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Bakgrunn 
Styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning har vært operativ fra august 2018. 
Styringsmodellen sørger for brukermedvirkning i utarbeiding av premisser for det nasjonale samarbeidet, samt 
strategiutvikling. Styringsmodellen skal også ivareta forvaltning og videre utvikling 
av eksisterende fellestjenester, og utarbeiding av den delen av styringsmodellen har pågått høsten 2019, og 
ble lagt fram og vedtatt i møte i Digitaliseringsstyret 30. januar 2020. 
  
Iht. vedtaket skal det etableres seks tjenesteråd med hovedansvar for den overordnede forvaltningen og 
videreutviklingen av fellestjenester innenfor tjenesteområdene. 

 

Tjenester 
Tjenesterådet for studieadministrative systemer vil dekke følgende tjenester: 

Brukerfinansiert tjenester: 

• Felles Studentsystem - FS (med alle tjenester denne dekker) 

• Institusjonsregister 

• Arbeidslivsportalen – ALP 

Bevillingsfinansierte tjenester: 

• Samordna opptak – SO  

o SO-UHG (universiteter og høgskoler) 

o SO-FSU (fagskoler) fra 2020 (må avklares hvilken rolle tjenesteråde skal ha) 

• Nasjonal Vitnemålsbase - NVB 

• Vitnemålsportalen 

• GAUS 

• RUST 

 

Historikk 
De store tjenestene som omhandles her er FS og SO. FS hadde frem til 2016/2017 eget styre som ble 

ledet og sammensatt av representanter fra UH-sektoren. FS-styret håndterte strategi for FS og la 

frem budsjett for det enkelte år. Budsjett, årsrapport og strategi ble besluttet av årsmøtet for FS. 

SO hadde tidligere, frem til 2014, et eget styre med representanter fra sektoren. De siste årene hatt 

et opptakslederforum håndtert opptakssaker for universitets- og høyskolesektoren. 

Opptakslederforum til forskjell fra SO-styre er et rådgivende organ for SO.  

 

Organisering av tjenesteråd 
Unit anbefaler at dagens organisering av brukermedvirkning innenfor FS og SO i stor videreføres ved 

oppstart av nytt tjenesteråd, men at dette er en av sakene som bør bringes opp når rådet tiltrer slik 

at tjenesterådet selv får legge premissene for denne organiseringen. 

Innenfor FS organiseres brukermedvirkning innenfor følgende grupper 



• FS-planleggingsgruppe: Gruppe med deltakere fra noen av institusjonene, prioritering og 

vurderinger på et mer detaljert nivå. 

• FS-ekspertgrupper: Flere grupper i dag, Star, Vurdering, EVU etc 

• Prosjektgrupper: Pr i dag er en aktiv innenfor FS: Forprosjekt for studentmobilitet. 

• FS-kontaktforum: En person pr institusjon (hovedkontakten) 

• FS-brukerforum: Alle brukere av FS 

Innenfor SO organiseres brukermedvirkning innen følgende grupper: 

• Opptakslederforum: Opptaksledere fra lærestedene og representanter fra Unit 

(seksjonsledere) gjennomfører møter der viktige strategiske saker innen opptak drøftes 

• Brukerforum: Opptaksansvarlige og opptaksmedarbeidere ved universiteter og høyskoler 

samles inn til to to-dagers opptaksseminarer, oppstart og oppsummering 

Innenfor NVB er det ikke offisielle arbeidsgrupper pr i dag. Det er mye kontakt med de 

skoleadministrative systemleverandørene, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene, 

fagopplæringskontorene og private skoler på samlinger. Det gis brukerstøtte både til skoler og 

elever/søkere med elektroniske vitnemål. 

Utover dette foretas det en rekke høringer ut mot lærestedene, f eks revisjon av forskrifter, 

endringer i rutiner m.m. Unit tilbyr brukerstøtte og opplæring av medarbeidere på lærestedene, 

hovedsakelig gjennom webinarer. Også ut mot elever og søkere gis det brukerstøtte spesielt 

innenfor opptaket. Kontakten med studenter skjer i hovedsak gjennom innspill fra lærestedene, men 

også via produkttesting av nye tjenester. 

Figur 1 viser Units forslag til struktur for organisering av rådet / brukermedvirkning. Opptak har i dag 

ingen ekspertgrupper eller prosjektgrupper, men dette vil kunne opprettes ved behov. 

 

 

Figur 1 Organisering av tjenesteråd for studieadministrasjon 



 

 

Sammensetting av tjenesteråd 
Tjenesteråd skal ha medlemmer med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, og 

fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen institusjon. Medlemmene må ha kunnskap om muligheter og 

utfordringer som digitaliseringen byr på innenfor høyere utdanning og forskning som helhet, og må 

ha kjennskap til funksjoner, muligheter og utfordringer for tjenester innenfor 

tjenesteområdet. Tjenesterådene ledes av sektoren og skal ha en tjenesteområdeansvarlig som 

representerer forvaltere og/eller leverandører av tjenestene innenfor tjenesteområdet. 

Tjenesteområdeansvarlig vil i stor grad være saksforbereder for saker til behandling i 

tjenesterådet. Unit er sekretariat. 

Unit anbefaler at tjenesterådet for studieadministrative tjenester settes sammen av 6-8 medlemmer 

som har beslutningsmyndighet fra egen organisasjon spesielt fra områdene studier og IT. I tillegg bør 

det vurderes om en student skal være med i rådet. 

Avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit vil være tjenesteområdeansvarlig, og fullt medlem i 

rådet. Da rådet dekker både studier og opptak er det ønskelig at Unit har egen representant med i 

rådet på møter der saker innenfor disse områdene er på agendaen. I tillegg vil Unit stille med 

referent på møter. 

 


