  04/Feb/20 Person Visning av eksternstudier
 

1 day 2 

FS-941 OPEN  04/Feb/20 Doktorgrad FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt
 

1 hour 2 

FS-943 OPEN  04/Feb/20 Person Bilde Kommisjon med sensor og Student samlebilde, fane Veiledn. 
Autocomplete i nedtrekksmenyer

 

1 hour 2 

FS-967 OPEN  23/Apr/20 Person Nytt bilde - Slette/stoppe egne eposter i epostkøen
 

2 hours 2 

FS-891 OPEN  22/Oct/19 Studieelementer Emne samlebilde, fanen Pensum
 

3 hours 3 

 

https://unit.atlassian.net/issues/?filter=10215
https://unit.atlassian.net/browse/FS
https://unit.atlassian.net/browse/FS-419
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Studieelementer
https://unit.atlassian.net/browse/FS-419
https://unit.atlassian.net/browse/FS-979
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Person
https://unit.atlassian.net/browse/FS-979
https://unit.atlassian.net/browse/FS-979
https://unit.atlassian.net/browse/FS-979
https://unit.atlassian.net/browse/FS-937
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Person
https://unit.atlassian.net/browse/FS-937
https://unit.atlassian.net/browse/FS-941
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Doktorgrad
https://unit.atlassian.net/browse/FS-941
https://unit.atlassian.net/browse/FS-943
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Person
https://unit.atlassian.net/browse/FS-943
https://unit.atlassian.net/browse/FS-943
https://unit.atlassian.net/browse/FS-967
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Person
https://unit.atlassian.net/browse/FS-967
https://unit.atlassian.net/browse/FS-891
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Studieelementer
https://unit.atlassian.net/browse/FS-891


<sideskift> 



FS-20-005-4 Detaljert liste over FS-ønsker september 2020 
 

PRIO 1 [FS-419] FS200.011 Regenerering av infotekster Created: 
10/Mar/16  Updated: 27/Feb/20  
Status: Open 
Project: FS 

Components: Studieelementer  
Affects versions: Ønsker  
Fix versions: Ønsker  
 
Type:  Feature Request  Priority:  Major  
Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  
Resolution:  Unresolved  Votes:  0  
Labels:  None  
Remaining 
Estimate: 

2 days  

Time Spent: Not Specified  
Original 
Estimate: 

2 days  

Environment:  NMBU 
 
Attachments:  FS-16-004-4 NMBU-forbedringer i rutine 200011.docx      
RT ticket id: 1,971,695  
RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1971695  
Sprint: Prioriterte saker 
 
 Description     
Rutinen FS200.011 må kjøres for at oppdateringer i emninfo skal bli med i XML. Denne 
rutienen har noen klare svakheter: 

 Dersom man trykker på noe annet etter at rutinen er satt i gang feiler rutinen. 
 Rutinen tar ekstremt lang tid og må ut fra våre betraktninger bruke mye ressurser i 

systemet. 
 I perioder må vi kjøre denne hver dag. 
 For å få kjørt rutinen må man ta opp en fs-instans per språk/termin for å kunne 

kjøre oppdateringene uavbrutt. 
 Med EPN er det lagt opp til mer flytende distribusjon av emneinformasjon. 

Det er flere mulige løsninger på utfordringene. Vi har følgende prioritering: 
1. Lage nattjobb som kjører rutinen for infotekster som er oppdatert siste to døgn. 
2. Forbedre rutinen slik at den kan kjøre i bakgrunnen med flere språk samtidig. 
3. Kunne kjøre hele nåværende rutine som nattjobb hver natt. 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-419
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10174%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1971695


FS-20-005-4 Detaljert liste over FS-ønsker september 2020 
 

Løsningsforslag 1 bør være overkommelig etter at infotekstene har fått loggoppføringer. 
Mens siste løsning kanskje vil være enklest men ikke ønskelig? 
 
 
 Comments     
Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]  
Møte i Planleggingsgruppen september 2016: 
Dette er tekser som kommer fra EpN. Burde være en databasejobb. 
Comment by Myriam Jensvold Massaoud (Inactive) [ 12/Mar/19 ]  
Dette er fremdeles et etterspurt ønske! 
Comment by Geir Vangen [ 08/Aug/19 ]  
WebService for å generere xml for info-tekster er utviklet, og satt i produksjon. Men den er 
enda ikke klargjort for kjøring fra FS-basen ved EpN-import. 
Comment by Aune M. Moe [ 03/Feb/20 ]  
Kjartan bør ta denne i EPN-teamet. 
Comment by Aune M. Moe [ 27/Feb/20 ]  
Kommentar fra Kjartan:  

• Når det gjelder FS-419 Open lager Mario en løsning som skal sikre at tekst fra 
EpN ikke lenger må regenereres i FS. Når dette er implementert er det usikkert om 
saken fortsatt er like aktuell. Hvis saken fortsatt skal prioriteres vil det ikke være som 
EpN-sak, da EpN-problemet skal være ivaretatt. 

 
 
  

Bildet kan ikke vises.

https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1caeaef4228c0d18a0d64f
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cace08636560d1b5bf6b1
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/browse/FS-419
https://unit.atlassian.net/browse/FS-419


FS-20-005-4 Detaljert liste over FS-ønsker september 2020 
 

[FS-979] Dersom man forsøker å endre Aktiv fra J til N på fagperson burde 
det være en kontroll på at personen ikke har en aktiv personrolle, eller 
sensoroppdrag. Created: 14/Jul/20  Updated: 14/Jul/20  

Status: Open 
Project: FS 

Components: Person  
Affects versions: Ønsker  
Fix versions: Ønsker  
 
Type:  New Feature  Priority:  Major  
Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Geir Vangen  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  
Labels:  None  
Remaining 
Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  
Original 
Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIS 
 
RT ticket id: 343,699  
RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=343699  
Sprint: 

 

 
 Description     
A. Dersom man forsøker å endre Aktiv fra J til N på fagperson i Fagperson samlebildet burde 
det være en kontroll på at personen ikke har en aktiv personrolle, eller sensoroppdrag.  
1 Sjekk PERSONROLLE om det finnes aktive roller 
2 Sjekk PERSONROLLE om det finnes aktive oppnevninger 
3 Sjekk SENSOROPPDRAG om det finnes aktive oppdrag innenfor gjeldende termin. 

B. Dersom det skjer en oppdatering av Aktiv J til N via BAS eller lignende. 
Varsel i Varselloggen om personer som har fått endring og hvile tabeller som er berørt, 
dersom det finnes forekomster som nevnt i A. 
 

 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-979
https://unit.atlassian.net/browse/FS-979
https://unit.atlassian.net/browse/FS-979
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10164%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1b48d9e3f1b90d1765d09e
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cace08636560d1b5bf6b1
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=343699


FS-20-005-4 Detaljert liste over FS-ønsker september 2020 
 

[FS-937] Visning av eksternstudier Created: 04/Feb/20  Updated: 04/Feb/20  
Status: Open 
Project: FS 

Components: Person  
Affects versions: Ønsker  
Fix versions: Ønsker  
 
Type:  Feature Request  Priority:  Minor  
Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  
Resolution:  Unresolved  Votes:  0  
Labels:  None  
Remaining 
Estimate: 

1 day  

Time Spent: Not Specified  
Original 
Estimate: 

1 day  

Environment:  UiB 
 
Attachments:  FS-19-004-34 UiB-Visning av eksternstudier.pdf     FS-19-004-34-1 

Vedlegg-Visning av eksternstudier med skjermbilder.pdf      
RT ticket id: 368,490  
RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=368490  
Sprint: 

 

 
 Description     
Noen institusjoner registrerer kvalifikasjoner på årsstudier, og når studiekonsulentene 
behandler søknader om innpassing av ekstern utdanning og importerer resultater, sier de at 
det kan være vanskelig å se hvor mange studiepoeng studenten faktisk har. Og i noen bilder 
er det faktisk ikke mulig å se hva som inngår i hva. 

F.eks. har en student tatt et årsstudium i spansk ved UiA, og det er "såvidt" synlig i "Person 
eksternstudium" at emnene ligger under kvalifikasjonen (fordi årsstudiet er merket med 
KVAL og emnene med EMNE. Men i "godkjenningssak samlebilde" og fanen for ekstern 
utdanning i utdanningsplanen, er det ikke så lett å se forskjellen på, eller sammenhengen 
mellom, en kvalifikasjon og et emne, og det kan se ut som at studenten har et årsstudium 
på 60 stp i tillegg til enkleemner på 15 stp. 

Løsningsforslag 
• - Bildet Utdanningsplan - høyre del, tabben "Ekstern utdanning" 

 Bilde Godkjenningssak, underbildet Omfang (viser også feil studiepoengsum når den 
summerer SP på kvalifikasjon + emner som inngår i kvalifikasjonen) 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-937
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10164%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=368490


FS-20-005-4 Detaljert liste over FS-ønsker september 2020 
 

 Bildet Person Eksternstudium, underbildet Resultater 
 Søknad - resultatgrunnlag 

Felles for disse bildene er at oppnådde kvalifikasjoner og emner vises helt uten innbyrdes 
struktur og ønsket er at det skal være mulig å lett se hvilke studiepoeng som inngår i hvilke 
(altså hvilke emner som inngår i hvilke kvalifikasjoner). 

I rapporten FS803.001 er det gjort noe som gjør det litt lettere å se. Emner og 
kvalifikasjoner ordnes etter institusjon og resultat-løpenummer. Emner som inngår i en 
kvalifikasjon får en kvalifikasjonens resultat-løpenummer i en parantes bak eget resultat-
løpenummer. Et slikt grep kan kanskje være en løsning i de andre bildene også, men aller 
helst burde det være en visuell forskjell på visningen også (f.eks. ved at emner rykkes inn 
under kvalifikasjonen og at kvalifikasjonene vistes i bold). 

Viser ellers til innmeldt sak inneholdende skjermdumper: 
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=347030 [Open URL] 
 

 
 
  

https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=347030
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[FS-941] FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt Created: 
04/Feb/20  Updated: 04/Feb/20  
Status: Open 
Project: FS 

Components: Doktorgrad  
Affects versions: Ønsker  
Fix versions: Ønsker  
 
Type:  Feature Request  Priority:  Minor  
Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  
Resolution:  Unresolved  Votes:  0  
Labels:  None  
Remaining 
Estimate: 

1 hour  

Time Spent: Not Specified  
Original 
Estimate: 

1 hour  

Environment:  NTNU 
 
Attachments:  FS-19-004-40 NTNU-FS990001 Kandidatrapport.pdf      
RT ticket id: 371,441  
RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=371441  
Sprint: 

 

 
 Description     
• FS990.001 viser emnets studiepoeng, men ikke reduserte studiepoeng. Det er reduserte 
SP som skal telles opp til minimum 30 SP for at opplæringsplanen kan godkjennes. Med 
dagens utgave av rapporten må man sjekke annet sted om grensen på 30 SP er reelt 
oppnådd 

Vedtak: Redusert vekttall i utdanningsplan tas med i rapporten. 
 

 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-941
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10175%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=371441
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[FS-943] Bilde Kommisjon med sensor og Student samlebilde, fane Veiledn. 
Autocomplete i nedtrekksmenyer Created: 04/Feb/20  Updated: 04/Feb/20  
Status: Open 
Project: FS 

Components: Person  
Affects versions: Ønsker  
Fix versions: Ønsker  
 
Type:  Feature Request  Priority:  Minor  
Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  
Resolution:  Unresolved  Votes:  0  
Labels:  None  
Remaining 
Estimate: 

1 hour  

Time Spent: Not Specified  
Original 
Estimate: 

1 hour  

Environment:  UiO 
 
Attachments:  FS-20-004-2 UiO-Autocomplete nedtrekksmenyer.pdf      
RT ticket id: 373,146  
RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=373146  
Sprint: 

 

 
 Description     
• Mulighet til også å begynne å skrive navnet, og så komme til et mer og mer fornuftig sted 
på en lang liste dess flere bokstaver man skriver inn. Et bilde som har en ok funksjonalitet 
som likner er Person/student: Feltene for statsborger. 

De konkrete bildene vi i første omgang savner denne autocomplete-funksjonaliteten for er 

 i vurderingsmodulen, bildet Kommisjon med sensor, underbildet der kommisjons-
medlemmene skal velges inn manuelt. Se vedlagte illustrasjon 

 i Student samlebilde, arkfanen Veiledn, feltene for Veileder intern skal velges inn 
manuelt. 

Vedtak: funksjonaliteten innføres i ovennevnte bilder. 
 

 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-943
https://unit.atlassian.net/browse/FS-943
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10164%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=373146
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[FS-967] Nytt bilde - Slette/stoppe egne eposter i epostkøen Created: 
23/Apr/20  Updated: 23/Apr/20  
Status: Open 
Project: FS 

Components: Person  
Affects versions: Ønsker  
Fix versions: Ønsker  
 
Type:  Feature Request  Priority:  Minor  
Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  
Resolution:  Unresolved  Votes:  0  
Labels:  None  
Remaining 
Estimate: 

2 hours  

Time Spent: Not Specified  
Original 
Estimate: 

2 hours  

Environment:  UiB 
 
Attachme
nts:  

FS-20-004-8 UiB-Slette eller stoppe e-poster i e-postkøen.pdf      

RT ticket 
id: 

375,586  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=375586&results=73c8dcfed5624e3
c8282b16bb39b9226  

Sprint: 
 

 
 Description     
• Saksbehandlere bruker i dag feltet for forsinkelse når de sender ut epost, men hvis de har 
sendt noe feil må de kontakte FS-gruppen og så må vi slette fra køen i tide. Sletting fra 
'Epost - kø' i systemmodulen bør fortsatt kreve FS_SYSEIER, men saksbehandlere burde 
kunne slette eposter fra køen som de selv har sendt. 

Løsningsforslag 
• Nytt bilde som viser egne eposter i mailkøen, med mulighet til å stoppe/slette dem. Bildet 
kan også vise eposter som saksbehandler selv har sendt, men som allerede har havnet i 
MAIL_ARKIV. 
 
 
 Comments     
Comment by Aune M. Moe [ 23/Apr/20 ]  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-967
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10164%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=375586&results=73c8dcfed5624e3c8282b16bb39b9226
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=375586&results=73c8dcfed5624e3c8282b16bb39b9226
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
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Møte i Planleggingsgruppen 27.3.2020: 

UiO støtter forslaget, og ønsker i tillegg at: 

• Saksbehandler kan selv korrigere feilskrevet avsender-adresse 

• Saksbehandler kan selv korrigere feilskrevet cc-adresse 

OsloMet mener at siden forhåndsvisning ikke er mulig, er det viktigst å få på plass en 
forsinkelse, slik at man kan sjekke innholdet før e-postene blir distribuert. Forsinkelsen skal 
kunne velges individuelt. I meldingsinformasjon for FS210.001 er det mulig å legge inn en 
forsinkelse for utsending av e-post/SMS på x minutter. 

Vedtak: Til ønskelisten. Primært UIB løsningen, men også ønskelig med løsningen fra UIO og 
OsloMet. 
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[FS-891] Emne samlebilde, fanen Pensum Created: 22/Oct/19  Updated: 22/Oct/19  

Status: Open 
Project: FS 

Components: Studieelementer  
Affects versions: Ønsker  
Fix versions: Ønsker  
 
Type:  Feature Request  Priority:  Low  
Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  
Resolution:  Unresolved  Votes:  0  
Labels:  None  
Remaining 
Estimate: 

3 hours  

Time Spent: Not Specified  
Original 
Estimate: 

3 hours  

Environment:  UiS 
 
Attachments:  FS-19-004-28 UiS-Infotekst i Emne samlebilde - pensumlitteratur.pdf      
RT ticket id: 362,891  
RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=362891  
Sprint: 

 

 
 Description     
Fanen Pensum i Emne samlebilde brukes trolig ikke av noen institusjoner. Kunne denne 
vært gjort om til en tabell som kunne ta imot informasjon fra Leganto og lignende systemer 
på en gode? 
 

 
 
Generated at Thu Sep 03 07:16:30 UTC 2020 by Aune M. Moe using Jira 1001.0.0-
SNAPSHOT#100144-sha1:ab49da6e0a30ee767c51f4949f2eb3f434dc8999.  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-891
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10174%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=362891
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