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a.  Nytt fra Unit 
 

i. Strukturendringer for virksomheter under Kunnskapsdepartementet 
 
Nytt HK-direktorat 
Sveinung Skule blir direktør i det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning 
og kompetanse (HK-dir). Han kommer fra stillingen som direktør i Kompetanse 
Norge. 
Det nye direktoratet skal opprettes fra 1. juli.  Hovedkontoret blir i Bergen, med 
kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø. Direktøren vil ha kontoradresse i 
Bergen. 

  
Nytt tjenesteleveranseorgan 
KD har besluttet at det nye tjenesteleveranseorganet skal hete 
Kunnskapssektorens tjenesteleverandør med kortnavn SIKT og med 
domenenavn sikt.no. Nettsider vil være på plass til 1. januar 2022. Engelsk navn 
er ikke på plass ennå. 
Stillingen som direktør er lyst ut med søknadsfrist 14. juni og planlegges besatt i 
august. Interimsdirektør Knut Børve vil være leder frem til 1.1.2022. 
 
NOKUT 
NOKUT skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under 
Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og 
akkrediteringsorgan. En del av oppgavene skal derfor overføres til HK-dir. Hvilke 
oppgaver det blir, skal sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- 
og høgskolelov. 
 

ii. Ansettelser i Unit 
Eva Johnsen, seniorrådgiver, arbeidssted Trondheim. Skal jobbe med 
brukerinvolvering og kommunikasjon. Oppstart i august. 
 

iii. Forprosjekt for modernisering av studieadministrative systemer (Først) 
Forprosjektet Først gjennomføres vårsemesteret 2021, og skal avlevere sine 
anbefalinger til tjenesterådet på deres første høstmøte. Disse vil 
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utgjøre grunnlaget for en søknad om finansiering av moderniseringsarbeidet som 
skal fremmes for Digitaliseringsstyret i oktober. Se gjerne 
https://www.unit.no/prosjekter/forst 
 

iv. Arbeidslivsportalen, utrulling 
https://www.unit.no/aktuelt/na-begynner-utrullingen-av-arbeidslivsportalen 
 
De ny nettsidene for portalen ser du her: 
https://www.unit.no/arbeidslivsportalen 

 
v. Arbeidslivsportalen, utviklingsfase 2 

Prosjektet jobber videre med flere av behovene som ble identifisert i innsiktsfasen 
til fase 1 av utviklingen: 
- Avtalehåndtering 
- Vurdering 
- Evaluering 
- Arbeidslivstilpasning 
- Samhandlingsplattform og formidling av oppgaveskriving 
 
https://www.unit.no/prosjekter/arbeidslivsportalen-fase-2 
 

b.  EMREX, DigiRec og EDSSI 
 

i. Emrex 
Registeret for testnettverket av EMREX er nå slått sammen med EWP-registeret, 
og vil bli testet en periode før det samme skjer for produksjonsnettverket før 
sommeren. Dette påvirker også Vitnemålsportalen, der nødvendige endringer er 
utført. Det er avholdt en ELMO-workshop for å diskutere datamodell for 
resultater av en godkjenning. Dette er en forutsetning for å få resultater av 
godkjenning fra NOKUT inn i Vitnemålsportalen. Møtet hadde flere deltakere 
fra Enic-Naric-organisasjoner i Europa og Canada, og deltakelse fra EMREX og 
Europass. 

 
ii. DigiNet 

DigiNet-partnere var med på modell-workshop for godkjenning (se pkt om 
EMREX). 
 

iii. EDSSI-prosjektet 
Ikke så mye aktivitet fra vår side den siste tiden, vår hovedaktivitet starter i august 
med sikkerhetstesting og personvernvurdering av europeiske felleskomponenter 
for studentmobilitet.  
  

c.  Møte med Politidirektoratet om politiattester 27. mai 
 
Dialogen med Politidirektoratet blir stadig mer konkret mht tjenester. Det 
arbeides med å få på plass funksjonalitet i Studentweb for søknad om politiattest, 
med mål om å ha denne i produksjon før studiestart. Studenter det ikke er 
registrert politiattest på skal her få anledning til å søke om attesten, med 
dataoverføring fra FS til politiattest-systemet for å forenkle prosessen mest mulig 
for studenten. Vi starter med en nokså enkel tjeneste, som baseres på samtykke 
fra student. 
Politidirektoratet arbeider med å forbedre utstedelse av politiattester, her er ikke 

https://www.unit.no/prosjekter/forst
https://www.unit.no/aktuelt/na-begynner-utrullingen-av-arbeidslivsportalen
https://www.unit.no/arbeidslivsportalen
https://www.unit.no/prosjekter/arbeidslivsportalen-fase-2
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løsningsforslaget helt klar enda. 
Det er også en dialog på gang med Politidirektoratet om mulighet for å få tilgang 
til passbilder for bruk ved produksjon av studentkort/studentbevis. Avventer 
avklaring på dette punktet. 
 

d.  Prioriterte arbeidsoppgaver høsten 2021 
 
Hvilke oppgaver det vil være formålstjenelig å gjennomføre høsten 2021 
avhenger av innsiktsarbeidet som gjennomføres i Først. Foreløpige funn 
konkluderer med en anbefaling om å starte på integrasjonsarbeidet. Egne saker 
har blitt behandlet i tjenestestyringsapparatet (Tjenesteråd for 
studieadministarsjon og Fagutvalg for utdanning) og Digitaliseringsstyret blir 
orientert på sitt møte 9. juni. Se gjerne saken til fagutvalget: 
https://www.unit.no/media/2610/download?inline. 
 
Når det gjelder hvilke andre oppgaver vi anbefaler at gjennomføres høsten 2021, 
vil vi måtte komme tilbake med et forslag etter av Først er ferdig (til sommeren). 

https://www.unit.no/media/2610/download?inline
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