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a.

Nytt fra Unit

i. Strukturendringer for virksomheter under Kunnskapsdepartementet

4. februar kunngjorde KD at det skal etableres ett felles direktorat for høyere utdanning
og kompetanse og ett tjenesteleveranseorgan.
Det er opprettet et internt prosjekt i Kunnskapsdepartementet for å etablere det nye
direktoratet. Prosjektet ledes av interimsdirektør Anne-Line Wold.
Det vil også bli etablert et internt prosjekt for oppretting av det nye
tjenesteleveranseorganet.
Departementet forutsetter at antall og andel ansatte i Oslo ikke øker, og i løpet av en
femårsperiode skal noen oppgaver, funksjoner og arbeidsplasser være flyttet ut av Oslo.
Målet er at omorganisering skal føre til effektivisering.
NOKUT skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under KD, men skal
rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan. Oppgaver utover det skal
overføres til direktoratet.
KD har bestilt et underlag fra Unit hvor vi skisserer opp hvilke oppgaver vi ser at
det er naturlig å overføre til det nye direktoratet eller til tjenesteleveranseorganet
(TO). Fristen for å levere dette er 15. mars.
Nytt direktorat: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
1. juli 2021 opprettes et nytt direktorat som får navnet Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse. Det nye direktoratet får ansvar for
forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og
kompetansepolitikk. Kompetanse Norge og DIKU går i sin helhet inn i det nye
direktoratet, sammen med Universell, deler av Unit og enkelte oppgaver fra
NOKUT. Direktoratet får hovedkontor i Bergen, og kontorer i Oslo, Tromsø og
Trondheim.
Organiseringen av Samordna opptak er utsatt til 1. januar 2022 av hensyn til årets
opptak.
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Nytt tjenesteleveranseorgan
1. januar 2022 opprettes et nytt tjenesteleveranseorgan med ansvar for
tjenesteleveranser relatert til IKT og forskningsdata for kunnskapssektoren.
Uninett (inkl. underliggende virksomheter), deler av NSD og tjenesteleveransedelen av Unit går inn i det nye tjenesteleveranseorganet, som får hovedkontor i
Trondheim, og kontorer i Oslo og Bergen. Det er ikke avklart om den nye
virksomheten blir et statlig aksjeselskap eller et forvaltningsorgan.
KD jobber fortsatt med å avklare organisasjonsform for tjenesteleveranseorganet.
Unit har fått signaler om at det sannsynligvis vil bli avklart før påske.
ii. Ansettelser i Unit

Elin Bjørgen, Tjenesteansvarlig Arbeidslivsportalen, arbeidssted Trondheim
Mari Siljeholm, Tjenestedesigner, arbeidssted Oslo

iii. Forprosjekt for modernisering av studieadministrative systemer (Først)

Unit startet opp forprosjektet Først 11. januar. Først vil utarbeide anbefalinger
for hvordan moderniseringsarbeidet skal gjennomføres innen funksjonalitet,
teknologi og arbeidsmetoder. For involvering vil referansegrupper etableres
gjennom Tjenesterådet. Arbeidet vil løpe frem til og med juni.
https://www.unit.no/prosjekter/forst

iv. Arbeidslivsportalen, utrulling

https://www.unit.no/aktuelt/na-begynner-utrullingen-av-arbeidslivsportalen

v.

Arbeidslivsportalen, utviklingsfase 2

Unit har startet utviklingsfase 2 av Arbeidslivsportalen. Prosjektet er i gang med
utvikling av funksjonalitet som er identifisert i fase 1 og et utredningsarbeid for
kravbildet innen ikke-praksistunge studier. Den første utredningsrunden gjøres i
samarbeid med UiB, i tillegg til det arbeidet som allerede er gjennomført i fase 1.
https://www.unit.no/prosjekter/arbeidslivsportalen-fase-2

b.

i.

EMREX, DigiRec og EDSSI
Emrex

Workshop avholdt29. januar, som omhandlet ny teknisk løsning for det sentrale
EMREX-registeret, EMREG, som skal slås sammen med EWP-registeret. Videre
ble ELMO-formatet diskutert, og det settes i gang arbeid for å inkludere
informasjon om autorisasjoner, godkjenning av ekstern utdanning (eks.
NOKUT), og micro credentials. Og forholdet til Europass-EDCI-formatet skal
vurderes.

ii. DigiNet

Første runde med planlegging for digitalisering av godkjenning er utført av
prosjektets partnerinstitusjoner (Enic-Naric organisasjoner fra Europa og Canada).

iii. EDSSI-prosjektet

De felles datamodellene for prosjektet er oppdatert av Unit og tilgjengeliggjort i
github (Erasmus Without Paper). Utviklingsarbeid for at EWP-registeret kan
inkludere EMREX er i hovedsak gjennomført, og testing er startet. Dette får også
noe konsekvenser for Vitnemålsportalen som må ta i bruk denne nye tjenesten.
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Unit forbereder nå vurdering av sikkerhet og personvern for alle tjenestene som
inngår i prosjektet, som Online Learning Agreement, Erasmus App, InterInstitutional-Agreement m.m.
c.

Årsrapport studieadministrative tjenester 2020

Årsrapporten for 2020 skal ferdigstilles i slutten av mars og vil bli publisert på
www.fellesstudentsystem.no.
d.

Møte med Politidirektoratet om politiattester

Det er avholdt to møter med Politidirektoratet og Politiets IT-tjeneste om
funksjonalitet for politiattester. Diskusjonen har gått på forslaget i
tjenestekjederapporten for 2019 om en helhetlig digitalisering av hele denne
prosessen. Vi går nå videre med å detaljplanlegge løsning for bestilling av
politiattest, slik at denne prosessen kan starte i Studentweb, og muligens også i
opptakssystemet. Parallelt foretas det juridiske vurderinger av løsninger for å
tilbakeføre konklusjon av politiattest til utdanningsinstitusjonen. Det er foreslått
noen alternative skisser som en går videre med.
e.

Digitalisering av vitnemål

Med FS8.3 ble signeringsløsning for Vitnemål og Diploma Supplement levert.
Denne skal i første omgang testes i demo-miljøet, med “fake” signering, og kan
etter dette installeres i produksjonsmiljø for endelig testing mot den reelle
signeringsløsningen.
Med dette er første versjon av digitale vitnemål levert, og målet er at de første
dokumentene kan utstedes etter vårens kvalifikasjonsoppnåelser.
Det gjenstår arbeid med å overføre dokumentene til Vitnemålsportalen og
presentere dem der på en hensiktsmessig måte. Inntil da vil dokumentene kunne
publiseres i Studentweb.
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