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Referat fra møte i Tjenesteråd for studieadministrasjon 28.09.2020  
Møte 3/2020  

Dato 28.09.2020  

Tid Kl. 12:00-15:00  

Sted Videomøte  

Medlemmer   

Til stede Heidi Adolfsen (UiT) Ole-Jørgen Torp (NMBU) 

 Espen Fosse (HVL) Jens Kristian Øvstebø (NSO) 

 Anne-Lise Lande (UiO) Christen Soleim (UiB) 

 Heidi Sund (NHH) Terje Mørland (Unit) 

   

Ikke til stede Hans Jacob Berntsen (USN)  
 Camilla S. Thorkildsen (NMH  

Unit Marte Holhjem (seksjonsleder, 
tjenesteområdeansvarlig) 

 

 Natasha Harkness (seksjonsleder)  

 Rigmor Bjørkli (seksjonsleder)  

 Geir Vangen (fagdirektør IT-utvikling)  
 Christina Elmar Croles (referent)  

Andre   

Merknader Ingen merknader  

  
AGENDA 

Målet med møtet: fastsette foreløpig veikart 2021-2023  

Sak Tid Tema Saks-
type 

12/20 5 min Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt V 

13/20 5 min Godkjenning av referat  V 

14/20 45 min Kort orientering om saker som ble sendt videre fra TR i forrige møte  O 

15/20 30 min Foreløpig veikart for studieadministrasjon V 

 10 min Pause  

16/20 15 min Forslag til agenda for de kommende møtene D 

 15 min Eventuelt  
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Sak Tema Saks-
type 

12/20 Godkjenning av dagsorden V 

 Vedtak:  

Innkalling ble godkjent.  

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

13/20 Godkjenning av referat V 

 Vedtak: 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

14/20 Kort orientering om saker som ble sendt videre fra TR i forrige møte  O 

 Unit v/Marte Holhjem gikk kort igjennom status på de ulike sakene.  
 
1. Modernisering av studieadministrative fellessystemer:  
Prosjektforslag utarbeidet av Unit ble sendt til Fagutvalg for utdanning (FU) sitt 
møte 26. aug. FU støttet forslaget og det ble sendt til DS hvor det fikk stor støtte. 
Forprosjekt vil derfor bli gjennomført våren 2021. Unit jobber nå for å gjøre klart 
til forprosjektet, bl.a. ved å ansette en prosjektleder som skal jobbe 50 % med 
ledelse av dette.  
 
2. Relevant arbeidspraksis/Arbeidslivsportalen:  
I forrige møte konkluderte TR med at søknad skal sendes DS. I etterkant av møtet 
erfarte Unit at det var ulike oppfatninger, både i sektoren og hos næringslivet, på 
hva som bør utvikles i neste omgang. Unit besluttet derfor å vente med å sende 
en sak til DS, til nye vurderinger av hva som bør gjøres i neste utviklingsløp er 
gjort. Unit planlegger å utarbeide et prosjektforslag nå i oktober som vil bli 
behandlet i TR neste møte, med mål om å sende prosjektforslaget til DS 2. nov for 
å søke om midler til en ny utviklingsfase.  
 
Spørsmål/innspill:  
Hva er årsaken til at søknaden ikke gikk videre til DS med det samme?  
Svar fra Unit: De ulike signalene Unit har fått går på spørsmål rundt prioriterte 
utviklingsområder, politiske føringer og kostnader. Unit vurderte det derfor slik at 
det ikke vil forsinke videreutviklingen veldig å ta en bedre forankringsrunde før 
søknaden sendes til DS. ALP versjon 1 rulles fortsatt ut til institusjonene høsten 
2020 og våren 2021.  
 
Institusjonene trenger rask og tydelig beskjed om hvilken funksjonalitet ALP vil ha 
i de ulike versjonene, slik at de kan vurdere og planlegge hvilke behov de får 
dekket i de ulike versjonene, og hvilke behov institusjonene selv må midlertidig 
dekke lokalt.   
Svar fra Unit: Dette vil komme i prosjektforslaget som skal behandles på neste 
møte i TR. 
 
DS trenger å få forelagt gode kostnadsberegninger for videreutviklingen, slik at de 
kan ta informerte beslutninger om veien videre for tjenesten. 
Svar fra Unit: Dette vil komme i prosjektforslaget som skal behandles på neste 
møte i TR. 
 
 

 



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

Tjenesteråd for Studieadministrasjon 

 

3 
 

Det er ønskelig at institusjonene tas med i planleggingen av videreutviklingen av 
ALP, også de institusjonene som ikke enda får tjenesten i produksjon.  
Svar fra Unit: Unit planlegger å etablere et nasjonalt nettverk av 
prosjektledere/implementører av ALP ved institusjonene. 
 
Hva slags informasjon/anbefaling har gått ut når det gjelder å ha en egen lokal 
implementeringsansvarlig for ALP ved institusjonene?  
Svar fra Unit: Vi skal undersøke og komme med en anbefaling. 
 
3. Studentmobilitet:  
Rapporten skal være klar til 1. okt. Vil være egen sak på TR møte i oktober. 
 
Spørsmål/innspill: 
En ordentlig kartlegging av tjenestereisen for studenten som skal på utveksling 
burde gjennomføres, og at det er dette som danner grunnlaget for beslutning om 
hvilke tjenester som bør utvikles.  
 

15/20 Foreløpig veikart for studieadministrasjon V 
 Se vedlagt forslag til foreløpig veikart. 

 
Unit v/Marte Holhjem innledet kort om malverket og prinsippene for malverket. 
Disse vil bli kapittel 3.1 i rammeverksdokumentet:  
 

«Alle tjenesteområdene skal ha et veikart. Veikart er det treårige 
styringsdokumentet for tjenesterådet. Veikartene skal bidra til:   

• Å oppfylle målene i handlingsplanen – tydeliggjøre hvilke mål som støttes 
av hvilke tiltak og tjenester   

• Kostnadsstyring og forutsigbarhet for virksomhetene i sektoren gjennom 
treårig budsjett for drift, forvaltning og utviklingsarbeid   

• Forventingsstyring for tjenesteleveranser: Sikre forsvarlig andel 
vedlikehold og drift   

• Forventingsstyring knyttet til utvikling: Åpen utviklingsplan med oversikt 
over hva som kommer når   

• Synliggjøring av handlingsrom og avhengigheter: Mulighet for styring og 
planlegging på tvers av områder og på tvers av tjenester, plattformer og 
infrastruktur   

Tjenesterådenes sekretariat utarbeider veikartene basert på 
grunnlag fra tjenesteområdeansvarlig og tjenesterådenes anbefalinger og 
prioriteringer. Veikartene oppdateres årlig.»    
 
Spørsmål/innspill: 
Samordna opptak: 
Hvorfor står ikke masteropptak i veikartet? 
Svar fra Unit: vi venter på avklaring rundt finansiering fra KD. Det er ønskelig å se 
alle opptak i en sammenheng, både med tanke på regelverk og tekniske løsninger.   
Veikartet oppdateres til neste møte. 
 
Dersom masteropptaksprosjektet, som ledes av BOTT, blir forsinket av dette bør 
Unit vurdere å orientere DS.  
 
FS: 
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Videre utvidelser av FS-APIet bør prioriteres høyt, og det er bekymringsfullt at det 
står uten finansiering. Hvordan Unit skal arbeide videre med integrasjoner vil 
være svært viktig å avklare i forprosjektet for modernisering av 
studieadministrative systemer. FS-APIet bør absolutt ikke nedprioriteres, da dette 
får store konsekvenser for digitaliseringsarbeidet på institusjonene.  
 
Viktig å ha tjenestefokus i videreutviklingen: sette brukernes behov i fokus, og at 
systemene må tilpasses disse.  
 
Studentweb: Her har institusjonene en rekke behov, er dette tenkt å ses på som 
en del i forprosjektet for modernisering av studieadministrative systemer?  
Svar fra Unit: ja, studentbehovene og Studentweb sin arkitektur vil inngå som en 
vurdering i forprosjektet.  
 
Digitalisere vitnemål: viktig å sluttføre det arbeidet som skal starte opp i 
2020/2021, så dette punktet bør følges opp videre i veikartet.  
 
Nomination og Søknadsweb: Hvor inngår bruken av disse tjenestene? Blir de tatt 
med i vurderingen på studentmobilitet? 
Svar fra Unit: Dette er områder som blir berørt av studentmobilitetsprosjektet. 
 
Vitnemålsportalen: 
Ønske fra NSO om at studenter kan bestille karakterutskrift/vitnemål med 
stempel og signatur fra Vitnemålsportalen (som kreves fra enkelte land som ikke 
godtar digitale vitnemål). 
Svar fra Unit: Dette har ikke vært vurdert å tilby en slik tjeneste fra Unit, så dette 
må institusjonene fortsette å forvalte.  
 
Time/rom: 
Unit bør ha en tett dialog med BOTT-institusjonene om TP når dagens 
rammeavtale om TimeEdit går ut. Unit bør se om TP kan bli en fellestjeneste som 
kan dekke alle institusjonenes behov.  
 
Finansiering/prioritering:  
Mange felter er markert med at de mangler finansiering. Dette er 
bekymringsfullt. Det vil være veldig viktig å gjøre prioritering mellom satsningene, 
og forankring for prioriteringene i TR vil være viktig.  
 
Viktig at TR får forelagt saker som de er i stand til å ta stilling til og prioritere 
mellom. Dette er viktig for å sikre transparens og tillit til prioriteringer og 
omprioriteringer. Det bør også synliggjøres hva som ikke er prioritert (hva som er 
i en frys-periode hvor det ikke skjer videreutvikling).  
 
Noe som mangler i veikartet: 

• Samordnet masteropptak 
• Integrasjoner, eks. integrasjon mellom FS til nytt CIM 
• Legge inn en rad for når veikartet sist ble endret i dokumentet 

 

16/20 Forslag til agenda for de kommende møtene D 
 30.10 (2-3 timer digitalt)  

• O-sak om de nasjonale opptakssystemene  
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• Arbeidslivsportalen (Unit legger frem sitt forslag til strategiske veivalg)  

• Studentutveksling (Unit legger frem funn fra forprosjektet og sin 
anbefaling for veien videre).  

 
18.11 (2-3t digitalt)  

• Orientering fra møte i fagutvalg for utdanning  

• Underliggende arbeidsgrupper (Unit legger frem et forslag til prinsipper 
for når det skal dannes arbeidsgrupper og hvilke av dagens grupper som 
bør bestå/legges ned/revideres)  

• O-sak fra BOTT-SA-prosjektet  
 
Marte Holhjem presenterte kort den foreslåtte agendaen. 
 
TR støtter forslagene til agenda.  
 
Unit foreslår å presentere årshjul for tjenestestyring og budsjett på møtet 30.10. 
 
I tillegg er det ønskelig med en fast orienteringssak om veikartet og status på 
arbeidet med satsingsområdene fra veikartet. Her er det også ønskelig med en 
oppdatering på finansieringssituasjonen til de ulike satsingsområdene i veikartet. 
 

 Eventuelt  

 Ingen saker.  

 

 

Vedlegg 

Forslag til foreløpig veikart for studieadministrasjon 

 

 

https://www.unit.no/media/1947/download

