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 Dagsorden  
 

1. Referat fra møte i  Planleggingsgruppen 14. september 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) Møter i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 28. september, 30. oktober og 

18. november  
b) Møte i Fagutvalg for utdanning 2. november 
c) Møte i STAR-gruppen 11. november 
d) Møte i Digitaliseringsstyret 19. november 

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, DigiRec og EDSSI  
c) Møte med Lånekassen 5. november  
d) Folkeregisteret og semesteradresser, møte 18. november  
e) Møte med Politidirektoratet og Digitaliseringsdirektoratet om politiattester 19. 

november  
f) Nytt digitalt kurs fra UiA 

 
Muntlig orientering: 
g) Møte med Boligprodusentenes forening 25. november  

4. Diskusjonssak/orienteringssak: Nytt IAM, felles prosedyrer  
Orientering: UiB v/Elisabeth Sellevoll Løkkebø gir status for innføring av IAM 
ved UiB.  
Diskusjon: Det har med jevne mellomrom kommet inn ønsker om å kunne 
registrere flere brukernavn/e-postadresser pr person i FS, og disse har alltid vært 
avvist av Unit og Planleggingsgruppen. Vedlagt et eksempel på et slikt ønske, 
innsendt av HINN. 
Unit ønsker å ta opp saken igjen og diskutere felles prosedyrer i lys av det arbeidet 
som gjøres i forbindelse med innføring av IAM. 

5. Brukerinvolvering i utvikling og forvaltning av studieadministrative 
fellestjenester 
Starte en diskusjon om fremtidig brukerinvolvering. Saken ble diskutert i tjenesterådet 
18. november. Unit innleder med å oppdatere fra diskusjonen fra møtet. 

6. Diskusjonssak: Bruk/visning av e-postadresse, tlf.nr og mobilnr  
Saken ble tatt opp første gang på møte i Planleggingsgruppen i juni 2019 under sak 
6d, der UiO ønsket å få fjernet ansattes private mobilnr fra rapporten FS754.001 
Gjennomføringsfakta – emne.  
Det ble da konkludert med at Planleggingsgruppen bør på et senere tidspunkt ta en 
diskusjon rundt bruk/visning av e-postadresse, tlf.nr og mobilnr på generell basis.  

7. FS-Kontaktforum 21.-22. oktober 2020  
Tilbakemeldinger vedrørende årets digitale utgave av Kontaktforumet. 
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8. FS-Brukerforum 23.-24. mars 2021 
To halve dager. Hvilke tema skal vi ha?  
Nytt fra FS avholdes i forkant som et webinar. 

9. Innkomne ønsker  
a) USN – Fagpersonweb: knapp for godkjenning av obligatoriske aktiviteter 
b) OsloMet – Etterutdanning: felt for J/N i tabellen KURSSPORSMAL 

 
10. Diskusjonssak: Koding av språk basert på ISO-639-1 

E-poster og SMSer som sendes fra FS må språkkodes, slik at visningen blir riktig etter 
UU-reglene (universell utforming) i de webapplikasjonene som viser de frem.  
Språkkodene må legges inn basert på ISO-639-1. Denne kodingen følger ikke vi i FS 
for språk, men dette er noe det burde ryddes opp i. 
Dersom det skal ryddes opp må vi få avklart om vi skal følge ISO-639-1 
(2-bokstavskode) eller ISO-639-2 (3-bokstavskode).   
 
Har Planleggingsgruppen innspill til saken? 

11. Møteplan våren 2021 
• Januar: 2 halve dager i uke 3 eller 4. Program for Brukerforum må spikres. 
• Mars/april: 25. mars (dagen etter Brukerforum, 2 timer før lunsj, 2 timer etter 

lunsj) 
Alternativt: etter påske (uke 14 eller 15) 

• Juni: Fysisk møte hvis mulig, lunjs-til lunsj? Uke 24 eller 25.  
Alternativt: nettmøte 2 dager a 3 timer. 

12. Forslag til webinarer våren 2021 
Notat med forslag, basert på ønsker fra institusjonene 

13. Eventuelt 
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 Dagsorden 
 

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

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

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

5. Innkomne ønsker 

6. Ønskelisten 

7. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling. 
Følgende saker ble satt opp under Eventuelt: 
 
- UiB: Tofaktor-autentisering for FS-klienten 
- UiO: Datauttrekk til spørreundersøkelser 
- OsloMet: Testing, minihøringer m.m. 
- UiT: Arbeidslivsportalen, status og innføring av tjenesten 
- HK: Informasjon om forestående fusjon 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 10.-11. juni og oppfølgingssaker 
 
Merknadsfristen var satt til 3. juli og referatet er oppdatert. 
 
På møtet ble følgende punkter kommentert: 
- Sak 3iii Orienteringssaker, Undervisningsmodulen: Det ble ikke sendt ut e-post til 

institusjonene. Referatet fra juni-møtet korrigeres. 
- Sak 13b Utestengte studenter: Når en student er utestengt, vil vedkommende få 

tilbake studieretten etter at utestengingsperioden er over. Under 
utestengingsperioden vil utdanningsplanen være tilgjengelig for vedkommende. 
Ved bruk av INNDRATT vil ikke studieretten gjenopprettes og utdanningsplanen 
vil være utilgjengelig for studenten. 
Koden UTESTENGT lar saksbehandlere søke opp sanksjonerte studenter, og 
denne muligheten er problematisk. Det bør derfor diskuteres hvordan man ivaretar 
personvern dersom denne koden skal beholdes. 
Konklusjon: Få en oversikt over bruken av koden UTESTENGT før det 
eventuelt gjøres noen endringer i Studentstatus.  

 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

2.  Referatsaker 
  

a. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 22. juni 
Skriftlig referat var lagt ut. 
Sak 11/20: Høstens møter i tjenesterådet avholdes 
- 28. september 
- 30. oktober 
- 18. november (tentativt) 
 
Unit legger ut en nyhetssak på FS sine nettsider i etterkant av møtene med henvisning 
til referat. 
 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i Fagutvalg for utdanning 26. august 
Skriftlig referat var lagt ut. 
 
Tatt til orientering. 
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3.  Orienteringssaker 
 
a. Nytt fra Unit 

 
i. Barratt Due musikkinstitutt tar i bruk FS 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. 

 
ii. Møte med Riksrevisjonen om UBW (DFØs økonomisystem) 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. 

 
iii. Risikovurdering av tjenester fra EUF (European University Foundation) 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut.  
 
b. EMREX, Erasmus Without Paper, DigiRec og EDSSI 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut.  
 
c. Løsning for politiattester 
Orientering ble gitt i form av referat som var lagt ut.  
 
Notatet ble tatt til orientering. 
 
 

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

Program FS-Kontaktforum oktober 2020: 
Forslag til program ble godkjent og Unit jobber videre med detaljer. 
Det skal oppnevnes 2 gruppeledere til hver av sesjonene med erfaringsutveksling, 
fortrinnsvis fra institusjoner som ikke er representert i Planleggingsgruppen. Unit 
sender ut forespørsel til kontaktpersoner angående gruppeledere og vil samtidig foreslå 
at disse møtes i forkant for å forberede seg til sesjonene.  
Det bør lages konkrete eksempler til diskusjonspunkter til disse sesjonene. 
Planleggingsgruppen bes sende inn eksempler som kan benyttes. 
 
Unit ønsker at Kontaktforumet er eksklusivt for FS-kontakter, mens Brukerforumet er 
åpent for alle ansatte ved institusjonene.  
 
FS-arrangementer i 2021: 
- Brukerforum våren 2021 avvikles digitalt over 2 halve dager. Dato: 23.-24. mars 

kl 12.-15 begge dager. 
- Kontaktforum høsten 2021 avvikles fysisk dersom det er mulig. Dato: 26.-27. 

oktober. Saken tas opp igjen tidlig i 2021. 
 

 
5.  Gjennomgang av innkomne ønsker 

 
a. OsloMet – Emnenavn - navnehistorikk  
Når navn på et emne endres i EpN og tilbakeføres til FS, overskrives nåværende 
emnenavn umiddelbart og navnehistorikk opprettes i FS. 
Det er ønskelig at overføring av emnenavn fra Emne samlebilde til andre FS-bilder og 
tilstøtende applikasjoner tar utgangspunkt i navnehistorikk for inneværende termin om 
dette finnes, slik at emnenavn blir riktig i FS og tilstøtende applikasjoner. 
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Løsningsforslag: Ved visning av emnenavn i ulike FS-bilder og rapporter og andre 
applikasjoner må det tas en sjekk om det finnes en rad i fanen navnehistorikk, som er 
gjeldende for inneværende semester. 
For overføring av data fra FS til tilstøtende applikasjoner ønskes det en endring i 
API’ene, slik at det kjører en sjekk mot navnehistorikken og bruker denne dersom den 
er innenfor perioden for navnet som ligger i historikken. 
 
Konklusjon: Foreløpig løsning vil være at ved visning av emnenavn tas det hensyn til 
historikk i de tilfeller der visning kan nyttes til tid. 
 
Vedtak: Det bør jobbes videre med saken, og institusjonene må sende inn oversikt 
over områder hvor det er behov for endringer. Det må ses på konsekvensene og 
avhengigheter for å finne en løsning. Denne saken tas utenom ønskelisten. 
 
b. HVO – Utenlandske institusjonsnavn på vitnemål 
Norskspråklige vitnemål ser ut til å hente institusjonsnavn fra Stednavn 
Bokmål/Nynorsk, og vil derfor ofte vise universitetsnavnet på lokalspråket. Ofte er 
institusjonsnavn på lokalspråket ikke så enkle å forstå. 
 
Løsningsforslag: HVO foreslår enten at en på vitnemål henter inn tekst fra Stednavn 
Engelsk uansett målform på vitnemålet, eller at en fjerner institusjonsnavn på 
lokalspråket fra feltet Stednavn Bokmål/Nynorsk. Her kan en evt. legge inn engelsk 
navn i staden. 
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ønsker å beholde feltet til å ha navn på landets 
språk. Institusjonsnavnet skal som hovedregel registreres på originalspråket, eventuelt 
engelsk dersom lærestedet ikke bruker ordinære latinske bokstaver. Unit bør i tillegg ta 
en opprydding i navnefeltet slik at eventuelle oversettelser til norsk av utenlandske navn 
med latinske bokstaver ikke forekommer. 
 
Vedtak: Ønsket avvises. 
 
c. UiS – FS359.001 Generering av registerkort 
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», ønskes det at betalingsform OPPDRAG skal settes inn istedenfor FRITATT. 
 
Vedtak: Til ønskelisten 
 
d. UiO – FS470.001 Tilbud/venteliste/avslagsliste/oppmøteliste 
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. 
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I rutinen FS462.001 Undervisningsopptak får saksbehandler oversikt ved at 
emnekoden på det samkjørte ikke-sjefsemnet listes ut ved siden av søkeren 
 
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 en 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. 
 
Konklusjon: Få opp et valg for å få med studenter fra andre emner som har felles 
undervisning med emnet rapporten kjøres for. Det kan være aktuelt med tilsvarende 
funksjonalitet i Fagpersonweb - må vurderes av PO for Fagpersonweb. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
e. UiO – Status godkjent betalingssted i tabellen Institusjon 
I FSPROD ved UiO er det nå registrert 999 godkjente betalingssteder 
(fs.institusjon.status_godkjent_betsted = 'J'). 
UiO foretar av og til opprydding slik at det kun er institusjonstypen 'SAMSKIPNAD' 
og institusjonen selv igjen, men dette blir overskrevet ved import av felleskoder. 
 
Løsningsforslag: Sette 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.? 
 
Konklusjon: Unit setter status=N på alle institusjoner i kodebasen, bortsett fra på 
UNIV, SAMSKIPNAD, PHSKOLE, SHSKOLE, VHSKOLE. Ved overføring av 
informasjon om betalt semesteravgift, bør det sendes med informasjon om samskipnad 
istedenfor institusjon. 
 
Vedtak: Unit rydder i kodebasen slik at status bet.sted = N for alle unntatt de 5 
kategoriene institusjoner. 
 
(I etterkant av møtet kom det et ønske om at også folkeuniversiteter får status=J.) 
 
 

6.  Ønskelisten 
a. Gjennomgang av saker  
Listen med saker var sendt ut, men det ble ikke tid til å gjennomgå den.  
 
b. Prioritering av saker 
Prioritering ble gjort via Forms i etterkant av møtet.  
Følgende saker fikk prioritet 1: 

• Jira FS-967: Nytt bilde: slette/stoppe egne e-poster i e-postkøen 
• NY: FS359.001 Generering av registerkort 

 
Resten av sakene fikk prioritet 2: 
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• FS-937: Visning av eksternstudier 
• FS-943: Autocomplete nedtrekksmenyer 
• FS-891: Infotekster i Emne samlebilde: pensumlitteratur 
• FS-941: FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt 
• NY: FS470.001-004 Tilbud/venteliste/avslagsliste/oppmøteliste 

 
 

7.  Eventuelt 
 
a. UiB – Tofaktor-autentisering for FS-klienten 
I forbindelse med arbeidet med innføring av tofaktor-autentisering, stilte UiB spørsmål 
om det skal innføres til innlogging mot FS. 
Dette skal ikke være nødvendig da programkiosken har separat Feide-innlogging, som 
gir mulighet for tofaktor-autentisering. Dette er imidlertid noe som må aktiveres. 
 
b. UiO – Datauttrekk til spørreundersøkelser 
Unit leverer ut data til spørreundersøkelser på vegne av institusjoner som har gitt 
samtykke til dette. 
UiO ønsker at institusjonene skal kunne gjennomgå utplukket før Unit leverer det ut. 
Et konkret eksempel er uttrekk til undersøkelsen i regi av 
Folkehelseinstituttet/OsloMet om undervisning på campus og smitterisiko.  
Utplukket tok med alle som har semesterregistrert seg eller har betalt semesteravgift. 
 
Unit informerte om at det vil komme en ny runde om samme sak, der utplukket vil 
være kun de som har gjennomført semesterregistrering og har betalt semesteravgift. 
 
Det ble ellers ikke konkludert om rutiner rundt fremtidige spørreundersøkelser. 
 
c. OsloMet – Testplaner, minihøringer m.m. 
Det har den siste tiden blitt sendt ut flere saker om testing av ny funksjonalitet samt 
minihøringer, med til dels svært korte frister. Det ble stilt spørsmål til om det er mulig å 
samordne testingen bedre slik at ikke alt kommer ut på en gang. 
 
Unit er i gang med å samkjøre slike bestillinger for å unngå at større bestillinger sendes 
ut samtidig. I tillegg vil det heretter legges ut informasjon på nettsidene med oversikt 
over minihøringer, inklusive svarfrist. 
 
d. UiT – Arbeidslivsportalen (ALP) 
I forbindelse med innføring av Arbeidslivsportalen, har UiT ansatt en prosjektleder. 
Ved UiT vil planlegging av høsten 2021 praksisutdanningen starte i mars/april. UiT 
fremmet forslag til opprettelse av en prosjektgruppe som et forum for prosjektlederne 
fra institusjonene.  
 
Knut Løvold orienterte kort om fremdriftsplaner fra Units side.  
Unit jobber med å få på plass en nettside for prosjektet. Nettsiden skal være en kanal 
for all informasjon.  
Etter pilotperioden, der 3 institusjoner deltar, vil det opprettes en prosjektgruppe med 
deltakere fra øvrige institusjoner. 
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Når institusjonene skal ta i bruk ALP, kreves det at praksissteder er på plass. Det jobbes 
for å kunne registrere praksisstedene i ALP. Her er det viktig å kvalitetssikre 
registreringen for å unngå dobbeltregistrering av steder. 
 
Mal for avtaleverk må inngå i databehandleravtalen. Denne er ikke på plass pr. i dag. 
Unit sender ut informasjon til institusjonene om status for ALP.  
 
e. HK – Informasjon om forestående fusjon 
Henrik Røneid informerte om at Høyskolen Kristiania har kjøpt moteskolen ESMOD 
Oslo. Arbeidet med fusjon (konvertering av data m.m.) er i startgropen. Unit bistår 
Høyskolen Kristiania. 
 
Neste møte:  02.-03.12.2020 kl 12:00 – 15:00 begge dager.  

  
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 14.09.2020) 
 

 
 

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 2020: 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 14.09.2020: Ikke 
mottatt svar fra 
DBH 
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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 23.09: Hans 
Jabob purrer 
internt ved 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 Internt møte i 
løpet av 
november. 

40/20 Sak 9 Rapporter i Tableau og FS: 
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). 
 
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 

14.09.2020: Ikke 
gjort. UiO 
kontakter UiT og 
USN 
 
23.09: Hans 
Jacob har 
informert Karen 
S. om at han 
ikke kan delta 
 
11.11.: Sendt spm 
til UiO og UiT 
om status. 

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 

14.09.2020: Få 
en oversikt over 
antall studenter 
med 
INNDRAT/ 
UTESTENGT 
før det 
eventuelt gjøres 
noen endringer 
i Studentstatus.  
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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. 
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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


<sideskift> 
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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  
 

 

 



 
 

Referat 
 

 Møte i STAR-Ekspertgruppe  

 

Tilstede: 
 
Karen Skadsheim Sikkeland, UiO (til sak 9) 
Gaute Svendsen, UiB 

Marit Vartdal Engeseth, HVO  
Gro Christensen, Oslo Met 
Øyvind Hjuring Mikalsen, UiT 
Ingrid Susanne Andersen, UiA  

Ivar Pettersen, NTNU 
Yngve Bersvendsen, NSD 
Martin Sagen, Unit  

Ole Martin Nodenes, Unit 
Ragnar E. Pettersen, Unit 

Forfall: 

 
 
 
 
 

  

 

Tid:                 Onsdag 11. November, klokken 10-14 
 
 

 
Møtested:      Zoom  

 

Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning 
og forskning 
E-mail: postmottak@unit.no 
URL: http://www.unit.no/ 
 

STAR 20-006 
REP 



 

Referat 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
Det var ingen kommentarer knyttet til referatet fra 26 mai 2020. 

 
2. Status Tableau 

 
- To medlemmer fra institusjonene har gått ut av gruppen som følge av endret jobb 

situasjon. En fra Unit har blitt pensjonist. 
- Tableau server er oppgradert til versjon 2020.3.0 
- Det er et problem på UH programkiosk knyttet til Desktop versjon 2020.3.0. Den 

klapper sammen etter et par sekunder hvis en åpner en Tableau datakilde. 
Workaround så lang er å åpne i versjon 2020.2 eller starte med en rapport.   

- Tableau vil ikke oppfriske et ekstrakt på server hvis det finnens dato felt med år 

lavere en 400. Kilden som påvirkes er VKK. Unit oppdaterer så langt denne kilden 
manuelt. Unit vil sende ut liste med oversikt over dårlig data til institusjonene.  

- I den en kobler seg til Oracle databaser via Tableau desktop er det varierende om 
en bruker må bruke langlenke eller kortlenke for oppkobling. Vi vil konsekvent gå 
over til langlenke slik at dette er ryddig og klart for alle.   

- Det var vedlikehold av infrastruktur hos driftsleverandører kvelden 11. November.  
- SOA kilden, vi ser at data fra de operative tabellene noen ganger overstyrer 

«kompregelverkkode» fra historikk for fjoråret. Unit jobber med å implementere 
en løsning.  

 
3. UiT presenterer to rapporter  

 
UiT har utarbeidet to rapporter knyttet til jobben med sin Statistikkportal. Rapportene 
er knyttet til søkertall og kvalitetsindikatorer, og ble presentert i møte. STAR-gruppen 
syntes det var flotte rapporter og ønsket at rapporten knyttet til søkertall ble lagt ut i 
STAR-sandkassen.    

 

4. Datakilder for benchmarking 
  

Det er utarbeidet en ny databehandleravtale for FS som er sendt ut til institusjonene 
for underskrift. Den åpner for tilgjengeliggjøring av aggregerte data som inneholder 
andre institusjoners data. Datakilder og rapporter vil være aggregert slik at de ikke 
eksponerer data med 5 eller færre datapunkter fra andre institusjoner. Unit har sett på 
to datakilder som inneholder rapporterte data. Kildene har data med kvalifikasjoner, 
utveksling, studiepoeng, studenter/heltidsekvivalenter og doktorgrader. Unit 
presenterte hvordan kravet om at data med 5 eller færre datapunkter ville fungere i 

praksis. Unit har sett på et første utkast til rapport. I det de nye 
databehandleravtalene er underskrevet skal datakildene gjøres tilgjengelig for 
institusjonene og målet er å utarbeide en nasjonal rapport.  

 
 

5. UiB-rapporter knyttet til rapportering 

 
UiB har utarbeidet rapporter hvor de bruker satsene i finansieringssystemet til å 

beregne summene generert fra studieplasser, studiepoengproduksjon og 
kandidatproduksjon. Rapportene ble presentert på møtet. UiB ble bedt om å dele 
sqlene som ligger bak datakildene med resten av STAR-gruppen.  
 
 

6. Eksterne uttrekk 
 

Unit fortar en rekke datauttrekk til eksterne parter på vegen av institusjonene etter at 
de har gitt sin godkjenning. Institusjonen har uttrykte et ønske om kunne se uttrekket 
i etterkant og har kommet med innspill på om dette kan løses igjennom Tableau. På 
bakgrunn av diskusjonen finner Unit det naturlig å snakke litt nærmere internt først.  



 

7. Ny datakilde «EIPE Emne i gradprotokoll med ekstern» 
 

Unit har laget en ny datakilde som bygger på «EIP Emne i gradprotokoll». Den nye 
kilden inneholder også eksterne emner som inngår i graden. Kilden ble presenter.  

 
8. Gjennomstrømmingstall hos DBH 

 
Hvis en sammenligner gjennomstrømingsdata som ligger hos DBH mot data en finner i 
STAR vil en på enkelte steder og programmer finne forskjeller. På bakgrunn av de 
eksemplene som er spilt inn og blir spilt inn fra institusjonene skal DBH og Unit se litt 
nærmere på hvorfor forskjellen oppstår. 

 
9. UHR rapport for R2-krav 

 
Som ledd i et arbeide med å sjekke effektene av å innføre R2-krav i enkelte 
realfagsutdanninger i 2018 har det blitt utarbeidet en rapport i Tableau ved NTNU. 
Rapporten ble presentert i møte.  

 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5311/views 

 
10. STAR-administrativt prosjekt og Datakilde GSPI 

 
Det er en stund siden STAR har sett på GSPI kilden som skal kunne identifisere 
studenter som er faresonene for å dope ut av studiene. Dette er et område hvor det på 

sikt kunne vært interessant å bruke data fra Canvas. Men første steg blir at Unit 
utvider datakilden med hjemstedsinformasjon knyttet til førstegangsregistrering.  
 
 

11. Søkere til flere programmer 
 
UiO har utarbeidet en rapport om de som søker til flere enn et studieprogram. 

Rapporten er lagt i STAR-prosjekter. 
 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5448/views 

 
12. Prognoser ved UiA 

 

UiA presenterte arbeidet med prognoser ved institusjonen.  
 

13. Eventuelt 
 

Oslo Met meldte inn en sak under eventuelt. Det gikk på både datakilden og rapporten 
som er knyttet til forsinket sensur. Hovedpunktene var knyttet til definisjon på hva 
som inngikk i utplukket for masteroppgave samt hvor lang tiden som er satt som frist 

for sensur for masteroppgaver er forskjellig ved ulike institusjoner. Et siste poeng var 
en klar og tydelig rapportdokumentasjon både i denne og andre rapporter fra STAR.    

 
 

  

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5448/views


<sideskift> 



FS-20-003-13  1 
 

Unit – Direktoratet for IKT 
og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning, 
avd. Oslo 

 

   
 

Vår dato  Vår referanse 
 

20.11.2020  FS-20-003-13 
 

Deres dato  Deres referanse  

     
 
 
 
 
 
 
 

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/


<sideskift> 
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Flere felt for brukernavn og e-postadresser 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Institusjon: Høgskolen i Innlandet – Hedmark 
Avsender: Rannveig Haug 

Dato 28.03.2017 
Bilde/Rutine/Rapport/Annet Person > Personbilder > Person/Fagperson og 

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

Problemstillingen har tidligere vært meldt inn av Høgskolen 
i Sørøst-Norge (Buskerud/Vestfold) RT: 207528 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 
Beskrivelse av problemstilling 
 
 
 

HINN benytter i likhet med en rekke andre institusjoner i 
sektoren separate sett med brukernavn og epostadresser 
for studenter og ansatte. I stadig økende omfang opplever 
vi tilfeller hvor samme person innehar flere ulike aktive 
roller (både ansatt og student). I dag er brukernavn og e-
postadresse tilknyttet FS.PERSON-tabellen. Dette betyr at 
det kun er mulig å registrere ett brukernavn og en (intern) 
e-postadresse per personforekomst, og det er et problem 
når vedkommende har 2 sett med brukernavn + 
epostadresse. Dette problemet har den siste tiden blitt 
ytterligere tydeliggjort ved integrasjoner med system for 
digital eksamen, og vi ser for oss et lignende scenario når 
vi begynner med integrasjon mot nytt LMS. 
 

 

 
 Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 
 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Hvis brukernavn og (intern) e-post kunne knyttes til de 
respektive rollene vedkommende innehar, i eksempelvis 
FS.FAGPERSON- og FS.STUDENT- tabellene, ville det 
kunne løse problemet. Andre alternativer er flere felt for 
intern e-post og brukernavn i FS-PERSON-tabellen, eller 
en egen tabell for brukernavn og epost, med knytninger 
mot rolle. 

Vurdering av konsekvenser  
Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer Skal FS støtte flere ID? 
Omfang  
Kostnader  
Konsekvenser  

 

 
 Resultat 
 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 
Møte i Planleggingsgruppen juni 2017: Ikke til ønskelisten. 
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Saksdokument 

Tjenesterådet for Studieadministrative tjenester 

Til  Tjenesterådet for Studieadministrative tjenester 
Dato   18.11.2020 
Saksnummer 27/20 
Saksarkivnr.  
Sakstype D-sak 
Saksansvarlig Terje Mørland 
Saksbehandler Marte Holhjem/Christina Elmar Croles 

Brukerinvolvering i utvikling og forvaltning av 
studieadministrative fellestjenester 

Innledning 
Et digitaliseringsstyre, fagutvalg og tjenesteråd er opprettet og alle de tre nivåene er nå 
operative. Den strategiske brukerinvolveringen vil foregå i Digitaliseringsstyret, fagutvalgene 
og tjenesterådene, og vil resultere i strategier, handlingsplaner og veikart. Det er opp til 
tjenesterådene å opprette undergrupper på sine fagområder. Det eksisterer i dag en rekke 
grupper og utvalg. Noen fungerer godt, mens andre er mindre optimale. Unit foreslår at 
drøftingene rundt hvilke grupper som skal videreføres/legges ned starter med en vurdering av 
når og hvordan slike grupper skal opprettes/legges ned. Unit foreslår videre at diskusjonene 
går parallelt i tjenesterådet og de andre større utvalgene, slik som FS planleggingsgruppe.  
 
Det overordnede målet er å fastsette hvordan involveringen av sluttbrukere skal foregå for de 
delene av tjenesteutviklingen og tjenesteforvaltningen som inngår på fagområdet 
studieadministrasjon. 
 
Hva er brukerinvolvering 
Beskrivelsene av hva brukerinvolvering innebærer, er hentet fra Digitaliseringsdirektoratet sine 
ressurssider om brukerinvolvering1.  
 
Brukermedvirkning innebærer at brukerne skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og 
utforming av tjenestene de benytter. For å lykkes med dette må virksomheter etablere gode 
systemer og rutiner for å få informasjon om brukerens erfaringer og behov, og å omsette 
innspill fra brukerne til handling og forbedring.  
 
Brukerinvolvering kan foregå i mange former. Her er noen eksempler:  

• Brukergrupper, -råd, eller fora 

 
1 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/klart-sprak-og-brukerinvolvering/brukerinvolvering 
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• Nettverkstreff 
• Workshops med brukere 
• Brukertesting 
• Akseptansetesting 
• Spørreundersøkelser 
• Høringer 
• Intervjuer med enkeltbrukere eller grupper 
• Registrere og systematisere brukerhenvendelser 

 
For at brukerinvolveringen skal være vellykket må aktivitetene oppleves som nyttige for både 
brukeren og de som skal levere tjenestene og involveringen må resultere i handlinger og 
forbedringer som brukeren får utbytte av. For å oppnå dette er det viktig å ha sette 
brukerinvolveringen i system, og velge former for brukerinvolvering som er tilpasset den 
tjenesten som skal utvikles eller den oppgaven som skal gjennomføres. 
 
Gjennom sin virksomhetsstrategi lover Unit å ha en tydelig og forpliktende brukerinvolvering, 
både strategisk og for sluttbrukere av fellestjenester, og å fremme tjenestereisen og 
brukerperspektivet i utviklingen og forvaltningen av de tjenestene som leveres.  
 
Behov for fleksible strukturer for brukerinvolvering 
Utvikling og forvaltning av fellestjenester skjer på ulike måter til ulike tider. Nyutvikling skjer 
gjerne innenfor rammene av et prosjekt, som har sine behov for kontinuerlig og tett 
involvering av brukere med bred faglig kompetanse. Normal forvaltning av tjenester har også 
behov for å involvere sluttbrukere, for å avklare om behov som meldes inn er gjeldende for 
mange, for å utrede problemstillinger som oppstår og for å kartlegge omfang av endringer som 
må gjøres. Her er det behov for fleksible former for brukerinvolvering, som sikrer at innspill og 
synspunkter fra brukerne er representative og at de innhentes på en effektiv måte.  
 
Når nye strukturer for brukerinvolvering skal opprettes er det viktig at disse legger til rette for 
innovasjon. Innovasjon i tjenesteutviklingen skal sikres gjennom blant annet tjenestedesign 
som arbeidsmetodikk og autonome team som arbeidsform. Dette har Unit vedtatt i sin 
virksomhetsstrategi. Strukturene for brukerinvolvering må derfor innrettes på en måte som 
passer med denne måten å arbeide på.  
 
Det er altså behov for ulike former for brukerinvolvering i ulike deler av tjenestenes livsløp. 
Dette krever igjen fleksible strukturer for brukerinvolvering for å sikre at Unit og sektoren kan 
tilpasse seg til en verden som er i stadig endring. Nye behov og problemstillinger oppstår raskt, 
og det er derfor viktig å ha strukturer som tillater rask endring der dette er nødvendig.  
 
Behov for å avklare prioriteringsansvar 
For å kunne definere hvordan brukerinvolveringen skal struktureres, er det behov for å 
klargjøre hvilke saker tjenesterådet ønsker å få forelagt og deretter prioritere over, og hvilke 
saker de ikke ser det som nødvendig at de involveres i. Endringsønskene som i dag kommer inn 
til Unit har varierende detaljeringsnivå. Noen er overordnede, de fleste er svært detaljerte og 
konkrete. Det er behov for å finne ut av hvor de ulike ønskene skal behandles.  
 
Det vil til enhver tid være flere utviklingsønsker enn det er ressurser til å gjennomføre. Det er 
derfor viktig for både Unit og institusjonene at det er tydelig hvorfor noe prioriteres og noe 
annet nedprioriteres, og hvem det er som har foretatt prioriteringen. Dette for å sikre 
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forutsigbarhet i hvordan foreslåtte endringer i tjenestene behandles, og for å gi innsyn i 
beslutninger som tas og begrunnelsen for disse. 
 
Behov for å dra lasset sammen 
For å komme fram til de gode løsningene på en effektiv måte er det helt essensielt å komme 
fram til strukturer for brukerinvolvering som sikrer at Unit ikke blir en flaskehals. Unit har ikke 
kapasitet til å gjennomføre alle de utrednings- og utviklingsløp som institusjonene ønsker å 
gjennomføre. Det er derfor behov for å benytte institusjonenes kapasitet og kompetanse i 
større grad og på nye måter for å sikre god brukerinvolvering og effektivt arbeid.  
 
Invitasjon til drøfting 
Unit ønsker en bred og god dialog med tjenesterådet om hvordan involveringen av 
sluttbrukere skal foregå for utviklingen og forvaltningen av studieadministrative 
fellestjenester. Vi ser fram til å høre deres synspunkter på hvordan brukerinvolveringen kan 
struktureres, og på hvilket nivå dere ser for dere at prioriteringsdiskusjonene skal føres i 
tjenesterådet. 
 
Aktuelle spørsmål til drøftingen: 

• Hvor går grensen for hva som løftes til tjenesterådet og hva som kan behandles i 
underliggende grupper/utvalg eller av Unit? 

• Hvilke roller/type kompetanse er det viktig at involveres i råd/utvalg under 
tjenesterådet? 

• På hvilke måter kan samarbeidet mellom Unit og institusjonene organiseres slik at 
institusjonene opplever tett dialog, og slik at Unit ikke blir flaskehals? 

 
 
 



<sideskift> 
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Evaluering av FS-Kontaktforum høsten 2020 
Sak 5 FS-Kontaktforum 21.-22. Oktober 2020 
Møte i FS-planleggingsgruppe 2. og 3. desember 2020 

 
Svar fra Ansgarskolen, DMMH, HiØ, HVL, HVO, MF, NLA, PHS, UiA og UiS. 

 

Eg opplevde dette kontaktforumet kort oppsummert slik: 

• Godt og lærerike innlegg 
• Sidan det fleste kjenner kvarandre opplevde eg at det var enkelt å ta ordet. Ein fin 

måte å møtast på både med og utan Korona. 
• Dyktig vertsskap/møteleiar 
• Litt tekniske utfordringar spelte inga rolle for den totale opplevinga 
• Samansetjinga av gruppene fungerte fint i vår gruppe! 
• Timeplanen opplevdes som litt stram 

Om eg skulle ønske meg noko meir/anleis, skulle eg ønske at vi kunne sette av meir tid til 
mingling. Ofte har ein ikkje spørsmål/innspel direkte til dei som har innlegg, men det dukkar 
gjerne opp andre ting i kjølvatnet av innlegga som ein gjerne kunne diskutert med fleire. Vi 
gjorde for så vidt det i gruppa, men ikkje nok. Eg oppfatta at romet skulle vere ope til kl. 13 
begge dagane, men det er mogleg eg har misforstått etter berre ønska at det var slik 😊😊 

For min del kan vi gjerne ha slike digitale møter igjen! 
 

 
Jeg syns den digitale gjennomføringen fungerte godt. Gruppeinndelingen der vi små/mindre 
skoler var i samme gruppe fungerte også veldig godt, selv om temaene ikke var så aktuelle 
for oss. 
Godt gjennomført. Takk for innsatsen. 

 
 
Takk for sist. Undertegnede synes det fungerte ganske greit. Har savnet FS-familien, så det 
var absolutt bedre enn ingenting. 

Programpostene med både eksterne og interne fungerte nokså likt det vi er vant til fra f.eks. 
brukerforumene. 
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Gruppeinndelingen ut fra størrelse var grei i forhold til de valgte temaene. 
 
Det beste med kontaktforum er muligheten for å ta kontakt med andre for å diskutere 
forskjellige løsninger, tips og triks. Fint at dere hadde tenkt at det skulle være rom for det 
etter programslutt hver dag, men i praksis er det ikke like lett som når vi er sammen fysisk. 

 

Jeg syns dette fungerte veldig bra og program og overgangen mellom de ulike innleggende 
gikk smertefritt. 
Når vi kom i gang med gruppeoppgaven så gikk samtalen i gruppa også bra og det var passe 
størrelse på gruppa. 
Jeg er ikke skeptisk eller negativ til å ha digitalt kontaktforum evt også neste gang. 
 

 

Takk for fint kontaktforum! Det var mange nyttige og interessante presentasjonar og 
diskusjonar. 

Synest det fungerte ganske bra til å vere heildigitalt, men det er klart at ein ikkje får den 
«minglinga»/«bli kjent»-biten sjølv om de forsøkte å legge til rette for det. Når det først 
skulle vere digitalt, var det lurt å sette av halve og ikkje heile dagar, for det kan bli ganske 
tungt å konsentrere seg så lenge om gangen. Men ein kunne sikkert brukt litt meir tid kvar 
dag utan at det hadde vore eit problem. Ein bør ha litt meir rom for pausar, no blei dei korta 
inn mange gongar. 

Gruppeinndelingane synest eg fungerte bra, veldig ok å høyre korleis «tilsvarande» 
institusjonar løyser ulike problemstillingar hjå seg. Men eg håpar me får eit slags referat frå 
diskusjonane i dei andre gruppene også, sidan det ikkje var sett av tid til plenumsdiskusjon, 
sikkert noko nyttig å hente frå dei andre gruppediskusjonane også. Synest også det var fint 
at de hadde lagt ut innspel frå institusjonane i god tid i forkant av kontaktforumet, slik at ein 
lettare kunne førebu seg.  

Den vesle workshopen om infotekstar i Vitnemålsportalen var også supereffektiv og 
nyttig 😊😊 

 

Hei, jeg kan gjerne kommentere litt ang. gruppearbeidet som jeg synes fungerte veldig bra. 
Mange deltok aktivt, og siden vi nettopp representerte institusjoner av lignende størrelse 
var det lettere å forholde seg til hverandres erfaringer. Vi lurte jo av og til på hva "de store" 
gjør, men i sum synes jeg likevel det var mer nyttig at gruppa var som den var. Synes ikke det 
var noe problem med Zoom til dette i alle fall. 

Felles-sesjonene synes jeg også fungerte helt fint, greit å følge med deling av skjerm i Zoom 
og lett å gi innspill/stille spørsmål. 

Litt tekniske problemer var det, men det vet dere jo :) 
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Min tilbakemelding: 

• det fungerte fint med digitalt møte 
• det var fint å være i grupper sammen med andre små institusjoner. Vi har en del 

problemstillinger som ikke deles av de større institusjonene, og det er lettere å ta 
opp spørsmål når en er sammen med institusjoner som kan tenkes å ha de samme 
problemstillingene. 

 

Jeg synes at digitalt kontaktforum var mye bedre enn ingenting, men jeg gleder meg virkelig 
til å se alle igjen «i virkeligheten»! Det er alltid hyggelig å være på kontaktforum og få med 
seg den sosiale dimensjonen også J Så selv om vi i denne perioden har lært at nesten alt kan 
foregå på teams/zoom (selv om vi blir helt «firkanta» i øynene) håper jeg at i hvert fall en og 
annen samling i fortsettelsen gjøres som tidligere – ved at vi treffes rundt middagsbordet. 

Det var interessante fellesøkter denne gangen, både fra interne og eksterne aktører. Når det 
gjelder diskusjonsgruppene var sammensetningen helt fin sett fra mitt ståsted. Jeg har vel 
ikke tenkt noe annet enn at det har fungert fint tidligere heller. Problemstillingene var ikke 
veldig gjenkjennelige for vår del, vi har ikke mange forespørsler verken om 
statistikk/tallgrunnlag eller henv. om informasjon om studenter. Men ofte faller 
Politihøgskolen litt utenfor de generelle problemstillingene for sektoren for øvrig, synes jeg. 
Vi er små, har få studieprogram, ingen utveksling o.s.v. – slik at mange problemstillinger 
vedrører de større institusjonene mer. 

Sånn sett har jeg ofte lite å bidra med. Men det er i hvert fall hensiktsmessig å være 
sammen med Forsvarets høyskole, vi har noen fellesnevnere og samarbeider litt ellers også. 

 

Vi er nå blitt fortrolige med digitale møter, og det fungerer – vil jeg si – overraskende bra i 
mange settinger. Personlig synes jeg PG-møtene fungerer ganske godt digitalt. Jeg har også 
vært på konferanser med flere hundre deltakere, som også funker bra når de er profesjonelt 
organisert. Der er det bl.a. viktig med parallelle tidsløp, slik at man kan veksle mellom 
sesjoner i felles pauser, slik at man slipper å miste deler av sesjoner som overlapper i tid. 

Akkurat FS Kontaktforum (KF) ville jeg foretrekke som fysisk konferanse. PG-møtene funker 
godt fordi vi er få som kjenner hverandre godt, og vi har en konkret sakliste. Store 
konferanser funker ganske godt, fordi man ikke får til den nettverksbyggingen likevel når 
man er så mange. Man møter sine egne eller de man kjenner godt fra før. Men hva er 
hensikten med Kontaktforum? Jeg mener en viktig del er å gjøre skillet mellom PG og FS-
kontaktene mindre, bli kjent på tvers, treffes i både formelle og uformelle settinger. Jeg 
synes KF fungerer i så henseende. Digitalt KF tror jeg ikke bidrar til å trekke inn 
kontaktpersonene i diskusjonene i særlig grad. Det kan vi se på hvem som tok ordet under 
arrangementet. Med få unntak var det stor sett PG-medlemmene, undertegnede inkludert. 
Det synes jeg funker bedre på fysiske KF. Spesielt i pausene opplever jeg at jeg blir kontaktet 
av folk som ikke er med i PG, og det setter jeg stor pris på. 

For egen del synes jeg ikke det gjorde noen særlig forskjell med den inndelingen vi hadde i 
gruppediskusjonene. Jeg vil tro dette kanskje ga et større utbytte for mindre institusjoner og 
institusjoner som ikke er med i PG. 
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Jeg skulle ønske meg litt strammere styring på talerlista. Når det nærmer seg en pause, eller 
slutt, er det meningsløst å måtte høre på folk som tar ordet bare for å si at de ikke har noe å 
si, og endatil bruke lang tid på det. 

Teknikken med grupperom burde også vært utnyttet bedre. At det blir litt hopp og sprett 
kan man leve med, men man mister fex chatten underveis, og passer man ikke på å berge 
den, kan man miste mye god info. 

Men alt i alt funket det jo tålig greit, og det er en akseptabel løsning gitt forutsetningene. 

 

Synes alle foredragene var interessante og spennende. Ekstra + til Det nye Folkeregisteret 
hvor også Geir V, kom med betraktninger etterpå om hva dette betyr for FS. 

Positivt at vi får inn mange eksterne foredragsholdere. 

På grunn av litt tekniske problemer med gruppearbeidene, så ble det små pauser i etterkant 
av disse. Kanskje det kunne vært lagt inn enda litt lengre pauser slik at en fikk tatt en strekk 
på beina og fylt på kaffekoppen. 

Gruppearbeidene fungerte stort sett bra. Inndelingen etter størrelse var ok (i alle fall for oss 
som var i gruppe 1). 

Mange presentasjoner kunne kanskje fått litt lengre tid (eksempelvis Folkeregistrert som fikk 
20 min kunne sikkert godt hatt 30-40 min, samme med Håndtering av sensitiv informasjon 
som kun fikk 15 min). 

Det er fordeler med å arrangere digitale forum med at reisetid forsvinner, institusjonene 
sparer penger og det er kanskje enklere å få eksterne til å delta. Bakdelen er at vi går glipp 
av det sosiale og det som skjer utenom selve forumet. 

I fremtiden (hvis Korona/smitte tillater det) så kan kanskje ett annet hvert forum være 
digitalt og fysisk? 
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RT 408991 

2020-11-20 09:43:02 Kristin.S.Granerod@usn.no (Kristin Skjold Granerød) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 10860667) er levert 
Date: Fri, 20 Nov 2020 09:43:00 +0100 (CET) 

To: fs-onske@fsat.no 
From: kristin.s.granerod@usn.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

• Kristin S. Granerød 

Din e-post 
• kristin.s.granerod@usn.no 

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 20.11.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Fagpersonweb: knapp for godkjenning av oblig 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Fagpersonweb 

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. 

• Knappen for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i Fagpersonweb er lite synlig. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Studieadministrasjonen og eksamenskontorene ved USN mottar stadig henvendelser 

fra faglærere som ikke finner «knappen» for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i 
Fagpersonweb. Det kan virke som om lenken i toppmenyen ikke er synlig nok, og at 
de heller leter etter mulighet for å godkjenne arbeidskrav når de er inne på emnene 
sine. 
 
Vi bruker overraskende mye tid på å supportere slike henvendelser, noe som burde 
vært unødvendig 

Løsningsforslag 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1772614
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=408991&QuoteTransaction=7903852&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=408991&QuoteTransaction=7903852&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=408991&QuoteTransaction=7903852
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• Vi foreslår at det legges lenke (eller knapp) til godkjenning av obligatoriske aktiviteter 
også inne på selve emnesiden. Ett forslag er som en egen godt synlig knapp i fanen 
for vurdering, et annet forslag er som en helt egen fane: «Godkjenning av oblig». 
 
Vi tenker det er viktig at den nåværende lenken i toppmenyen fortsatt beholdes (for å 
unngå unødig forvirring), så en eventuelt ny knapp blir altså i tillegg. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Det vil spare mange for mye unødig supporthenvendelser. 

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

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 

 



Digitalt FS-Brukerforum 23.-24.03.2021 
2 dager: 2 timer før lunsj, 2 timer etter lunsj – 45 min lunsjpause 
Sett av 5 min mellom hver sesjon og sett av tid til mingling både før og etter programmet. 
Skal vi lage tema-basert Brukerforum i separate møterom, utenom det som er opplagte fellessesjoner? 
Skal vi ha flere tema enn Nytt fra FS mandag 22. mars? 
 
Ved presentasjon av ny funksjonalitet, forklare hva institusjonene må gjøre og når for å ta det i bruk. 
Ha færre tema for å kunne gå i dybden på noen? Er det behov for å bruke ekstra tid på noen av temaene? 

 

Forslag til tema Merknader Tid? 
- Oppmøteregistrering ved hjelp av FS-APIet og robotisering v/Kevin Aadriansen, UiA  45 min 
- Arbeidslivsportalen v/Knut   
- Det nye Folkeregisteret   
- Brukermedvirkning og arbeidsoppgaver 2021 v/Terje  20 min 
- Digitalisering av vitnemål (er i prod da med digital signatur)   
- Modernisering av FS v/ny prosjektleder Maria   
- Lånekassen – forenkling av søknadsprosessen   
- Livet etter korona – hvordan taklet dere den brå overgangen til det digitale? Hva har dere lært 

i løpet av året, noe smart, noe som ikke var så vellykket? 
Be FS-kontaktene forberede seg til denne sesjonen  

- - Fremtidens læringsformer, foredrag av Gartner Research Venter på endelig svar og hvilket tema 30 min 
Konkurranse med spørsmål, be alle engasjere sitt publikum med noe i starten av sesjonen (Menti/Kahoot)  
Parallellsesjoner:   
- Data på tvers og benchmarkingsrapport v/Ragnar, Unit   
- Vurdering i EpN v/Kjartan   
- Lynkurs: Komme i gang med Flyt v/Øystein   
- Lynkurs: Universell utforming av tekster og linker   
- Block chain til bruk for vitnemål   
- Sikkerhetstema v/Asbjørn? Sendt spm til Asbjørn. Venter på svar  
- Søknad og levering av politiattester Kan være litt tidlig for dette.  
- Demo av andre ting som er nye til våren, hvilke? Mer konkret enn det som presenteres i Nytt fra FS  
- PhD og dokumentopplasting ifm søknad, erfaringer v/Karen Sikkeland Sjekke med UiO  
- Lyndemo: mer brukervennlig Studentweb (universell utforming) v/Kjetil   
- Nytt fra FS v/Unit Mandag 22.03. 1 time 

 



<ekstra sideskfit> 
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RT 409002 

2020-11-20 11:14:02 <gro.christensen@oslomet.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 10862111) er levert 
Date: Fri, 20 Nov 2020 11:14:00 +0100 (CET) 

To: fs-onske@fsat.no 
From: gro.christensen@oslomet.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

• OsloMet v/ Gro Christensen 

Din e-post 
• gro.christensen@oslomet.no 

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

• canisius@oslomet.no 

Dagens dato 
• 20.11.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Tabell "KURSSPORSMAL" - mulighet til sette aktiv J/N 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Tabell "KURSSPORSMAL" 

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

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

• Nei 

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

• Vi ønsker et felt for aktiv J/N i tabellen KURSSPORSMAL, og at kun de med aktiv J 
fremkommer i nedtrekksmenyen i underfane Spørsmål i Etterutdanningskurs 
samlebilde. Dette vil forenkle kobling av riktig spørsmål til Etterutdanningskurs. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Tabellen benyttes i underfane Spørsmål i Etterutdanningskurs samlebilde. Vi har 

mange spørsmål liggende her, men ikke alle er aktive. Vi ønsker at kun aktive 
spørsmål er mulig å velge i nedtrekksmenyen. Vi ønsker derfor et felt for aktiv J/N i 
tabellen KURSSPORSMAL, og at kun de med aktiv J fremkommer i 
nedtrekksmenyen. 

Løsningsforslag 
• Legge inn felt for aktiv J/N i tabellen KURSSPORSMAL. 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1438208
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=409002&QuoteTransaction=7904080&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=409002&QuoteTransaction=7904080&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=409002&QuoteTransaction=7904080
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Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Ryddigere tabell og enklere å koble riktig spørsmål i Etterutdanningskurs samlebilde, 
underfane Spørsmål. Bedre datakvalitet. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

• Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

• EVU.png 
• (43033 bytes) 
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Vår dato  Vår referanse  

25.11.2020  FS-20-032  

Deres dato  Deres referanse  

     
 

 

 

 

Forslag til webinarer våren 2021 fra seksjon for studieadministrative tjenester 

 

Unit foreslår med dette følgende webinarer for våren 2021: 

I tillegg til foreslåtte tema, vil Nytt fra FS avholdes i forkant av Brukerforumet i mars. 
Webinar om Arbeidslivsportalen kommer i forbindelse med lanseringen til våren. 
 

Integrasjoner mellom FS og Canvas 
 
 

Det er kommet inn mange ulike ønsker om 
temaet.  
Unit kan trolig ikke holde dette selv. Kan vi be 
om at noen som jobber med dette holder kurs. 
 
Kanskje noen kan snakke om UiO sin nye 
Canvas-integrasjon? 
 
For oversikt over kurs-ønsker om temaet, se 
eget dokument. 
 

Doktorgrad Fokus på opptak av PhD-studenter 
 
Er dette noe UiO kunne holdt? 
 

Brev (brev, epost, sms) 
 

Brevmalkoder: 
- Felles brevmaler 
- Egendefinerte brev 

Hvordan 
- Jobbe med avsnittene og opprette 

feltforekomster (inkl. info om hvor det 
ikke er mulig å legge til felt lokalt) 

- Lage en struktur av elementer som kan 
gjenbrukes 

- Koble på sms-melding 
 
Gjerne også tips og triks for layout. 
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Webinar-ønsker om integrasjoner mellom FS og Canvas 

Innspill fra Planleggingsgruppen: 
- Felter som må være utfylt for at overføring skal virke 
- Forslag til tips om hva som kan være feil hvis eksempelvis en person 

ikke blir overført fra FS til Canvas 
- Hvilke parametre styres/settes av den enkelte institusjon og hva er likt 

for alle 
- Utvikling og endringer i integrasjonen det siste året 
- Planlagt utvikling og endringer 
- Roller og perioder på roller i FS, konsekvens i Canvas 
- Overføring av sted med medlemskap i Canvas 
- Endring av medlemskap på klasser og kull som overføres. Ved bytte av 

klasse/kull eller ved opphør av studierett – vi opplever at medlemskap 
ikke oppdateres/endres 

 

PL-gruppa 

Fra UiS så ønsker vi oss informasjon/gjennomgang av alt som har med 
overføringen fra FS til Canvas, og evt. status på planer for overføring fra Canvas 
til FS. 

- Felter som må være utfylt for at overføring skal virke 
- Forslag til tips om hva som kan være feil hvis eksempelvis en person 

ikke blir overført fra FS til Canvas 
- Hvilke parametre styres/settes av den enkelte institusjon og hva er likt 

for alle 
 

UiS 

Her kommer forslag fra HK: 
- utvikling og endringer i integrasjonen det siste året 
- planlagt utvikling og endringer 
- roller og perioder på roller i FS, konsekvens i Canvas 
- overføring av sted med medlemskap til Canvas 
- endring av medlemskap på klasser og kull som overføres. Ved bytte av 

klasse/kull, eller ved opphør av studierett – vi opplever at medlemskap 
ikke oppdateres/endres. 

 

HK 

29. oktober hadde UiO hadde ein presentasjon av sin nye FS-integrasjon for 
«Canvas-kontaktpersonar» (etablert samarbeidsgruppe i Teams slik eg forstår 
det). Invitasjonen var sendt ut frå Elisabeth Stephanie Guillot  ved Unit, og eg 
var invitert med av vår Canvas-kontakt. Fleire FS-kontakter var med på denne, 
m.a. Espen.  
Det er godt mogleg eg tar feil, men for meg kan det virke som vi snakkar om 
nesten det same i fleire ulike fora.  
Hadde det vore ein idè om vi samordna eit slikt webinar med Canvas-folket? Eg 
synes forslaga til Henrik er gode, og eg tenkjer umiddelbart at dette er noko 
HVO sin Canvas-ansvarleg bør vere med på. Sjølv om vi er spesialistar på kvar 
vår side, har vi felles interesse av å forstå kvarandre sine ynskjer og behov.   
 

HVO 

Webinar om integrasjoner mellom FS og Canvas ønskes velkommen. Hvilke 
integrasjon skal man gå gjennom, eller skal man omtale alle tre som pt. brukes 
– «UNIT-sin», «UiO sin» og «KongArthur sin». 

LDH 
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LDH (230) bruker integrasjonen som leveres av KongArthur, men vi snuser på 
noe annet som gir oss litt mer funksjonalitet – «UNIT-sin» er den som er av 
mest interesse. 
 
Vi ønsker en tilføyelse på lista: 
*   Fra undervisningsaktiviteter i FS til «rom» og seksjoner i Canvas 
 

UiA 

Planlagt utvikling og endringer: 
*   I 2021 begynner utrullingen av IAM-prosjektet. Dette prosjektet 
har som mål å håndtere/erstatte identitetsflyten inn i de fleste 
målsystem (inklusiv Canvas). Hvordan ser Unit for seg denne 
utviklingen? Hva gjøres fra Unit sin side? 
 

HiMolde 

Gjennomgang av integrasjonen undervisningsmodulen i FS (enhet, aktivitet, 
partier) og Time edit/Canvas. Hvilke parametere må på plass i FS for at 
integrasjonen skal fungere? 
 

NIH 

- Tilbakeskriving Canvas til FS 
- Innstillinger i FS (dette går nok mykje på punktet om parameter, til 

dømes kor lenge skal emna forbli aktive i Canvas, LMS-løpenr mm) 
 

HVL 

- Hva i FS fører til hva i Canvas 
- Personroller 
- Studieprogram og kull 
- Emner 
- Undervisningsaktiviteter i FS -> Seksjoner og Rom i Canvas 

UiA 
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