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Forord 
Som en del av Datatilsynets studie av automatiske avgjørelser i offentlig forvaltning, har 
Senter for rettsinformatikk fått i oppgave fra Datatilsynet å bistå med datainnsamlingen.  
 
I denne rapporten har vi oppsummert resultatet av datainnsamlingen fra utvalgte 
forvaltningsorganer. Datainnsamlingen har bestått i strukturerte spørreskjemaer og intervjuer. 
De overordnede spørsmålene i kartleggingen er blant annet organisering av 
behandlingsansvar, forvaltningsorganets rolle i systemutviklingen, personvern som 
begrensning og problem for den automatiserte saksbehandlingen og forventninger om 
automatiseringsgrad.  
 
Vi takker alle etater og organer som har bidratt med sin kunnskap gjennom de innledende 
spørreskjemaene og intervjuene. 
 
Fagdirektør i Tilsyn og sikkerhetsavdelingen, Knut B. Kaspersen har vært prosjektleder og 
har med Jens Agersborg hatt ansvar for opplegg og analyse. Kartleggingen er utført av Siri 
Gulstuen og Benita Haftorn Hildonen, begge masterstudenter ved Senter for rettsinformatikk. 
En særlig takk til Dag Wiese Schartum som har bistått med veiledning og innspill til 
gjennomføring av kartlegging og sammenstilling av endelig rapport. 
 
 
Oslo 30. juni 2012 
 
 
 
 
Siri Gulstuen     Benita Haftorn Hildonen 
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Bakgrunn og formål 

Bakgrunn 
I fremtiden vil elektronisk forvaltning ha en større plass og dominere mer enn det gjør i dag. I 
Regjeringens digitaliseringsprogram som ble lagt frem våren 2012, ”På nett med 
innbyggerne”, gis det flere konkrete planer og mål for et digitalt førstevalg. Hovedregelen for 
det digitale førstevalget er at all kommunikasjon mellom borgerne og forvaltningen skal være 
digital. Dette innebærer blant annet at borgerne selv har tilgang til egen sak og opplysninger. 
Borgerne skal kunne korrigere og legge til nye opplysninger og sende søknader digitalt. Det 
skal videre legges til rette for flerbruk og gjenbruk av informasjon gjennom tre sentrale 
registre: folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen.1Enkelte lover og forskrifter setter i 
dag begrensninger på digitale tjenester. Regjeringen skal arbeide for at regelverket legger til 
rette for informasjonsflyt på tvers av sektorer slik at innhenting og utveksling av opplysninger 
kan skje elektronisk. Digital kommunikasjon, elektronisk selvbetjening og bedre 
informasjonsflyt på tvers av sektorer gir forventninger til en mer effektiv offentlig sektor med 
mer automatisert saksbehandling. Konkrete planer er gitt for noen utvalgte 
forvaltningsområder: arbeid og velferd, helse og omsorg og politi og justis. I rapporten står 
det videre at ”NAV vil i de neste årene legge de fleste ytelser over til nettbaserte løsninger 
som gir brukeren oversikt over all kommunikasjon med NAV, og så langt hensiktsmessig 
selvbetjente tjenester.”2

Formål 

 NAV, UDI og flere andre store forvaltningsetater står foran 
omfattende moderniseringsreformer som innebærer ”digitale løft” og videreutvikling av 
digitale plattformer. 

Formålet med kartleggingen er å opparbeide kunnskap om automatiserte beslutninger. Mange 
vedtak i forvaltningen er basert på automatiserte prosesser hvor rettigheter og plikter 
bestemmes automatisk basert på profiler og opplysninger som stat eller kommune har om 
borgeren. Kartleggingen forsøker å finne svar på hvor utbredt fenomenet er. For å finne ut av 
dette, har vi gjennomført en innledende kartlegging med et spørreskjema til hver av de 
aktuelle etatene. Etter nærmere avgrensning har vi gjennomført kvalitative intervjuer for å 
undersøke nærmere hvor mye automatisering det er i de ulike etatene i offentlig forvaltning.  
 
Automatisert saksbehandling 
I et rettslig beslutningssystem skjer behandlingen av enkeltvedtaket helt eller delvis 
automatisk. Den automatiske saksbehandlingen kan deles inn i tre forskjellige grader. 
Vedtakstyper med automatiseringsgrad 1 innebærer at vedtakene behandles manuelt. 
Innhenting av opplysninger skjer automatisk. For vedtakstyper med automatiseringsgrad 2 
skjer det en stor grad av automatisk innhenting av opplysninger og/eller en viss grad av 
maskinell vilkårsvurdering og automatisk beregning. Vedtakstyper med høyest grad av 
automatisering, grad 3 forekommer i de tilfeller der saksbehandlingen skjer uten medvirkning 
fra saksbehandler og programmet utfører beregninger og prøver om vilkår i regelverket er 

                                                 
1 Det sentrale folkeregisteret er et offentlig register over alle personer som bor eller har vært bosatt i Norge. 
Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige 
registre. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Alle tre registre er viktige felleskomponenter i 
elektronisk forvaltning. 
2Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, På nett med innbyggerne:Regjeringens 
digitaliseringsprogram. (Oslo, 2012), s. 32. 
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oppfylt eller ikke. Saksbehandlingen foregår maskinelt, og enkeltvedtaket er derfor ikke blitt 
behandlet manuelt. 

Metode og tilnærming 

Valg av forvaltningsorganer 
Utvalget av forvaltningsorganer har skjedd med utgangspunkt i alle departementer og 
forvaltningsorganer underlagt hvert departement. Vi har deretter gjort en skjønnsmessig 
reduksjon av forvaltningsorganer som ikke primært har virksomhet rettet mot enkeltpersoner 
og derfor ikke i særlig grad behandler personopplysninger som del av automatiserte 
beslutningsprosesser. De gjenværende forvaltningsorganene ble delt i to grupper med 
henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2.Organene og etatene er rangert som prioritet 1 og 2 på 
bakgrunn av størrelse og hvor stor del av den norske befolkningen som berøres av deres 
virksomhet. Sorteringen er også gjort med hensyn til praktiske- og tidsmessigebegrensninger 
for gjennomføring av kartleggingsarbeidet. Prioritet 1 er forvaltningsorganer vi ønsket å 
undersøke nærmere gjennom strukturerte spørreskjema og intervjuer. Prioritet 2 er 
forvaltningsorganer vi anså som mindre viktige å undersøke nærmere. Disse organenehar 
derfor blitt utelatt i vårt kartleggingsarbeid.  
 
Forvaltningsorganer med prioritet 1: 
Fjellinjen AS 
Husbanken 
Arbeids- og velferdsdirektoratet /NAV 
Samordna opptak 
Lånekassen 
Statens pensjonskasse 
Utlendingsdirektoratet 
Politiets ATK sentral/vegvesenet 
Toll- og avgiftsetaten 
Skattedirektoratet 
 
Forvaltningsorganer med prioritet 2: 
Brønnøysundregistrene (jegerregisteret) 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat)  
Folkehelseinstituttet 
Helsedirektoratet 
Kontor for voldsoffererstatning 
Kriminalomsorgens IT-tjeneste 
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 
Mattilsynet 
Norsk pasientskadeerstatning 
Patentstyret 
Pensjonstrygd for sjømenn 
Polarinstituttet 
Politiets utlendingsenhet 
Reindriftsforvaltningen 
Riksantikvaren 
Siviltjenesten 
Skipsregistrene/Sjøfartsdirektoratet 
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Statens innkrevingssentral 
Statens sivilrettsforvaltning 
Utdanningsdirektoratet 
VIGO (Internettportal for søknad til videregående opplæring) 
Statens landbruksforvaltning 

Undersøkelsesopplegg for forvaltningsorganer med prioritet 1 
For hvert forvaltningsorgan har vi identifisert alle fagavdelinger. Med fagavdelinger mener vi 
avdelinger som har juridisk og teknisk kompetanse med ansvar for organets 
beslutningssystem. Vi har i hovedsak benyttet organisasjonskart for å identifisere de aktuelle 
fagavdelinger. I noen tilfeller har vi tatt direkte kontakt med forvaltningsorganet for å få hjelp 
til å identifisere fagavdelingene, samt kontaktinformasjon på fagavdelingenes ledere. Enkelte 
av etatene hadde problemer med å kunne identifisere hvem som var de aktuelle 
fagavdelingene. Dette kan bero på ulik forståelse av begrepet fagavdeling.  
 
De største etatene i undersøkelsene, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og 
Skattedirektoratet, består av mange fagavdelinger. For disse etatene var det nødvendig å 
avgrense kartleggingen til de mest interessante avdelingene. Gjennom god kommunikasjon 
med kontaktpersoner i etatene, har vi valgt ut de fagavdelingene som er av størst interesse.  
 
I Arbeids- og Velferdsdirektoratet valgte vi Avdeling for fag og regelverksutvikling med 
underliggende fagområder for familieytelser, pensjoner og inntektssikring ved sykdom og 
arbeidsledighet.  
 
I Skattedirektoratet begrenset vi kartleggingen til området for personskatt.  
 
Alle ledere for aktuelle fagavdelinger i utvalgte forvaltningsorganer fikk tilsendt et strukturert 
spørreskjema. I spørreskjemaet ba vi om følgende opplysninger: 
 

a) Hvilke typer enkeltvedtak vedkommende fagavdeling har ansvaret for og som kan sies 
å gjelde enkeltpersoners plikter og rettigheter 

b) Hvilken lov, forskrift eller annet regelverk som primært styrer vedtakene under a) 
c) Navn på IKT-system som brukes i saksbehandlingen (hvis noen) 
d) Systemets automatiseringsgrad hvor 0 = ingen automatiseringsgrad, 1 = litt 

automatisering, 2 = delvis automatisert og 3 = vesentlig automatisert. 
 
Vedlegg 3 inneholder utfylte spørreskjemaer og nærmere redegjørelser om vedtakstyper og 
automatiseringsgrad fra forvaltningsorganene. 

Intervjuobjekter 
 
Utgangspunktet for intervjuer var de tilbakemeldinger som kom på spørreskjemaene. Kriteriet 
for videre kartlegging i form av intervju var at systemet hadde høy automatiseringsgrad med 
verdi 2 eller høyere. Under følger en kort redegjørelse for de etatene og systemene som har 
vært gjenstand for intervju. 
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Fjellinjen AS og CS Norge 
Fjellinjen3

CS Norge

 er det største bompengeselskapet i Norge. Selskapet har ansvaret for å drifte og 
vedlikeholde 29 helautomatiske bomstasjoner i Oslo og i Bærum. Oslo kommune og 
Akershus kommune har delt eierskap for selskapet med henholdsvis 60 % og 40 %. 
Fjellinjens hovedoppgave er å bidra til delfinansiering av utbyggingen av hovedvegnettet og 
kollektivtiltak i Oslo og Akershus. Oslo pakke 3 ble vedtatt i 2008 og Fjellinjen er gitt en 
ramme for drift til 2027. Statens vegvesen og Fjellinjen inngikk ny bompengeavtale i 
årsskiftet 2011-2012. Fjellinjen har 620 000 avtalekunder og registrerer over 115 millioner 
passeringer i året. Bjørvika, Ring 3 Ulven-Sinsen, Kolsåsbanen og Carl Berners plass er alle 
prosjekter som er finansiert av bompenger. 
 

4

Husbanken og Bostøttesystemet 

er sentralsystemet for bompengeinnkreving og benyttes i alle AutoPASS 
bomstasjoner. Statens Vegvesen Vegdirektoratet har inngått avtale med Q-Free ASA om leie 
og utvikling av systemet. AutoPASS-selskapene betaler for CS Norge direkte til Q-Free ASA 
i tråd med inngått rammeavtale (Application Service Provider-avtale) mellom Statens 
Vegvesen Vegdirektoratet og Q-Free ASA. Vegdirektoratet er ansvarlig byggherre og 
ansvarlig plan- og finansieringsmyndighet for alle bompengeprosjekter. Det er 
Vegdirektoratet som godkjenner alle bompengesøknader og legger de frem for 
Samferdselsdepartementet. 

Husbanken er et sentralt organ for boligpolitikken og deres visjon er at ”Alle skal kunne bo 
godt og trygt”. Fra å være en bank for boligforsyning etter 2. verdenskrig, er Husbanken i dag 
en velferdsetat. Husbanken hjelper vanskeligstilte inn på boligmarkedet og bidrar samtidig til 
å sikre god boligkvalitet. Bankens spisskompetanse er innenfor satsningsområder som 
universell utforming, lavenergi og byggeskikk. I tillegg er de i dag en kunnskapsbedrift og et 
kompetansesenter innenfor boligsosiale spørsmål.5I 2011 var det 155 500 individuelle 
husstander som mottok bostøtte fra Husbanken.6

Husbanken var et av de første forvaltningsorganene som tok i bruk maskinell saksbehandling 
da Bostøttesystemet ble opprettet i 1972. Det er Husbanken som forvalter Bostøttesystemet og 
landets kommuner foretar all saksbehandling. Søknad om bostøtte sendes til vedkommende 
kommune eller bydel som registrerer og behandler søknaden. Husbanken illustrerer på sine 
nettsider søknadsprosessen slik: 
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http://www.fjellinjen.no/Om-Fjellinjen/ oghttp://www.fjellinjen.no/Documents/arsrapporter/2011.pdf lest: 
27.06.2012 
4http://www.norvegfinans.com/no/bompenger-i-norge/aktorer-og-roller/lest 27.06.2012 
5http://www.husbanken.no/om-husbanken/historikk/ lest 07.06.12 
6http://www.husbanken.no/~/media/Om_Husbanken/Aarsrapport_2011.ashx lest 07.06.12 
7http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ lest 08.06.12 

http://www.fjellinjen.no/Om-Fjellinjen/�
http://www.fjellinjen.no/Documents/arsrapporter/2011.pdf�
http://www.norvegfinans.com/no/bompenger-i-norge/aktorer-og-roller/�
http://www.husbanken.no/om-husbanken/historikk/�
http://www.husbanken.no/~/media/Om_Husbanken/Aarsrapport_2011.ashx�
http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/�
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Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Arena, Bisys, Infotrygd og Pesys 
NAV ble etablert i 2006 etter en sammenslåing av Aetat, Trygdeetaten og Sosialetaten. En 
tredjedel av statsbudsjettet forvaltes av NAV gjennom offentlige trygdeytelser. 25 % av alle 
innbyggerne i Norge mottar regelmessige utbetalinger fra NAV.  
 
Arbeids- og velferdsforvaltningen har til sammen ca 18 000 medarbeidere hvorav rundt 5000 
av disse er ansatte i kommunene. På NAV-kontorene arbeider statlig og kommunalt tilsatte 
sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunene og NAV har avtalt hvilke 
kommunale tjenester kontoret skal tilby, og dermed kan tjenesteinnholdet variere noe fra 
kommune til kommune.  
 
Som tidligere nevnt, består Arbeids- og velferdsdirektoratet av mange fagavdelinger. I vår 
avgrensning har vi valgt ut de systemer med høyest automatiseringsgrad, herunder Arena, 
Infotrygd, Bisys og Pesys. 
 
I endelig kontrollrapport med saksnummer10/01228 for Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
NAV kontaktsenter Bodø, ble det gitt en oversikt over systemene. Vi gjengir de slik de er 
skrevet i kontrollrapporten. 
 
Arena 
Arena er et oppfølgingsverktøy som brukes av NAV, blant annet i forbindelse med søknader 
om arbeidsavklaringspenger. Arena benyttes til å behandle søknader, utbetaling og oppfølging 
av den enkelte klient. På enkelte NAV-kontor benyttes også Arena i forbindelse med den 
kommunale ytelsen ”kvalifiseringsprogrammet”. I disse tilfellene har kommunen inngått 
databehandleravtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
 
Bisys 
Bisys er saksbehandlingssystemet for bidragssaker. Systemet kommuniserer direkte med de 
systemene NAV Innkreving benytter for innkreving og regnskapsføring av 
underholdningsbidrag, og med de systemene som benyttes for utbetaling av bidrag.  
 
Infotrygd 
Infotrygd er saksbehandlersystemet som gir støtte i vedtak og utbetalingsprosess for de fleste 
av saksområdene til tidligere Trygdeetaten. Systemet har grensesnitt mot de fleste av NAVs 
systemer.  
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Pesys 
Pesys er etatens verktøy for veiledning og saksbehandling på pensjonsområdet. Pesys brukes 
til å opprette, fordele og utføre oppgaver. Systemet inneholder brukeroversikter med 
opplysninger om tjenestemottaker og pensjonsoversikt for saksbehandlere. I systemet fattes 
vedtak på langtidsytelser, og det inneholder beregningssystem på alle pensjonsytelsene. 

Samordna Opptak og Opptaksprogrammet 
Samordna Opptak ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 1994 (da Utdannings- og 
forskningsdepartementet). I 1994 ble Samordna Opptak opprettet som et koordineringsorgan 
for opptak til grunnutdannelser ved universitet, vitenskapelige høyskoler og statlige og private 
høyskoler. Selve saksbehandlingen foregår på lærestedene. Saksbehandlingsdataene blir 
samlet i Opptaksprogrammet, som kjører og sender svar til søkerne. Tilbud blir gitt til det 
høyest prioriterte studieønsket som hver søker har poeng nok til å komme inn på. De lavere 
studieønskene faller da bort. Samordna Opptak registrerer svarene og utfører 
suppleringsopptak etter behov.8

Statens lånekasse for utdanning og LIS/Modulis 

 

Studenter og elever i Norge, samt norske studenter i utlandet mottar stipend og lån fra 
Lånekassen. Lånekassen er underlagt Kunnskapsdepartementet, somfastsetter forskrifter for 
tildeling av utdanningsstøtte og tilbakebetaling av studielån. Lånekassens formål er fastslått i 
lov om utdanningsstøtte.9Hovedkontoret er plassert i Oslo og distriktskontorene ligger i 
Tromsø, Trondheim, Ørsta, Bergen og Stavanger.10

LIS er Lånekassens informasjons- og saksbehandlingssystem som ble tatt i bruk i 1985. LIS 
har siden den gang støttet alle arbeidsprosessene knyttet til Lånekassens kjerneoppgaver.

 
 

11 I 
2009 begynte arbeidet med å erstatte LIS med et nytt program. I 2014 skal Modulis stå ferdig 
og etter planen skal LIS skrus helt av på det samme tidspunktet. I dag går de to systemene 
hånd i hånd, og LIS-oppgaver blir gradvis implementert i Modulis.12

Statens pensjonskasse og PUMA 

 

Statens pensjonskasse eies av Arbeidsdepartementet og er Norges største leverandør av 
offentlig tjenestepensjon. Pensjonskassen tilbyr også boliglån og forsikringsordninger til sine 
medlemmer. Alle ansatte i stat og kommune har obligatorisk medlemskap i statens 
pensjonskasse. Andre virksomheter med offentlig tilknytning, f.eks. statlige aksjeselskaper, er 
kunder hos Statens pensjonskasse på frivillig basis. I dag har Statens pensjonskasse nærmere 
1 million medlemmer fordelt på 1600 virksomheter.  
 
Statens pensjonskasse var tidlig ute med innovativ IT.  I 1957 var Statens pensjonskasse blant 
de første i Norge til å innføre hullkortsentral. I 2008 startet de prosjektet Perform for 

                                                 
8http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/soekerhandboka/Sokerhandboka2012.pdf s.2 
9http://lanekassen.no/Toppmeny/Om_Lanekassen/ lest 25.06.12 
10http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-12-2003-2004-
/2.html?id=197552 lest 25.06.12 
11http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-12-2003-2004-
/2.html?id=197552 lest 25.06.12 
12Intervju hos Lånekassen 21.05.12 

http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/soekerhandboka/Sokerhandboka2012.pdf�
http://lanekassen.no/Toppmeny/Om_Lanekassen/�
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-12-2003-2004-/2.html?id=197552�
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-12-2003-2004-/2.html?id=197552�
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-12-2003-2004-/2.html?id=197552�
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-12-2003-2004-/2.html?id=197552�
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innføring av ny pensjonsordning. Prosjektet ble ferdigstilt 1. januar 2012 og kostet rundt én 
milliard norske kroner.13

Puma er et system som er en del av Perform-prosjektet. Puma sto ferdig i februar 
2012.Systemet fatter ulike automatiserte vedtak om pensjoner, og holder i tillegg styr på 
medlemmer og fastsettelse av nye medlemskap.

 
 

14

Utlendingsdirektoratet (UDI) og DUF 

 

UDI skal iverksette og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningspolitikken til 
Regjeringen. UDI er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen og skal tilrettelegge for 
ønsket og lovlig innvandring. UDI skal sørge for at de som oppfyller vilkårene, skal få 
komme til Norge. Samtidig har de en kontrollfunksjon som skal se til at ordningen ikke blir 
misbrukt. 
 
UDI behandler søknader om asyl, visum, familieinnvandring, arbeids- og studietillatelse, 
statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse og reisedokumenter.UDI fatter også vedtak om 
bortvisning og utvisning.15

Høsten 2007 startet utlendingsforvaltningen EFFEKT-programmet.

 

16

Skatteetaten og System for likning (SL) 

 Programmet er ventet å 
stå ferdig i årsskiftet 2012/2013. Programmet er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet, 
politiet, Utlendingsnemnda, Utenriksdepartementet ved utenriks-stasjonene og Integrering og 
mangfoldsdirektoratet. EFFEKT-programmet omfatter elektroniske tjenester for brukere, 
elektronisk saksbehandling og elektronisk samhandling med andre etater og 
samarbeidspartnere. Det er UDI som leder programmet og står ansvarlig overfor Justis- og 
beredskapsdepartementet.EFFEKT-programmet leverer ulike IKT-systemer som naturlig lar 
seg inndele i tre hovedområder eller trinn: nytt fundament, effektive arbeidsprosesser og 
elektronisk samhandling. 

I henhold til det innledende spørreskjemaet viste svarene fra UDI at verken DUF eller de 
andre systemene hadde særlig grad av automatisering. Vi valgte allikevel å gjennomføre et 
intervju med de ansvarlige for DUF for å få med UDI i kartleggingsrapporten.Over tid er det 
planlagt at DUF skal skrus helt av ettersom EFFEKT-programmet blir implementert for fullt. 
Noen endelig dato er imidlertid ikke satt.  

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet og har hovedansvaret for et oppdatert 
folkeregister. I tillegg har de ansvaret for at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på en 
riktig måte. Skatteetaten har hovedkontor i Oslo (Skattedirektoratet) som står for den 
faglige,strategiske og administrative ledelsen av etaten. Underlagt direktoratet er det fem 
regioner. Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst. Alle regionene er 
organisert i fem funksjoner: fastsettelse, innkreving, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim 
og veiledning.17

                                                 
13

 

https://www.spk.no/no/Om-oss/Fakta-om-Statens-pensjonskasse/ lest 25.06.12 
14 Se vedlegg 3 
15http://www.udi.no/Om-UDI/ lest 25.06.12 
16http://www.udi.no/Oversiktsider/Moderniseringsprosjektet-EFFEKT/Om-EFFEKT-programmet-/ lest 
27.06.2012 
17http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/Slik-er-skatteetaten-organisert/ lest 25.06.12 

https://www.spk.no/no/Om-oss/Fakta-om-Statens-pensjonskasse/�
http://www.udi.no/Om-UDI/�
http://www.udi.no/Oversiktsider/Moderniseringsprosjektet-EFFEKT/Om-EFFEKT-programmet-/�
http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/Slik-er-skatteetaten-organisert/�
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Vi ønsket på bakgrunn av innsendt spørreskjema, å undersøke systemene System for ligning 
(SL) og Sentralt stormaskinmiljø. Det viste seg å være vanskelig og undersøke sistnevnte 
system nærmere fordi det består av om lag 40 samarbeidende systemer. At systemet er så 
komplekst og sammensatt fikk vi først vite da intervjuet fant sted. Dessverre var det ikke 
mulig å avtale et nytt intervju om Sentralt Stormaskinmiljø da Skattedirektoratet ikke hadde 
mulighet til å prioritere vår kartlegging.  

Endringer underveis i prosessen 
Etter gjennomføring av de tre første intervjuene hadde prosjektgruppa en gjennomgang av 
intervjuguiden. Vi ble da enige om å ta ut spørsmål om det har vært gjennomført tilsyn fra 
Datatilsynet, og om det hadde vært gjort endringer i systemet på grunnlag av eventuelt tilsyn. 
 
To av forvaltningsorganene med prioritet 1 ble ikke intervjuet. Politiets ATK sentral ble tatt ut 
av undersøkelsen fordi de ikke fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Målet med 
saksbehandlingen er å komme frem til følgende: 1) Utstedelse og vedtakelse av et forenklet 
forelegg, 2) Opprette straffesak dersom forenklet forelegg ikke vedtas eller overskridelsen er 
stor, og 3)Avslutte saken dersom forholdet ikke er straffbart (for eksempel lovlig 
utrykningskjøring). 
 
Toll- og avgiftsetaten var i utgangspunktet positive til intervju. Av ulike årsaker kunne ikke 
etaten stille til intervju før tidsfrist på gjennomføring for kartleggingen. 
 
UDI hadde flere systemer som var aktuelle for gjennomføring av intervju. På bakgrunn av 
første intervju om systemet DUF, fikk vi klare indikasjoner om at etaten sto overfor store 
endringerdet kommende året. Vi vurderte det derfor lite hensiktsmessig å undersøke de gamle 
systemene nærmere som vil bli erstattet eller vesentlig revidert og endret. 

Intervjuer og resultat av kartleggingen 
I dette avsnittet gis resultatet av kartleggingen. Spørsmålene presenteres slik de står i 
intervjuguiden, se vedlegg nr. 4. Intervjuguiden består av åtte overordnede emner og 21 
tilhørende spørsmål. Til hvert av de overordnede emnene følger en kort innledning til emnets 
spørsmål. Svarene presenteres samlet i tabeller og avslutningsvis gis det en samlet 
oppsummering av informantenes svar. 

Organisering 
I første del av intervjuguiden ønsket vi å få svar på hvem som er behandlingsansvarlig, 
hvordan det daglige arbeidet med behandlingsansvaret er organisert og om det brukes 
databehandler. Vi har benyttet begrepene slik de er definert i personopplysningsloven.   
 
Spørsmålene vil gi svar på hvem som har det formelle, utøvende og daglige ansvaret og om 
behandlingsansvaret er delt, for eksempel mellom ulike virksomheter. 
 
Spørsmålene omkring bruk av databehandler og eventuell databehandleravtale gir svar på 
databehandlerens rolle og oppgaver. Ofte vil databehandlerens oppgaver bestå i drift og 
vedlikehold av systemet. 
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i) Hvem er behandlingsansvarlig for opplysninger i system x etter 
personopplysningsloven? (instans/stilling) 
Etat og system Behandlingsansvar 
Fjellinjen/CS Norge Delt mellom Vegdirektoratet og Fjellinjen 
Husbanken/Bostøtttesystemet Husbanken 
NAV/ 
Infotrygd,  
Arena,  
Bisys og  
Pesys 

Direktøren i Arbeids- og velferdsdirektoratet har 
formelt behandlingsansvar. Kontorsjefene på de 
ulike områdene (familieytelser, pensjoner og 
inntektssikring ved sykdom og arbeidsledighet) 
har delegert behandlingsansvar for tilhørende 
systemer. 

Samordna Opptak/Opptaksprogrammet Uavklart 
Lånekassen/LIS og Modulis Styret i Lånekassen 
Skattedirektoratet/SL Skattedirektoratet og regionene 
Statens pensjonskasse (SPK)/PUMA Direktørene for forretningsområdene 
UDI/DUF Delt mellom UDI og UNE 
 
Kartleggingen gir tre hovedtyper av behandlingsansvar, herunder 

• Virksomhetens ledelse 
• Delt behandlingsansvar 
• Delegert behandlingsansvar (formelt og utøvende behandlingsansvar) 

 
I Husbanken og Lånekassen er behandlingsansvaret plassert i virksomhetenes ledelse. 
Informantene gir ikke noe ytterligere spesifisering av bestemte personer eller stillinger, men 
oppgir ledelsen som en samlet gruppe med behandlingsansvar. Fellesnevneren for disse to 
organene er bankvirksomhet med regional organisering. Virksomhetene er også tilnærmet like 
store i størrelse med under 400 ansatte.  
 
I Skattedirektoratet har både direktoratet og lederne for regionene hvert sitt 
behandlingsansvar.  
 
To av etatene har delt behandlingsansvar. Behandlingsansvaret for systemet CS Norge er delt 
mellom Fjellinjen og Vegdirektoratet. I Datasystem for utlendingssaker (DUF) deles 
behandlingsansvaret av Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda.  
 
Både NAV og Statens pensjonskasse har for sine systemer delegert behandlingsansvar. 
Behandlingsansvaret er delegert fra etatenes direktører til kontorsjefene eller direktørene for 
systemenes fag- og forretningsområder.  
 
For Opptaksprogrammet i Samordna Opptak (SO) er behandlingsansvaret under diskusjon og 
derfor uavklart. I intervju med Samordna Opptak forteller informanten at søknadsystemet er 
fordelt mellom Samordna Opptak, lærestedene og Universitetet i Oslos senter for 
informasjonsteknologi (USIT). Informanten sier videre at Samordna Opptak oppfatter daglig 
leder i Samordna Opptak som den behandlingsansvarlige.   
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ii) Hvorledes er det daglige arbeidet med behandlingsansvar organisert? 
Etat og system Organisering av behandlingsansvar 
Fjellinjen/CS Norge Vegdirektoratet godkjenner alle 

bompengesøknader og legger de frem for 
Samferdselsdepartementet.  
Vegdirektoratet har ansvaret for å skrive 
konsesjonssøknad om behandling av 
personopplysninger.   

Husbanken/Bostøttesystemet Deler mellom sikkerhet og behandling 
Egen avdeling for sikkerhet. 
Strategikontoret er systemeier og ivaretar 
behandlingen. 

NAV/Infotrygd, Arena, Bisys og Pesys Delegert utøvende behandlingsansvar til de ulike 
fagansvarlige. 

Samordna opptak/ Opptaksprogrammet Uavklart behandlingsansvar. Arbeidet er fordelt 
mellom SO og lærestedene. Lærestedene foretar 
automatisk saksbehandling. SO foretar kun 
manuell saksbehandling. 

Lånekassen/LIS og Modulis Utøvende behandlingsansvar hos direktøren i 
Lånekassen. Det er administrerende direktør 
som tar alle avgjørelser, men sakene blir 
forberedt i de ulike avdelingene.  

Skattedirektoratet/ SL Direktør for rettsavdelingen i Skattedirektoratet 
og ledere for hver region i skatteregionene har 
behandlingsansvaret. 

SPK/PUMA Direktørene for forretningsområdene har 
behandlingsansvaret, men de har et eget forum 
for personvern i SPK hvor alle med operativt 
ansvar for personvern er med. SPK har også et 
eget sikkerhetsråd. 

UDI/DUF Delegert utøvende behandlingsansvar til de ulike 
fagansvarlige.   

 
Informantenes svar indikerer at spørsmålet ikke er lett forståelig eller at informantene har lite 
kjennskap til hvordan det daglige ansvaret er organisert. Grovt sett kan svarene deles inn i to 
hovedgrupper: 
 

• Tydelig og konkret forklaring på hvorledes det daglige ansvaret er organisert 
• Diffus og/eller ikke svar på spørsmålet  

 
NAV, Lånekassen, Statens Pensjonskasse, Skattedirektoratet og UDI tilhører førstnevnte 
gruppe. Samtlige etater forklarte at det daglige ansvaret er delegert til ledere av systemets 
fagavdelinger og/eller fagområder. Lederne har det utøvende ansvaret og er således ansvarlig 
for avdelingens og/eller fagområdets behandling av personopplysninger. I Samordna Opptak 
er det daglige arbeidet fordelt mellom SO og lærestedene.  
 
Husbanken organiserer det daglige ansvaret mellom informasjonssikkerhetsavdelingen og 
strategikontoret for Bostøttesystemet.  
 
Fjellinjen gir et noe uklart svar da de forklarer hvem som har ansvar for saksgangen 
vedrørende bompengesøknad og konsesjonssøknad om behandling av personopplysninger. 
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iii) Brukes databehandler? 
iv) Er det inngått databehandleravtale? 

 
iii Brukes databehandler? iv Er det inngått 

databehandleravtale? 

Etat og system Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 
Fjellinjen / CS Norge 1     1     
Husbanken / 
Bostøttesystemet 1     1     
NAV / Arena 1     1     
NAV / Bisys   1         
NAV / Infotrygd   1         
NAV / Pesys   1         
SO / Opptaksprogram     1     1 
Lånekassen / Modulis 1     1     
Skattedirektoratet/SL 1   1   
SPK / PUMA   1         
UDI / DUF 1     1     
SUM 6 4 1 6   1 
 
På spørsmål om det brukes databehandler er svarene tilnærmet likt fordelt mellom 
alternativene ja og nei. I fem av systemene benyttes databehandlere og det foreligger 
databehandleravtaler for samtlige av disse. Tre av systemene i NAV og Statens 
Pensjonskasses system benytter ikke databehandlere.  
 
Hvem som er behandlingsansvarlig for Samordna Opptak er som nevnt uavklart. Fordi SO er i 
en særstilling med tanke på behandlingsansvar og organisering, svarer informanten at det er 
vanskelig å gi et konkret svar på om det benyttes databehandler. Det er for eksempel 
problematisk å hevde at lærestedene eller USIT er databehandlere for SO fordi det er uavklart 
hvem som er behandlingsansvarlig.  

Forvaltningsorganets rolle i systemutviklingen 
Spørsmålene i denne delen av intervjuguiden har som formål å gi et overblikk over 
forvaltningsorganets deltagelse og grad av ansvar i utviklingen av det rettslige 
beslutningssystemet. Svarene kan gi en indikasjon på hvor stor eller liten grad 
forvaltningsorganet har hatt kontroll over det rettslige innholdet i systemene, og dermed si 
noe om hvordan rettssikkerheten ivaretas i den elektroniske forvaltningen.  
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I hvilken grad er systemet utviklet av forvaltningsorganet selv? (helt/delvis/ikke) 
Etat og system Helt Delvis Ikke 
Fjellinjen/ CS Norge   1 
Husbanken/ Bostøttesystemet 1   
NAV/ Arena 1   
NAV/ Bisys 1   
NAV/ Infotrygd 1   
NAV/ Pesys  1  
SO/ Opptaksprogram 1   
Lånekassen/ LIS og Modulis  1  
Skattedirektoratet/ SL 1   
SPK / PUMA  1  
UDI/ DUF 1   
SUM 7 3 1 
 
Majoriteten av forvaltningsorganene svarer at systemet er blitt utviklet av forvaltningsorganet 
selv og er derfor helt egenutviklet. Informantene forklarer nærmere at til tross for at det er 
benyttet eksterne oppdragstakere i programmeringsfasen, anser de systemet til å være helt 
utviklet av forvaltningsorganet. De presiserer videre at det er forvaltningsorganet som har hatt 
det overordnede ansvaret i alle faser av utviklingen, samt skrevet kravspesifikasjon og 
godkjent alle tester, design og implementering.  
 
Tre informanter svarer at systemet er delvis utviklet av forvaltningsorganet selv fordi selve 
programmeringen av systemet er blitt utført av eksterne oppdragstakere. I likhet med de 
ovennevnte organene, presiserer også disse informantene at det overordnede ansvaret for hele 
systemutviklingen har ligget hos forvaltningsorganet.  
 
Det er i realiteten derfor ingen forskjell på den førstnevnte gruppen, som oppgir hel grad, og 
den andre gruppen som oppgir delvis grad.  
 
Etter vår forståelse, kan en alternativ skjematisk presentasjon av informantenes svar se slik ut: 
Alle som oppga hel grad flyttes over til delvis grad fordi samtlige har benyttet eksterne 
oppdragstakere i programmeringsfasen. 
 
Etat og system Helt Delvis Ikke 
Fjellinjen/ CS Norge   1 
Husbanken/ Bostøttesystemet  1  
NAV/ Arena  1  
NAV/ Bisys  1  
NAV/ Infotrygd  1  
NAV/ Pesys  1  
SO/ Opptaksprogram  1  
Lånekassen/ LIS og Modulis  1  
Skattedirektoratet/ SL  1  
SPK / PUMA  1  
UDI/ DUF  1  
SUM  10 1 
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Fjellinjen leier systemet CS Norge som er utviklet av konsulentfirmaet Q-Free. 
Vegdirektoratet har eierskap til systemet, men har ikke i noen grad deltatt i utviklingen av 
systemet.  
 
I intervju med Lånekassen om systemet Modulis, ble det gitt en presentasjon av 
systemutviklingsprosessen og Lånekassens rolle i systemutviklingen. Husbanken, NAV, 
Samordna Opptak, Skattedirektoratet og UDI beskriver sine roller tilnærmet likt Lånekassens 
presentasjon.  
Presentasjonen er derfor et godt eksempel på hvorledes forvaltningsorganene har utviklet sine 
systemer.  
 

 
 
Systemutviklingsprosessen består av to hovedaktører, interne i Lånekassen og eksterne 
oppdragstakere. Prosessen består av fem faser, herunder behovsfase, løsningsbeskrivelse, 
konstruksjon, test og godkjenning. Lånekassens aktører er med i alle faser og har en sentral 
rolle i start- og sluttfasene, se de røde ringene. De eksterne aktørene har sine ”hovedroller” i 
konstruksjonsfasen, der hvor programmeringen skjer. De er også med i andre faser av 
utviklingen, dette for å sikre god forståelse og kjennskap til systemet i sin helhet.  
 
Fortolkning og representasjon av aktuelle rettsregler betegner transformeringsprosessen av 
rettsregler til programkode. Svarene til det første delspørsmålet sier noe om de eksterne 
oppdragstakeres deltagelse og rolle i denne prosessen. Neste delspørsmål vil gi svar på 
forvaltningsorganets kontroll og myndighetsutøvelse vedrørende det rettslige innholdet i 
systemet. 
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ii) Hvis eksterne oppdragstakere har deltatt i utviklingen, har dette også omfattet 
fortolkning og representasjon av aktuelle rettsregler? (ja/nei/vet ikke) 
iii) Hvis ja på forrige spørsmål; har din avdeling/forvaltningsorganet eksplisitt 
kontrollert og godkjent resultatet av den rettslige representasjonen? (ja/nei/vet ikke) 
 ii Eksterne oppdragstakere: 

Fortolkning og representasjon 
av rettsregler 

iii Eksplisitt godkjenning av den 
rettslige representasjonen? 

Etat og system Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 
Fjellinjen/ CS Norge 1   1   
Husbanken/ Bostøttesystemet  1     
NAV/ Arena 1   1   
NAV/ Bisys  1     
NAV/ Infotrygd  1     
NAV/ Pesys 1   1   
SO/ Opptaksprogram 1   1   
Lånekassen/ LIS og Modulis 1   1   
Skattedirektoratet/ SL 1   1   
SPK/ PUMA 1   1   
UDI/ DUF  1     
SUM 7 4  7   
 
Syv av forvaltningsorganene svarer at eksterne oppdragstakere har deltatt i fortolkning og 
representasjon av aktuelle rettsregler, men det er forvaltningsorganet eller fagavdelingensom 
eksplisitt har kontrollert og godkjent resultatet av den rettslige representasjonen. 
 
Husbanken, NAV (Bisys og Infotrygd) og UDI har ikke innlemmet de eksterne 
oppdragstakerne i transformeringen av rettsreglene og har dermed benyttet interne aktører i 
denne fasen av systemutviklingen. 

Historikk og endringsfrekvens 
Spørsmål vedrørende systemenes historikk og endringsfrekvens sier noe om hvor gammelt 
systemet er og hvor ofte det foretas vesentlige revisjoner av systemet. Vi ga ingen føringer for 
hva som menes med vesentlig revisjon. Informantene sto fritt til å definere begrepet og ble 
oppfordret til å utdype nærmere hva revisjonene har bestått i.  
 
i) Når ble systemet etablert? (åpent) 
ii) Når var det sist gjenstand for vesentlig revisjon og når er neste vesentlige revisjon 
eventuelt planlagt? (åpent) 
Etat og system i Etablering ii Revisjon av system 
Fjellinjen/CS Norge 2007 Ny rammeavtale i 2014 
Husbanken/Bostøttesystemet 1972 Vesentlig revisjon i perioden 

2005-2009; ny plattform og 
webapplikasjon 

NAV 
- Arena 

 
2002 

Stykkevis implementering med 
moderniseringsprosjektet 

- Bisys 2006 Stykkevis implementering med 
moderniseringsprosjektet 

- Infotrygd 1978 Fases ut i forbindelse med 
moderniseringsprosjektet 

- Pesys 2011 Planlagte revisjoner i 
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forbindelse med 
Moderniseringsprosjektet, 
2015 – Uførereformen 
2016 – Nye 
alderspensjonsregler 

Samordna 
opptak/Opptaksprogrammet 

1995 Store revisjoner i 2001 og 2007. 
Ny vesentlig revisjon skal 
ferdigstilles i 2014 

Lånekassen/LIS og Modulis 1986 Vesentlige revisjoner i LIS i 
2002: Omgjøring av lån til 
stipend og utbetaling på konto. 
LIS erstattes helt med Modulis i 
2014.  

Skattedirektoratet/SL 2008 Systemet skal antagelig fases 
ut. Ingen planer om vesentlig 
revisjon. 

SPK/PUMA 2012 Ingen planer om vesentlig 
revisjon 

UDI 2003 Skal utfases etter hvert som 
EFFEKT-programmet kommer 
på banen 

 
Fire av systemene ble etablert før tusenårsskiftet. Husbankens Bostøttesystem og NAVs 
Infotrygd ble tatt i bruk i løpet av 1970-årene og er de eldste systemene i kartleggingen. I 
perioden 1985-1995 ble Lånekassens og Samordna Opptaks systemer etablert.  
 
I løpet av de siste tolv årene har Fjellinjen, NAV (med systemene Arena, Bisys og Pesys), 
Statens Pensjonskasse, Skattedirektoratet og UDI alle etablert beslutningssystemer for sine 
forvaltningsområder.  
 
Samlet sett er det gjennomført få vesentlige revisjoner av de kartlagte systemene. Det 
planlegges nye systemer eller vesentlige revisjoner av eksisterende systemer for flertall av 
systemene i forbindelse med Regjeringens digitaliseringsprogram og økt behov for samarbeid 
på tvers av forvaltningsområder. Fellesnevneren for de eldste systemene, systemer som er 
etablert før år 2000, er at disse systemene i hovedsak foretar beregningsoperasjoner, f.eks. 
beregninger vedrørende tildeling av lån og stipend. 
 
De nyere systemene som er etablert de siste tolv årene, har i tillegg til beregningsoperasjoner 
også prøving av vilkår og muligheter for nettbasert selvbetjentforvaltning. 
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iii) Ca hvor mange ganger årlig gjør regelendringer18

Etat og system 

 det nødvendig å endre systemet? 
(ikke årlig / 1-2 ganger / 3-5 ganger / 5-10 ganger / flere enn 10 ganger) 

Ikke årlig 1-2 3-5 5-10 Flere enn 10 
Fjellinjen/ CS Norge 1     
Husbanken/ Bostøttesystemet  1    
NAV/ Arena  1    
NAV/ Bisys 1     
NAV/ Infotrygd  1    
NAV/ Pesys  1    
SO/ Opptaksprogram   1   
Lånekassen/ LIS og Modulis  1    
Skattedirektoratet/ SL  1    
SPK/ PUMA   1   
UDI/ DUF    1  
SUM 2 6 2 1  
 
De fleste systemene endres mindre enn fem ganger i året. Endringene skjer som oftest hvert 
halvår og i forbindelse med statsbudsjettet med tilhørende revidering. Foruten om 
regelendringer, er de fleste endringer i systemene av teknisk art og utføres fortløpende.  

Dokumentasjon 
Dokumentasjon av systemer handler i hovedsak om systemets ”gjennomsiktighet”. 
Systemtransparans innebærer blant annet at det rettslige innholdet skal være tilgjengelig, 
forståelig og at det kan forsvares ut fra et rettslig perspektiv. Et viktig mål med 
systemdokumentasjon er at idealer som demokrati, personvern og rettssikkerhet ivaretas.  
 
Den rettslige dokumentasjonen kangjengi de konkrete koblinger mellom rettskildene og 
datamaskinprogrammet. I dokumentasjonen kan det gjøre redes for de tolkningsvalg og 
beslutninger som er blitt fattet i transformeringsprosessen.19

 

 Formålet med den rettslige 
dokumentasjonen er blant annet å bekrefte at programkoden er i samsvar med gjeldende rett. 
 
i) Er systemet dokumentert (i det hele tatt)? (Ja / nei / vet ikke) 
ii) Foreligger det dokumentasjon som viser til rettsgrunnlaget? (ja / nei / vet ikke) 

i Er systemet dokumentert? ii Foreligger det rettslig 
dokumentasjon? 

Etat og system Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 
Fjellinjen/ CS Norge 1     1 
Husbanken/ Bostøttesystemet 1   1   
NAV/ Arena 1    1  
NAV/ Bisys 1    1  
NAV/ Infotrygd 1    1  
NAV/ Pesys 1   1   
SO/ Opptaksprogram 1    1  
Lånekassen/ LIS og Modulis 1   1   
Skattedirektoratet/ SL 1     1 

                                                 
18Med regelendring menes lov- og forskriftsendringer. 
19 Transformeringsprosessen betegner fortolkning og representasjon av lovtekst til rettsregler skrevet i 
programkode. 
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SPK/ PUMA 1   1   
UDI/ DUF 1     1 
SUM 11   4 4 3 
 
Kartleggingen viser at samtlige systemer er dokumentert. Dokumentasjonen foreligger i ulike 
former. Noen systemer har dokumentasjon i egne elektroniske katalogtemaer og wikisider 
(oppslagsider). Andre systemer har dokumentasjon i fysisk form og er formulert som 
retningslinjer og veiledningsdokumenter.  
 
Fire av systemene har rettslig dokumentasjon. Husbanken, NAV (Pesys), Lånekassen og 
Statens Pensjonskasse benytter regelmotorer20

Automatisk innhenting av opplysninger som grunnlag for enkeltvedtak 

 som viser til det rettslige grunnlaget.Den 
rettslige dokumentasjonen viser dog ikke til hver enkelt paragraf.  
 
Tre av systemene i NAV (Arena, Infotrygd, og Bisys) samt Opptaksprogrammet i Samordna 
Opptak har ikke rettslig dokumentasjon.  
 
Fjellinjen, Skattedirektoratet og UDI er usikre på om det finnes rettslig dokumentasjon. 
Førstnevnte virksomhet forteller at de ikke har tilgang til den fullstendige 
systemdokumentasjonen, men deler av den fordi systemet leies av konsulentfirmaet Q-Free. 
UDI og Skattedirektoratet er noe usikre, og svarer derfor at de ikke vet. 

I denne delen av intervjuguiden ønsket vi å kartlegge hvilke maskinlesbare kilder 
forvaltningsorganene henter opplysninger fra. Vi ønsket også å undersøke om det foreligger 
tilgjengelig oversikter over definisjoner av hver opplysningstype som innhentes. 
Disse spørsmålene kan gi et innblikk i om det er en eller flere kilder organene henter 
opplysninger fra. For en videre analyse kan kildene si noe om kvaliteten på de automatiserte 
beslutningene, herunder hvor oppdatert informasjon som hentes inn og om disse 
opplysningene gir en bedre kvalitet enn om man skulle innhentet opplysninger direkte fra den 
registrerte.  
 
Opplysninger i et forvaltningsorgans systemer er ikke nødvendigvis i korrekt 
overensstemmelse med loven, og derfor vil det være nødvendig med en klargjøring av 
definisjoner av hver enkelt opplysning som hentes fra et forvaltningsorgan og inn i et annet.  
 
i) Fra hvilke maskinlesbare kilder hentes opplysningene i systemet fra? 
Etat og system Maskinlesbare kilder Kommentarer 
Fjellinjen/CS Norge Veikart 

Autosys (norske kjøretøy) 
EPC (utenlandske kjøretøy) 

 

Husbanken/Bostøttesystemet Skattetaten 
NAV (trygderegister) 
Interne registre 

 

NAV   
Arena Skatteetaten 

SSB 
 

                                                 
20 En regelmotor håndterer logikken i det gjeldende regelverket som inngår i beslutningssystemet. Regelmotoren 
kan effektivisere saksbehandlingen og sikre større grad av likebehandling ved å tolke og utføre regler, 
strukturere og behandle alle regler som saksbehandleren benytter. 



22 
 

Bisys Skatteetaten 
Interne registre og systemer 

 

Infotrygd Skatteetaten 
Interne registre og systemer 

 

Pesys Skatteetaten 
Interne registre og systemer 

 

Samordna opptak/ 
Opptaksprogrammet 

Lærestedene, private og 
offentlige 

 

Lånekassen/LIS og Modulis Skatteetaten 
Norkart  
NETS 

I fremtiden:  
NAV (opplysninger om 
arbeidsavklaringspenger 
knyttet til tilbakebetaling) 
UDI (Opplysninger om grunnlag 
for opphold) 

Skattedirektoratet/SL Mange interne og eksterne 
systemer og registre 
 

Det finnes en tilgjengelig 
oversikt, men denne var ikke 
tilgjengelig under intervjuet. 

SPK/PUMA Skatteetaten 
NAV (trygderegisteret) 
Lønnsgivere og arbeidsgivere 

 

UDI/DUF Skatteetaten 
Norvis 
(Brønnøysundregistrene) 
Diverste interne registre og 
systemer 

 

 
De aller fleste systemene henter opplysninger fra folkeregisteret. Enkelte benytter også andre 
registre fraSkatteetaten. Et flertall av organene henter opplysninger fra NAVs registre. 
Enkelte av informantene forteller at de i fremtiden vil hente og utveksle opplysninger med 
forskjellige registrere i NAV og UDI. 
 
ii) Foreligger det tilgjengelige oversikter over definisjonene av hver opplysningstype? 

 

ii Definisjonsoversikt 
av hver 

opplysningstype? 

Kommentar 

Etat og system Ja Nei 
Vet 
ikke 

 

Fjellinjen / CS Norge 1     
Viste til systemdokumentasjonen som 
de selv ikke har tilgang til.  

Husbanken / 
Bostøttesystemet 1     

Viste til egne interne retningslinjer for 
NAV. For de resterende viste de til 
systemdokumentasjonen 

NAV / Arena   1   
Svarte nei, likestilte definisjonsoversikt 
med metadatakatalog 

NAV / Bisys   1   
Svarte nei, likestilte definisjonsoversikt 
med metadatakatalog 

NAV / Infotrygd   1   
Svarte nei, likestilte definisjonsoversikt 
med metadatakatalog 

NAV / Pesys 1     

Viser til at de har en metadatakatalog. 
Som ligger i domene- og datamodeller i 
Pesys. 
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SO / Opptaksprogram 1     

Viser til spesifisert kravspesifikasjon. 
Hvor alt er definert helt ned til 
enkeltfeltsnivå 

Lånekassen / Modulis 1     

Viser til alle grensesnitt hvor det 
foreligger et hjemmelsgrunnlag og en 
spesifisert avtale om hvilke opplysninger 
som hentes inn til bruk i 
saksbehandlingen 

SPK / PUMA 1     

Viser til spesifisering av alle begreper i 
kravspesifikasjonen. 
Systemdokumentasjonen inneholder 
også beskrivelser av alle dataelementer.  

UDI / DUF 1     

Viser til systemdokumentasjon, med 
definisjon av de ulike filtypene – både 
hos seg og i for eksempel 
Folkeregisteret.   

Skattedirektoratet/SL 1      
Etter SERES standarden som ikke er fullt 
ut implementert 

SUM 8 3    

    
 

Vår tolkning av begrepet definisjonsoversikt er relativt vid. Vi så for oss da vi formulerte 
spørsmålet at det for ethvert system bør foreligge en oversikt over alle opplysningstyper som 
benyttes i systemet. Vi har ikke tolket det like strengt som noen av informantene gjør det ved 
å likestille begrepet med en metadatakatalog.21

Rettigheter vedrørende automatisering 

 
 
Dette spørsmålet hadde alternativene ja, nei og vet ikke. Vi la opp til at etaten selv skulle 
forstå hva de anså som definisjonsoversikt. Dette resulterte i varierende tilbakemeldinger.  
Noen svarte ja, og viste til systemdokumentasjonen. Andre svarte nei, og viste til at de kun 
hadde systemdokumentasjon. Noen likestilte definisjonsoversikt med metadatakatalog.Hva 
som forstås som en definisjonsoversikt kan være interessant å ta med i en videre analyse. 
Hver av etatene har en nokså ulik forståelse av hva som menes med en definisjonsoversikt og 
dette kan være elementer å trekke videre.  

Når vi har undersøkt om det finnes rettigheter vedrørende automatisering har vi tatt 
utgangspunkt i fem relevante bestemmelser i personopplysningsloven, herunder §§ 18-22 og 
25. Vi har bedt informantene redegjøre for om det har vært henvendelser vedrørende 
bestemmelsene og om forvaltningsorganet har rutiner for slike henvendelser.  
 
Rettigheter som innsyn, informasjonsplikt og rett til å kreve manuell behandling peker seg ut 
som særdeles viktige når det gjelder automatisert saksbehandling. Når det gjelder 
forvaltningens enkeltsaksbehandling er det svært sjelden disse blir tatt opp for domstolene.22

                                                 
21 En metadatakatalog er en oversikt over alle typer opplysninger og hva som menes med de ulike 
opplysningene. En metadatakatalog kan også inneholde opplysninger om et dokument. For eksempel hvor langt 
det er og hva slags filformat det er..  
22 Schartum, Dag Wiese (2011) Fra lovtekst til programkode, kapittel 6 

 
Dermed kan rettssikkerhetskrav som at vedtak er korrekte og forutsigbare være vanskelig å 
etterprøve. En kan dermed si at innsynsrett og informasjonsplikt kan bidra til at disse 
rettssikkerhetskravene er opprettholdt.  
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i) I hvilken grad har det vært henvendelser vedrørende personopplysningsloven §§18-22 
og 25? 
Etat og system Mange Noe Lite Ingen 
Fjellinjen / CS Norge    1 
Husbanken / 
Bostøttesystemet 

   1 

NAV / Arena    1 
NAV / Bisys    1 
NAV / Infotrygd    1 
NAV / Pesys    1 
SO / Opptaksprogram    1 
Lånekassen / Modulis   1  
Skattedirektoratet/SL   1  
SPK / PUMA    1 
UDI / DUF    1 
SUM   2 9 
 
Svarene viser at det er svært få henvendelser vedrørende pol. §§ 18-22 og 25. Kartleggingen 
er gjort på overordnet nivå i etatene.Det kan tenkes at slike henvendelser i større grad blir 
behandlet og tatt imot på et lavere og mer lokalt nivå, og ikke blir rapportert til høyeste nivå. 
 
Det er viktig å påpeke at det har vært henvendelser vedrørende personvern i enkelte av 
etatene. Henvendelsene har vært for andre systemer i etaten som ikke har vært inkludert i 
denne kartleggingen. Det har også vært enkelte henvendelser til forvaltningsorganet som 
virksomhet, for eksempel bruk av konvolutter som kan avsløre kundeforhold.  
 
Lånekassen har et fåtall av henvendelser hvert år og skiller seg derfor ut fra resten av 
informantene. De fleste henvendelser er fra kunders foresatte (hvor kundene er under 18 år). 
De foresatte ønsker å få svar på hvorfor opplysninger om deres inntekt og formue gis i 
kundens/barnets vedtaksbrev. Lånekassen har også enkelte henvendelser hvert år hvor kunden 
ber om innsyn i personopplysninger om seg selv.  
 
Skattedirektoratets informanter forteller også at de har enkelte henvendelser vedrørende disse 
paragrafene. De påpeker videre at slike henvendelser kommer inn på de regionale kontorene. 
Et fåtall av henvendelser kommer inn til Skattedirektoratet. Henvendelsene gjelder i størst 
grad innsyn i egne opplysninger. 
 
I forhold til personopplysningsloven § 20, nevner flere etater at de ikke har informasjonsplikt 
fordi de har hjemmel i lov til å hente inn nødvendige opplysninger. 
 
ii) Finnes det rutiner for å behandle henvendelser vedrørende disse paragrafene? 
Etat og system Ja Nei Vet ikke 
Fjellinjen / CS Norge 1   
Husbanken / 
Bostøttesystemet 

1   

NAV / Arena  1  
NAV / Bisys 1   
NAV / Infotrygd 1   
NAV / Pesys  1  
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SO / Opptaksprogram  1  
Lånekassen / Modulis 1   
Skattedirektoratet/SL 1   
SPK / PUMA 1   
UDI / DUF  1  
SUM 7 4  
 
Kartleggingen viser at det er jevnt fordelt om det finnes rutiner for å behandle slike 
henvendelser eller ikke. Det er viktig å ta med i betraktningen at enkelte av systemene som for 
eksempel PUMA og Pesys er svært nye systemer. Dette bidrar til at det heller ikke har vært 
henvendelser ennå, og dermed heller ikke utarbeidet rutiner for å ta imot slike henvendelser. 
Etatene selvsier at om det skulle bli mange henvendelser vedrørende disse paragrafene, vil de 
utarbeide rutiner og retningslinjer for å behandle slike henvendelser.  
 
Enkelte etater forteller at det ikke foreligger rutiner for slike henvendelser, men at vanlige 
saksbehandlingsregler vil komme til anvendelse. Andre etater svarer at det finnes rutiner, og 
viser til saksbehandlingsregler som hovedrutine. 

Personvern som begrensning og problem for den automatiserte saksbehandlingen 
Spørsmålene i denne delen av intervjuguiden har som formål å kartlegge 
forvaltningsorganenes generelle holdninger og løsninger for ivaretakelse av personvern.  
Vi har spurt om hensyn til personvernet har lagt begrensninger på den automatiserte 
saksbehandlingen. Med begrensninger menes blant annet tilgangskontroller til systemet eller 
andre personvernfremmende tiltak. I sammenheng med personvernbegrensninger for systemet 
har vi også spurt om det har vært klagesaker vedrørende ivaretakelse av personvern.  
 
i) Er systemet underlagt begrensninger på grunn av personvern? 
Etat og system Ja Nei Vet ikke 
Fjellinjen / CS Norge  1  
Husbanken / 
Bostøttesystemet 

1   

NAV / Arena 1   
NAV / Bisys 1   
NAV / Infotrygd 1   
NAV / Pesys 1   
SO / Opptaksprogram  1  
Lånekassen / Modulis 1   
Skattedirektoratet/SL 1   
SPK / PUMA 1   
UDI / DUF 1   
Sum 9 2  
 
 
ii) Kan du eventuelt nevne det du mener er viktige eksempler på dette? Har det vært 
klagesaker som gjelder ivaretakelse av personvern? 
Etat og system Begrensninger og/eller 

problemer 
Eksempler på klagesaker ang. 
personvern 

Fjellinjen/CS Norge - Interne retningslinjer, 
ingen tilgangskontroll  
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Husbanken/Bostøttesystemet - Flere tilgangsnivåer. 
- Saksbehandler må søke 

om å få tilgang til 
Bostøttesystemet. 

- Tilgang gis ut fra 
tjenestelige behov 

- Tilgang begrenses ut 
fra geografisk 
tilhørighet. 

- Ulike tilganger: 
Lesetilgang, 
skrivetilgang, 
fullmaktsnivå  

En person klaget på at 
Husbankens konvolutter 
indikerte at han var kunde hos 
Husbanken. 

NAV/Arena, Bisys, Infotrygd og 
Pesys 

- Tilgangsstyring ut fra 
geografisk tilhørighet 
ute på lokalkontorene 

- Kode 6 og 7 saker – 
innskrenket adgang til å 
se visse opplysninger 
etter forvaltningsloven 
§ 19, annet ledd 
bokstav b. At man 
unntar 
adresseopplysninger 
fra partsinnsyn. 

- Tilgang ut fra 
tjenestelige behov 

- Tilgang ut fra rollen 
man har og oppgaven 
man skal gjennomføre 

 

Samordna opptak - Generelle 
tilgangskontroller 

- Enkelte opplysninger 
legges ikke inn i 
systemet, men dette 
regnes ikke som en 
begrensning 

En henvendelse hvor en person 
ønsket seg slettet fra 
søkeregister.  

Lånekassen/ LIS og Modulis - Soneinndeling – sikker 
og intern sone 

- Brukertilgang og 
rolleindeling – tilgang 
ut fra tjenestelige 
behov 

- Skjerming av ansatte i 
kode 6 og 7. Jf. 
Forvaltningslovens § 
19, annet ledd, bokstav 
b. 

- Dine sider er begrenset 
på sensitive 
personopplysninger. 

Hatt enkelte saker hvor 
foreldre ikke ønsker at barna 
skal kunne få informasjon om 
hvor mye de tjener.  
 
Også en henvendelse hvor en 
våt konvolutt gjorde at man 
kunne se gjennom papiret. 
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Hvis man er under 
soning kan man ikke 
bruke nettsøknaden, 
man får heller ikke 
vedtak tilsendt 
elektronisk 

- Sensitive 
personopplysninger 
skal ikke sendes 
elektronisk 

- Geografisk inndeling ut 
fra kompetanse ikke 
pga. personvern.  

Skattedirektoratet/SL - ”Need to know”  
prinsippet 

- Kode 6 og 7 saker 
- Vern av opplysninger 

om ansatte 
- Spesielt vern av såkalte 

VIP-kunder 

Offentliggjøring av skattelistene 
 
Sletting av opplysninger i Altinn 

Statens pensjonskasse/Puma - ”Need to know”  
prinsippet 

- Krav fra arbeidsgiver 
om ekstra skjerming, 
f.eks 
etterretningstjenesten 

- Ekstra skjerming av 
egne ansatte 

 

UDI/DUF - Rolletildeling og 
stillingsbasert 
tilgangssyring. 
Tilgangen er basert ut 
fra hva oppgavene 
personen har 

- Hvis for eksempel en 
straffedømt eller siktet 
søker opphold. Her vil 
flere kunne se saken, 
men akkurat 
opplysningen om at 
han er straffedømt 
eller siktet er det enda 
mer begrenset adgang 
til.  

 

Forventning om automatiseringsgrad 
I intervjuguidens siste del har vi spurt om forventet automatiseringsgrad for vedkommende 
system og for forvaltningsorganet generelt. Regjeringen uttrykte denne våren at forvaltningen 
skal digitaliseres, jf. Regjeringens digitaliseringsprogram. Hvordan forvaltningsorganene selv 
ser på denne målsetningen er interessant i forhold til hva vi kan forvente i framtiden når det 
gjelder automatisert saksbehandling.  



28 
 

 
i) Tror du at det blir mer, mindre eller uendret grad av automatisering innen dette 
systemet de neste fem årene? 
Etat og system Mer Mindre Uendret 
Fjellinjen / CS Norge   1 
Husbanken / 
Bostøttesystemet 

1   

NAV / Arena 1   
NAV / Bisys 1   
NAV / Infotrygd   1 
NAV / Pesys 1   
SO / Opptaksprogram 1   
Lånekassen / Modulis 1   
Skattedirektoratet/SL 1   
SPK / PUMA 1   
UDI / DUF   1 
Sum 8  3 
 
Tre av systemene har forventninger om uendret grad av automatisering. Infotrygd er relativt 
gammelt og erstattes gradvis med nye systemer i forbindelse med NAVs 
moderniseringsprosjekt. UDI står overfor en stor omveltning i form av EFFEKT-programmet 
og DUF-systemet skal etter hvert fases ut og erstattes med nye systemer.   
Fjellinjens avtale med Q-free for systemet CS Norge opphører i 2014, og det kommer trolig 
nytt system i forbindelse med ny leverandør og avtale.  
 
ii) Tror du at det blir mer, mindre eller uendret grad av automatisering innen ditt 
forvaltningsorgan de neste fem årene? 
Etat og system Mer  Mindre Uendret 
Fjellinjen / CS Norge   1 
Husbanken / 
Bostøttesystemet 

1   

NAV / Arena 1   
NAV / Bisys 1   
NAV / Infotrygd 1   
NAV / Pesys 1   
SO / Opptaksprogram 1   
Lånekassen / Modulis 1   
Skattedirektoratet/SL 1   
SPK / PUMA 1   
UDI / DUF 1   
Sum 10  1 
 
Samtlige forvaltningsorganer forventet mer grad av automatisering de kommende årene. Flere 
nevnte også Regjeringens planer for en fullt ut digital forvaltning og hadde store forhåpninger 
for digitaliseringsløftet. Fjellinjen var den eneste som mente det kom til å være uendret grad 
av automatisering på bomstasjonene, fordi det allerede var fullt ut automatisert. Flere etater 
nevnte at de ventet på at NAV og UDI skulle få utviklet sine systemer, slik at det blir mulig å 
utveksle informasjon på tvers av forvaltningsorganer og områder.  
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Oppsummering 
Denne rapporten inneholder sammenstilling av resultater fra kartleggingen av automatiserte 
avgjørelser i offentlig forvaltning. Datainnsamlingen kan danne grunnlag for videre analyse 
og undersøkelser av den enkeltes personvern når det fattes automatiserte vedtak i 
forvaltningen.  
 
Utvikling av beslutningssystemer i offentlig forvaltning er store prosjekter som går over flere 
år. Forvaltningsorganene har stor grad av deltagelse når systemene utvikles. Unntaket er 
Fjellinjen som leier et ferdigprodusert system.Forvaltningsorganene har det overordnede 
ansvaret for det rettslige innholdet i beslutningssystemet. Resultatene viser at de fleste 
forvaltningsorganene leier inn eksterne konsulenter i programmeringsfasen. Konsulentene har 
liten eller ingen myndighet til å fortolke rettsreglene. Myndigheten til å godkjenne rettsregler 
skrevet i programkode ligger hos de ulike fagavdelingene. 
 
Samtlige systemer er dokumentert på forskjellige måter, både i fysisk og elektronisk format. 
På spørsmål om det foreligger rettslig dokumentasjon er det noe varierende resultater. 
Undersøkelsen viser at det er liten grad av dokumentasjon som viser til konkrete regelverk og 
paragrafer.  
 
Det hentes mange opplysninger fra både interne og eksterne registre. Skatteetatens 
folkeregister benyttes i de fleste systemene. Enkelte av informantene forteller at de i 
fremtiden vil hente og utveksle opplysninger med forskjellige registre i blant annet NAV og 
UDI. 
 
Når det gjelder den registrertes rettigheter vedrørende pol. §§ 18-22 og 25, viser kartleggingen 
at det er svært lite henvendelser og klager. Våre informanter var alle representanter på høyere 
nivå i virksomhetenes organisasjonskart. Det kommer frem at henvendelser og klager 
antagelig blir mottatt og behandlet på et mer lokalt og lavere nivå. Syv av elleve 
intervjuobjekter forteller at de har rutiner for henvendelser vedrørende den registrertes 
rettigheter. Rutinene består stort sett av vanlige saksbehandlingsregler. 
 
Majoriteten av forvaltningsorganene forventer mer automatisering innen sitt 
forvaltningsområde i tiden fremover. Dette har samsvar med forvaltningspolitikken og 
digitaliseringsprogrammet som ble presentert våren 2012. Resultatene viser at systemer som 
er etablert før år 2000 vil erstattes av nye og mer automatiserte systemer.  
 
Kartleggingen viser at elektronisk forvaltning er kommet for å bli. Det vil i økende grad bli 
mer automatiserte avgjørelser og innhenting av opplysninger på tvers av etater og 
forvaltningsområder. Datatilsynet vil ha en sentral rolle når det gjelder ivaretakelse av 
personvernet. Undersøkelsen kan gi Datatilsynet innblikk i hvilke utfordringer og muligheter 
personvernet står overfor som følge av mer automatisering i forvaltningen. 
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