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FS-21-017 Innkalling til møte i FS-Planleggingsgruppe 16.-17. juni 2021 

 

 Dagsorden  
 

1. Referat fra møte i  Planleggingsgruppen 25. mars 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) Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 5. mai 
b) Møte i Fagutvalg for utdanning 25. mai  
c) Møter i Digitaliseringsstyret 29. april og 9. juni 

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 Politidirektoratet om politiattester 27. mai 
d) Arbeidsoppgaver høsten 2021 

4. FS-Kontaktforum 26.-27. oktober 2021 
Tema til Kontaktforumet diskuteres. Bestemme sted dersom det er mulig å 
arrangere dette fysisk. 
 

5. Høringssak om endring av standardtekst i vitnemålets side 2 
Samlenotat med høringssvar er vedlagt. 

6. Møteplan høsten 2021  
- Nettmøte: Forslag: onsdag 15. og torsdag 16. september kl 12-15. Ferdigstille 

program til Kontaktforum.  
- Nettmøte: Forslag: torsdag 28. og fredag 29. oktober kl 12-15, ev. fysisk møte 

torsdag 28. oktober kl 9-15. 

7. Teams for kontaktpersoner 
Henvendelse fra USN: 
Det foregår en del informasjonsutveksling og avklaringer på mail mellom 
kontaktpersonene. Burde vi ikke fått opp ett Teams for dette? Kanskje ett for alle FS 
superbrukere også? 

8. Eventuelt 
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Agenda  
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Agenda 

Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 05.05.2021 
Referat ettersendes. 
Møte i Fagutvalg for utdanning 25.05.2021 
Referat ettersendes. 
Møter i Digitaliseringsstyret 29.04. og  
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Sak 3 FS-21-003-8 
Notat 

Notat med orienteringssaker 
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Referat   
 
Møte i Planleggingsgruppen for FS 25.03.2021 
 

Til stede: Espen Kristensen, UiT 
Erik Langbakk, NTNU 
Tor Erga, UiS 
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Forfall:  
 

 
Referent: 

 
FS-sekretariatet  

 
Dato: 

 
26.03.2021  

 
Sist 
endret: 

 
26.05.2021 (oppdatert oppfølgingssaker) 

   
 

 
 Dagsorden 

 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 26.-27. januar og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. FS-Brukerforum 23.-24.03.2021 

5. Diskusjonssak: Loggføring og kontrollrapporter i FS 

6. Eventuelt 

  



FS-21-012  Side 2 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 25. mars 2021 

Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling. 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 26.-27. januar og 
oppfølgingssaker 

 
Merknadsfristen var satt til 17. februar og referatet er oppdatert. 
 
Oppfølgingssaker i referatet ble gjennomgått. 
Referatet er godkjent. 
 

 
2.  Referatsaker 

  

a. Møte i Fagutvalg for utdanning 8. februar 
Skriftlig referat var lagt ut. 
 
b. Møte i Digitaliseringsstyret 1. mars 
Skriftlig referat var lagt ut. 
 
c. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 17. mars 
Marte Holhjem refererte kort fra møtet. Tjenesterådet ser viktigheten av å gjøre gode 
prioriteringer for å bidra til best mulig ressursstyring. 
Skriftlig referat legges ut så snart det foreligger. 
 
 

3.  Orienteringssaker 
 
1. Notat med informasjon 

a. Nytt fra Unit 
 

i. Strukturendringer for virksomheter under Kunnskapsdepartementet 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. 
Kunnskapsdepartementet besluttet den 22. mars at det nye tjenesteorganet skal være et 
statlig forvaltningsorgan. Det blir altså ikke et statlig aksjeselskap. UNINETT og de 
delene av NSD som skal inngå i det nye tjenesteorganet kommer da til å endre 
organisasjonsform. 
Kunnskapsdepartementet er i dialog med Finansdepartementet om mva-spørsmålet. 

 
ii. Ansettelser i Unit 
Elin Bjørgen, Tjenesteansvarlig Arbeidslivsportalen, arbeidssted Trondheim. 
Oppstart i slutten av mai. 
Mari Siljeholm, Tjenestedesigner, arbeidssted Oslo. Oppstart etter påske. 

iii. Forprosjekt for modernisering av studieadministrative systemer (Først) 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut, og med en henvisning til forprosjektets 
nettside. 
 
iv. Arbeidslivsportalen, utrulling 
Knut Løvold orienterte. Ytterligere informasjon finnes på prosjektets nettside. 
  
v. Arbeidslivsportalen, utviklingsfase 2 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut, og med en henvisning til forprosjektets 
nettside. 
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b. EMREX, DigiRec og EDSSI 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut.  
EDSSI er et EU-prosjekt, der Units rolle er håndtering av sikkerhet og personvern. 
Prosjektet er ikke en del av FS. 
 
c. Årsrapport studieadministrative tjenester 2020 
Årsrapporten er lagt ut på fellesstudentsystem.no under Nyheter. 

 
d. Møte med Politidirektoratet om politiattester 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. Geir Vangen refererte i tillegg fra siste 
møte, som ble avholdt 11. mars.  
Unit har en god dialog med Politidirektoratet, som ønsker å effektivisere bestilling av 
politiattester. Prosessen kan helautomatiseres dersom FS leverer data til dette. Unit på 
sin side håper at Politidirektoratet vil samarbeide videre ved å levere politiattest-data 
tilbake til FS. 
 
UiO stilte spørsmål til hvorfor Studentweb er tenkt brukt til å sende og motta 
politiattester.  
Her må man ta hensyn til at det er studenten som skal ha kontroll på hele prosessen 
over bestilling og levering av attesten. Det kan være aktuelt å la prosessen starte i 
opptaks-systemet, men uavhengig av dette, vil en med full automatisering kunne få en 
veldig rask tilbakemelding – spesielt for attester uten merknader. 
 
UiT presiserte at det er først når studenten skal ut i praksis at det er behov for å 
fremvise en gyldig politiattest og ikke ved studiestart, da attesten er knyttet til 
praksisperioden og ikke til studieretten. Ulempen kan være at studenten starter på 
studiet for deretter å måtte avvises fra å gjennomføre praksisperioden. 
 
Samtykke til at institusjonen kan bestille politiattest på vegne av studenten vil være 
problematisk, da et slikt samtykke kan kun brukes der det er strengt nødvendig som 
behandlingsgrunnlag, og i tilfeller der studenten kan svare nei. 
 
e. Digitalisering av vitnemål 
Orientering ble gitt i notatet som var lagt ut. Dette var også tema på Brukerforumet. 
 
Det ble fremmet et ønske om å kunne sette fra-dato for å kunne vise 
emneinformasjon. Dette henger sammen med fusjoner.  
 
Det ble stilt spørsmål om det vil være mulig å få både et offisielt digitalt, og et offisielt 
papirvitnemål. Digital signatur på vitnemålet vil være gyldig i 1-2 år, deretter blir 
signaturen fornyet. Personen kan på nytt hente ut vitnemålet via Vitnemålsportalen når 
dette er gjort. 
Historikk om signering vil bli ivaretatt. 
 
Notatet ble tatt til orientering. 

 
 

4.  FS-Brukerforum 23.-24. mars 2021  
 

Unit har lagt ut et evalueringsskjema på nettsiden der programmet ligger. I tillegg har alle 
påmeldte fått en e-post med link til skjemaet. 
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Planleggingsgruppen hadde følgende kommentarer til arrangementet: 
- Bra med digitalt arrangement, der alle kan delta og man kan velge sesjoner som 

man ønsker å følge. 
- Savner samtidig den fysiske kontakten, den er viktig 
- Vurdere å bruke flere korte parallellsesjoner til å presentere spesifikke tema. 
- Viktig å passe på at folk holder tiden slik at man får lange nok pauser mellom 

sesjonene. Også viktig at sesjoner ikke starter tidligere enn annonsert, ev. kan man 
la være å sette klokkeslett på sesjoner som foregår i plenum. 

- Forslag til evaluering: Hvis mulig, sette rating på den enkelte sesjon, slik at 
deltakerne kan gi poeng med en gang sesjonen er ferdig.  

- Fin blanding av tema. Dersom man arrangerer fysiske forum hadde det vært fint 
om sesjonene blir streamet, slik at flere får fulgt de.  

- Bør man tenke på å endre navnet til f.eks. Studieadministrativt forum for å tilby 
mer varierte tema? FS-Brukerforum kan gi inntrykk av at det er kun FS-spesifikke 
tema som gjelder. 
  

 
5.  Diskusjonssak: Loggføring og kontrollrapporter i FS  

 
Oppfølging av saken som ble sendt inn av UiO i januar. 
 
UiO innledet. Avdeling for studieadministrasjon ved UiO har fått ansvar for å følge opp de 
foreslåtte tiltakene som UiOs Enhet for internrevisjon har fattet i forbindelse med revisjon 
av forvaltning av FS. 
UiO har i notatet belyst noen problemstillinger og foreslått noen konkrete tiltak. Unit bes 
vurdere ulike løsningsalternativer, f.eks. som en del av arbeidet med modernisering av FS. 
 
Kommentarer fra Planleggingsgruppen: 
- Hente innspill fra Helsevesenet, Politiet, Justisdepartementet på hvordan de 

bruker loggføring og hvordan tilgangsstyringen er der. 
- UiOs forslag er problematisk, mye av informasjonen er offentlig og dette må det 

tas hensyn til. 
- Skille mellom data som er hentet ut og data som er sett. Logg skal være til 

fornuftig formål, og at man logger kun det som er viktig informasjon. 
- Hvem som skal gjennomgå loggene må avklares juridisk. 
- Kjennskap til loggføring bidrar preventivt. 
- Skille mellom endringer og oppslag. Endringer i FS: hvem som har gjort hva i 

bilder og rapporter. Hva er opprettet og hva er sist endret. 
- Ugreit å være mistenksom overfor egne ansatte. 
- Unit bør ikke bruke mye ressurser på dette. Institusjonene bør satse på bedre 

opplæring av sine ansatte. 
- Radvalidere innsynsretten og gi en advarsel dersom en ansatt henter ut lister 

utenfor sitt eget fakultet. Samtidig blir dette komplisert, da mange studenter kan 
ha hatt studierett flere steder. Det gjør entydig plassering vanskelig. Da sitter man 
igjen med en ev. advarsel.  

 
Det ble ikke konkludert i saken. Unit sender ut på nytt juridisk informasjon om hvilke krav 
GDPR stiller til loggføring (ble sendt ut for ca. 2 år siden). 
Loggføring tas også med i vurdering i forbindelse med moderniseringsprosjektet. 
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6.  Eventuelt 

 
Inger saker under Eventuelt. 
 
 
 
Neste møte:  16.-17. juni 2021 kl 12-15.  

Begynne å jobbe med tema til høstens Kontaktforum 
 

Sted:  Nettmøte 
 

 
 
Oppfølgingssaker (sist oppdatert 26.03.2021) 
 

 
 

Saker som skal følges opp (fra møtet 10.-11. juni 2020) 
 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 
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 02.12.2020: Unit 
lager et oppfølgings-
notat på hva som 
skal utredes 
nærmere. 

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 

23.09: Hans Jacob 
har informert Karen 
S. om at han ikke 
kan delta 
 
11.11.: Sendt spm til 
UiO og UiT om 
status. 
 
Saken er lagt i bero. 
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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 
institusjon
ene 

14.09.2020: Få en 
oversikt over antall 
studenter med 
INNDRAT/ 
UTESTENGT før 
det eventuelt gjøres 
noen endringer i 
Studentstatus.  
 
02.12.2020: Unit tar 
et internt møte, 
deretter sendes en 
liste over studenter 
til institusjonene 
 
26.05.2021: Unit 
sender ut en 
høringssak om 
saken i løpet av 
uke 21. 
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Saker som skal følges opp (fra møtet 02.-03. desember 2020) 

 
 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 
49/20 Sak 6 Bruk/visning av e-

post/tlf.nr/mobilnr:  
Danne en liten arbeidsgruppe som tar 
en generell gjennomgang av hvor 
adresseinformasjon vises i FS. 
Institusjonene bes sende inn forslag til 
medlem til en slik gruppe.  
 
Unit formulerer et mandat og lager et 
løsningsforslag med svarfrist. 
 
Gruppen skal se på følgende punkter: 
- Oppdatere felt for KORR, velge en 

adresse som oppdateres, og at øvrig 
adresseinformasjon dermed forblir 
uendret (slik som for tlf.nr) 

- Lage en oversikt over hvilke 
rapporter viser adresseinformasjon 

- Kartlegge alle applikasjonene 
 

 
 
 
 
 
Institusjonene 
 
 
Unit 
 
 
Arbeids-
gruppen 

07.01.2021: Saken 
tas opp igjen på 
møtet i mars 
 
26.02.: Sendt saken 
til PL-gruppen for 
kommentarer. 
 
26.05.2021: 
Arbeidsgruppen er 
i gang, svarfrist 15. 
juni. 

 
 
 
Saker som skal følges opp (fra møtet 26.-27. januar 2021) 

 
 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 
1/21 Sak 3-2 Orienteringssaker, Loggføring 

og kontrollrapporter i FS:  
Planleggingsgruppen bes kartlegge 
hvordan dette håndteres ved deres 
institusjon. 
Unit ber sine jurister se på saken og 
komme med en uttalelse, spesielt i 
forhold til hvilke krav GDPR stiller til 
loggføring.  
 

 
 
PL-gruppen 
 
 
Unit 
 
 

26.01: Diskuteres 
videre på møtet i 
mars. 
 
25.03: Informasjon 
fra Unit sendes ut 
på nytt (ble sendt 
for ca. 2 år siden) 

3/21 Sak 4-2 Arbeidsoppgaver våren 2021, 
Øvrige arbeidsoppgaver: 
Unit sjekker om det er gått ut 
informasjon om juridiske vurderinger av 
hvilke personopplysninger institusjonene 
har hjemmel til å lagre over tid. 
 
Utarbeide en liste med forslag til sletting. 

Unit 
 
 
 
 
 
 
Unit 
 

26.01: Sende 
informasjon til PL-
gruppen og 
institusjonene 
 
25.03: Sendes ut på 
nytt 
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5/21 Sak 8 Funksjonalitet for å filtrere på åpne 
emner: 
Unit ber utdanning.no komme med en 
definisjon på videreutdanning og 
hvordan det skal brukes og presenteres. 
Utdanning.no bes også å gå i dialog med 
institusjonene før de sender en bestilling. 
 

Unit  26.2: gitt RT-saken 
tilbake til Jan Erik 
 
 

 



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

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 29.04.2021 
Møte 2/2021 – ekstra   
Dato 29.04.2021  
Tid Kl. 14:00-15:45  
Sted Video  
Medlemmer   
Til stede Arne Benjaminsen (UiO) Petter Aasen (USN) 
 Marit Reitan (NTNU) Asbjørn Seim (OsloMet) 
 Robert Rastad (UiB) Lasse Finsås (Nord Universitet) 
 Gøril Heitmann (UiT) Thomas Garås Gulli (NSO) 
 Seunn Smith-Tønnesen (UiA) Astrid Birgitte Eggen (UiS) 
 Lars Atle Holm (NMBU) Vara: Marit Torgersen (INN)  
   
Ikke til stede Karen Lomeland Jacobsen (HVO)  
   
Unit Roar Olsen  Frode Arntsen  
 Sigurd Eriksson Lars Fredrik Hatlehol 
 Kristin Selvaag Lars Fuglevaag  
 Ingrid Buhaug Brænden  Åshild Berg-Tesdal 
 Terje Mørland Kjersti Røstad (referent) 
 Anders Hansteen Reitan   
Andre Gro Tjore (Diku) Observatør Ole-Jakob Stedvin (NOKUT) 
 Hege Bolstad Pettersen (UHR) 

Observatør 
Tom Røtting (Uninett) 

 Joakim Østbye (Representant fra 
hovedsammenslutningene 
Akademikerne, LO, YS og Unio) 

 

 
For utdypende informasjon til referatet, se presentasjon (PDF) fra møtet.  
 
Merknader:  
 

Sak Tema Sakstype 
12/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden V-sak 
 Leder ønsket velkommen til møtet og ønsket spesielt nytt medlem fra UiS, 

Astrid Birgitte Eggen, velkommen. Digitaliseringsstyret består nå av 12 
medlemmer. 
 
Varamedlem Marit Torgersen (INN) møtte for Karen Lomeland Jacobsen 
(HVO). 
 
Det var ingen saker til eventuelt, ingen innspill til sakene eller merknader til 
innkalling og dagsorden.  

 

 Vedtak: 
Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes. 

 

13/21 Godkjenning av referat fra forrige møte V-sak 
 Referat fra møte 01.03.2021 er offentliggjort på unit.no. 

Ingen merknader til referatet.  
 

 Vedtak:  



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

Referat fra møte 01.03.2021 godkjennes. 
14/21 Orienteringer fra direktør i Unit O-sak 
 Unit orienterte om strukturendringsprosessen og om anskaffelsesprosess 

for ny videoopptaksløsning og utfordringer med Schrems II. 
 

 Vedtak: 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 

 

15/21 Justering av samstyringsmodellen – avvikle råd for helhetlig prioritering V-sak 
 Unit orienterte.   
 Vedtak: 

Digitaliseringsstyret tilrår at råd for helhetlig prioritering avvikles.  
 

16/21 Scenarier og veikart D-sak 
 Unit orienterte. Se presentasjon. 

 
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: 

• Ønsker en mer trinnvis tilnærming i prosessen videre.  
• Tydeliggjøre økonomiske konsekvenser bedre i veikartdokumentene 

og få med disse på inntektssiden.  
• Unit bør se på inntekstpotensiale utenfor sektoren. Mulighet til å 

bruke brukerbetaling fra andre til å fylle på investeringsmidlene. 
Implementeringskostnader/-kapasitet må ikke undervurderes.  

• Flere pekte på at scenario C er ambisiøst, da kapasitet og 
kompetanse til implementering, også hos det nye 
tjenesteleveranseorganet og ved institusjonene, er viktige faktorer å 
ta hensyn til. 

• Scenario A, nullalternativet, kan representere et betydelig 
ambisjonsnivå, men det forutsetter at drifts- og 
vedlikeholdskostnader frigis til utvikling gjennom 1) effektivisering av 
forvaltningen og 2) at tjenester tas ut. 

• Det er usikkert om den nye digitaliseringsstrategien utløser sentral 
finansiering over statsbudsjettet. 

Digitaliseringsstyret vedtok en revidert vedtakstekst.   

 

 Vedtak: 
Unit tar med de innspill og føringer som kom fram i møtet. Videre prosess for 
veikart: 
- I junimøtet behandles oppdatert plan for bruk av investeringsmidlene i 

2021, og forslag til veikart for 2022-2025 tas opp til drøfting. 
- I møte høsten 2021 tas veikart for 2022 til behandling med et vedtak. 

Nytt forslag til veikart for 2022-2025 tas til drøfting. Vedtaket for 2022 
må eventuelt justeres i henhold til statsbudsjettet.   

- I møte i første kvartal 2022 tas veikart 2022 - 2025 til endelig behandling 
og vedtak.  

 

17/21 Evaluering av møtet  
 • Gode innledninger og saksgrunnlag som sørget for gode og 

produktive diskusjoner. 
• Bør vurdere flere korte møter framfor få og lange møter. 

 

18/21 Eventuelt  
 Ingen saker til eventuelt.  



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

 
Vedlegg: 
Presentasjon vist i møtet (PDF) 



<sideskift> 



FS-21-003-8  1 
 

 
Vår dato Vår referanse 

02.06.2021   FS-21-003-8 

Deres dato Deres referanse 

 
 
 
 
 
 
 

Notat med orienteringssaker 
Sak 3 Orienteringssaker 
Møte i FS-planleggingsgruppe 16.-17. juni 2021 

 
 

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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Saksdokument 

Fagutvalg for utdanning 

Til  Fagutvalgt for utdanning  
Dato  25.05.2021 
Saksnummer 08/21 
Saksarkivnr.  
Sakstype O-sak 
Saksansvarlig Terje Mørland 
Saksbehandler Marte Holhjem og Maria Kumle 

Modernisering av FS – forslag om å prioritere arbeid med 
integrasjonslaget i 2021 

Bakgrunn 
 
Unit gjennomfører i første halvdel av 2021 et forprosjekt (Først) for å beskrive hvordan et 
moderniseringsarbeid innen økosystemet felles studieadministrative systemer bør 
gjennomføres. Begrunnelsen for modernisering er behov identifisert av sektoren og analyse av 
dagens system utført av Gartner i 2020. 
 
Moderniseringsarbeidet vil være et omfattende prosjekt som vil løpe over flere år med 
målsetning om å levere en plattform1 med brukersentrerte og fremtidsrettede tjenester basert 
på kostnadseffektiv drift, vedlikehold og videreutvikling. 
 
Som et delmoment i etableringen av moderniseringsprosjektet trekker Først konklusjonen at 
god måloppnåelse vil være avhengig av et velfungerende integrasjonslag i FS-økosystemet.  
 
Unit har derfor fremmet et forslag om at et arbeid innen integrasjonsområdet starter før 
offisiell oppstart av moderniseringsarbeidet. Saken har vært behandlet av Tjenesteråd for 
studieadministrasjon 5. mai som støtter forslaget.  
 
Unit presenterer saken for fagutvalget til orientering. 
 

Vurdering 
 

 
 
1 En plattform er et grunnleggende system man bygger programvare på toppen av. Plattformen 
tilgjengeliggjør funksjonalitet og verktøy som gjør det mulig å levere forretningsverdi raskere og 
billigere, samtidig som den avgrenser tilgang til det underliggende systemene plattformen selv bygger 
på 
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Integrasjonslaget er det området som vil gi størst mulighet til rask gevinstrealisering og kunne 
bidra positivt til fremdrift i arbeid med modernisering av FS-økosystemet. Arbeidet med 
integrasjonslaget er det som må startes først i moderniseringsarbeidet for å redusere risiko 
med annet moderniseringsarbeid og gjøre det mulig å forvalte dagens FS-økosystem i parallell 
med at det moderniseres. 
 
Vi trekker også konklusjonen at jo tidligere dette arbeid kan starte, jo mindre blir mengden 
arbeid som må gjøres og jo raskere kan vi få i gang arbeid med ny funksjonalitet gjennom 
integrasjonslaget. Tilsvarende vil en senere start gi mer arbeid i moderniseringsarbeidet og 
lengre tid med redusert fremdrift koblet til integrasjonslaget. 
 
Forslaget adresserer eksisterende problemer ved dagens API-implementasjoner identifisert av 
sektoren; utfordring ved merarbeid i form av parallellitet innen utviklingsarbeid, tilrettelegging 
for realisering av plattformstruktur, behov av konformitet med andre pågående sektorinitiativ 
og «beskyttelse» av FS-kjernen under moderniseringen. 
 
Behovsbildet er basert på innspill fra sektoren (ref. backlog integrasjon), analyse fra Gartner 
(inklusive innsiktsinnsamling i referansegrupper), funn gjort i forbindelse med BOTT SA 
delprosjekt, samt teknisk analyse i Først. 
 
Arbeidet som vi vil starte er teknisk arbeid i integrasjonslaget, dette omfatter blant annet at vi: 
 

• etablerer og implementerer en modell som gjør det enklere å integrere med FS 
kjernen og som kan erstatte dagens versjon av FS API 1.0 for nye endepunkter som i 
dagens modell ville vært utviklede i FS API 1.0 

• starter arbeidet med å erstatte gamle FS API 1.0 i hht ny modell inklusive 
versjonshåndtering og behovsanalyse av hvilke endepunkter som kan erstattes 

• utarbeider modell for GraphQL som del av FS API 2.0 

• faser inn de deler av FSWS Rest som egner seg for videreføring 

• modellerer indre API fra behov 

• etablerer modeller innen FS API 2.0 for de andre typer av integrasjonsbehov som er 
identifiserte slik at vi får et heldekkende API. 

I det moderniseringsprosjektet starter, vil arbeidet beskrevet her fases inn under 
moderniseringsprosjektet. 
Med dette oppnår vi at sektoren og Unit kan jobbe parallelt med bruk av data fra FS, 
videreutvikling av applikasjoner og moderniseringsarbeid av FS økosystemet. 
 
Merk at prosjektforslaget fra Først, som beskriver moderniseringsarbeidet i sin helhet, vil som 
planlagt legges frem til Tjenesterådet og Digitaliseringsstyret ved de respektive neste planlagte 
møter i september og oktober 2021. 
 
Ved å etablere en ny modell for FS APIet vil vi på sikt kunne øke gjennomføringsevnen, 
redusere overlapp og kunne erstatte gamle metoder gradvis.  
 
For oppstart av dette arbeidet ønsker vi å tilføre noen ressurser til dagens team, noe som vil 
føre til en økt kostnad: 
  
Kostnader: 
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Arkitekt i 4 mnd 900 000 

Graph QL konsulent i 4 mnd 850 000 

Utredningsstøtte 3 mnd 650 000 

Interne Unit resurser 4 mnd 1 200 000 

Sum 3 600 000 

 
I tillegg vil den forestående moderniseringen av integrasjonslaget medføre en restriktiv 
holdning til endring i de områder av integrasjonslaget som skal fases ut / endres. Merk at dette 
er uavhengig av tidlig oppstart av arbeid med moderniseringen eller ikke. En tidlig start vil 
redusere tiden som det er begrenset adgang til nye endepunkter og lignende i 
integrasjonslaget. 
 
Vi ser at vi har midler på FS-kontingenten som dekker den ekstra kostnaden og mulighet til å 
prioritere egne ressurser i henhold til oppgaven, gitt en lavere takt på endringer i gammel 
modell. Det vil si at det er ikke behov av å søke om midler fra Digitaliseringsstyret til dette 
arbeidet. Digitaliseringsstyret vil bli gitt en orientering om dette på neste møte. 
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FS-Kontaktforum 26.-27. oktober 2021 
 
• Fysisk arrangement mulig? Forslag til sted? 
• Starter med lunsj dag 1 kl 12.00, avsluttes kl 15.00 dag 2? På den måten unngår man 2 

overnattinger for de aller fleste. 
• På dag 1 holde på med program fra kl 13.00 til kl 17.00.  
• På dag 2 oppstart kl 09.00. 
 
Hvis fysisk arrangement ikke mulig, 2-dagers nettmøte kl 9-12. 
 
Nytt fra FS holdes som webinar dagen før (25. oktober) 
 
Mulige tema: 
• Sette av tid til diskusjoner i grupper: f.eks. erfaringer ifm ALP, digitale vitnemål eller noe 

annet (ikke alle har tatt i bruk verken ALP eller digitale vitnemål, tilby et annet tema til disse i 
form av parallellsesjoner) 

• Demo av nye ting, hvilke?  
• Modernisering av FS (legge opp tema slik at det ikke blir en orienteringssak som bare burde 

legges ut). For eksempel “Sette studenten i fokus”. 
• Status digitalisering av politiattester (samme som over). For eksempel: “Hvilke behov har 

utdanningsinstitusjonene og studentene” 
• Status fase 2 av ALP (samme som over) 
• Brukermedvirkning i FS-økosystemet (legge opp til diskusjon i grupper hvis vi har noe 

konkret å komme med) 
• Noe fra STAR 
• Sikkerhetstema? 
• FS-APIer 
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Sammendrag av høringssvar endring av standardtekst til vitnemålets side 2 

 

Følgende forslag fra Planleggingsgruppen var sendt ut som høringssak med svarfrist 15. mai 2021: 

1. Informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet Varighet 
2. Ordlyd til vitnemålets side 2, avsnitt 2 endres til: 

«Normert studietid for utdanningen er xx år og har et omfang av xxx studiepoeng. Et 
fullt studieår på heltid er 60 studiepoeng.» 

 

Det kom inn svar fra 17 institusjoner: 

DMMH – Dronning Mauds Minne Høgskole 
UiA – Universitetet i Agder 
USN – Universitetet i Sørøst-Norge 
HVO – Høgskulen i Volda 
HK – Høyskolen Kristiania 
UiO – Universitetet i Oslo 
KRUS – Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter  

(inkl. eksempel på vitnemål som eget vedlegg) 
UiS – Universitetet i Stavanger 
Nord – Nord universitet 
MF – MF vitenskapelig høgskole  
VID – VID vitenskapelige høgskole 
OsloMet – OsloMet storbyuniversitetet 
HINN – Høgskolen i Innlandet  
HVL – Høgskulen på Vestlandet 
LDH – Lovisenberg diakonale høgskole (høringssvar i separat fil) 
NLA – NLA Høgskolen (høringssvar i separat fil) 
UiB – Universitetet i Bergen 
 

Konklusjon: 

1. Hente varighet til side 2 i vitnemål fra Studieprogram samlebilde.  
Forslaget støttes av alle unntatt NLA. Se brev fra NLA med begrunnelse.  
OsloMet ønsker å kunne benytte ulike benevninger på varighet, bl.a. SEMESTER istedenfor 
ÅR. Også LDH benytter SEMESTER.  

 
2. Foreslått tekstendring til side 2.  

Endring støttes av alle unntatt en, men noen institusjoner ønsker at forslaget omformuleres. 
NLA støtter ikke forslaget, se brev fra NLA med begrunnelse.  
UiO er ikke enig i tolkningen av ordet «normert», og foreslår derfor at ordet kuttes ut.  
LDH foreslår at teksten endres til «Et fullt studieår er 60 studiepoeng» eller «Et studieår på 
heltid er 60 studiepoeng». 
Også UiB har sendt inn forslag til omformulering av teksten, og foreslår i tillegg at 
muligheten for å gi informasjon om varighet flyttes til avsnittet "Studieprogrammets 
målsetting, innhold og organisering. 
 
 

Både OsloMet og DMMH ber om at endringene effektueres først til høsten, etter at institusjonene er 
ferdig med vitnemålsproduksjonen gjeldende for våren 2021. 
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Kommentarer til forslagene: 

DMMH: 
DMMH mener at vi bør tilstrebe å ha samme standardtekst for studenter på samme kull. Særlig når 
de får tildelt vitnemål for samme utdanning til «samme tid». Vitnemål etter ordinær vurdering 
tildeles hos oss i perioden fra slutten av mai til slutten av juni. I tillegg avvikles ny eksamen etter 
sommeren, noe som tilsier nye vitnemålstildelinger for studenter på samme kull fra slutten av 
august til slutten av september. 
 
DMMH ber derfor om at endringen effektueres enten før start av kvalifikasjonstildeling i slutten av 
mai, eller etter september. 
 
Vi har testet, og det er pr. dato ikke mulig å legge inn annet enn hele tall i tabell STUDIEPROGRAM, 
kolonne TALL_VARIGHET. Dersom forslaget skal gjennomføres og tidsenheten skal endres til år, må 
kolonnen endres for at det skal kunne gjennomføres for alle studieprogram. (Eksempelvis: 7 
semester må bli til 3,5 år.) 

OsloMet:  
Vi antar at vi fortsatt kan benytte ulike benevninger på varighet, og at dette fortsatt omgjøres til år i 
Vitnemålsteksten. For OsloMet benyttes kun SEMESTRE for vitnemålsgivende studier. 
 
Siden vi allerede har startet vitnemålsproduksjonen for inneværende vår ønsker vi ikke at denne 
endringen skal settes i produksjon før til høsten, når vi er ferdig med vitnemålsproduksjonen 
gjeldende for våren 2021. Det er uheldig at studenter får ulik tekst på side 2 i vitnemålet. Mulig det 
er lurt å vente til etter 1.9 for også å få med etternølerne. Slik at så mye av produksjonene som 
gjelder for 2021-VÅR får lik tekst på side 2. 

UiO: 
På UiO tenker vi at det blir litt smak og behag om man tar med normert eller reell studietid. Samtidig 
er vi ikke enig i forståelsen av «normert» i forslaget, utover å konstatere at det nok kan leses på flere 
måter. Vi synes derfor at det hadde vært best å kutte dette ordet helt, for eksempel slik: 
«Studietid for utdanningen er xx år, og den har et omfang på xx studiepoeng. Et fullt studieår på 
heltid er 60 studiepoeng.» 
 
LDH (se eget dokument): 
LDH har registrert varighet med betegnelsen SEMESTRE og ikke ÅR i det aktuelle feltet, og lurer på 
om dette ev. vil kreve omregistrering lokalt eller om dette tas hensyn til. 
 
LDH spør: Kan dere vurdere å omformulere den andre setningen fra «Et fullt studieår på heltid er 60 
studiepoeng» til «Et fullt studieår er 60 studiepoeng» eller «Et studieår på heltid er 60 
studiepoeng»? 
 
NLA (se eget dokument): 
Støtter ikke de foreslåtte endringene.  

Dersom informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet Varighet, vil det for 
deltidsprogrammer føre til at begrepet «normert» blir brukt på en annen måte enn i UH-loven, 
gradsforskriften og UHRs mal for norske vitnemål. 
 
Den foreslåtte endringen av teksten gjør setningen mer uklar. 
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UiB:  
Vi mener at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om denne informasjonen (varighet i tid) i det 
hele tatt hører hjemme i under overskriften "Generell informasjon om graden" og tenker at dette 
kan være grunnen til at det er vanskelig å komme fram til en god formulering.  
 
Det bør derfor vurderes om det i avsnittet "Generell informasjon om graden" kun bør stå hvor 
mange studiepoeng graden omfatter og at et fullført studieår på heltid er normert til 60 
studiepoeng.   
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Innsendte svar: 

 
2021-04-19 12:43:35 Anne.L.Molmann@dmmh.no (Anne Lise Mølmann)  
Date: Mon, 19 Apr 2021 10:43:22 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] DMMH SV: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Anne Lise Mølmann" <Anne.L.Molmann@dmmh.no> 

 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning har følgende høringssvar: 
 
1. Ingen innvendinger mot forslag om å hente varighet til side 2 i vitnemål fra Studieprogram 
samlebilde, felt Varighet (Tabell STUDIEPROGRAM, kolonnene TALL_VARIGHET og 
TIDSENHET_VARIGHET) i stedet for fra Tabell GRAD, Kolonnene TALL_NORMERTSTUDIETID og 
TIDSENHET_NORMERTSTUDIETID. Dette forutsatt at utfyllende tilbakemeldinger nedenfor 
hensyntas. 
 
2. Ingen innvendinger mot foreslått tekstendring. 
 
Utfyllende tilbakemelding: 
 
DMMH mener at vi bør tilstrebe å ha samme standardtekst for studenter på samme kull. Særlig når 
de får tildelt vitnemål for samme utdanning til «samme tid». Vitnemål etter ordinær vurdering 
tildeles hos oss i perioden fra slutten av mai til slutten av juni. I tillegg avvikles ny eksamen etter 
sommeren, noe som tilsier nye vitnemålstildelinger for studenter på samme kull fra slutten av 
august til slutten av september. 
 
DMMH ber derfor om at endringen effektueres enten før start av kvalifikasjonstildeling i slutten av 
mai, eller etter september. 
For oss som har verdien semester på kolonne TIDSENHET VARIGHET, vil det være fort gjort å endre 
både verdi i TALL_VARIGHET og TIDSENHET_VARIGHET til - fra vi får beskjed om at alt er klart til å 
gjøre denne endringen i FS PROD. 
 
Teknisk tilbakemelding: 
 
Vi har testet, og det er pr. dato ikke mulig å legge inn annet enn hele tall i tabell STUDIEPROGRAM, 
kolonne TALL_VARIGHET. Dersom forslaget skal gjennomføres og tidsenheten skal endres til år, må 
kolonnen endres for at det skal kunne gjennomføres for alle studieprogram. (Eksempelvis: 7 
semester må bli til 3,5 år.) 
(Endring i valg av enhet i kolonne TIDSENHET_VARIGHET gir ingen feilmelding ved testing.) 
Kolonnebeskrivelsene «…Benyttes kun for informasjon.» må endres for begge feltene dersom 
endringen gjennomføres. Endring av kolonnebeskrivelse må også gjøres for kolonnene 
TALL_NORMERTSTUDIETID og TIDSENHET_NORMERTSTUDIETID. 
 
Mvh 
Anne Lise Mølmann 
FS-koordinator 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1401678
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2021-04-20 14:16:07 Dag Olav Nilsen <dag.o.nilsen@uia.no> -  

Date: Tue, 20 Apr 2021 12:15:53 +0000 

CC: 

"Linda Greftegreff Bø" <linda.g.bo@uia.no>, "Grethe Østerhagen Fossnes" 
<grethe.o.fossnes@uia.no>, "Ingvild Mulen" <ingvild.mulen@uia.no>, "Vibeke Braaten" 
<vibeke.braaten@uia.no>, "Kevin Benjamin Zeppo Adriaansen" 
<kevin.adriaansen@uia.no> 

Subject: [Fs-sekretariat] Re: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Dag Olav Nilsen" <dag.o.nilsen@uia.no> 

 

Hei 
 
UiA støtter Planleggingsgruppas forslag til endring i standardtekst i vitnemål side 2. 
 
Hilsen Dag Olav 

 

2021-04-20 14:40:33 Lars.V.Solerod@usn.no (Lars Vemund Solerød)  

Date: Tue, 20 Apr 2021 12:40:21 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] Re: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Lars Vemund Solerød" <Lars.V.Solerod@usn.no> 
 
USN støtter forslaget til endring. 
 
Med vennlig hilsen 
Lars Vemund Solerød 

 

Fra: Marit Vartdal Engeset <marit.vartdal.engeset@hivolda.no>  
Sendt: onsdag 21. april 2021 14:34 
Til: Aune Marjatta Moe <aune.moe@unit.no> 
Emne: SV: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 

Hei! 
 
Høgskulen i Volda støttar forslaget. 
 
Med venleg helsing 
Marit Vartdal Engeset 
FS-ansvarleg/Rådgjevar|Studieadministrasjonen 
Høgskulen i Volda 
Tlf. 70 07 51 19|BK366 
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2021-04-22 08:59:56 Røneid, Henrik <Henrik.Roneid@kristiania.no>  

Date: Thu, 22 Apr 2021 06:59:32 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] Re: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Henrik Røneid" <Henrik.Roneid@kristiania.no> 
Hei. 
 
HK støtter Planleggingsgruppens forslag. 

Med vennlig hilsen 
Henrik Røneid 
M +47 45 47 14 16 | henrik.roneid@kristiania.no 
kristiania.no 

 

2021-04-23 12:56:14 lenaf (Lena Charlotte Finseth) ] 

Date: Fri, 23 Apr 2021 10:56:03 +0000 
CC: "'fs-core'" <fs-core@admin.uio.no> 
Subject: [Fs-sekretariat] Re: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Lena Charlotte Finseth" <l.c.finseth@admin.uio.no> 
Hei 
 
På UiO tenker vi at det blir litt smak og behag om man tar med normert eller reell studietid. Samtidig 
er vi ikke enig i forståelsen av «normert» i forslaget, utover å konstatere at det nok kan leses på flere 
måter. Vi synes derfor at det hadde vært best å kutte dette ordet helt, for eksempel slik: 
«Studietid for utdanningen er xx år, og den har et omfang på xx studiepoeng. Et fullt studieår på 
heltid er 60 studiepoeng.» 
 
Hilsen 
Jonny og Lena 

 

Fra: Simon Friis Larsen  
Sendt: mandag 26. april 2021 11.07 
Til: Aune Marjatta Moe <aune.moe@unit.no> 
Emne: SV: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 

Dette er en forbedring vi støtter. Vi har selv slitt med denne teksten på vårt våre bachelorvitnemål 
og har måttet skrive frem en egen forklaring på vitnemålet i tillegg for at den skal forstås rett. 
 
Vårt bachelorstudium består av to deler, et høgskolekandidatstudium (120 stp) eller fengselsskolen 
innpasset (som 120 stp) heltid over to år + et påbygningsstudium på 60 stp. deltid over to år. 
Påbygningsstudiet er satt opp som et eget studieprogram i FS og det er fullførelse av denne som gir 
vitnemål for Bachelor i straffegjennomføring. 
 
Se eksempel på vitnemål. 
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Det hjelper i hvert fall at det vil stå at studiet er normert til 2 år, fremfor 1 år, selv om studiepoeng 
fortsatt blir stående som 60. 
 
MVH 
Simon Friis Larsen 
Rådgiver 
Studieavdelingen 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 
Tlf.: +47 40025567 
e-post: simon.larsen@krus.no 
 

 
 

2021-04-27 17:37:15 tor.erga@uis.no (Tor Erga) ] 

Date: Tue, 27 Apr 2021 15:37:00 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] 21/04365-1 - [Fs-kontakt] Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Tor Erga" <tor.erga@uis.no> 
 
Hei, 
 
Viser til Høringsforslag til endring av standardtekst i vitnemålets side 2 som er datert 16.4.2021. 
 

1. Informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet Varighet 
2. Ordlyd til vitnemålets side 2, avsnitt 2 endres til: 

«Normert studietid for utdanningen er xx år og har et omfang av xxx studiepoeng. Et fullt 
studieår på heltid er 60 studiepoeng.» 

 
UiS støtter begge de to fremlagte høringsforslagene. 
 
Med vennlig hilsen 
Tor Erga 
Seksjonsleder Rapportering og Utdanningsstøtte 
Utdanningsavdelingen 
Universitetet i Stavanger 

 

Fra: Bente Karin Duun <bente.k.duun@nord.no>  
Sendt: torsdag 29. april 2021 11:29 
Til: Aune Marjatta Moe <aune.moe@unit.no> 
Emne: SV: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 

Nord er enige i endringen av standardtekst. 
Endringen ivaretar deltidsstudier. 
Kvalitetsmessig er det også bedre om antall semester tas fra studieprogram samlebilde.  
 
Med vennlig hilsen 
Bente Duun 
Seniorrådgiver / Utdanning og studie 
T: +47 74 21 23 25 
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2021-04-30 13:04:17 Rune Vik <Rune.Vik@mf.no> ] 

Date: Fri, 30 Apr 2021 13:04:00 +0200 
Subject: [Fs-sekretariat] Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Rune Vik" <rune.vik@mf.no> 
 
Hei, vi stiller oss bak begge forslagene i høringsbrevet, de ser fornuftige ut for oss: 
 

1. Informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet Varighet  
2. Ordlyd til vitnemålets side 2, avsnitt 2 endres til:  
«Normert studietid for utdanningen er xx år og har et omfang av xxx studiepoeng. Et fullt 
studieår på heltid er 60 studiepoeng.» 

 
Mvh, 
Rune Vik 
rådgiver-opptaksleder / Advisor 
Studieadministrasjon/Student Administration 
MF vitenskapelig høyskole/MF School of Theology, Religion and Society 
 

 
 
2021-05-11 16:06:50 Linda.Novak@vid.no (Linda Novak)  

Date: Tue, 11 May 2021 14:06:35 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] Svar på høring om forslag til endring av standardtekst i vitnemålets side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Linda Novak" <Linda.Novak@vid.no> 
 
Hei, 
 
Viser til Høring om forslag til endring av standardtekst i vitnemålets side 2, datert 16.4.2021. 
 

1. Informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet Varighet 
2. Ordlyd til vitnemålets side 2, avsnitt 2 endres til: 

«Normert studietid for utdanningen er xx år og har et omfang av xxx studiepoeng. Et fullt 
studieår på heltid er 60 studiepoeng.» 

 
VID støtter begge fremlagte høringsforslagene. 
 
Vennlig hilsen 
Linda Novak 
rådgiver 
Avdeling for utdanning, studieseksjonen 
+47 22 45 19 60 
www.vid.no 
 
 

 
 

 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=29029
https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1138128


FS-21-013-2 Høringssvar fra institusjonene 
 

2021-05-12 10:53:40 Gro Christensen <gchr@oslomet.no>  

Date: Wed, 12 May 2021 08:53:24 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Gro Christensen" <gchr@oslomet.no> 
 
Hei 
 
Her kommer høringssvar fra OsloMet. 
 
1.       Informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet Varighet 

o Dette er en god ide, da vi nå kan benytte samme kvalifikasjon for hel- og 
deltidsprogram. 

o Vi antar at vi fortsatt kan benytte ulike benevninger på varighet, og at dette fortsatt 
omgjøres til år i Vitnemålsteksten. For OsloMet benyttes kun SEMESTRE for 
vitnemålsgivende studier. 

2.       Ordlyd til vitnemålets side 2, avsnitt 2 endres til: 
«Normert studietid for utdanningen er xx år og har et omfang av xxx studiepoeng. Et fullt studieår på 
heltid er 60 studiepoeng.» 

o Vi støtter forsag til ny tekst 
 
Siden vi allerede har startet vitnemålsproduksjonen for inneværende vår ønsker vi ikke at denne 
endringen skal settes i produksjon før til høsten, når vi er ferdig med vitnemålsproduksjonen 
gjeldende for våren 2021. Det er uheldig at studenter får ulik tekst på side 2 i vitnemålet. Mulig det 
er lurt å vente til etter 1.9 for også å få med etternølerne. Slik at så mye av produksjonene som 
gjelder for 2021-VÅR får lik tekst på side 2. 
 
Mvh 
Gro Christensen 
OsloMet 
 

 
 
2021-05-12 15:24:48 Berit Kletthagen <Berit.Kletthagen@inn.no>  

Date: Wed, 12 May 2021 13:24:37 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] Re: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Berit Kletthagen" <Berit.Kletthagen@inn.no> 
 
Hei, 
 
HiNN er enig i forslagene. 
 
Med vennlig hilsen 
Berit Kletthagen 
Seniorrådgiver 
Studieavdelingen 
Seksjon for studieadministrative fellestjenester 
Telefon: 61 28 82 18 | 
E-post: berit.kletthagen@inn.no 
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2021-05-12 23:29:19 andrea.kristin.kjellevold.sleire@hvl.no  

Date: Wed, 12 May 2021 21:29:03 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] Re: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 
To: "'fs-sekretariat@unit.no'" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Andrea Kristin Kjellevold Sleire" <Andrea.Kristin.Kjellevold.Sleire@hvl.no> 

Hei, 

HVL støttar dette forslaget. 

Vennleg helsing 
Andrea Kjellevold Sleire 
Rådgjevar / FS-teamet / Høgskulen på Vestlandet 
Tlf: +47 55 58 71 89 Besøksadresse: Inndalsveien 28, Bergen 
E-post for FS-hjelp: fshjelp@hvl.no 
Postboks 7030, 5020 Bergen 
www.hvl.no | twitter.com/hvl_no | facebook.com/hvl.no 
 

 
 
2021-05-14 15:39:16 bjornar.holm@ldh.no (Bjørnar Holm)  

Date: Fri, 14 May 2021 13:38:18 +0000 
CC: "Siv-Ellen Østengen" <siv-ellen.ostengen@ldh.no> 
Subject: [Fs-sekretariat] Høringssvar vitnemålets side 2 
To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Bjørnar Holm" <Bjornar.Holm@ldh.no> 

Hei. 

Vedlagt er høringssvaret. (se pdf-fil) 

Vennlig hilsen 
Bjørnar Holm 
Rådgiver 
Tel: +47 40202932 
 

 
 
2021-05-14 16:37:31 <post@nla.no>  

Date: Fri, 14 May 2021 14:36:37 +0000 (UTC) 

Subject: [Fs-sekretariat] Dokument 21/00492-2 Svar på høring - Endring av standardtekst 
vitnemål side 2 sendt fra NLA Høgskolen 

To: fs-sekretariat@unit.no 
From: post@nla.no 

 

Hei UNIT FS-sekretariatet, Dokumentet 21/00492-2 Svar på høring - Endring av standardtekst vitnemål side 
2 for sak Høringssak - Endring av standardtekst vitnemål side 2 er blitt sendt fra NLA Høgskolen.  
Se vedlagte fil. 
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2021-05-18 12:54:02 Oystein.Ornegard@uib.no (Øystein Ørnegård)  

Date: Tue, 18 May 2021 10:53:28 +0000 
Subject: [Fs-sekretariat] Re: Høringssak om standardtekst i vitnemål side 2 

To: "fs-sekretariat@unit.no" <fs-sekretariat@unit.no> 
From: "Øystein Ørnegård" <Oystein.Ornegard@uib.no> 

 
Vi har diskutert spørsmålet i vårt Nettverk for vitnemål og kvalifikasjon. Vi mener den foreslåtte 
teksten er bedre enn den eksisterende. 
 
Rent språklig kan det påpekes at andre ledd av første setning peker til "studietid" og ikke til 
"utdanningen" og at det derfor kunne vært tatt inn et "den", slik: 

Normert studietid for utdanningen er 4 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullt 
studieår på heltid er 60 studiepoeng. 
 

Alternative formuleringer kan være: 
Normert studietid for utdanningen, som har et omfang på xxx studiepoeng, er xx år. 

Eller 
Utdanningen har et omfang på xxx studiepoeng, og normert studietid er xx år. 
 

Vi mener imidlertid at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om denne informasjonen (varighet i 
tid) i det hele tatt hører hjemme i under overskriften "Generell informasjon om graden" og tenker at 
dette kan være grunnen til at det er vanskelig å komme fram til en god formulering. Den hører 
kanskje mer naturlig hjemme under avsnittet "Studieprogrammets målsetting, innhold og 
organisering". Hvor lang tid kandidaten bruker på å oppnå de nødvendige antall studiepoeng (og 
andre krav) er avhengig av studieprogrammets organisering og har for så vidt ikke noe å gjøre med 
kravene til selve graden. I avsnittet om "Generell informasjon om graden" burde man strengt tatt 
fokusert på det som må gjennomføres for å oppnå graden, ikke hvor lang tid kandidaten normalt sett 
vil bruke på dette. 
 
Det bør derfor vurderes om det i avsnittet "Generell informasjon om graden" kun bør stå hvor 
mange studiepoeng graden omfatter og at et fullført studieår på heltid er normert til 60 
studiepoeng. Da blir det opp til institusjonene å legge eventuell informasjon om studieprogrammets 
varighet (i tid) i avsnittet "Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering".  
Forslag til formulering blir da: 

Graden har et omfang av x studiepoeng. Et fullt studieår på heltid er 60 studiepoeng. 
  
Med vennlig hilsen 
Øystein Ørnegård 
 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=927706


Bachelor i straffegjennomføring er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.

Studiet er regulert av rammeplan for Bachelor i straffegjennomføring, fastsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet 14.09.2017.
Bachelor i straffegjennomføring ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er akkreditert av NOKUT i
vedtak av 23. februar 2018.

Bachelorprogrammet består av studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring (120 studiepoeng) og et
påbygningsstudium (60 studiepoeng). Det er eget opptak til påbygningsstudiet. Bestått fengselsbetjentutdanning fra KRUS
før 2012 (vitnemål Fengselsskolen) regnes som ekvivalent med høgskolekandidatstudiet. Ved bestått påbygningsstudium
danner fengselsbetjentutdanning (vitnemål Fengselsskolen) grunnlag for innpass av studiepoeng som er ekvivalent med
høgskolekandidatstudiet (120 studiepoeng).

Høgskolekandidatstudiet og påbygningsstudiet kvalifiserer til sammen til graden Bachelor i straffegjennomføring, 180
studiepoeng.

Påbygningsstudiet er et deltidsstudium over to år (fire semestre):

Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 60 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60
studiepoeng.

Bachelor i straffegjennomføring er en kvalifikasjon som inngår i første syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.

MÅLSETNING
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS skal utdanne ansvarlige, aktive, omsorgsfulle og reflekterte
fengselsbetjenter. Bachelorstudiets innhold er basert på kriminalomsorgens samfunnsoppdrag gitt i Lov om gjennomføring
av straff (straffegjennomføringsloven) av 18. mai 2001 nr. 21. Utdanningen er profesjonsrettet og bygger på både
erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Utdanningen gir fengselsbetjenter både bredde- og dybdekompetanse i
straffegjennomføring og bidrar i utvikling av en sømløs, kunnskapsbasert kriminalomsorg. Bachelorstudiet vektlegger
samarbeid mellom profesjonsgrupper og aktører som arbeider målrettet med straffegjennomføring og forebygging av
kriminalitet i og utenfor kriminalomsorgen. Utvikling av profesjonsrollen inngår som et viktig element i hele studiet.

INNHOLD
Studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring er profesjonsrettet og består av emner basert på forskningsbasert og
erfaringsbasert innhold. Praksisstudier står sentralt. Høgskolekandidatstudiet er kriminalomsorgens grunnleggende
fengselsbetjentutdanning og kvalifiserer for arbeid med ulike straffegjennomføringsformer i fengsel og i samfunnet.
Høgskolekandidatstudiets innhold fremkommer i et eget vitnemål.  

Påbygningsstudiet består av fire emner. Disse emnene bygger videre på det grunnleggende innholdet fra
høgskolekandidatstudiet.

 KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 studiepoeng)
 KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 studiepoeng)
 Valgfritt programemne (15 studiepoeng)
 KRUS3900 Bacheloroppgave (15 studiepoeng)

Tre av emnene i påbygningsstudiet er teoretiske fellesemner. Et av disse er bacheloroppgaven. I tillegg skal studentene
gjennomføre et valgfritt programemne. Alle emner avsluttes med en eksamen.

Det første obligatoriske emnet (KRUS3000) gir studentene dybdekunnskap om kriminalomsorgen som virksomhet. I dette
emnet legges det også vekt på å videreutvikle studentenes kunnskap innen vitenskapsteori. Det andre emnet
(KRUS3100) gir studentene dybdekunnskap innen kunnskapsbasert praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i
kriminalomsorgen. I dette emnet vektlegges systematisk og reflektert bruk av ulike kunnskapskilder for å styrke det faglige
beslutningsgrunnlaget i praksis. Det valgfrie programemnet bidrar til faglig spesialisering i dybden og/eller i bredden, og
skal bidra til å bygge opp under studentens faglige interesser. KRUS tilbyr valgfrie programemner ut fra
kriminalomsorgens behov og tilgjengelige ressurser. Relevante emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan etter søknad
innpasses som det valgfrie programemnet.

Formålet med bacheloroppgaven (KRUS3900) er å styrke studentenes analytiske evne og gi dybdekunnskap innen et
selvvalgt tema og gi studentene et bedre grunnlag til å bidra til utvikling av kriminalomsorgens praksis. Gjennom arbeidet
med bacheloroppgaven skal studentene vurdere yrkesrelevante problemstillinger i rammen av vitenskapsteoretiske
perspektiver, vise analytisk kompetanse og etisk refleksjon.
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ORGANISERING
Det grunnleggende høgskolekandidatstudiet (120 studiepoeng) er organisert som et heltidsstudium over to år. Studiet
gjennomføres på campus og i ulike opplæringsenheter i praksisfeltet.  

Påbygningsstudiet (60 studiepoeng) utgjør bachelorprogrammets andre del. Studiet er organisert som et samlingsbasert
deltidsstudium og strekker seg over to år (fire semestre). Det legges vekt på selvstudier, gruppearbeid og obligatoriske
arbeidskrav som gjennomføres mellom samlingene. Gjennom studiet skal studentene reflektere over egne erfaringer fra
arbeid som fengselsbetjent i kriminalomsorgen. For å kunne gjennomføre arbeidskravene kreves det at studentene har en
arbeidstilknytning til kriminalomsorgen eller tilsvarende.

LÆRINGSUTBYTTE
Ved fullført studium har studenten tilegnet seg teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse
som kvalifiserer til graden Bachelor i straffegjennomføring.

Kunnskap
Studenten
 har bred og spesialisert kunnskap om straffegjennomføringens relevante fagområder som gir begreper,

perspektiver og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov
 har kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie og plass i samfunnet, lovverk samt innsatte og

domfeltes sammensatte behov
 har kunnskap om nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for utøvelse av

arbeid i kriminalomsorgen
 kan oppdatere sin kunnskap om straffegjennomføring

Ferdigheter
Studenten
 kan anvende faglig kunnskap om straffegjennomføring og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid

på praktiske og teoretiske problemstillinger innen ulike straffegjennomføringsformer og treffe begrunnede valg
 kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen oppgaveutførelse
 kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger

som er relevante for arbeid i kriminalomsorgen
 kan beherske utvalgte metoder og teknikker som bidrar til å fremme profesjonell yrkesutøvelse som

fengselsbetjent

Generell kompetanse
Studenten
 har innsikt i relevante profesjonsfaglige og profesjonsetiske problemstillinger på individ- og systemnivå
 kan på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver over

tid i kriminalomsorgen, i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov
 kan på en nyansert og reflektert måte formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både

skriftlig og muntlig
 har relasjons- og samarbeidskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i kriminalomsorgen gjennom

utveksling av erfaring, kunnskap og synspunkter
 kjenner til nytenkning og kan bidra i utvikling av praksisfeltet
 har kompetanse til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte
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Høringssvar fra Lovisenberg diakonale høgskole 
 
Svar på høring om endring av standardtekst i vitnemålets 
side 2 
 
Lovisenberg diakonale høgskole har følgende tilbakemelding til forslaget fra 
Planleggingsgruppen 
 
Informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet Varighet 
 
Svar fra LDH:  
Vi oppfatter at det er hensiktsmessig å hente informasjonen om varighet fra Studieprogram 
samlebilde og feltet Varighet. LDH har registrert varighet med betegnelsen SEMESTRE og 
ikke ÅR i det aktuelle feltet og lurer på om dette evt. vil kreve omregistrering lokalt eller om 
dette tas hensyn til. 
 
Ordlyd til vitnemålets side 2, avsnitt 2 endres til: «Normert studietid for utdanningen 
er xx år og har et omfang av xxx studiepoeng. Et fullt studieår på heltid er 60 
studiepoeng.» 
 
Svar fra LDH:  
Vi oppfatter at endringen av ordlyden er oppklarende. Kan dere vurdere å omformulere den 
andre setningen fra «Et fullt studieår på heltid er 60 studiepoeng» til «Et fullt studieår er 60 
studiepoeng.» eller «Et studieår på heltid er 60 studiepoeng.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lovisenberg diakonale høgskole 
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Svar på høring  - Endring av standardtekst vitnemål side 2 
 
Vi viser til deres brev av 16.04.2021 om høring om forslag til endring av standardtekst i vitnemålets 

side 2 og takker for muligheten til å gi høringssvar. 

NLA Høgskolens team med ansvar for vitnemål har drøftet saken og vi har følgende tilbakemelding til 

de to punktene vi er bedt om å ta stilling til: 

- Til punkt 1: Informasjon om varighet bør ikke hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet 

varighet  

- Til punkt 2: NLA høgskolen anbefaler ikke at dagens formulering endres til foreslått 

formulering i høringsforslaget.  

 

Begrunnelse for vår tilbakemelding til punkt 1: 

Dersom informasjon om varighet hentes fra Studieprogram samlebilde, feltet varighet, vil det for 

deltidsprogrammer føre til at begrepet «normert» blir brukt på en annen måte enn i UH-loven, 

gradsforskriften og UHRs mal for norske vitnemål. I alle disse dokumentene brukes «normert» om 

utdanninger på fulltid1, og poenget med si noe om normert studietid på vitnemålets side 2, må 

nettopp være å si hvor stor studieinnsats som ligger til grunn for den oppnådde kvalifikasjonen, ved å 

beskrive omfanget etter en normert standard. 

Når UH-institusjonene skriver ut vitnemål med hjemmel i UH-loven og gradsforskriften, og i samsvar 

med nasjonal mal for vitnemålene, bør vi holde oss til den begrepsforståelsen som er implisitt i de 

offisielle dokumentene. Ellers vil det bli uklarhet og misforståelser rundt begrepet normert studietid.  

Eksempelvis for en bachelorgrad som blir tilbudt over fire år, vil formuleringen med foreslåtte 
endringer bli: «Normert studietid for utdanningen er 4 år og har et omfang av 180 studiepoeng. Et 
fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.» I denne formuleringen benyttes «normert studietid» 

                                                             
1 a) I UH-loven § 3-2 (1) står det at «Kongen bestemmer <………….> den tid det enkelte studium skal kunne gjennomføres 
på….» og i UH-loven § 3-8 (1)står det at «Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng» 
b) I forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler blir 
omfanget på alle gradene beskrevet med normert studietid som fulltidsstudier.  
c) I UHRs mal for vitnemål (side 7) er følgende formulering anbefalt brukt under Generell informasjon om graden: 
«Normert studietid for graden er <n> år og den har et omfang av <xxx> studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 
studiepoeng»  
 

https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§3-2
https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§3-8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1574
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf
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til å forklare hvor lang tid som er planlagt for akkurat dette konkrete studieprogrammet, ikke hvor 
lang tid som er normert for graden eller yrkesutdanningen i gradsforskriftens betydning av ordet. 
 
Tvetydigheten i formuleringen slik den er per i dag, kom da «graden» (slik det står i UHRs mal) ble 

byttet ut med «utdanningen». «Utdanningen» kan forstås både som «graden» = «kvalifikasjonen» 

som er oppnådd, og som «studieprogrammet» som studenten har fullført. Avsnittets plassering 

under overskriften Generell informasjon om graden, gir likevel en sammenheng for å tolke 

«utdanningen» i betydningen «graden»/«kvalifikasjonen».  

I de tilfellene der et studieprogram ikke er organisert som fulltidsutdanning, bør det etter vår mening 

opplyses om det under overskriften Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering, og ikke 

under Generell informasjon om graden. 

Hvis det er rom for å gjøre et avvik fra UHRs vitnemålsmal, vil vi reise spørsmålet om «utdanningen» 

kan erstattes med «kvalifikasjonen», og om rekkefølgen kan byttes for 2. og 3. avsnitt (3. og 4. avsnitt 

for utdanninger med rammeplan). Da blir graden/kvalifikasjonen først presentert generelt i de første 

avsnittene med henvisning til gradsforskriften, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

(NKR) og eventuell rammeplan, og deretter blir begrepet «normert studietid» fra gradsforskriften og 

begrepet «kvalifikasjon» fra NKR knyttet sammen i det siste avsnittet ved å gi utfyllende informasjon 

om normert studietid (etter gradsforskriften) for å oppnå kvalifikasjonen. 

Eksempel:  

Generell informasjon om graden 

Grunnskolelærer 5.–10. trinn er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet 

tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005. 

Utdanningen er gjennomført i samsvar med rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. 

trinn og 5.–10.  trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 01.03.2010. 

Grunnskolelærer 5.–10. trinn er en kvalifikasjon som inngår i første syklus i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011. 

Normert studietid for kvalifikasjonen er 4 år og den har et omfang av 240 studiepoeng. Et fullført 

studieår er normert til 60 studiepoeng. 

 

Begrunnelse for vår tilbakemelding til punkt 2:  

Den foreslåtte endringen i punkt 2, der subjektet «den» er utelatt etter bindeordet «og», har en 

grammatisk brist som endrer betydningen i setningen. Endringen gjør setningen mer uklar. 

a) Betydningen i setningen når «den» står der, er: «Normert studietid for utdanning er xx år» og 

«Utdanningen har et omfang av xxx studiepoeng.»  

b) Når «den» utelates, blir betydningen: «Normert studietid for utdanning er xx år» og «Normert 

studietid har et omfang av xxx studiepoeng». 
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Setningen «Normert studietid har et omfang av xxx studiepoeng» i b) gir dårlig mening, og vi 

anbefaler derfor ikke den foreslåtte endringen.  

 

Med hilsen  
for NLA Høgskolen 
 
 
 
Ingrid Galdal 
Seniorkonsulent 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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