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Notat med orienteringssaker 
Sak 3 Orienteringssaker 
Møte i FS-planleggingsgruppe 2. og 3. desember 2020 

 
 

a.  Nytt fra Unit 
 

i. Ansettelser i Unit 
• Seksjonsleder studieadministrative tjenester: Marte Holhjem 
• Seksjonsleder opptak: Trude Skjønhaug Larsen 
• 2 prosjektledere: Maria Kumle (FS og ALP) og Knut Erik Riiber (opptak) 

 
ii. Forprosjektet for modernisering av studieadminsitrative fellestjenester 

Unit jobber nå med å forberede prosjektet og å leie inn/ansette erstattere for de 
som skal delta i prosjektet. Blant annet vil det bli ansatt 2 personer i Seksjon for 
studieadministrative tjenester. En rekke utviklerstillinger vil videre bli lyst ut før 
jul, samt en stilling som tjenestedesigner. 

 
iii. Endringer i representasjon i grupper fra USN 

Hans Jacob går snart av med pensjon. Lars Vemund Solerød er ansatt som Hans 
Jacob sin arvtaker ved USN. USN har foreslått at Lars Vemund går inn i 
Planleggingsgruppa etter Hans Jacob, og Unit støtter dette forslaget.  

 
b.  EMREX, DigiRec og EDSSI 
 

i. Emrex 
Hellas har nå fullført testfase med EMREX, og er godkjent som fullverdig 
medlem. De har nå anledning til å sette dette i produksjon og koble seg til 
nettverket. 

 
ii. DigiRec 

DigiNet er en oppfølging av DigiRec-prosjektet og handler om å starte 
digitalisering av godkjenningsprosessene i europeiske Enic-Naric-organisasjoner 
(Nokut er den norske Enic-Naric). DigiNet-prosjektet startet opp 1. november 
og har to års varighet. Unit deltar i styringsgruppen for prosjektet. 
 

iii. EDSSI-prosjektet 
Prosjektet European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI) hadde oppstart 
1. oktober. Prosjektet skal få på plass en varig infrastruktur for digitalisering av 
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studentutveksling. Prosjektet baseres på tidligere prosjekter som Erasmus Without 
Paper, European Student Card, EMREX, myAcademicId, Online Learning Agreement 
m.fl. Prosjektet skal også sette opp en support-tjeneste for disse felleskomponentene. 
Unit deltar i prosjektet hovedsakelig med vurdering av personvern og sikkerhet for 
komponentene som inngår. 
Prosjektet har to års varighet. 
 

c.  Møte med Lånekassen 5. november 
 
Det ble avholdt et dialogmøte mellom Unit og Lånekassen for 
informasjonsutveksling knyttet til Lånekassens fornyingsprosjekt. Fra Unit deltok 
Kjetil Røse Høybråten og Øystein Sørvik. 

 
d.  Folkeregisteret og semesteradresser 18. november 

 
Folkeregisteret vurderer å ta inn semesteradressene til studenter i det nye 
folkeregisteret. Unit hadde i den forbindelse spurt UiO, NTNU, HK og HVL om 
å bistå med opplysninger for å belyse kvaliteten på semesteradresser som 
registreres i FS. 
Det nye folkeregisteret er utvidet med funksjonalitet for å ta vare på midlertidig 
adresse. Her er studenter som bor hjemmefra kanskje den største gruppen. Det er 
flere grunner til at dette er innført, bl a a kommunale myndigheter har behov for 
kjennskap til hvem som bor i kommunen av sikkerhetsgrunner. 
Det ble diskutert om det er aktuelt å rapportere inn semesteradresse fra FS til 
Folkeregistereret, evt å la Folkeregisteret være primærkilde for denne 
informasjonen med tett kobling mot Studentweb for oppdatering av adressen. 
Det som skjer videre er at skattedirektoratet som forvalter Folkeregisteret sender 
en forespørsel om å få tilgang til alle semesteradresser for å vurdere kvaliteten på 
disse adressene. Dersom en går videre med saken kan det være aktuelt å 
oppdatere strukturen i FS for adresser til å følge matrikkelen. 

 
e.  Møte med Politidirektoratet og Digitaliseringsdirektoratet om politiattester  

 
Det ble avholdt et 4-timers workshop 19. november, der Kathy Haugen, Kjetil 
Høybråten og Geir Vangen deltok fra Unit.  

 
Digitaliseringsdirektoratet arrangerte møtet sammen med konsulentselskapet 
Bekk. I alt 30 deltakere fra ulike sektorer som dekker hovedbrukerne av 
politiattester, som høyere utdanning, kommuner, forsvaret, luftfart og idrett. Og 
selvfølgelig deltakere både fra Justisdepartementet, Politidirektoratet og fra 
enheten i Vardø som forvalter ordningen for politiattester. 
Dagen ble brukt til å kartlegge prosessene innenfor de ulike sektorene, diskutere 
utfordringer dagens løsninger byr på og gi forslag til nye digitale prosesser. 
 
Alt i alt en veldig bra workshop, gode innspill kom opp om hva som må gjøres 
videre. Digitaliseringsdirektoraet, Bekk og Justis arbeider videre med 
kartleggingen. 
 
I avslutningen fra politiets side ble det lagt vekt på at det er mange oppgaver som 
står i kø for digitalisering, og at midlene til dette er begrenset. Det ble nevnt at de 
skulle forsøke å få dette inn i budsjett for 2022. Vi blir holdt orientert om videre 
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prosess.  
f.  Nytt digitalt kurs fra UiA  

 
UiA har utviklet et nytt digitalt kurs om godkjenning av annen utdanning, og 
tilbyr å dele det med sektoren. 
 
Kurset er tilgjengelig på http://elearning.uia.no/fs/godkjenning/ 
 
Dersom institusjoner har noen kommentarer/tilbakemeldinger på kurset, vil UiA gjerne 
få de tilsendt. 
 
 

http://elearning.uia.no/fs/godkjenning/
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