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Agenda- 
punkt 

Tema 

 
1 

 
INNKALLING OG DAGOSRDEN 
 
Tore Burheim, fagutvalgets leder, åpnet og ledet møtet. Fagutvalget godkjente 
innkalling og dagsorden.  
 

 
2 
 

 
REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Fagutvalget godkjente referatet fra forrige møte. 
 

 
3 
 

 
VURDERING AV FELLES STUDENTSYSTEM (FS) 
 
Lars Fredrik Hatlehol, avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit, innledet saken. Baber 
Nisar og Christian Lundsson, begge fra Gartner, presenterte endelige resultater og 
anbefalinger fra vurderingen Gartner har gjennomført av Felles Studentsystem (FS). 
Saksdokument og sluttrapport var gjort tilgjengelig som underlag for saken.  
 
Fagutvalget fikk i forrige møte en orientering om foreløpig status på arbeidet. Nå 
fokuserte Gartner på det som er nytt siden sist, på den tekniske evalueringen og på 
endelige anbefalinger om videre arbeid. Gartner konkluderer med at FS er i teknisk god 
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stand og et godt utgangspunkt for videre modernisering. Funn fra den funksjonelle 
vurderingen viser at selv om behovene for det studieadministrative området er dekket 
godt nok i dag, må FS videreutvikles for å bl.a. bli mer brukervennlig, mindre kompleks 
og mer tilrettelagt for fremtidige behov, arbeidsmåter og trender. Ny målarkitektur er 
utformet etter et sett med prinsipper som medfører at videreutviklingen av 
applikasjoner vil bli utviklet med mindre tjenester, bygget rundt brukeren og integrert 
ved hjelp av API-er og hendelser.  
 
Gartner har skissert et treårig veikart for videre modernisering av FS mot anbefalt 
målarkitektur, med tre ulike arbeidsstrømmer gjennomført i parallell. Moderniseringen 
er estimert til å kunne gjennomføres med 5-6 FTE-er i tillegg til dagens bemanning over 
en periode på 3 år. En forutgående forberedelsesfase behøves for planlegging og 
mobilisering samt tekniske foranalyser. Forberedelsesfasen bør igangsettes så snart 
som mulig og gjennomføres før et detaljert veikart med tilhørende finansieringsplan 
legges frem til høsten. Digitaliseringsstyret får presentert sluttrapporten og forslag til 
videre arbeid med modernisering av FS i sitt møte 26. mai. 
 
Fagutvalgets medlemmer kom med følgende innspill:  
 

• Fagutvalget takket Gartner for godt gjennomført arbeid, grundig rapport og 
god presentasjon. FS er et av de viktigste systemene universitetene og 
høyskolene har og dette er et arbeid som vil skape stor nytte i sektoren. 

• Fagutvalget var svært positive til at fundamentet i FS er egnet for å bygge 
videre på og positivt overrasket over brukernes tilfredshet med FS. 

• Det ble stilt spørsmål ved om dagens FS-arkitektur er fleksibel nok til å 
understøtte morgendagens behov og om de estimerte ressursene er 
tilstrekkelig til å realisere et omfattende moderniseringsløp over 3 år. Gartner 
mener arkitekturen er god nok til å bygge videre på, at FS-databasen er 
usedvanlig godt modellert og vedlikeholdt og at det er fullt mulig å komme i 
mål med skisserte moderniseringsløp på 3 år. 

• Det ble stilt spørsmål ved om dagens FS-arkitektur støtter morgendagens krav 
til sikkerhet og personvern. Gartner mener nødvendig forretningslogikk for 
dette vil kunne håndteres godt i API-laget. 

• Sektoren har store behov for å få data ut fra FS og arbeid med å legge til rette 
for dette bør gis høy prioritet. Fagutvalget er opptatt av tilgjengeliggjøring av 
data for å skape gode studentopplevelser. Dette i et landskap i kontinuerlig 
endring og utvikling, blant annet med stadig mer utdanning på tvers. Gjennom 
gode og tilgjengelige API-er kan flere innovere og tilby sluttbrukerapplikasjoner 
på toppen av FS. 

• Arbeidet med modernisering av arkitekturen i FS må ses i sammenheng med 
øvrig arbeid i sektoren med masterdata, IntArk og IAM. 

• Det ble stilt spørsmål ved om arbeid med nye brukergrensesnitt må kjøres 
parallelt med API-arbeid og avvikling av FS-klient og -database. Flere tok til 
orde for at det haster mer å få på plass nødvendige grensesnitt og API-er enn å 
fornye brukergrensesnittene. 

• Det ble stilt spørsmål rundt hvor mye det foreslåtte moderniseringsløpet 
forventes å forlenge levetiden for FS. Gartner pekte på at backend-
komponentene nok vil ha en lang levetid. Frontend er i mye større grad 
ferskvare og vil typisk kreve større løft med 4-5 års mellomrom. 

• Moderniseringsarbeidet bør ha fokus på hurtig gevinstrealisering og en 
kontinuerlig/iterativ leveransemodell. 
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• I vurderingen av hyllevare som alternativ til egenutvikling bør man og se på om 
det finnes hyllevare som kan erstatte deler av dagens portefølje. 

 
VEDTAK 

1. Fagutvalget tar saken til orientering.  
2. Fagutvalget anbefaler at arbeid med modernisering av FS gis prioritet de neste 

årene.  
3. Fagutvalget ber om at man i større grad søker å konsentrere arbeidet rundt å 

tilgjengeliggjøre funksjonalitet via programmerbare grensesnitt (API-er) for å 
tilrettelegge for digitalisering og innovasjon i sektoren. I dette ligger også en 
omlegging til moderne arkitektur. 
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EVENTUELT 
 
MØTE 26. MAI  
Tore og Annette orienterte om planene for neste fagutvalgsmøte 26. mai. Dagen 
starter kl. 9 med en plenumssamling for Digitaliseringsstyret, fagutvalgene, 
tjenesterådene og andre interesserte, med lansering av tjenestestyringsmodellen for 
fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Deretter samles fagutvalg for IMD, 
fagutvalg for informasjonssikkerhet og tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet til 
korte presentasjoner av de to fagutvalgenes arbeid. Etter en god pause vil IMD-
utvalget få en oppdatering på arbeidet med ny digitaliseringsstrategi og det blir avsatt 
tid til innspill og diskusjon på utvalgte tema i strategiarbeidet, med avslutning innen kl. 
14. 
  

 


