FS-21-004-2
Tidsestimat:
RT 412671
2021-01-12 12:38:03 Lars.V.Solerod@usn.no (Lars Vemund Solerød) - Ticket
created [Reply] [Comment] [Forward]

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 11822506) er levert
Date: Tue, 12 Jan 2021 12:38:00 +0100 (CET)
To: fs-onske@fsat.no
From: Lars.V.Solerod@usn.no

Navn på din institusjon og ditt navn
•

Din e-post

•

Lars Vemund Solerød

Lars.V.Solerod@usn.no

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

Dagens dato
•

kent.christensen@usn.no
12.01.2021

Overskrift/sakstittel
•

Tilgang for vitenskapelig ansatte til opptaksdata

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

Fagpersonweb og/eller opptaksmodulen i FS

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner
•

Uvisst

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

Se beskrivelse av problemstilling

Beskrivelse av problemstilling
•

USN har ett behov for at faglig ansatte har innsyn i søknader registrert i
opptaksmodulen i FS og i filer søkerne har lastet opp i Dokumentarkiv. Vi ønsker å
unngå og gi dem tilgang til FS-klienten, grunnet manglende funksjonalitet til å
begrense tilgangen kun til opptaksmodulen. Evt. også kun til de
opptak/opptaksstudieprogram den faglige ansatte skal vurdere søkere til.
Vi har benyttet Rutinen «FS216.001 Lagre dokumenter til disk» i noen grad. Det er
tidkrevende og tungvint, og skaper utfordringer med tilgangsstyring og sletting i
etterkant. Særlig GDPR-robust er det heller ikke.
Vi ser at det er et økende behov for at faglige involveres i vurdering av
opptakssøknader. Dette går vi ut fra gjelder generelt for sektoren, og ikke bare for
USN.

Løsningsforslag

FS-21-004-2
Tidsestimat:
•

Vi har to forslag til løsninger (i prioritert rekkefølge):
1. En ny funksjonalitet for opptak (kun lokalt opptak) i Fagpersonweb som gjør at
vitenskapelig ansatte kun får tilgang til de opptakene hvor de skal inn og vurdere
søkere. Der finner de navn på søker, opplastede dokumenter, samt evt. merknader
fra saksbehandler/søker som ligger på søknaden i FS.
Som en ekstra funksjonalitet utover dette, hadde det vært fint om vitenskapelig
ansatte kunne ha mulighet til å legge inn egne merknader som havner tilbake på
søknaden i FS.
Vi ser for oss at tilgangsstyring kan løses ved å legge inn en fane for personrolle på
Opptaksstudieprogram samlebilde.
2. Det blir mulig å avgrense tilgang i FS, slik at vitenskapelig ansatte kun får tilgang til
opptaksmodulen og ikke noe annet. Helst hadde vi også sett at de kun fikk se søkere
til sine studieprogram.

Vurdering av konsekvenser
Kost/nyttevurdering for egen institusjon
•

Gjør det lettere å gi vitenskapelig ansatte tilgang til det de trenger for å vurdere
søknader om opptak, samtidig som vi ivaretar GDPR.

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

Gjør det lettere å sikre søkernes personvern og overholde kravene i GDPR.

Eventuelle vedlegg

