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

Tjenesteråd for Studieadministrasjon 

 

1 
 

Referat fra møte i Tjenesteråd for studieadministrasjon 30.10.2020  
Møte 4/2020  
Dato 30.10.2020  
Tid Kl. 09:00-12:00  
Sted Videomøte  
Medlemmer   
Til stede Heidi Adolfsen (UiT, leder) Ole-Jørgen Torp (NMBU) 
 Espen Fosse (HVL) Jens Kristian Øvstebø (NSO) 
 Anne-Lise Lande (UiO) Christen Soleim (UiB) 
 Camilla S. Thorkildsen (NMH) Terje Mørland (Unit) 
 Tord Tjeldnes (UiA)   
   
Ikke til stede Hans Jacob Berntsen (USN)  
 Heidi Sund (NHH)  

Unit Marte Holhjem (seksjonsleder, 
tjenesteområdeansvarlig) 

 

 Rigmor Bjørkli (seksjonsleder)  
 Geir Vangen (fagdirektør IT-utvikling)  
 Christina Elmar Croles (referent)  
 Knut Løvold (tjenesteansvarlig)  
Andre   
Merknader Ingen merknader  

  
AGENDA 

Sak Tid Tema Saks-
type 

17/20 5 min Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt V 
18/20 1 min Godkjenning av referat  V 
19/20 15 min Presentasjon og gjennomgang av årshjul for tjenestestyring  O 
20/20 45 min Arbeidslivsportalen   

-Orientering om status og pilot  
-Forslag til prosjektforslag og strategiske veivalg  

D 

 10 min Pause  
21/20 45 min Forprosjekt studentutveksling   

-Sluttrapport og anbefalinger for veien videre 
D 

22/20 20 min Status på satsningsområdene i veikartet, samt ev. justeringer  O/D 
23/20 10 min Fastsette møtedatoer for vårens møter  V 
 15 min Eventuelt  
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Sak Tema Saks-
type 

17/20 Godkjenning av dagsorden V 
 Vedtak:  

Innkalling ble godkjent.  

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

18/20 Godkjenning av referat V 
 Vedtak: 

Referatet ble godkjent på sirkulasjon uten merknader i forkant av møtet. 

 

19/20 Presentasjon og gjennomgang av årshjul for tjenestestyring O 
 Marte Holhjem gikk gjennom foreløpig utkast til årshjul for tjenestestyring, 

se vedlegg 1. Endelig årshjul skal vedtas snart, men det antas at det ikke vil 
komme store endringer.  
 
Digitaliseringsstyret fastsetter den årlige fordelingen av 
investeringsmidlene til de ulike fagområdene. Prosjekter som det er 
ønskelig å gjennomføre med finansiering fra investeringsmidlene må 
behandles i tjenesteråd og fagutvalg før de behandles av 
Digitaliseringsstyret. 
 

 

20/20 Arbeidslivsportalen   
 

D 

 Saken ble lagt fram av Knut Løvold, senioringeniør og tjenesteansvarlig for 
Arbeidslivsportalen. 
 
Orientering om status og pilot 
Kopier inn fra første slide i presentasjonen til Knut 

• Siste nytt:  
o  19.10: Webinar med rundt 150 deltagere 
o 20.10: Første innlogging i produksjonsmiljøet av OsloMet 

• Jobber med: 
o Digital løsning for avtalehåndtering med signeringsløsning og 

arkivintegrasjon. 
o Registreringsløsning for praksissted 
o Små forbedringer og justeringer 
o Nettsider 

• Klar for pilot med OsloMet og UiS. Noen usikkerheter rundt NTNU sin 
deltagelse i pilot. Gitt at piloten går bra skal ALP rulles ut til andre 
institusjoner våren 2021 for å planlegge praksisopphold høsten 2021. 

 
Forslag til prosjektforslag og strategiske veivalg  

• Kriterier for prioritering i videreutviklingen:  
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o Vurdering av kost/nytte er gjort. Viktig å prioritere det som gir 
mest verdi for flest. 

o Funksjonalitet som dekker behovene til disiplinutdanningene. 
o Kvalitet: brukervennlighet og personvern. 
o Gjenbruk. 

• Områder:  
o Avtalehåndtering 
o Disiplinutdanninger 
o Egenevaluering: funksjonalitet for at studenten kan evaluere sin 

egen praksisperiode 
o Vurdering: vurdering underveis i praksisperioden og i etterkant 
o Bachelor- og masteroppgaver: løsning for samhandling mellom 

student og bedrift. 
 
Spørsmål og kommentarer: 
Er skikkethetsvurderinger vurdert inn som en del av vurderingsfunksjonaliteten? 
I utviklingen av ny funksjonalitet er personvern i fokus. Det er ikke jobbet spesielt 
med skikkethetsvurderinger, men med sikre og gjenbrukbare løsninger skal det 
ikke være noe i veien for at også skikkethetsvurderinger skal kunne håndteres i 
ALP. 
 
Viktig at Unit sikrer at dataene som oppstår i ALP kan flyte inn i andre systemer, 
både eksisterende og framtidige. Her er det veldig viktig med god 
integrasjonsarkitektur som sikrer åpne data.  
 
Hva går personvernsutfordringene ut på? 
I den nåværende løsningen er det ikke utfordringer med personvernet, men når 
applikasjonen får felter og funksjonalitet som lar brukere legge inn fritekst, er det 
viktig å begrense hvem som har tilgang på opplysningene.  
 
Ønske om å være tett på i planleggingen av videreutvikling, for å sikre at 
løsningene som utvikles også kan brukes på andre former for samarbeid mellom 
studiesteder og arbeidslivet, ikke bare løsninger for klassiske praksisopphold. 
Dette gjelder både med tanke på utvikling av funksjonalitet og med tanke på 
datainnhenting og modellering.  
 
Viktig å satse videre på ALP slik at det blir en portal som dekker behovene til 
samtlige institusjoner og som fungerer godt med de andre systemene i 
økosystemet.  
 
Fase 2 bør også ha som mål å dekke institusjonenes behov for samhandling med 
arbeidslivet ut over klassiske praksisopphold.  
 
Prosjektforslaget bør oppdateres slik at det bedre viser bredden i behovene 
institusjonene har for samhandling med arbeids- og næringsliv. Erstatte fokuset 
på disiplinutdanningenes behov for praksis med et bredere behov for 
samhandling med arbeids- og næringsliv og at dette gjelder for alle utdanninger, 
også profesjonsutdanningene.  
 
Konklusjon: 
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Tjenesterådet støtter at prosjektforslaget sendes videre, men at det gjøres noen 
justeringer i forslaget før det legges fram for Digitaliseringsstyret. 

21/20 Forprosjekt studentutveksling   D 
 Unit v/Christina Elmar Croles innledet saken. 

 
Det er store variasjoner mellom institusjonen i hvordan de arbeider med 
studentmobilitet, samt hvor mye ressurser som er satt av ved den enkelte 
institusjon. Ulike utvekslingsprogrammer eller utvekslingstyper har også 
varierende krav, og ulike land og partnerinstitusjoner krever forskjellige 
tilpasninger. Man kan jobbe mye for å standardisere internt i Norge, og det er 
stor vilje for å komme frem til felles måte å jobbe på, en det er begrensninger for 
hvor mye man kan gjøre da mye hviler på partnerinstitusjonen i utlandet.  
 
Det er store digitaliseringssatsinger i Erasmus+, hvor en rekke fellestjenester 
utvikles, og det satses stort på integrasjonsnettverket Erasmus Without Paper. 
Unit har vært tett på her når det kommer til hvordan integrasjonene skal fungere, 
så vi har en fordel der, men det gjenstår en del i å finne ut hvordan 
norske institusjoner skal koble seg på.  
 
Forprosjektet har identifisert to hovedmuligheter: egenutvikling eller 
anskaffelse. Arbeidsgruppen har ingen klar anbefaling for veien videre. Årsaken 
handler om usikkerhet på europeisk front og forholdet til de 
andre moderniseringstiltakene på det studieadministrative feltet. Arbeidsgruppen 
ønsker derfor en god diskusjon rundt dette i anbefalings- og beslutningsorganene 
i sektoren.  
 
Unit har selv drøftet forprosjektets funn, og anbefaler å gå videre med 
utredninger av anskaffelse av kommersielle løsninger kombinert med 
egenutvikling av nødvendige integrasjoner.  Det finnes løsninger på markedet. Vi 
tror det er fornuftig å se nærmere på løsningene for å se om de dekker behovene 
og om de sikrer en god dataflyt i økosystemet ved institusjonene.   
 
Spørsmål og kommentarer:  
Stortingsmeldingen om studentmobilitet presenteres i dag. Unit får bevilget 1 
million fra KD til det videre utredningsarbeidet. 
 
Tjenesterådets medlemmer er samstemte i at dette er et område hvor det er 
behov for digitale løft for å nå de strategiske og politiske målsettingene om økt 
mobilitet. Samtidig er det viktig å se helhetlig på det studieadministrative feltet, 
og sikre at institusjonene får gode løsninger som passer inn i den eksisterende 
systemporteføljen. Det har vært et høyt tempo i innføringen av nye systemer i 
sektoren de siste årene, og det er derfor ikke sikkert at institusjonene har 
kapasitet til å ta i bruk enda et nytt system. I stedet bør det tenkes helhetlig og se 
på om det er mulig å innføre komponenter til eller utvide eksisterende systemer, 
og se dette i sammenheng med BOTT-SA sitt anskaffelsesprosjekt for sak- og 
arkivsystem.  
 
Det er enighet om at null-alternativet ikke er et alternativ. Det er behov for 
fleksible systemer, hvor institusjonene kan velge hvilke moduler de skal ta i bruk.  
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For den kommende programperioden i Erasmus+ (2021-2027) vil det bli gradvis 
obligatorisk å bruke EWP-standard for å overføre data om studenter mellom 
institusjoner, og det er forventet at institusjonene har en plan for implementering 
som er knyttet til det følgende milepæler:  

• 2021-utlysning: Online Learning Agreement benyttes for alle 
læringsavtaler 

• 2022-utlysning: Online Inter-Institutional Agreement benyttes for alle 
utvekslingsavtaler 

• Innen 2023: Nominasjoner og resultater utveksles via EWP 
 
Konklusjon: 
Unit sin vurdering støttes, og tjenesterådet anbefaler å gå videre i en konseptfase 
for å utrede satsingen videre i tråd med Unit sin vurdering. Satsingen må 
prioriteres opp mot de andre initiativene i veikartet, som gjøres i neste sak.   
 

22/20 Status på satsningsområdene i veikartet, samt ev. justeringer O/D 
 Status:  

• Masteropptak: styringsgruppen hadde sitt første møte denne uken. Målet 
er å lage et styringsdokument i løpet av året. Målet for prosjektet er å 
komme fram til en felles opptaksmodell med mest mulig felles regelverk. 
Unit har fått styrket grunnbevilgningen sin, som gjør det mulig for oss å 
jobbe videre med en felles teknisk løsning for alle samordnede opptak.  

• Dette er i gang på FS: 
o løft for universell utforming,  
o sette ned arbeidsgruppen for forprosjektet for modernisering av 

FS,  
o ansette flere utviklere for å øke utviklingskapasiteten, 
o første steg for digitalisering av vitnemål implementeres i FS i 

disse dager.  
• En rekke lovpålagte oppgaver som må gjennomføres for FS og RUST. 

Disse er markert i veikartet med en asterisk.  
• Per nå er det for mange initiativer i veikartet sett i forhold til ressursene 

Unit har. Dette gjelder særlig for de satsingsområdene som krever 
integrasjonsekspertise.  

 
Prioritering: 

• Tjenesterådet har tidligere satt følgende prioriteringsrekkefølge for de tre 
store satsingene i veikartet som er brukerfinansiert: 1. modernisering av 
FS, 2. Arbeidslivsportalen, 3. digitalisering av studentmobilitet. Denne 
prioriteringen står seg.  

• Viktig å ha en løpende dialog om prioriteringer i tjenesterådet 
• Unit bør se på om utredningskapasiteten sektorinitiativer har behov for 

kan styrkes ved å benytte ressurser på institusjonene. 
• Viktig å ha fokus på kostnadskontroll og ha i mente i hvilken grad 

prioriteringene vil kunne øke de totale kostnadene for systemforvaltning. 
• Tjenesterådet trenger mer informasjon om etterspørsel, kostnader 

(utvikling og forvaltning) og kapasitetsbehov de ulike satsingene i 
veikartet krever for å kunne ta stilling til prioriteringen. Det er ønskelig å 
komme fram til noen prinsipper for prioriteringen, slik at Unit kan komme 
med en anbefaling til hva som bør prioriteres opp og ned.  
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Unit tar med seg innspillene og vurderer om det er behov for å gjøre endringer i 
veikartet. Eventuelle endringer blir drøftet i tjenesterådets neste møte. 
 

23/20 Fastsette møtedatoer for vårens møter V 
 Det foreslås at møtene gjennomføres på onsdager kl. 09.00-12.00.  

 
Forslag til datoer: 

• 13. januar: passer ikke, ny dato foreslås på Doodle. 
• 17. mars: vedtatt. 
• 5. mai: vedtatt. 

 

 

 Eventuelt  
 Ingen saker.  

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 - Årshjul for tjenestestyring  
Vedlegg 2 - Saksnotat ALP  
Vedlegg 3 - Kort orientering om status og pilotering ALP  
Vedlegg 7 - Sluttrapport fra ALP utviklingsfase 1 
Vedlegg 4 - Forslag til prosjektforslag ALP  
Vedlegg 5 - Saksnotat studentutveksling  
Vedlegg 6 - Sluttrapport fra forprosjektet  
 

 

 


