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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Målet om digitalt førstevalg er nedfelt i regjeringens digitaliseringsprogram1 og danner grunnlaget 
for en ny offensiv IKT-politikk. I digitaliseringsprogrammet defineres digitalt førstevalg som: «Egnede 
tjenester skal tilbys digitalt og skal være den normale måten å kommunisere med forvaltningen på. 
Innbyggerne må aktivt velge manuelle løsninger hvis de foretrekker det.»2. Denne definisjonen betyr 
en reell endring fra tidligere praksis der: «Realiteten har jo være at den manuelle behandlingen har 
vært normalen mens man trenger samtykke for digital kommunikasjon»3. For å kunne gjennomføre 
endringer på forvaltningens kommunikasjonsform, må det først redegjøres for hvilke problemer som 
oppstår ved en digitalisering av analoge tjenester. 
 
I Difis rapporter om digitalt førstevalg, Digitalt førstevalg – status for elektroniske tjenester4 og 
Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter5 har dette blitt gjort. Blant annet 
fremheves det utfordringer tilknyttet lovverk og digitalkompetanse. Dette kan videre medføre 
utfordringer ved både utviklingsprosessen og ved benyttelse av tjenesten i etterkant. I rapportene 
kommer det også frem at kun 36% av tjenestene hadde elektronisk innsending, slik at mulighetene til 
faktisk å velge digital innsending er begrenset. Dette ble videre understøttet av en senere rapport fra 
Difi kalt Digitale tenester i staten statuskartlegging6 der: 
 
«Kartlegginga viser at ingen av dei ikkje-digitale tenestene kartlagde i 2010 er vortne digitale i 2013. 

Det kan ut frå dette sjå ut som at utviklinga sidan 2010 har stått stille. Dette er riktig for dei utvalde 

tenestene, og resultatet er ikkje i tråd med dei politiske måla om digitalisering.»7 

Riktignok må det her påpekes at denne undersøkelsen ikke gir et fullstendig bilde av hele 
forvaltningen da kun 98 virksomheter ble undersøkt, men viser like fullt at forvaltningen står ovenfor 
store utfordringer for å nå målet om digitalt førstevalg. 
 
Samtidig må det undersøkes om det egentlig finnes et ønske i befolkningen til å ta i bruk disse nye 
digitale tjenestene. Skulle det ikke være dette, vil en digitalisering av offentlig forvaltning ha lite 
hensikt. I en brukerundersøkelse8 foretatt av Opinion på vegne av Difi i 2011 kom det frem at 4 av 10 
innbyggere ønsker å motta brev fra det offentlige elektronisk. Spesielt interessant var det at 
motstanden mot å motta elektronisk kommunikasjon ble større jo eldre innbyggeren var. Dette 
understreker to viktige momenter. For det første at gruppen som ønsker elektronisk kommunikasjon 
kan antas å øke med tiden og for det andre at det også må finnes et godt analogt tilbud til de som 

                                                           
1 Regjeringens digitaliseringsprogram: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf [Lest 

05.05.2014] 
2 Ibid.  Side 16 [Lest 05.05.2014] 
3 Vedlegg 2: Intervjuet med Difi. Side 104. 
4 Digitalt førstevalg – status for elektroniske tjenester i staten: http://www.difi.no/filearchive/digitalt-forstevalg-status-difi-

rapport-2011-2.pdf [Lest 18.04.2013] 
5 Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter: http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-

kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf [Lest 18.04.2013] 
6 Digitale tenester i staten – statuskartlegging: http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-

statuskartlegging_1.pdf [Lest 08.05.2014] 
7 Ibid. Side 16 [Lest 08.05.2014] 
8 Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID: http://www.difi.no/filearchive/holdninger-til-digitale-

tjenester-og-elektronisk-id_1.pdf [Lest 10.12.2014] 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitalt-forstevalg-status-difi-rapport-2011-2.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitalt-forstevalg-status-difi-rapport-2011-2.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-statuskartlegging_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-statuskartlegging_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/holdninger-til-digitale-tjenester-og-elektronisk-id_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/holdninger-til-digitale-tjenester-og-elektronisk-id_1.pdf
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måtte ønske dette. Imidlertid må denne undersøkelsen også kunne sies å understøtte at innbyggerne 
ønsker elektronisk kommunikasjon med forvaltningen.  
 
Med utgangspunkt i denne bakgrunnen har jeg utformet tre problemstillinger som kan belyse 
forskjellige aspekter rundt digitaliseringsprosessen av offentlig forvaltning. Problemstillingene har 
som mål å ta for seg ulike deler av digitaliseringstemaet og er som følger: 
 

1. Finnes det et rettslig grunnlag som gir innbyggeren rett til å kreve digitalt kommunikasjon 
med offentlig forvaltning i dag? 

2. Hvilke virkemidler brukes eller kan brukes for gjennomføring av digitalt førstevalg i offentlig 
forvaltning? 

3. Hvilke utfordringer finnes i dag for gjennomføring av digitalt førstevalg tilknyttet prøving av 
ekteskapsvilkår? 

1.2 Problemstillingene 
Jeg har i denne delen av oppgaven klargjort problemstillingene mine, slik at det klart kommer frem 
hva jeg har ønsket å besvare i de ulike problemstillingene.  

1.2.1 Finnes det et rettslig grunnlag som gir innbyggeren rett til å kreve digital 
kommunikasjon med offentlig forvaltning i dag? 

I dette forskningsspørsmålet har jeg primært ønsket å kartlegge det rettslige grunnlaget, som i dag 
foreligger for digitalt førstevalg. Med rettslig grunnlag tenker jeg på om det finnes bestemmelser i 
dagens lovverk som gir innbyggeren muligheten til å kreve elektronisk kommunikasjon med 
forvaltningen, dersom innbyggeren skulle ønske dette.  

Sekundært har jeg ønsket å undersøke om det rettslige grunnlaget som foreligger, gir forvaltningen 
muligheten til å kommunisere elektronisk med innbyggeren dersom innbyggeren ønsker dette. Jeg 
har i hovedsak kun sett på hvilke rettigheter en innbygger som ønsker å kommunisere elektronisk 
har.  Jeg har derfor ikke gått nærmere inn på problemstillinger tilknyttet hvilke plikter som stilles til 
innbyggeren som ønsker å kommunisere digitalt. For en nærmere redegjørelse for hva som regnes 
som offentlig forvaltning henviser jeg til punkt 3.1.1. 

Jeg mener denne problemstillingen har vært aktuell, fordi det er ønskelig å kartlegge hvor langt 
dagens lovverk går for å oppfylle målene satt i regjeringens digitaliseringsprogram om en digital 
forvaltning. Skulle for eksempel innbyggeren ha retten til å kreve digital kommunikasjon, vil dette 
stille strenge krav til forvaltningen i sitt digitaliseringsarbeid. 

1.2.2 Hvilke virkemidler brukes eller kan brukes for gjennomføring av digitalt 
førstevalg i offentlig forvaltning? 

I dette forskningsspørsmålet har jeg undersøkt hvilke virkemidler som brukes eller kan brukes i dag i 
en digitaliseringsprosess. Med virkemidler tenker jeg på ulike tiltak som gjennomføres for å kunne 
oppnå digitalt førstevalg. Eksempler på tiltak kan være økonomiske bevilgninger gjennom budsjettet, 
eller bruk av felleskomponenter med mer.  

Jeg har sett på tiltak innenfor ulike kategorier, som for eksempel jus og økonomi. Videre har jeg sett 
på virkemidler som er rettet mot forvaltningsorganene og virkemidler som forvaltningsorganene kan 
benytte seg av for å oppnå digitalt førstevalg.  

Jeg har valgt å diskutere de ulike virkemidlene, og videre pekt på hvilke positive og negative 
virkninger hvert virkemiddel kan ha for selve digitaliseringen. Jeg har kun drøftet generelle tiltak, 
altså tiltak som er rettet mot hele statsforvaltningen eller kommunal forvaltning og ikke virkemidler 
som kun er rettet mot en avgrenset sektor, som for eksempel helsesektoren. Dette skyldes at jeg i 
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størst mulig grad har ønsket å avdekke hvilke type generelle virkemidler forvaltningen har til rådighet 
for digitalisering av offentlig sektor. 

Jeg har inkludert kommunal forvaltning, fordi jeg har ønsket å undersøke om det benyttes andre 
virkemidler for kommunal forvaltning, og samtidig hvilke statlige virkemidler som også blir benyttet 
av kommunal forvaltning.  

Grunnen til at jeg valgte å undersøke dette spørsmålet, var at jeg ønsket å undersøke om målene 
som er satt i digitaliseringsprogrammet følges opp med virkemidler som gjør det mulig å 
gjennomføre digitalt førstevalg.  

1.2.3 Hvilke utfordringer finnes i dag for gjennomføring av digitalt førstevalg 
tilknyttet prøving av ekteskapsvilkår? 

Med utfordringer tenker jeg her på problemer tilknyttet lovverk, samhandling med andre systemer 
med mer, som kan oppstå når en ikke digital tjeneste skal digitaliseres. Jeg har i denne delen av 
oppgaven tatt for meg tjenesten tilknyttet prøving av ekteskapsvilkår. Jeg har spesielt sett nærmere 
på hvilke juridiske krav som stilles til gjennomføringen av tjenesten prøving av ekteskapsvilkår. Jeg 
har kun kartlagt utfordringene tjenesten står ovenfor og har derfor ikke som hensikt å foreslå 
løsninger på disse.  
 
Grunnen til at dette har vært interessant å kartlegge, er at dette gir et reelt innblikk i hvilke 
utfordringer et forvaltningsorgan står ovenfor, når de ønsker å kommunisere digitalt.  

1.3 Metodebruk 
Jeg har benyttet meg av både samfunnsvitenskapelig- og juridisk metode. Jeg har hatt en kvalitativ 
tilnærming til innsamlingen av data, hvor hovedfokuset har vært på dokumentstudier og intervjuer. 
Jeg har konkret utført en analyse av skatteetatens skjema for prøving av ekteskapsvilkår, for å kunne 
eksemplifisere eventuelle utfordringer ved digitalisering av offentlige tjenester. Nedenfor redegjør 
jeg kort for hvordan jeg har benyttet meg av metodene.  

1.3.1 Juridisk metode  

Den juridiske metoden har vært brukt for å kartlegge den rettslige statusen til digitalt førstevalg og 
for å kartlegge vilkår tilknyttet prøving av ekteskapsvilkår. For å kunne skaffe meg oversikt over 
relevante regelverk har jeg benyttet meg av Lovdata.9  

For min konkrete problemstilling har jeg ikke funnet tidligere rettslige analyser som svarer på mine 
spørsmål, dette skyldes at området er relativt nytt og at spørsmålene jeg skulle undersøke i liten grad 
har vært problematisert. Utgangspunktet for vurderingen har derfor vært forvaltningsloven med 
tilhørende forskrift, nemlig eForvaltningsforskriften. For å kunne tolke gjeldene rett på best mulig 
måte har jeg benyttet meg av tilhørende forarbeider. Spesielt har prop. 116 L10 og statsrådforedraget 
PRE-2014-02-07-10211vært viktige støttedokumenter.  

                                                           
9 Lovdatas hjemmeside: http://lovdata.no/ [Lest 14.05.2014] 
10 Prop. 116 L (2012-2013) Endringer i forvaltningsloven: https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-

201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a [Lest 16.04.2015] (Krever innlogging) 
11 PRE-2014-02-07-102 forskrift om endring i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-

102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 16.04.2015] (Krever innlogging) 

http://lovdata.no/
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
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Jeg har også benyttet meg av eForvaltningforskriftens veileder12 og eForvaltningforskriftens 
noteapparat13. Dette er kilder som er skrevet av Difi og Rolf Riisnæs14 og kan gi viktige bemerkninger 
til eForvaltningsforskriften. Imidlertid er dokumentet fra 2007, slik at enkelte av kommentarene kan 
være foreldet, eller mindre aktuelle i dag. Dokumentene kan imidlertid fortsatt gi pekepinn på 
gjeldene rett, men må benyttes med en viss forsiktighet. 

Jeg har videre forsøkt å benytte Lovdatas søkefunksjon for å undersøke relevant rettspraksis og 
benyttet henvisninger i loven og forskriften, men har liten grad funnet aktuelle kilder. Dette 
understreker videre at få kilder behandler innbyggerens mulighet til å kreve elektronisk 
kommunikasjon. 

Jeg har analysert deler av ekteskapsloven for å besvare problemstilling nummer tre, dvs. å se på 
hvilke rettslige krav som settes til prøving av ekteskapsvilkår. 

1.3.2 Dokumentstudier 

Får å kunne belyse problemstilling nummer to og tre har jeg benyttet meg av dokumentstudier. Jeg 
har benyttet flere ulike teknikker for å fremskaffe de aktuelle dokumentene.  

Den første metoden jeg benyttet var generelle søk i søkemotorer. Jeg har både benyttet meg av 
Google15 og Kvasir16. Dette for å forsikre meg om at flest mulig aktuelle treff kom opp. Eksempelvis 
har søkeord som «elektronisk kommunikasjon», «digital kommunikasjon» og «digitalt førstevalg» 
blitt benyttet. 

For å forsikre meg om at også andre relevante dokumenter skulle bli funnet har jeg gjennomført søk 
på spesialiserte søkemotorer. Spesielt har Lovdata blitt benyttet. Dette fordi Lovdatas database har 
dokumenter som ikke kommer opp, ved søk i den generelle søkemotoren. Videre har jeg sett på 
nettsider som jeg viste var relevante. Blant annet Difi sine nettsider17 og sidene til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet18. En fjerde teknikk jeg benyttet meg av, var referanser i dokumenter 
jeg alt hadde funnet.  

Dokumentene har i stor grad vært offentlige dokumenter utarbeidet av forvaltningsorgan, på vegne 
av forvaltningsorgan eller av politisk myndighet. Et mindre tall av dokumentene har vært utarbeidet 
av private som for eksempel aviser og lignende.  

1.3.3 Intervju 

Jeg har i løpet av arbeidet gjennomført to intervjuer. Begge intervjuene var semi strukturerte, hvor 
jeg benyttet meg av en intervjuguide, laget på forhånd. Jeg stilte også oppfølgingsspørsmål hvor 
dette passet seg. Intervjuene ble gjennomført hos virksomhetene jeg intervjuet. Intervjuobjektene 
var kun kjent med temaet for intervjuet og var dermed ikke kjent med spørsmålene på forhånd. 
Dette var et bevist valg som var begrunnet i et ønske om at intervjuobjektene skulle stille uten 
klargjorte svar, da jeg fryktet at dette kunne medføre mindre diskusjon rundt spørsmålene.  

                                                           
12 eForvaltningforskriftens veileder: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-

eforvaltningsforskriften/id476581/ [Lest 11.02.2015]  
13 eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf 

[Lest 11.02.2015] 
14 Om Rolf Riisnæs: https://www.wr.no/medarbeidere/partner/rolf-riisnas/ [Lest 29.01.2015] 
15 Google søkemotor: https://www.google.no/?gws_rd=ssl [Lest 14.05.2014] 
16 Kvasir søkemotor: http://www.kvasir.no/ [Lest 14.05.2014] 
17 Difis hjemmeside: http://www.difi.no/ [Lest 14.05.2014] 
18 Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside: https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/id504/ [Lest 

14.05.2014] 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-eforvaltningsforskriften/id476581/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-eforvaltningsforskriften/id476581/
https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
https://www.wr.no/medarbeidere/partner/rolf-riisnas/
https://www.google.no/?gws_rd=ssl
http://www.kvasir.no/
http://www.difi.no/
https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/id504/
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Det første intervju ble gjort med seksjonssjef for arkitekturseksjonen i digitaliseringsavdelingen hos 
Difi. Dette intervjuet ble gjennomført underveis i forprosjektsperioden, for å skaffe generell 
informasjon rundt digitalt førstevalg og kartlegging av rettslig grunnlag for digitalisering av offentlig 
forvaltning. 

Det andre intervjuet ble gjort med skattedirektoratet. I dette intervjuet ble to personer intervjuet. 
Begge jobbet med moderniseringen av folkeregisteret, hvorav en var tilknyttet rettsavdelingen, mens 
den andre var tilknyttet prosjektet som funksjonell arkitekt. I dette intervjuet fikk jeg informasjon, 
som senere har vært nyttig i å belyse spørsmål tilknyttet problemstilling tre.  

1.3.4 Metodiske utfordringer  

De valgte metodene har enkelte metodiske svakheter som det kan være nødvendig å påpeke. 

Den første metodiske svakheten er at dokumentene som har blitt benyttet i oppgaven i stor grad er 
utgitt av offentlig myndigheter. I dette ligger det en mulighet for at funnene kan bli farget av at 
offentlige myndigheter, har en egeninteresse i å beskrive situasjonen bedre enn den i realiteten er. 
Dette vil spesielt ha betydning for politiske dokumenter og undersøkelser som kan ha en politisk 
agenda.  

Den andre metodiske svakheten ligger i intervjuet med skattedirektoratet med tanke på 
problemstilling tre. For det første kan det stilles spørsmål om kvaliteten på opplysningene som 
informantene ga. Dette skyldes at det i intervjuet kom frem at digitaliseringen av ekteskapsvilkår 
bare var en del av et større digitaliseringsarbeid, dette kan medføre at intervjuobjektene ikke har full 
oversikt over alle konkrete utfordringer. For det andre kommer tidsaspektet inn, ved at 
moderniseringsarbeidet kun var i startsfasen, har trolig ikke intervjuobjektene full oversikt over alle 
konkrete utfordringer arbeidet innebar.  

En tredje mulig svakhet er at jeg har avgrenset meg fra å se nærmere på særlovgivningen på andre 
saksområder. Ved å gjøre dette ligger det en mulighet for at funnene gjort i analysene ikke uten 
videre vil være overføringsbar til alle områder av forvaltningen.  

1.4 Avgrensninger  

Jeg vil her kort klargjøre en del generelle avgrensninger som er gjort i oppgaven. 

Den første avgrensningen er at forskningsspørsmålene kun vil rette seg mot innbyggerne, jeg vil 
derfor ikke se på digital kommunikasjon rettet mot næringsliv og juridiske personer. Dette skyldes i 
hovedsak oppgavens størrelse, men også et ønske om å spesielt fokusere på innbyggernes 
rettigheter. 

Videre har jeg forutsatt at innbyggerne ønsker digital kommunikasjon. Dette vil selvsagt ikke alltid 
være tilfellet, men det er gode grunner til å anta at mange innbyggere ønsker dette. 

En annen avgrensning i oppgaven er at jeg kun forholder meg til generelle lover. Jeg kommer derfor 
ikke til å se nærmere på særlovgivningen. Det eneste unntaket på dette, er lovverket tilknyttet 
prøving av ekteskapsvilkår.  

1.5 Den videre fremstillingen 

Jeg har i kapittel 2, definert hva e-forvaltning er og hva begrepet digital kommunikasjon innebærer. I 

kapittel 3 har jeg gjort en juridisk vurdering av relevante spørsmål tilknyttet digital kommunikasjon. I 

kapittel 4 går jeg nærmere inn på styring i staten og statens IKT-politikk. Kapittel 5 inneholder en 

gjennomgang av de mest aktuelle virkemidlene som kan benyttes ved en digitaliseringsprosess, samt 

en vurdering av virkemiddelets betydning for digitaliseringen av offentlig sektor. I kapittel 6 går jeg 
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nærmere inn på utfordringer som skatteetaten står ovenfor ved en digitalisering av rutinen for 

prøving av ekteskapsvilkår. I kapittel 7 har jeg oppsummert og kort gjort en vurdering av veien 

videre.  
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2 Elektronisk forvaltning 

2.1 Hva er elektronisk forvaltning 

Elektronisk forvalting (forkortet e-forvaltning) er en betegnelse som i dag ofte benyttes for å beskrive 

forvaltnings bruk av IKT i sin oppgaveløsning, sammen med endringer i forvaltningens organisering, 

for å kunne oppnå mål som effektivisering, demokratisering og brukerretting av offentlig forvaltning.  

Begrepet omhandler forvaltningsorgan19, som benytter seg av elektroniske hjelpemidler. Hva som 

regnes som et elektronisk hjelpemiddel er ikke nærmere avgrenset, men det påpekes at: «En 

underliggende forutsetning kan sies å være at det skjer en digital signalbehandling (jf. «digital 

forvaltning»), dvs. informasjonen er kodet og blir behandlet som tall»20.  

Dette betyr at elektronisk forvaltning innebærer en endring fra analoge rutiner til rutiner som 

gjennomføres ved hjelp av digital signalbehandling.  

Et annet spørsmål her er jo hvilke deler av forvaltningens oppgaveløsning som omfattes av begrepet 

e-forvaltning? Er det naturlig kun å anvende begrepet e-forvaltning i tilfellene der forvaltningen 

fatter enkeltvedtak eller tjenesteyting overfor privatpersoner og juridiske personer. Som for 

eksempel tilbud om barnehageplass, eller må begrepet også sies å inkludere kommunikasjon mellom 

forvaltingsorganer og i forvaltningens internforvaltning? Svaret på dette vil være å ta utgangspunkt i 

at hele forvaltningens oppgaveløsning må inkluderes i begrepet, da begrepet omhandler all bruk av 

IKT i forvaltningen.  

Et viktig begrep under e-forvaltning er digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg hører naturlig inn under 

e-forvaltning, ved at begrepet regulerer forvaltningens bruk av IKT og elektronisk kommunikasjon i 

sin myndighetsutøvelse og tjenesteyting.  

2.2 Digitalt førstevalg 

Digitalt førstevalg ble i digitaliseringsprogrammet presentert som en ny stor målsetning i IKT-
politikken for forvaltningen. Prinsippet ble i det samme dokumentet definert som at: «Egnede 
tjenester skal tilbys digitalt og skal være den normale måten å kommunisere med forvaltningen på. 
Innbyggerne må aktivt velge manuelle løsninger hvis de foretrekker det.»21 Ved å benytte denne 
definisjonen som et utgangspunkt for en drøftelse av hva som ligger i begrepet digitalt førstevalg, 
kan vi gjøre flere klare avgrensninger.  

2.2.1 Egnede tjenester 

Det første som må avklares er hva «egnede tjenester» innebærer, når det er disse tjenestene som 
skal tilbys digitalt. I digitaliseringsrundskrivet defineres «egnede tjenester» som: «… innsending av 
søknader, faktura, timebestillinger, utsending av vedtak og ulike former for rapporteringer. Tjenester 
som krever brukernærhet, er ikke omfattet.»22 ved å benytte denne definisjonen kan prinsippet 
avgrenses. For eksempel vil tjenester som søknad om asyl ikke innbefattes i prinsippet, når en slik 
søknad vil kreve brukernærhet, enten ved intervju eller ved legeundersøkelse av asylsøkeren. 
                                                           
19 For en nærmere redegjørelse av hva som regnes som forvaltningsorgan se punkt 3.1. 
20 Dag Wiese Schartum m/flere: «Elektronisk forvaltning i NORDEN: PRAKSIS, LOVGIVNING og RETTSLIGE UTFORDRINGER.» 

Fagbokforlaget, Bergen 2007. Side 18. 
21 Regjeringens digitaliseringsprogram: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf [Lest 

10.11.2014] Side 16. 
22 Ibid. Side 16. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
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2.2.2 Digital kommunikasjon  

Et annet begrep som må defineres er «digital kommunikasjon». Spesielt er det to sentrale spørsmål 
som må besvares. i) hva legges i ordet «digital» og ii) om det man tillegger begrepet digital 
kommunikasjon skiller seg fra det man tillegger begrepet «elektronisk kommunikasjon». Grunnen til 
at dette er viktig å avklare, er at elektronisk kommunikasjon er benyttet gjennomgående i lovverket, 
mens digitalt kommunikasjon i stor grad benyttes i mer politiske dokumenter som 
digitaliseringsprogrammet.  

En menings ulikhet mellom disse begrepene ville fremstå meget uheldig ved at dette kan medføre 
usikkerhet og forvirring hos både forvaltingsorgan og hos innbyggerne. I høringsnotatet Digital 
kommunikasjon som hovedregel23blir denne ulikheten påpekt. Imidlertid kommer departementet til 
at: «I relevans til de forhold forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften regulerer er det, slik 
departementet ser det, ingen tilsiktet forskjell mellom begrepene. Departementet bruker derfor de to 
begrepene om det samme.»24. Dette betyr at både digital kommunikasjon og elektronisk 
kommunikasjon omhandler den samme kommunikasjonen.  

Det neste som må klargjøres er hva som ligger i ordet «digital». Digitaliseringsrundskrivet har ikke 
videre definert dette, slik at dette potensielt kan medføre uklarhet rundt hva «digital» innebærer. En 
nærliggende forståelse av ordet digitalt vil derfor være å ta utgangspunkt i ordet elektronisk da disse 
ordene kan regnes som synonymer ved digitalt førstevalg. Det er derfor nærliggende at «digital» vil 
innebære en digital signalbehandling hvor informasjonen er kodet, og blir behandlet i prinsippet som 
aritmetiske og logiske operasjoner på tall. 

2.2.3 Digital førstevalgs anvendelsesområde 

En annen avklaring som må foretas er hvilken kommunikasjon prinsippet skal gjelde for. Prinsippet 
kan dekke mange ulike kommunikasjonsmetoder, jeg har derfor valgt å kun vurdere de fire mest 
opplagte kommunikasjonsmetodene. Disse er: i) kommunikasjon mellom innbygger og 
forvaltningsorgan, ii) kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningsorganet, iii) 
kommunikasjon mellom to forvaltningsorgan og iv) kommunikasjonen innad i et forvaltningsorgan.  
 
Kommunikasjon mellom forvaltningsorganet og innbyggeren må sies å være omfattet av begrepet. 
Dette ved at kommunikasjonen mellom forvaltningen og innbyggeren spesielt fremheves i 
definisjonen, og at innbyggeren kan velge en manuell løsning om han skulle ønske dette.  
 
Det fremgår ikke eksplisitt fra definisjonen at kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen 
er omhandlet av prinsippet, men det følger videre av dokumentet at: «Det tas sikte på at digitale 
tjenester blir obligatorisk for bedrifter.»25 Dette betyr at prinsippet også må sies å være gjeldene for 
næringslivet, men at næringslivet ikke selv kan bestemme om de ønsker å benytte seg av den digitale 
tjenesten, da dette ønskes å gjøres obligatorisk. Jeg har imidlertid avgrenset meg fra å se nærmere 
på digital kommunikasjon mellom forvaltningen og næringslivet og går derfor ikke nærmere inn på 
dette.  
 
Kommunikasjonen mellom to forvaltningsorgan kan i utgangspunktet ikke sies å være inkludert i 
begrepet digitalt førstevalg. Dette skyldes at digitaliseringsrundskrivet retter seg mot innbyggeren og 

                                                           
23 Høringsnotat Digital kommunikasjon som hovedregel: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-

politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf [Lest 24.02.2014] 
24 Ibid. Side. 4. 
25  Regjeringens digitaliseringsprogram: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf [Lest 

10.11.2014] Side 16. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
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deres kommunikasjon med forvaltningen, og det er derfor ikke nærliggende å inkludere 
kommunikasjon mellom forvaltningsorgan. Videre kan vi se at de «egnede tjenestene» i mindre grad 
tar for seg tjenester som forvaltningsorganene vil benytte. Imidlertid må det påpekes at selv om 
prinsippet ikke direkte omfatter kommunikasjon mellom to forvaltningsorgan, er det nærliggende å 
anta at kommunikasjonen mellom forvaltningsorganene indirekte blir påvirket av prinsippet. Dette 
skjer ved at forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester. Dette innebærer 
at forvaltningsorganene må kunne kommunisere sammen for å tilby mest mulig helhetlige tjenester 
til innbyggeren.  
 
Den siste kommunikasjonsformen er kommunikasjon intern i forvaltningen. Da kommunikasjon 
mellom to forvaltningsorgan ikke kan sies å direkte være omfattet av prinsippet, vil heller ikke 
internforvaltningen kunne sies å være omfattet av begrepet.  

2.2.4 Digitalt førstevalgs kommunikasjonsform og tekniske plattform 

Et annet spørsmål som må avklares er hvilke kommunikasjonsformer som skal inkluderes i begrepet 
digitalt førstevalg. Spesielt aktuelt vil det være å fastslå om både en-veis kommunikasjon, som 
publisering av informasjon på forvaltningens nettside og to-veis kommunikasjon, som e-post 
utveksling, er en del av begrepet.  
 
En nærliggende tanke vil være å si at kommunikasjonen må være to-veis slik at begge parter kan 
kommunisere med hverandre og dermed bedrive digital kommunikasjon. Dette kan også sies og 
underbygges av listen over «egnede tjenester», der det ramses opp tjenester hvor to-veis 
kommunikasjon vil være naturlig. Imidlertid er ikke denne listen uttømmende og kan derfor ikke sies 
å være til hinder for en-veis kommunikasjon.  
 
Det er derfor nødvendig å se på definisjonen av digitalt førstevalg. I definisjonen fremgår det at all 
kommunikasjon som tilfredsstiller kravet til «digitalt» må regnes inn under digitalt førstevalg. Dette 
innebærer at både en-veis og to-veis kommunikasjon er en del av begrepet såfremt 
kommunikasjonen er «digital». 
 
Nå som vi har klarlagt hvilke kommunikasjonsformer som er omfattet av digitalt førstevalg, må vi 
videre vurdere hvilke tekniske plattformer som kan benyttes for å gjennomføre kommunikasjonen 
mellom innbyggeren og forvaltningsorganet. Eksempler på ulike tekniske plattformer kan være bruk 
av pc, nettbrett og mobil. I definisjonen av prinsippet ble det ikke fremhevet noen tekniske 
plattformer. Imidlertid kan vi ved å benytte definisjonen av «digital» avgrense prinsippet fra 
innringing ved telefon og fysiske innsendelser av skjemaer da dette ikke vil være digital 
kommunikasjon.  
 
På den andre siden vil innsendelse via internett uavhengig av teknisk plattform sies å måtte 
inkluderes, fordi disse tjenestene benytter seg av digitalt signalbehandling. Spørsmålet blir om 
kommunikasjon som SMS, MMS og lignende tjenester også kan inkluderes i ordet «digitalt». Et 
argument som tilsier at en slik kommunikasjon må regnes som digital kommunikasjon er at: 
 
«Elektronisk forvaltning gjelder ikke bare bruk av datamaskiner/computere i snever forstand, men 
omfatter også annet elektronisk og digitalt utstyr, f.eks. mobiltelefoner. Således er det flere 
forvaltningsorganer som gjør bruk av tekstmeldinger (SMS) som del av sin kommunikasjon med 
befolkningen.»26 
 

                                                           
26 Dag Wiese Schartum m/flere: «Elektronisk forvaltning i NORDEN: PRAKSIS, LOVGIVNING og RETTSLIGE UTFORDRINGER.» 

Fagbokforlaget, Bergen 2007. Side 18. 
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Dette innebærer at det er nærliggende og inkludere SMS, MMS og lignede tjenester som digital 
kommunikasjon. Dette blir også underbygget av at man i digitaliseringsprogrammet flere steder 
nevner SMS som et varslingsverktøy. 

2.2.5 Hvem kan starte den digitale kommunikasjonen 

Et annet forhold tilknyttet kommunikasjonsbegrepet som må avklares er hvem som kan starte 
kommunikasjonen? er en slik rett kun forbehold innbyggeren eller kan også forvaltningsorganet 
starte denne kommunikasjonen. I definisjonen er ikke dette nærmere stadfestet, men senere i 
digitaliseringsprogrammet kommer det klart frem at man ønsker å lage en digital postboks27 hvor 
forvaltningsorganene kan sende melding til den aktuelle innbyggeren. En slik løsning innebærer at 
også forvaltningsorganet har muligheten til å starte den digitale kommunikasjon med innbyggeren.  

2.2.6 Digitalt førstevalgs forhold til andre prinsipper 

Et siste forhold jeg spesielt vil fremheve her er at prinsippet om digitalt førstevalg også vil kunne 
begrenses av eller understøtte andre prinsipper. Eksempelvis kan hensynet til rettssikkerhet 
innskrenke muligheten til å tilby digitale tjenester, fordi tjenesten som digitaliseres for eksempel ikke 
er mulig å kontrollere på en rettssikker måte.  
 
Et annet eksempel er prinsippet om universell utforming som er lovfestet i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. Ved å ta hensyn til universell utforming vil tjenesten som digitaliseres måtte 
tilpasses, slik at alle som ønsker å benytte tjenesten digital kan gjøre dette. Jeg kommer ikke til å gå 
nærmere inn på dette forholdet, men ønsker å påpeke at et slikt avhengighetsforhold nødvendigvis 
eksisterer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
27 Se punkt 5.4.2.3 for en nærmere redegjørelse omkring den digitale postkassen. 
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3. Rettslige spørsmål tilknyttet prinsippet om digitalt førstevalg 

3.1 Forvaltningsloven 

3.1.1 Hva er et forvaltningsorgan?  

Nå som vi har fastslått hva prinsippet om digitalt førstevalg (heretter prinsippet) innebærer er det 

nødvendig å se nærmere på hvilke offentlige organer som må forholde seg til prinsippet. Prinsippet 

gjelder for forvaltningsorganer, det er derfor nærliggende å klargjøre hva et forvaltningsorgan er. 

Forvaltningsorgan blir nærmere definert i forvaltningsloven (fvl.).  Det fremgår av fvl. § 1 at:  

«Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i 

medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. 

Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger 

forskrift.» 

Dette betyr at prinsippet i utgangspunktet vil gjelde alle organer i stat og kommune. Imidlertid følger 

det av unntaket til hovedregelen i fvl. § 4 at domstolenes virksomhet jf. § 4 a, saker som 

forvaltningsorganet selv behandler og avgjør etter rettspleielovene jf. § 4 b. og at Stortinget, 

Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget jf. § 4 

fjerde ledd unntas. Slik at disse organene ikke inngår i prinsippet.  

Videre er det også et spørsmål om selskaper som er statlige eide, men utformet som enten 

aksjeselskap eller foretak er å regne som forvaltningsorgan. Vedørende fvl. § 1 skriver Tarjei 

Bekkedal28 at: «Ofte synes man i slike tilfeller å se hen til om foretaket har et rent kommersielt formål, 

eller også oppfyller politiske målsettinger.»29 En slik tolkning blir også støttet av forvaltningslovens 

kommentarutgave30 der det står at: «Derimot faller selskaper som driver ren næringsvirksomhet 

utenfor, f eks Norsk Tipping (Lovavdelingens uttalelse, jnr 1242/92E, […], Oslo Sporveier 

(Lovavdelingens uttalelse jnr 3825/78E)) og Statoil ASA.»31  

Dette betyr at virksomheter som for eksempel Vinmonopolet må regnes som et forvaltningsorgan da 

de også skal oppfylle en politisk målsetning og dermed omfattes av prinsippet om digitalt førstevalg.  

En siste spesifisering som det er nødvendig å foreta er spørsmålet om forvaltningsloven også gjelder 

for nemder og råd? Spesielt fremheves det i kommentarutgaven til forvaltningsloven behovet for at 

nemden enten har «offentligrettslig forankring» eller er «offentlig finansiert»32. Skulle nemden ha 

dette, må den regnes som et forvaltningsorgan etter forvaltningsloven.  

3.1.2 Hvordan regulerer forvaltningsloven e-forvaltning? 

Den første klare reguleringen, som forvaltningsloven har på e-forvaltningsområdet er at den 

likestiller papirbasert skriftlighet med elektronisk skriftlighet jf. § 2 litra g. En slik likestilling er en 

forutsetning for at elektronisk kommunikasjon skal være mulig. 

                                                           
28 Førsteamanuensis – Nordisk institutt for sjørett – UIO http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/tarjeib/ [Lest 06.01.2015] 
29 Juridisk litteratur, fvl. § 1 under les merknader: https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A71 [Lest 

06.01.2015] (Krever innlogging) 
30 Geir Woxholth «Forvaltningsloven med kommentarer». Gyldendal akademisk, Oslo 2011. 5. utgave, 1. opplag.  
31 Ibid. Side 52. 
32 Ibid. Side 50. 

http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/tarjeib/
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A71
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Videre regulerer også forvaltningsloven elektronisk kommunikasjon ved at det gis hjemmel for egne 

regler tilknyttet digital kommunikasjon og IKT-standardisering mv. Denne hjemmelen eksisterer i § 15 

a. hvor man åpner for at flere ulike forhold kan reguleres nærmere i en forskrift. Eksempelvis kan det 

nærmere redegjøres for regler tilknyttet type elektronisk kommunikasjonsform som skal benyttes (jf. 

§ 15 a tredje ledd litra a) og krav til produkter, tjenester og standarder som skal benyttes (jf. § 15 a 

tredje ledd litra f). Regjeringen med Kongen i statsråd, jf. § 15a, har vedtatt eForvaltningsforskriften.  

3.2 eForvaltningsforskriften 

eForvaltningsforskriften (efvf.) er hjemlet i både fvl. § 15a, Esignaturloven § 5 og arkivlova § 12. 

eForvaltningsforskriften skal i hovedsak regulere sikker og effektivt bruk av elektronisk 

kommunikasjon med og i forvaltningen. For å kunne regulere sikker og effektivt bruk av elektronisk 

kommunikasjon behandler eForvaltningsforskriften temaer som i) alminnelige krav ved bruk av 

elektronisk kommunikasjon, ii) styring og kontroll med informasjonssikkerhet, iii) anskaffelse og bruk 

av sikkerhetstjenester mv, iv) beskyttelse av signalfremstillingsdata og dekrypteringsnøkkel mv., v) 

forvaltningsorganets behandling av meldinger som er kryptert eller signert og vi) digitalt 

kontaktinformasjon og reservasjon. 

Spesielt vil temaene om alminnelige krav ved bruk av elektronisk kommunikasjon og om digitalt 

kontaktinformasjon og reservasjon være interessant for vurderingen av digitalt førstevalg. Dette er 

særlig regulert i kapittel 2 som omhandler alminnelige krav ved bruk av elektronisk kommunikasjon 

med forvaltningen og i kapittel 7 som omhandler digitalt kontaktinformasjon og reservasjon.  

Ved å fastslå at forvaltningsloven med eForvaltningsforskriften er lovverket som i hovedsak regulerer 

forvaltningens kommunikasjon med innbyggeren, vil dette være et nærliggende utgangspunktet for 

den videre drøftelsen i kapittel 3. 

3.3 Rettslige spørsmål tilknyttet digitalt førstevalg 

Jeg har her valgt å lage fire spørsmål som omhandler digitalt førstevalg, disse spørsmålene vil bidra til 

å kunne besvare den rettslige problemstillingen min. Spørsmålene retter seg i hovedsak til digital 

kommunikasjon mellom innbyggerne og forvaltningen og jeg avgrenser meg derfor fra å se nærmere 

på spørsmål tilknyttet næringslivet, forvaltningen intern, særlovgivning og mot andre prinsipper som 

informasjonssikkerhet og universell utforming, selv om disse kan påvirke prinsippet om digitalt 

førstevalg. Spørsmålene er valgt med utgangspunkt i drøftelsen gjort under punkt 2.2, og skal gi et 

bilde på hvordan prinsippet om digitalt førstevalg i realiteten reguleres. 

 De fire spørsmålene jeg vil forsøke å besvare er som følger:  

1. Hvilke typer tekniske løsninger regnes som digital kommunikasjon etter forvaltningsloven og 

eForvaltningsforskriften? 

2. Har innbyggeren rett til å kommunisere elektronisk med forvaltningen? 

3. Har forvaltningsorganene plikt til å kommunisere elektronisk med innbyggeren? 

4. Kan forvaltningen nekte innbyggeren å benytte seg av digital kommunikasjon? 

 

3.3.1 Hvilke typer tekniske løsninger regnes som digital kommunikasjon etter 

forvaltningsloven med forskrift? 

Et sentralt spørsmål som det er nødvending å avklare, er hva som regnes som digital kommunikasjon 

etter forvaltningsloven med forskrift. Grunnen til dette er at stadfesting av hvilke typer tekniske 
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løsninger som kan benyttes til digital kommunikasjon gjør det enklere å fastslå hva som faktisk er 

digital kommunikasjon. Videre vil det også være avgjørende å avklare om forvaltningsloven og 

eForvaltningforskriftens definisjon skiller seg fra definisjonen gitt i digitaliseringsprogrammet jf. 

punkt 2.2.2. 

I forvaltningsloven kommer det ikke en nærmere definisjon av hvilken teknologi som inngår i 

begrepet elektronisk kommunikasjon. Derimot følger det av § 15a. tredje ledd litra a at: 

«Kongen kan gi forskrift om elektronisk kommunikasjon mellom forvaltningen og publikum og 

elektronisk saksbehandling og kommunikasjon i forvaltningen, herunder blant annet om: 

a) hvilken elektronisk kommunikasjonsform som kan benyttes,» 
 

I prop. 116 L (2012-2013) som spesielt ser på endringer tilknyttet fvl. § 15 a33 (Heretter kalt prop. 116 

L), kommer det frem at:  

 

«Bokstav a slår fast at det kan gis regler om hvilken elektronisk kommunikasjonsform som kan 

benyttes. I utgangspunktet kan forvaltningen blant annet tilgjengeliggjøre et brev på egne 

internettsider, sende en e-post til en privat e-postadresse eller liknende. Dette kan ved behov 

eventuelt reguleres nærmere.»34 

 

Dette betyr at publisering av brev på egne internettsider, samt e-post utveksling må kunne regnes 

som elektronisk kommunikasjon, slik det fremgår av prop. 116 L. Videre påpekes det at dette 

spørsmålet kan avklares nærmere i eForvaltningsforskriften.  

 

I efvf. § 3 litra c fremgår det: 

«Med elektronisk kommunikasjon menes bruk av for eksempel Internett eller liknende 

kommunikasjonssystem, bruk av SMS og talestyrte eller andre automatiske telefontjenester. Bruk av 

taletelefon eller annen muntlig kommunikasjon er ikke omfattet.»  

Eksempler på kommunikasjon via internett er selvbetjeningsløsninger, benyttelse av e-post og 

informasjon på en nettside. Dette blir også fremhevet i eForvaltningsforskriften sin veileder (heretter 

veilederen) hvor det påpekes: «I eForvaltningsforskriften er det først og fremst de Web-baserte 

løsningene man har for øye, men bruk av for eksempel elektronisk post eller SMS-tjenester er også 

omfattet,»35  

Imidlertid fremgår det av definisjonen at kommunikasjonsmetodene som ramses opp ikke er 

uttømmende. Dette ved at kommunikasjonsmetodene som nevnes kun er eksempler på 

kommunikasjon som er elektronisk, altså ikke en endelig liste. For det andre benyttes det vage 

begrep som «liknende kommunikasjonssystemer» og «andre automatiske telefontjenester». 

Liknende kommunikasjonssystemer 

                                                           
33 Prop. 116 L (2012-2013) Endringer i forvaltningsloven: https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-

201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a [Lest 19.11.2014] Krever innlogging. 
34 Ibid. Side 12 og 13. 
35 eForvaltningforskriftens veileder: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-

eforvaltningsforskriften/id476581/ [Lest 17.11.2014] 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-eforvaltningsforskriften/id476581/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-eforvaltningsforskriften/id476581/
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Et av begrepene som potensielt kan medføre uklarhet er «liknende kommunikasjonssystemer». 

Begrepet er ikke nærmere definert i statsrådsforedraget PRE-2014-02-0736, veilederen, forskriftens 

detaljerte noteapparat (heretter noteapparat) eller videre i forskriften. Dette medfører at det kan 

fremstå uklart om andre kommunikasjonssystemer også må inkluderes. En avgrensning på begrepet 

vil være at begrepet peker tilbake på ordet internett, altså må det aktuelle kommunikasjonssystemet 

ha fellestrekk med internett. 

 

En slik avgrensning medfører at klare analogiske løsninger ikke inkluderes, men gir ingen videre 

begrensninger. Imidlertid er det nærliggende å tenke seg at lovgiver har ønsket å utforme en 

teknologiuavhengig bestemmelse, slik at eventuelt nye kommunikasjonssystemer også kan 

inkluderes uten å måtte endre den gjeldene bestemmelsen. En slik tolkning medfører at dette 

begrepet først å fremst skal dekke fremtidige kommunikasjonsmetoder, og ikke allerede 

eksisterende løsninger.  

 

Andre automatiske telefontjenester  
Det andre uklare begrepet i definisjonen er «andre automatiske telefontjenester». En nærmere 
avgrensning av begrepet fremgår av noteapparatet hvor: «Dette innebærer at for eksempel en 
kontofontjeneste vil være omfattet. Tradisjonell telefax omfattes ikke av forskriften.»37 Dette 
avgrenser begrepet ved at man påpeker at det må skje en reell automatisk prosess og at denne 
prosessen må skje med digital signalbehandling. Eksempelvis vil tjenester som bekreftelse av 
identitet via mobil og lignende her kunne inkluderes.  
 
Et annet nærliggende spørsmål er hvor automatisk tjenesten må være før den er digital? Må hele 

kommunikasjonen være automatisk, heller holder det at noe av kommunikasjonen er automatisk? 

Eksempelvis vil telefonsystemer som gir deg tastevalg, være digitale hvis valgene du foretar sender 

deg til en fysisk person? I utgangspunktet vil et slikt system både være innenfor og utenfor 

definisjonen av elektronisk kommunikasjon. Slik at grensene for begrepet blir uklare. Enten ved at 

den fysisk kommunikasjon regnes som digital eller ved at den elektronisk kommunikasjon regnes som 

analog. Hverken statsrådsforedraget PRE-2014-02-07, veilederen, noteapparatet eller forskriften selv 

regulerer dette nærmere, slik at en løsning på en slik situasjon kan fremstå vanskelig.  

Imidlertid er dette kun en aktuell problemstilling dersom man tenker på kommunikasjonen som en 

helhetlig operasjon. En nærliggende avgrensning kan være å tenke seg at kommunikasjonen med den 

automatiske telefontjenesten avslutter i det systemet setter deg over til den fysiske personen. 

Dermed ville kommunikasjonen med teletjenesten inngå i definisjonen, mens samtalen over telefon 

ville gå utenfor definisjonen, da dette ville være en egen kommunikasjonsprosess.  

Hvilke typer kommunikasjon inngår ikke i begrepet? 
Kommunikasjon foretatt manuelt enten via telefon eller ved oppmøte hos forvaltningen, kan ikke 

regnes som elektronisk kommunikasjon. Dette skyldes at man spesifikt avgrenser definisjonen mot 

taletelefon og annen muntlig kommunikasjon. Innsendelse av henvendelser og skjemaer i brevform 

(via posten) vil også falle utenfor definisjonen, ved at det ikke benyttes internett eller lignede 

teknologi til dette. 

                                                           
36 PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd Jan Tore Sanner. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 

20.02.2014] (Krever innlogging) 
37 eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf 

Fotnote 19. På side 5. [Lest 17.11.2014] 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
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Konklusjon 

Med elektronisk kommunikasjon mener man kommunikasjon utført ved benyttelse av internett eller 

lignende kommunikasjonssystemer jf. efvf. § 3 litra c. Eksempelvis vil man her inkludere selvbetjente 

løsninger og e-postutveksling. Videre vil kommunikasjon via SMS, MMS, taletjenester og andre 

automatiske telefontjenester inngå i definisjonen. Kommunikasjon utført på analog måte som fysisk 

innsending av brevpost og telefonsamtaler vil ikke være elektronisk kommunikasjon. Definisjonen av 

elektronisk kommunikasjon i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften er i samsvar med den gitt i 

digitaliseringsprogrammet. 

3.3.2 Har innbyggeren rett til å kommunisere elektronisk med forvaltningen? 

Det andre rettslige spørsmålet jeg vil forsøke å besvare er om innbyggeren har rett til å kommunisere 

elektronisk med forvaltningen. Dette er et grunnleggende spørsmål, fordi målet om digitalt førstevalg 

burde innebære at innbyggeren har en rett til å kommunisere elektronisk med forvaltningen. 

Det følger av fvl. § 15 a annet ledd:  

«Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon dersom 

forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ikke annet følger av 

lov eller forskrift gitt i medhold av lov.»  

Dette leddet gir i utgangspunktet innbyggeren rett til å benytte seg av elektronisk kommunikasjon 

såfremt tre kumulative vilkår er oppfylt. i) at forvaltningen selv har «lagt til rette» for dette. Med 

dette mener man her elektronisk kommunikasjon, med de underliggende teknologiske løsningene 

nevnt i punkt 3.3.1. ii) at kommunikasjonen gjennomføres på «anvist måte» og iii) at ikke annet 

følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

Lagt til rette 

I prop. 116 L kommer det frem at: «Regelen er en videreføring av hva som til nå hovedsakelig har 

fulgt av eForvaltningsforskriften.»38 eForvaltningsforskriften sin veileder inneholder ikke noen 

nærmere avklaring, men i noteapparatet til forskriften står det:  

 

«Man har altså rett til å benytte elektronisk kommunikasjon når forvaltningsorganet har lagt til rette 
for det, og man gjør det slik forvaltningsorganet krever. Hvis det er opprettet egen nettside eller lenke 
for et bestemt formål må denne benyttes. Det er for eksempel opprettet en egen tjeneste for søknad 
om nytt skattekort. Slik søknad kan da ikke sendes til Skattedirektoratets generelle elektroniske 
adresse.»39 
 
Dette innebærer at begrepet «lagt til rette» betyr at forvaltningen selv må ha åpnet for at elektronisk 
kommunikasjon skal finne sted. For eksempel ved at forvaltningen lager en elektronisk 
innsendelsesadresse for et bestemt skjema, som innbyggeren kan benytte seg av. Et annet spørsmål 
her er om benyttelse av en generell e-post adresse vil tilsvare at forvaltningen har «lagt til rette» for 
elektronisk kommunikasjon? 
 
I utgangspunktet vil forvaltningen ha åpnet for elektronisk kommunikasjon og dermed lagt til rette 
for elektronisk kommunikasjon ved opprettelse av en generell e-post adresse. Imidlertid må 
kommunikasjonen foregå på den anviste måten, slik at den generelle e-post adressen kun kan 

                                                           
38Prop. 116 L (2012-2013) Endringer i forvaltningsloven: https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-

201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a side 12. [Lest 19.11.2014] Krever innlogging. 
39 eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf 

fotnote 16 side 4.  [Lest 19.11.2014] 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
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benyttes dersom forvaltningsorganet har anvist dette. Dette kan også sies å underbygges av 
eksempelet til noteapparatet om skattekort. Der det fremgår at søknad om skattekort ikke kan 
sendes til den generelle e-post adressen, fordi skattedirektoratet har opprettet en egen tjeneste for 
nytt skattekort.  
 
Anvist måte 
Som nevnt under «lagt til rette» er regelen en videreføring av eForvaltningsforskriftens 
bestemmelse, det er derfor nærliggende å benytte seg av definisjonen her. I Efvf. § 3 første ledd 
bokstav a fremgår det at: «Med den anviste måten menes for eksempel bruk av spesielle skjema, bruk 
av en bestemt prosedyre eller lignende.» Dette betyr at forvaltningen gis retten til å fastslå hvordan 
de skal motta kommunikasjonen med innbyggeren. Eksempelvis kan forvaltningen legge til rette for 
utfylling elektronisk, men innlevering analogt.  
 
Andre lover og forskrifter 
I prop. 116. L til forvaltningsloven kommer det frem at: 
 
«Bestemmelsen berører ikke særlovgivning som pålegger enkeltpersoner en plikt til å sende 
informasjon elektronisk til et forvaltningsorgan. Det samme gjelder en eventuell ulovfestet adgang et 
forvaltningsorgan måtte ha til å kreve at henvendelser skjer elektronisk.»40 
 
Dette kumulative kravet er en innskrenkning av muligheten til kommunisere elektronisk, ved at 
annen lovgivning kan gjøre elektronisk kommunikasjon umulig. Dette vil spesielt gjelde lovverk hvor 
det stilles krav til personlig oppmøte med mer. Et eksempel på en slik innskrenkning er § 27 tredje 
ledd i vernepliktsloven, hvor det stilles krav til personlig oppmøte ved del 2 av sesjonen.  
 
Skulle de tre kumulative kravene være oppfylt kan innbyggeren fritt kommunisere elektronisk med 
forvaltningen etter denne paragrafen.  
 
En annen paragraf som kan si noe om innbyggerens mulighet til å kommunisere elektronisk med 
forvaltningen er efvf. § 3 første ledd som lyder:  
 
«Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon, dersom 
forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ved bruk av den 
elektroniske adressen som forvaltningsorganet har anvist for den aktuelle type henvendelse.» 
 
I statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 påpekes det at: «Endringen er foretatt for å avstemme 
ordlyden med de endringer som ble vedtatt i forvaltningsloven § 15 a i juni 2013. Endringen 
innebærer ingen endring av gjeldende rett.»41 Dermed vil vurderingene rundt «lagt til rette» og 
«anvist måte» ovenfor også i stor grad gjelde for denne paragrafen. Imidlertid er det en klar 
distinksjon på de to paragrafene, ved at det i eForvaltningsforskriften stiller krav til «elektronisk 
adresse».  
 
Elektronisk adresse 

                                                           
40 Prop. 116 L (2012-2013) Endringer i forvaltningsloven: https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-

201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a Side 12.[Lest 19.11.2014] Krever innlogging. 
41 PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd Jan Tore Sanner. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ Under punkt 

5.[Lest 20.02.2014] (Krever innlogging) 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
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«Elektronisk adresse» blir definert i efvf. § 3 første ledd bokstav b, som lyder: «Med elektronisk 
adresse menes for eksempel en adresse til et nettsted, en e-postadresse, et nummer til en SMS-
tjeneste eller lignende.» Et typetilfelle vil være søknad om dagpenger42, hvor man kan søke om dette 
på en angitt elektronisk adresse. Et annet eksempel kan være at forvaltningen sier at henvendelser 
tilknyttet kontantstøtte skal sendes til en angitt e-postadresse for videre besvarelse. Imidlertid er det 
et aktuelt spørsmål om dette ikke alt dekkes av kravet til «anvist måte», ved at forvaltningsorganet 
allerede kan vise til en bestemt elektronisk adresse. 
 
Unntak fra kravet om bruk av den elektroniske adressen 
Imidlertid finnes det et unntak til kravet om elektronisk adresse som kan åpne for en mer vidtgående 
rett for innbyggeren til elektronisk kommunikasjon. Det følger av efvf. § 3 annet ledd:   
 
«Hvis det ikke er anvist noen egen elektronisk adresse, og det heller ikke er stilt noen særskilte krav til 
fremgangsmåte for den type henvendelse som er aktuell, kan den som vil henvende seg til 
forvaltningsorganet, bruke forvaltningsorganets generelle elektroniske adresse.» 
 
I alt stilles det tre kumulative krav for at innbyggeren kan benytte seg av dette unntaket til kravet om 
elektronisk adresse. Disse er i) det er ikke anvist en egen elektronisk adresse. ii) Ingen særskilte krav 
til fremgangsmåte og iii) at forvaltningsorganet har en generell e-postadresse.  
 
Anvist måte 
Med «anvist måte» er det nærliggende å benytte seg av definisjonen gitt ovenfor. Altså at 
forvaltningen selv kan vise til hvilken elektronisk adresse som skal benyttes. Velger de ikke å gjøre 
dette har de heller ikke anvist en bestemt elektronisk adresse. Et eksempel på en henvendelse hvor 
forvaltningen ikke benytter seg av en særegen elektronisk adresse er spørsmål tilknyttet søknad om 
barnebidrag, hvor NAV kun skriver at: «Du kan alltid ta kontakt med NAV for mer informasjon og 
veiledning og hjelp til utfylling av skjemaene dersom du synes det er vanskelig.»43.  
 
Særskilte krav til fremgangsmåte 
Det andre kumulative kravet omhandler «ingen særskilte krav» til «fremgangsmåte» for den type 
henvendelse som er aktuell. Her er det i to begrep som må avklares. Det første er hva som ligger i 
«ingen særskilte krav» og det andre er hva «fremgangsmåte» innebærer.  
 
Begrepet «ingen særskilte krav» blir ikke nærmere definert, men ut ifra en naturlig språklig 
forståelse, vil det peke på at ikke foreligger noen spesielle krav, som må oppfylles for at elektronisk 
kommunikasjon benyttes.  
 
Ordet «fremgangsmåte» blir ikke nærmere definert i dagens utgave av eForvaltningsforskriften. 
Derimot kan vi ved å benytte oss av en tidligere utgave44 av samme forskrift, se at man har definert 
fremgangsmåte som «Med form eller fremgangsmåte menes for eksempel bruk av spesielle skjema, 
bruk av en bestemt prosedyre eller lignende.» denne definisjonen er identisk med dagens definisjon 
av «anvist måte» og det er derfor nærliggende å anta at disse begrepene har samme betydning.  

                                                           
42 NAV- Søknad om dagpenger: 

https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/innsendingsvalg+for+dagpenger?key=232553 

[Lest 19.11.2014] 
43 NAV- Hvordan søker du om barnebidrag: 

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Relatert+informasjon/Hvordan+s%C3%B8ker+du+om+barnebidrag%3

F.346396.cms [Lest 19.11.2014] 
44 eForvaltningsforskriften (historisk versjon): https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2004-06-25-988-

20130101?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 19.11.2014] (Krever innlogging)  

https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/innsendingsvalg+for+dagpenger?key=232553
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Relatert+informasjon/Hvordan+s%C3%B8ker+du+om+barnebidrag%3F.346396.cms
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Relatert+informasjon/Hvordan+s%C3%B8ker+du+om+barnebidrag%3F.346396.cms
https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2004-06-25-988-20130101?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2004-06-25-988-20130101?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/


24 

 

 
Generell e-postadresse 
Det tredje kumulative kravet er at forvaltningsorganet har en generell e-postadresse. I noteapparatet 
påpekes det at: 
 
«Alle forvaltningsorganer som åpner for bruk av e-post, har plikt til å ha en generell elektronisk 
adresse. Dette følger av arkivforskriften § 3-2 annet ledd: ”Organ som nyttar e-post, skal ha eit 
sentralt e-postmottak for post til organet. E-post til det sentrale postmottaket skal opnast av 
arkivtenesta.” En slik e-postadresse kan for eksempel være postmottak@oslo.kommune.no.»45 

 
Dette vil si at alle forvaltningsorgan har en generell e-postadresse, da det er vanskelig å se for seg et 
forvaltningsorgan, som ikke benytter seg av e-post i dag. Videre kan det også være greit å påpeke at 
e-post adresser som ola.nordmann@oslo.kommune.no ikke vil kunne regnes som generelle, da disse 
viser direkte til en bestemt person.  Er alle disse tre kumulative kravene oppfylt kan innbyggeren 
benytte seg av elektronisk kommunikasjon etter unntaket i § 3 annet ledd. 
 
En siste paragraf jeg spesielt vil nevne er efvf. § 12. Det fremgår av § 12 første ledd at: «Krav om 
innsyn i opplysninger eller dokumenter i en sak kan sendes forvaltningsorganet ved bruk av 
elektronisk kommunikasjon, jf. § 3 og § 4.» Her åpner man for at krav om innsyn kan fremmes ved 
bruk av elektronisk kommunikasjon, hvis kravene i efvf. § 3 og § 4 er oppfylt. Da denne paragrafen 
ikke kan sies å gi noen egen rett til å kreve elektronisk kommunikasjon utover det § 3 allerede gir, vil 
jeg ikke gå nærmere inn på dette i denne oppgaven. 
  
Konklusjon 
For å konkludere kan vi her si at fvl. § 15a og efvf. § 3 første ledd, åpner for at innbyggeren kan 
benytte seg av elektronisk kommunikasjon, såfremt de kumulative kravene oppfylles. Videre kan 
eForvaltningsforskriften § 3 andre ledd åpne for elektronisk kommunikasjon i visse tilfeller, såfremt 
de kumulative kravene som stilles oppfylles. 

3.3.3 Har forvaltningsorganet plikt til å kommunisere elektronisk med innbyggeren? 

Det tredje rettslige spørsmålet jeg ønsker å se nærmere på, er om forvaltningsorganene i dag har en 
plikt til å kommunisere elektronisk med innbyggeren. Enten dette omhandler situasjoner hvor 
innbyggeren først har kontaktet forvaltningsorganet eller situasjoner hvor forvaltningsorganet 
kontakter innbyggeren først.  
 
En generell plikt til å kommunisere elektronisk 
Det følger av fvl. §15a første ledd at: «Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon 
når det henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold 
av lov.» Forvaltningsorganet gis her mulighet til å kommunisere elektronisk såfremt ikke annet følger 
av lov eller forskrift. Det er spesielt to benevnelser som er interessante i denne bestemmelsen. i) 
hvem inngår i begrepet «andre» og ii) hva vil det si at dette ikke gjelder når annet følger av lov eller 
forskrift gitt i medhold av lov. 
 
Andre 
En viktig klargjøring er hvem som omfattes av ordet «andre». I prop. 116 L til forvaltningsloven 
påpekes det at: «Uttrykket «andre» refererer generelt til mottakere av kommunikasjon fra 
forvaltningen. På ett punkt skal uttrykket forstås noe innskrenkende. Ett forvaltningsorgans anledning 

                                                           
45 eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf 

fotnote 20 på side 5. [Lest 19.11.2014] 

https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
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til å kommunisere elektronisk med et annet er regulert av andre ledd.»46 Dermed vil både 
innbyggeren og næringslivet være inkludert i betegnelsen «andre».  
 
Når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov 
En annen klargjøring er når forvaltingsorgan nektes elektronisk kommunikasjon grunnet annen lov 
eller forskrift. Et relevant spørsmål her er om dette unntaket må fremstå uttrykkelig. I prop. 116 L 
påpekes det at: «Det kreves ikke at det i en annen lov eller forskrift framgår uttrykkelig at det 
foreligger et avvik fra den generelle reguleringen i forvaltningsloven.»47 Dette betyr at det ikke kreves 
en «uttrykkelig» lovhjemmel, men at også mer diffuse bestemmelser kan hindre at forvaltningen 
kommuniserer elektronisk. Et eksempel på hvor loven setter en klar grense for elektronisk 
kommunikasjon, er efvf. § 9 hvor privatpersoner som ikke ønsker elektronisk kommunikasjon med 
forvaltningen kan reservere seg mot dette.  
 
Videre kan det oppstå situasjoner hvor det er vanskelig å gi noen klar indikasjon på om elektronisk 
kommunikasjon kan gjennomføres. Eksempelvis i situasjoner hvor loven krever at forvaltningen 
sender rekommanderte brev. I prop. 116 L blir det her påpekt at: «I enkelte lover framgår det 
eksempelvis at forvaltningens brev skal sendes rekommandert. Det vil bero på en tolkning av den 
aktuelle loven om elektronisk kommunikasjon da er tillatt.»48  
 
Et aktuelt spørsmål i en situasjon hvor det i en bestemt lov kreves rekommandert brev, blir da om 
eventuelle programmer, som kan registrere at mailen er mottatt og åpnet vil tilfredsstille kravet i den 
aktuelle loven. Ved å benytte tolkningen gjort i prop. 116 L, vil dette spørsmålet kun kunne besvares 
ved og konkret vurdere den bestemte saken. Uavhengig av resultatet til en slik tolkning, vil ikke fvl. § 
15a alene gi forvaltningen noen plikt til å kommunisere elektronisk. 
 
Dette skyldes at fvl. § 15a første ledd påpeker at forvaltningsorganet «kan» velge å benytte seg av 
elektronisk kommunikasjon. Da forarbeidene ikke nevner noen spesifisering av ordet «kan», er det 
nærliggende å benytte seg av en språklig forståelse. En språklig forståelse av ordet «kan» vil 
innebære at forvaltningen gis muligheten til å benytte seg av elektronisk kommunikasjon skulle de 
ønske dette, men altså ingen juridisk plikt. Med andre ord har forvaltningen et valg. Det kan spørres 
om dette er innenfor de politiske rammene, jfr. Begrepet digitalt førstevalg. Se mer under punkt 2.2, 
men det er en annen diskusjon som må tas utenfor den rettslige rammen. 
 
En plikt til å benytte elektronisk kommunikasjon ved enkeltvedtak mv. 
En annen aktuell paragraf som omhandler forvaltningens mulighet til å kommunisere elektronisk er 
efvf. § 8. Det følger av § 8 første ledd at: «Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk 
kommunikasjon når det henvender seg til andre.» Dette må sies å være en kopi av fvl. § 15a, bare at 
man her ikke har inkludert delen om innskrenkning via lov eller forskrift. I statsrådsforedraget PRE-
2014-02-07-102 blir det også påpekt at: «Bestemmelsen slår fast hovedregelen om at forvaltningen 
kan benytte elektronisk kommunikasjon når den henvender seg til andre.»49 Altså vil det i 
utgangspunktet ikke kunne snakke om en plikt til å kommunisere elektronisk, ved at det også her 
påpekes at forvaltningen «kan» benytte seg av elektronisk kommunikasjon.  

                                                           
46 Prop. 116 L (2012-2013) Endringer i forvaltningsloven: https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-

201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a Side 11. [Lest 17.11.2014] 
47 Ibid. Side 11. 
48 Ibid. Side 11. 
49 PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd Jan Tore Sanner. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 

20.02.2014] Under punkt 5. (Krever innlogging) 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
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Derimot stiller paragrafen klare krav til fremgangsmåten ved tilgjengeliggjøringen av enkeltvedtak 
mv. jf. efvf. § 8 sjette ledd litra a-c ved benyttelse av elektronisk kommunikasjon, som kan være av 
interesse for det aktuelle rettslige spørsmålet, ved at det her kan stilles plikt til elektronisk 
kommunikasjon ved benyttelse av enkeltvedtak med videre.  
 
Krav til elektronisk kommunikasjon ved enkeltvedtak mv. 
Det følger av efvf. § 8 annet ledd at:  
 
«Innholdet i enkeltvedtaket skal gjøres tilgjengelig i egnet informasjonssystem. Dersom parten ber 
om det, det ikke er hensiktsmessig å kommunisere digitalt med parten via egnet informasjonssystem, 
det er forsvarlig og annet regelverk ikke er til hinder for dette, kan vedtaket likevel sendes til en 
elektronisk adresse parten oppgir.» 
 
Med enkeltvedtak menes det et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer jf. fvl. § 2b, videre må det bemerkes at efvf. § 8 også gjelder andre henvendelser, jf. § 8, 
sjette ledd litra a-c.  
 
I annet ledd nevnes to ulike fremgangsmåter for forvaltningsorgan til å kommunisere elektronisk 
med innbyggeren. Enten må det kommuniseres igjennom et «egnet informasjonssystem» eller så må 
kommunikasjonen gjennomføres ved hjelp av den elektroniske adressen som parten oppgir.  
 
Egnet informasjonssystem 
Ved å se på annet ledd må hovedregelen være meddelelse igjennom forvaltningsorganets «egnede 
informasjonssystem». Dette bekreftes av statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 hvor det påpekes 
at: «Bruk av ordet «likevel» i annet punktum indikerer at annet punktum er et unntak fra 
hovedregelen i første punktum.»50 Dette medfører at det er nødvendig å klargjøre hva som kan 
regnes for å være et «egnet informasjonssystem». 
 
I statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 blir et «egnet informasjonssystem» definert som:  
 
«Eksempler på elementer i en vurdering av hva som er et «egnet informasjonssystem» er blant annet 
at krav til varsling, forebygging av risiko for uberettiget innsyn, tidspunktet for når parten skaffer seg 
tilgang til vedtak og mekanismer for autentisering ivaretas i løsningen. Eksempler på egnede 
informasjonssystemer kan være tjenester hos den enkelte virksomhet (Lånekassen, Statens 
pensjonskasse og lignende), Altinn eller løsning for digital post fra forvaltningen som Difi har under 
etablering.»51 
 
Denne definisjonen innebærer at et «egnet informasjonssystem» må vurderes opp mot ulike 
kriterier. En viktig presisering er at eksemplene nevnt kun er eksempler på momenter og dermed ikke 
en uttømmende liste. Videre inneholder definisjonen ingen klare krav til elementer som må foreligge 
eller hvordan en vurdering skal foretas. Imidlertid ramses det også opp eksempler på «egnende 
informasjonssystemer», slik at vurdering i hvert tilfelle blir enklere, ved at det finnes 

                                                           
50 Ibid. Under punkt 5. 
51 Ibid. Under punkt 5. 
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sammenligningsgrunnlag. Eksempelvis vil systemer som Lånekassens søknad om stipend og lån52 og 
NAVs søknad om dagpenger53 kunne regnes som «egnede informasjonssystemer».  
 
Kommunisere innholdet ved hjelp av den elektroniske adressen som parten oppgir 
Den andre mulige fremgangsmåten er å benytte partens elektroniske adresse. For at dette skal 
kunne skje, må fire kumulative vilkår oppfylles. i) parten må be om at vedtaket gjøres tilgjengelig i 
den elektroniske adressen hans. ii) det er ikke hensiktsmessig å kommunisere digital via det egnede 
informasjonssystemet med parten. iii) kommunikasjonen er forsvarlig og iv) annet regelverk ikke er 
til hinder for en slik kommunikasjon. To viktige definisjoner som må avklares er begrepene «part» og 
«elektronisk adresse». Med «part» menes personen som en avgjørelse retter seg mot eller som 
saken ellers direkte gjelder. Jf. fvl. § 2e. Med «elektronisk adresse» er det nærliggende å ta 
utgangspunkt i definisjonen under punkt 3.3.2 altså at «elektronisk adresse» er «Med elektronisk 
adresse menes for eksempel en adresse til et nettsted, en e-postadresse, et nummer til en SMS-
tjeneste eller lignende.». 
 
Parten må be om at vedtaket gjøres tilgjengelig i den elektroniske adressen 
Det første kumulative kravet stiller krav til parten, om at han må be om å få vedtaket på sin 
elektroniske adresse. Spørsmålet blir når en part har bedt om at kommunikasjonen skal skje via sin 
elektroniske adresse? Må parten selv eksplisitt kontakte forvaltningen og be om at vedtaket mv. 
sendes til hans elektroniske adresse eller holder det at parten ikke har registrert seg i 
reservasjonsregisteret jf. efvf.  § 9, og dermed stiller seg åpen for meddelelse til sin elektroniske 
adresse? 
 
Ettersom denne delen av forskriften nylig ble endret, og spørsmålet ikke er nærmere behandlet i 
statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 er det vanskelig å komme med en konklusjon på 
spørsmålet. Imidlertid er det flere momenter som taler for at parten selv må eksplisitt be om dette. 
For det første er denne muligheten et unntak fra hovedregelen om tilgjengeliggjøring i egnet 
informasjonssystem. For det andre påpekes det at parten må be om å få vedtaket via e-post. Begge 
disse momentene tilsier at parten må gjøre mer enn kun å ikke benytte seg av reservasjonsretten.  
 
Et videre spørsmål er hvordan parten skal be om at vedtaket sendes. Holder det her med en e-post til 
forvaltningen hvor man ber om dette eller må dette eventuelt bemerkes i søknaden, eller må parten 
be om dette fysisk. Mest sannsynlig vil dette være avhengig av hvilken fremgangsmåte forvaltningen 
har valgt og det er derfor regulert av efvf. § 3 jeg henviser til punkt 3.3.2 for mer rundt dette.   
 
Det er ikke hensiktsmessig å kommunisere digital via det egnede informasjonssystemet med 
parten 
Det andre kumulative kravet stiller krav til at digital kommunikasjon via det egnede 
informasjonssystemet ikke er «hensiktsmessig». I statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 påpekes 
det at: «At det er presisert at det ikke skal være hensiktsmessig å kommunisere digitalt med parten 
via egnet informasjonssystem, betyr at bruk av egnet informasjonssystem skal vurderes før ordinær e-
post benyttes.»54 videre påpekes det at «Hensiktsmessighetsvurderingen foretas av 

                                                           
52 Lånekassen- Stipend for høyere og annen utdanning: http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-

utdanning/ [Lest 30.01.2015] 
53 NAV- Dagpenger: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Dagpenger 

[Lest 30.01.2015] 
54 PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd Jan Tore Sanner. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 

20.02.2014] Under punkt 5. (Krever innlogging) 

http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/
http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Dagpenger
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
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forvaltningsorganet som avsender.»55 Det som derimot ikke avklares er hva som ligger i en 
hensiktsmessighetsvurdering. Den eneste spesifiseringen som nevnes i statsrådsforedraget PRE-
2014-02-07-102 er at: «Ordinær e-post vil som utgangspunkt ikke være egnet som kanal for 
formidling av vedtaket som inneholder taushetsbelagte opplysninger og/ eller sensitive 
personopplysninger.»56 Dermed vil en hensiktsvurdering, måtte ta hensyn til sikkerhet.  
 
Derimot nevnes ikke andre vurderingsområder som for eksempel økonomiske konsekvenser og 
brukerens ønsker. Dette bidrar til å vanskeliggjøre hva som konkret skal vurderes og hvordan det skal 
vurderes. Imidlertid vil en nærliggende løsning være at vurderingen må være resultatet av en konkret 
vurdering av alle forholdene i den aktuelle saken. Spesielt må kriterier rundt sikkerhet og 
økonomiske konsekvenser for forvaltningen vurderes nøye. Dette skyldes at kravet om sikkerhet også 
følger av andre lover og forskrifter, mens forvaltningens økonomi kan innvirke på tilbudet som 
forvaltningen tilbyr.  
 
Kommunikasjonen er forsvarlig 
Det tredje kumulative kravet stiller krav til forsvarlighet. I statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 
påpekes det at: «Ansvaret for å vurdere om det er forsvarlig å benytte ordinær e-post som kanal for 
formidling av vedtaket ligger også i det enkelte tilfellet til forvaltningsorganet som avsender.»57 En 
nærmere spesifisering er her at: «Ordinær e-post vil som utgangspunkt ikke være egnet som kanal 
for formidling av vedtaket som inneholder taushetsbelagte opplysninger og/ eller sensitive 
personopplysninger.»58 slik at forsvarlighetsvurderingen må knyttes opp til sikkerhetsspørsmålet. En 
nærliggende slutningen er at «forsvarlig» legger opp til en risikovurdering av om farene ved å sende 
enkeltvedtak mv. over e-post er større enn fordelene ved å gjøre dette.  Altså en konkret vurdering i 
hvert tilfelle.  
 
Spesielt vil det være nødvendig å vurdere sikkerhet og type vedtak som sendes. Skulle vedtaket 
inneholde sensitive personopplysninger59 vil det kreves bedre sikkerhet, enn hvis vedtaket ikke 
inneholder sensitive personopplysninger. Det er også verdt å merke seg at uansett må både det 
andre(hensiktsmessighet) og tredje kumulative(forsvarlighet) kravet sies å begrenses av efvf. § 8 
fjerde ledd hvor det fremgår at «Forvaltningsorganet skal forebygge risiko for uberettiget innsyn i 
enkeltvedtak på en tilfredsstillende måte.».  
 
Annet regelverk ikke er til hinder for en slik kommunikasjon 
Det siste kumulative kravet omhandler begrensninger satt i andre regelverk. Eksempelvis ved krav 
om rekommandert brev, eller ved krav til personlig oppmøte. Kravet om begrensninger i andre 
regelverk er også nevnt i § 15a, det er derfor nærliggende å benytte seg av samme begrunnelse her. 
Skulle disse fire kumulative kravene være oppfylte kan man benytte seg av den elektroniske adressen 
til mottaker. 
 
Krav om varsel ved benyttelse av elektronisk kommunikasjon til enkeltvedtak mv. 
Tredje ledd inneholder flere krav til forvaltningsorganet som ønsker å meddele enkeltvedtaket mv. 
elektronisk til innbyggeren. Det fremgår av efvf. § 8 tredje ledd at: 
 

                                                           
55 Ibid. Under punkt 5. 
56 Ibid. Under punkt 5.  
57 Ibid. Under punkt 5. 
58 Ibid. Under punkt 5. 
59 Se personopplysningsloven § 2 (8). https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2000-04-14-31?searchResultContext=1313 

[Lest 03.02.2015] 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2000-04-14-31?searchResultContext=1313
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«Forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt parten, og om 
hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg kunnskap om innholdet. For privatpersoner eller 
enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret, skal den varslingsadresse som er registrert i register 
over digital kontaktinformasjon og reservasjon benyttes. For enheter som er registrert i 
Enhetsregisteret skal en oppdatert elektronisk adresse som enheten har oppgitt benyttes for å sende 
varsel.» 
 
Dette innebærer at forvaltningsorganet har en plikt til å sende parten et varsel om enkeltvedtaket 
mv. Videre stilles det også krav om at parten har en varslingsadresse slik at parten kan motta 
varselet. Begge disse kravene må oppfylles før elektronisk kommunikasjon er mulig. 
 
Varsel 
I statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 påpekes det at «Kravet til varsling er en videreføring av 
gjeldende rett.»60 Det er derfor nærliggende å benytte noteapparatet til forskriften. I noteapparatet 
til forskriften påpekes det at «Begrepet ’varsel’ brukes gjerne om kortfattede beskjeder for å gjøre 
noen oppmerksom på noe, i dette tilfellet at det er fattet et enkeltvedtak.»61 Varslet må da inneholde 
informasjon om hvor og hvordan parten kan tilegne seg denne beskjeden. Eksempelvis kan det tenke 
seg at man får en e-post eller SMS med informasjon om adressen og hvilken pålogging som kreves for 
å få tilgang til informasjonen.  
 
Varslingsadresse 
Videre stilles det krav til at innbyggeren enten er registrert i Enhetsregisteret jf. § 4 i 
Enhetsregisterloven som i hovedsak vil gjelde organisasjoner, eller har registrert seg i 
kontaktregisteret jf. efvf. § 29. I statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 påpekes det at 
«Bestemmelsen krever at digitale kontaktopplysninger registert i register over digital 
kontaktinformasjon og reservasjon brukes til varsling av privatpersoner og enheter som ikke er 
registrert i Enhetsregisteret.»62  
 
Videre bemerkes det i en informasjonsbrosjyre63 om de endringene som ble foretatt i 
eForvaltningsforskriften at: «Dersom innbyggeren ikke har registrert mobilnummer og/eller e-
postadresse i kontaktregisteret, kan innbyggeren ikke varsles og kan da ikke motta vedtak og andre 
viktige brev digitalt. I praksis vil vedkommende da være å regne som reservert.»64 
 
Dette vil begrense muligheten for forvaltningsorganet til å kommunisere elektronisk med 
innbyggeren ved meddelelse av enkeltvedtak mv. ved at innbyggeren må ha gitt sin informasjon til 
kontaktregisteret. Tilslutt påpekes det at for de som er registrerte i Enhetsregisteret vil den sist 
oppdaterte elektroniske adressen benyttes, da dette i mindre grad vil gjelde innbyggere som 
privatpersoner går jeg ikke nærmere inn på Enhetsregisteret.  

                                                           
60 PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd Jan Tore Sanner. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 

20.02.2014] Under punkt 5. (Krever innlogging) 
61 eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf 

Fotnote 54 på side 10. 
62 PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd Jan Tore Sanner. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 

20.02.2014] Under punkt 5. (Krever innlogging) 
63 Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/digital_komm_brosjyre.pdf [Lest 24.11.2014] 
64 Ibid. Side 7. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/digital_komm_brosjyre.pdf
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Krav om bekreftelse av tidspunkt og person ved elektronisk kommunikasjon av enkeltvedtak mv. 
Av femte ledd fremgår det at: 
 
«Informasjonssystemet skal registrere tidspunktet for når parten har skaffet seg tilgang til 
enkeltvedtaket, og data som bekrefter at vedkommende har rett til å gjøre seg kjent med vedtaket. 
Har parten ikke skaffet seg tilgang til enkeltvedtaket innen én uke fra det tidspunktet vedtaket ble 
gjort tilgjengelig, og varsel ble sendt, skal parten varsles en gang til i samsvar med tredje ledd. Første 
og annet punktum gjelder ikke dersom vedtaket er sendt en elektronisk adresse mottaker oppgir jf. 
annet ledd annet punktum.» 
 
I dette leddet stiller man krav til at forvaltningsorganet har muligheten til å registrere tidspunktet for 
når parten har skaffet seg tilgang og data som bekrefter at personen har rett til å gjøre seg kjent med 
vedtaket. Videre stilles det krav til nytt varsel dersom parten ikke har skaffet seg tilgang til 
enkeltvedtaket innen en uke. 
 
Registrering av tidspunkt 
Spørsmålet blir her hva som skal regnes som en bekreftelse på dette. Holder det at systemet 
benytter seg av et program som registrerer at dokumentet er åpnet, og videre registrer tidspunktet 
for dette, eller kreves det at den vedtaket gjelder bekrefter at vedkommende har åpnet dokumentet. 
I statsrådsforedraget PRE-2014-02-07-102 påpekes det at: 
 
«Ordningen innebærer at informasjonssystemene som benyttes følger med på om mottaker åpner 
meldingene som sendes til denne. Dette vil i stor grad være en teknisk funksjonalitet, og det er derfor 
som utgangspunkt ikke behov for at enkeltpersoner hos avsendervirksomheten får kunnskap om 
konkrete vedtak er åpnet eller ikke.»65 
 
Altså vil registreringen av tidspunktet være en automatisk prosess, som gjennomføres av 
informasjonssystemet selv. Imidlertid vil dette i realiteten kun bekrefte at noen har skaffet seg 
tilgang til vedtaket, ikke at riktig person har åpnet dokumentet. Det er derfor nødvendig å skaffe seg 
bekreftelse på at riktig person har åpent dokumentene.   
 
Registrering av personen som har åpnet dokumentet 
Den andre registreringen som må foretas er på hvilken person som har åpnet dokumentet. I 
utgangspunktet kan ikke forvaltningen kontrollere dette uten at det benyttes en 
identifikasjonsprosess. En slik identifikasjonsprosess kan eksempelvis være benyttelse av et 
innloggingsprogram. Et nærliggende eksempel på dette i norsk e-forvaltning vil være ID-porten, hvor 
innbyggeren kan benytte seg av fire ulike innloggingsmekanismer. Ved at parten benytter seg av 
personlig innloggingsdata, vil forvaltningen kunne registrere hvem som har åpnet dokumentet og 
dermed tilfredsstille dette kravet.  
 
Nytt varsel 
Videre kreves det at forvaltningsorganet sender et nytt varsel jf. § 8 tredje ledd, om parten ikke har 
skaffet seg tilgang til dokumentet innen en uke fra tidspunktet vedtaket ble gjort tilgjengelig. Et 
spørsmål som kan medføre usikkerhet, er hvilket tidspunkt som skal gjelde som utleveringsdatoen. 
For eksempel kan det tenke seg at vedtaket ligger ute på informasjonssystemet to dager før varselet 

                                                           
65 PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd Jan Tore Sanner. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 

20.02.2014] Under punkt 3.1.1. 

https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/


31 

 

sendes, skal man da regne fra tidspunktet varselet ble sendt eller to dager før da det ble tilgjengelig 
på informasjonssystemet? 
 
I høringsnotatet til den siste endringen i eForvaltningsforskriften sa departementet dette om 
klagefristen:  
 
«Klagefrist regnes fra avsendelsestidspunkt fra forvaltningsorganet. Tidspunktet kan utledes fra 
forvaltningsorganets elektronisk logg. Som ved papirbasert kommunikasjon kan det være 
hensiktsmessig å legge til et par dager på grunn av evt. uforutsette omstendigheter. Dette bør 
imidlertid ikke være nødvendig, da elektronisk loggføring ansees mer pålitelig enn manuelt formidlet 
papirpost mht fremkommelighet.»66 
 
Selv om dette i utgangspunktet gjelder klagefristen, Er det gode grunner som tilsier analogisk bruk av 
denne fristen også for nytt varsel. Dette skyldes at klagefristen har større betydning for personen 
enn, fristen for nytt varsel har. Tilslutt i leddet viser man til at første og annet punktum her ikke 
gjelder for henvendelser til den elektroniske adressen en person oppgir jf. § 8 annet ledd.  
 
Etter en gjennomgang av efvf. §8 kan det vanskelig argumenteres for at forvaltning skal ha en egen 
plikt til å benytte elektronisk kommunikasjon ved enkeltvedtak mv. Derimot kan § 8 sies å åpne for at 
elektronisk kommunikasjon benyttes, dersom klare krav til fremgangsmåte med mer følges. 
 
Konklusjon 
§ 15a i forvaltningsloven gir forvaltningen en mulighet til å kommunisere elektronisk, men paragrafen 
kan ikke sies å gi en generell plikt til å kommunisere elektronisk, ved at ordet «kan» har blitt 
benyttet. På samme måte kan efvf. § 8 ikke sies å gi forvaltning en plikt til å kommunisere 
elektronisk, men kan derimot sies å stille klare krav til hvordan den elektroniske kommunikasjonen til 
forvaltningen skal foregå, ved benyttelse av enkeltvedtak mv. Dette ved at det settes klare krav til 
fremgangsmåte med mer. 

3.3.4 Kan forvaltningen nekte innbyggeren å benytte seg av digital kommunikasjon? 

I dette spørsmålet legger jeg til grunn at forvaltningen har lagt til rette for kommunikasjon jf. 

drøftelsen i punkt 3.3.2. Og jeg vil derfor kun se på hvilke mulighet forvaltningen har til å nekte 

innbyggerne å kommunisere elektronisk.  

§ 15a i forvaltningsloven inneholder ingen nærmere rett for forvaltningen til å nekte brukere å 

benytte seg av elektronisk kommunikasjon såfremt man alt har lagt til rette for dette. Derimot sier § 

15a at spørsmålet kan behandles nærmere i eForvaltningsforskriften jf. § 15a tredje ledd litra g. 

 

Forvaltningens mulighet til å nekte bruk av elektronisk kommunikasjon ved misbruk 

Av efvf. § 14 første ledd fremgår det at: «Hvis det er grunn til å anta at noen misbruker adgangen til 

elektronisk kommunikasjon med forvaltningsorganet, kan vedkommende helt eller delvis nektes 

videre bruk av slik kommunikasjon med forvaltningsorganet.» Dette betyr at personer som 

«misbruker» den elektroniske kommunikasjon, kan nektes å benytte seg av den. Spørsmålet her blir 

altså hva som kan legges i begrepet «misbruk».  

 

Misbruk 

                                                           
66 Høringsnotat Digital kommunikasjon som hovedregel: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-

politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf [Lest 26.11.2014] Side 32. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf
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I fvl. § 15a åpnes det for at «misbruk» kan defineres nærmere i eForvaltningsforskriften. Dette er ikke 

gjort slik at det er nødvendig å undersøke andre kilder for en nærmere klargjøring av ordet. I 

Veilederen påpekes det at: 

 
«Bruk av elektronisk kommunikasjon kan forenkle saksbehandlingen, og vil i mange tilfeller også 
gjøre det mulig med mer komplette og effektive kontrolltiltak enn ved manuell behandling. Men 
samtidig eksponeres man kanskje for annen risiko med hensyn til misbruk eller lureri. Og noen mener 
nok at terskelen for svindel på nettet kan være lavere enn i tradisjonell samhandling. 
eForvaltningsforskriften gir forvaltningsorganet adgang til å gripe inn overfor slikt misbruk ved helt 
eller delvis å nekte den det gjelder videre bruk av elektronisk kommunikasjon med organet, enten det 
nå dreier seg om misbruk av kommunikasjonsløsningen eller sikkerhetsmekanismene»67   
 
Imidlertid er det vanskelig å trekke en klar konklusjon ut av dette sitat, annet enn å påpeke at lureri 
og svindel må kunne regnes inn i «misbruk»-begrepet. Videre i noteapparatet påpekes det at: 
«Forvaltningsorganet gis adgang til helt eller delvis å nekte videre bruk av elektronisk kommunikasjon 
når enten kommunikasjonsløsningen eller sikkerhetstjenester og –produkter som benyttes 
misbrukes.»68 Dette betyr at ødeleggelse og overforbruk også kan inngå i begrepet. 
 
Dette vil også stemme med en vid tolkning av ordet misbruk. Imidlertid må det da nærmere 
spesifiseres hvor mye ødeleggelse, overforbruk og svindel som må gjennomføres før det er snakk om 
et «misbruk». Eksempelvis vil det å benytte seg av innlogging ved ID-porten flere ganger daglig 
kvalifisere til overforbruk, og hvor går eventuelt grensen her? Dette er ikke nærmere redegjort for, 
men det er nærliggende å tro, at det i alle fall må være snakk om et betydelig antall ganger, siden 
dette medfører bortfall av en rettighet. Mest sannsynlig må overforbruket medføre at 
forvaltningsorganet eller tjenesten som benyttes, har faktiske utfordringer med overforbruket. For 
eksempel ved økte kostnader eller økt slitasje på serverne som benyttes og lignende. 
 
For ødelegging og svindel er det kanskje enklere å sette grenser da dette typisk også vil være regulert 
av andre lovverk. For eksempel er det nærliggende å anta at å bryte for eksempel straffelovens § 270 
om bedrageri vil medføre at rettigheten til å kommunisere elektronisk kan bli forminsket eller 
bortfalle helt.  
 
Krav om varsel, ved nektelse av elektronisk kommunikasjon 
Det følger av annet ledd at: 
 
«Før adgangen til å nekte bruk av elektronisk kommunikasjon med forvaltningsorganet iverksettes, 
skal forvaltningsorganet sende vedkommende varsel om at det vurderer å nekte videre bruk av slik 
kommunikasjon og begrunnelsen for dette. Vedkommende skal oppfordres til å uttale seg om 
grunnlaget for avgjørelsen. Forvaltningsorganet skal sette en frist for slik uttalelse. Hvis det finnes 
nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker kan forvaltningsorganet iverksette avgjørelsen straks.»  
 
Altså vil vedkommende som har misbrukt den elektroniske kommunikasjonen få varsel (se punkt 
3.3.3 for mer om varsel) om dette, slik at han kan uttale seg om grunnlaget for avgjørelsen. Annet 
ledd vil ivareta hensynet til partens kontradiksjon, med mindre inndragningen av rettigheten skyldes 
sikkerhetsmessige årsaker. Det kommer ikke klart frem hva som legges i sikkerhetsmessige årsaker, 
men det må kunne antas at dette i alle fall skal gjelde tilfeller hvor parten har utnyttet en sårbarhet i 

                                                           
67 eForvaltningforskriftens veileder: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2007/veileder-til-

eforvaltningsforskriften/-3.html?id=476584 Under punkt 3.10[Lest 26.03.2014] 
68 eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf 

Fotnote 79 på side 14. [Lest 26.11.2014] 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2007/veileder-til-eforvaltningsforskriften/-3.html?id=476584
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2007/veileder-til-eforvaltningsforskriften/-3.html?id=476584
https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
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systemet som for eksempel kunne gitt han innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Et spørsmål her vil 
jo være hvor alvorlig den sikkerhetsmessige årsaken må være før man mister retten til kontradiksjon. 
Da kontradiksjon må kunne sies å være et viktig rettssikkerhetsprinsipp, må vi kunne anta at det må 
være snakk om en ganske alvorlig sikkerhetsmessig årsak. 
 
Mulighet til påklaging ved nektelse av elektronisk kommunikasjon 
Av tredje ledd fremgår det at: «Den som blir nektet bruk av elektronisk kommunikasjon etter første 
ledd kan påklage avgjørelsen. Reglene i forvaltningsloven kap. VI gjelder tilsvarende så langt de 
passer.» Dette betyr at innbyggeren kan påklage avgjørelsen om nektelse av bruk av elektronisk 
kommunikasjon videre.  
 
Krav til bruk av bestemte sikkerhetstjenester eller –produkter 
En annen paragraf som åpner for at forvaltningen i visse tilfeller kan nekte innbyggeren å 
kommunisere elektronisk er § 4 første ledd, hvor det fremgår at: 
 
«Enhver som henvender seg til et forvaltningsorgan ved bruk av elektronisk kommunikasjon i henhold 

til § 3, kan gjøre det uten bruk av sikkerhetstjenester eller -produkter, med mindre bruk av slike 

sikkerhetstjenester eller -produkter er nødvendig for å oppfylle krav fastsatt i henhold til annet og 

tredje ledd nedenfor eller følger av § 5, eller av krav fastsatt i annen lov eller i medhold av lov.» 

Det vil altså etter denne paragrafen være mulig å nekte personer, som ikke vil benytte seg av de 

sikkerhetstjenestene eller sikkerhetsproduktene forvaltningen henviser til, å kommunisere 

elektronisk. Dette vil i så fall indirekte være en mulighet for forvaltningen til å nekte innbyggeren 

elektronisk kommunikasjon, ved at innbyggeren må benytte seg av sikkerhetstjenestene, eller 

sikkerhetsproduktene som forvaltningen har valgt. Sikkerhetstjenester og sikkerhetsprodukter er 

nærmere definert i § 4 første ledd litra a hvor det fremgår at: 

«Med sikkerhetstjenester og -produkter menes løsninger for å oppnå bl.a. bekreftelse av partenes 

identitet eller fullmakter (autentisering), at data ikke utilsiktet eller urettmessig endres (integritet), 

beskyttelse av informasjon mot innsyn fra uvedkommende (konfidensialitet), og at det er mulig å 

dokumentere henvendelser og aktiviteter og hvem som har sendt eller utført dem (ikke-benekting), og 

andre løsninger, i henhold til forvaltningsorganets sikkerhetsstrategi, jf. § 15. Slike løsninger kan for 

eksempel være basert på bruk av elektronisk signatur og kryptering.» 

For eksempel vil felleskomponenten ID-porten være et eksempel på en sikkerhetstjeneste eller –
produkt.  
 
For at muligheten til å nekte elektronisk kommunikasjon skal kunne benyttes må en av fire vilkår 
oppfylles. i)) Kravet må følge av reglene i § 4 annet ledd. ii) Kravet må følge av reglene i § 4 tredje 
ledd. iii) Kravet må følge av reglene i § 5 eller iv) kravet må følge av annen lov eller i medhold av lov. 
 
Vilkår etter eForvaltningsforskriften § 4 annet ledd 
I § 4 annet ledd fremgår det at: «Forvaltningsorganet kan i det enkelte tilfelle be om opplysninger 
som bekrefter avsenders identitet eller fullmakter, eller stille krav om at bestemte sikkerhetstjenester 
og -produkter skal tas i bruk, dersom dette er av betydning for håndtering av henvendelsen.»  
 
Det første man kan merke seg, er at dette kun vil gjelde i tilfeller hvor kravet om sikkerhetstjeneste 
eller sikkerhetsprodukt har betydning for håndteringen av henvendelsen. En slik spesifisering betyr at 
forvaltningen ikke kan kreve at det benyttes bestemte sikkerhetstjenester eller –produkter, ved 
vanlige henvendelser som for eksempel ved generelle spørsmål. En slik forståelse er også i samsvar 
med noteapparatet hvor det fremgår at: «Formålet med bestemmelsen er å hindre at 
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forvaltningsorganene stiller generelle krav om bruk av sikkerhetstjenester og -produkter ”for 
sikkerhets skyld” hvis det bare er i unntakstilfellene det er behov for dem.»69 Et eksempel på når det 
kan nødvendig å kreve benyttelse av en bestemt tjeneste eller produkt, kan være i tilfeller hvor 
identiteten til brukeren, avgjør hvilken informasjon brukeren skal ha tilgang til. 
 
Vilkår etter eForvaltningsforskriften § 4 tredje ledd 
I §4 tredje ledd fremgår det at: «Forvaltningsorganet kan bestemme at krav som nevnt i annet ledd 
ovenfor skal gjelde generelt for nærmere angitte typer av henvendelser. Kravene skal være basert på 
forvaltningsorganets sikkerhetsstrategi, jf. § 15.» 
 
I tredje ledd åpnes det for at forvaltningen kan kreve at bestemte sikkerhetstjenester eller 
sikkerhetsprodukter benyttes i henvendelser som følger av annet ledd. Altså vil dette leddet kun 
åpne for en standardisering av annet ledd. I noteapparatet påpekes det at: «Forvaltningsorganets 
krav til bruk av sikkerhetsteknikker og –produkter skal være gjennomtenkte og grunnet i rettslige krav 
eller et reelt praktisk behov.»70 Dette indikerer at tredje ledd kun er en forenkling av annet ledd som 
åpner for en økt mulighet til standardisering.  
 
Videre krever også tredje ledd at kravene er basert på forvaltningsorganets «sikkerhetsstrategi». 
Dette betyr at kravene må være basert på forvaltningsorganets informasjonssikkerhet jf. efvf. § 15. 
Som videre innebærer at forvaltningsorganet må gjennomføre en konkret vurdering av om en 
standardisering av krav er nødvendig på et bestemt område, for å tilfredsstille kravene til 
informasjonssikkerhet. Eksempelvis vil det være nærliggende å tenke seg at tjenester som leverer 
enkeltvedtak mv. vil ha et større behov for sikkerhetstjenester eller –produkter, enn tjenester hvor 
forvaltningen kun svarer på generelle spørsmål.   
 
Vilkår etter eForvaltningsforskriften § 5 
I efvf. § 5 fremgår det at: «Når et forvaltningsorgan legger til rette for bruk av elektronisk 
kommunikasjon for mottak av opplysninger som på forvaltningens hånd kan være underlagt 
taushetsplikt, eller som kan være underlagt krav til sikring etter reglene om behandling av 
personopplysninger eller tilsvarende regler, skal risiko for uberettiget innsyn i opplysningene være 
forebygget på tilfredsstillende måte.» 
 
Altså vil forvaltningsorganet kunne kreve at sikkerhetstjenester eller – produkter benyttes når 
forvaltningen behandler taushetsbelagte personopplysninger eller opplysninger. Eksempelvis vil 
dette gjelde tjenester som Min helse71.  
 
Krav er fastsatt i annen lov eller i medhold av annen lov 
Skulle det i annen lovgivning fremgå behovet for bruk av sikkerhetstjenester eller –produkter kan 
også dette benyttes. Eksempelvis vil dette kunne være i tilfeller hvor brukeren må signere søknaden, 
og dermed benytte en sikkerhetstjeneste eller et sikkerhetsprodukt som kan gjøre dette. 
 
Skulle en av disse fire kravene være oppfylt, kan forvaltningen nekte innbyggeren å kommunisere 
elektronisk. Imidlertid må det påpekes at § 4 fjerde ledd innehar ett unntak til dette.  
 
Av fjerde ledd fremgår det at: 
 

                                                           
69 Ibid. Fotnote 33 på side 7. 
70 Ibid. Fotnote 34 på side 7. 
71 Helsedirektoratet- Min helse: https://helsenorge.no/ [Lest 11.02.2015] 

https://helsenorge.no/
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«Forvaltningsorganet skal gjøre tilgjengelig sikkerhetstjenester og -produkter som oppfyller de krav 

forvaltningsorganet har stilt i henhold til annet og tredje ledd ovenfor eller anvise hvilke løsninger 

som ellers kan benyttes. Det samme gjelder for sikkerhetstjenester og -produkter som er nødvendig 

for å oppfylle kravene i § 5.» 

Altså må forvaltning «gjøre tilgjengelig» de aktuelle sikkerhetstjenestene og –produktene. 
Spørsmålet blir da hva som ligger i «gjøre tilgjengelig». Holder det kun å henvise til en nettside hvor 
informasjon om det aktuelle produktet eller tjenesten er, eller må produktet/tjenesten ligge som et 
fullverdig produkt på forvaltningens nettside? 
 
Ved å inkludere ordet anviser senere i leddet tilsi dette, at forvaltningsorganet kun trenger å vise til 
en nettside. Dette blir videre også påpekt i noteapparatet hvor det fremgår at: «Forvaltningsorganet 
skal konkret angi hvorledes de krav de selv har stilt kan oppfylles. Dette kan gjøres ved enten selv å 
tilby relevante tjenester og produkter eller å navngi tjenesteytere og produkter som tilfredsstiller 
kravene.»72 Altså skal det være nok for forvaltningen å henvise til innlogging via ID-porten. 
 
Konklusjon 
Forvaltningsorganene har etter § 14 i eForvaltningsforskriften en viss mulighet til å nekte elektronisk 

kommunikasjon med forvaltningen, såfremt kravet om «misbruk» er oppfylt. Videre har 

forvaltningen en muligheten til å nekte innbyggeren elektronisk kommunikasjon etter § 4, såfremt 

innbyggeren selv nekter å benytte seg av sikkerhetstjenestene eller sikkerhetsproduktene som 

forvaltningen har lagt opp til, og at tjenesten innbyggeren ønsker å benytte krever bruk av en 

sikkerhetstjeneste eller –produkt.  

 3.4 Hvilket rettslig grunnlag finnes i dag for digitalt førstevalg? 

Ved å sammenfatte analysene ovenfor, kan følgende sies om det rettslige grunnlaget for digitalt 

førstevalg. Digitalt førstevalg gjelder i hovedsak ved benyttelse av elektronisk kommunikasjon. 

Eksempler på elektronisk kommunikasjon vil være benyttelse av internett, SMS og lignende.  

Innbyggeren kan kommunisere elektronisk med forvaltningen, hvis forvaltningen selv har lagt til rette 

for dette. Innbyggeren har derfor ingen selvstendig rett til å kreve elektronisk kommunikasjon, i 

tilfeller hvor forvaltningen ikke har lagt til rette for dette. På samme måte har forvaltningsorganene 

heller ingen direkte plikt til å kommunisere elektronisk med innbyggeren. Det er derfor selv opp til 

forvaltningsorganet å vurdere om de ønsker å kommunisere elektronisk. 

Forvaltningsorganet kan i enkelte tilfeller også nekte innbyggeren muligheten til å kommunisere 

elektronisk. Dette vil være tilfeller hvor innbyggeren enten misbruker den elektroniske 

kommunikasjonen, eller i tilfeller hvor innbyggeren nekter å benytte seg av valgt sikkerhetstjeneste, 

eller –produkt.  

 

 

 

 

 

                                                           
72 eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf 

Fotnote 35 på side 7. [Lest 03.12.2014] 

https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
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4. Styring av forvaltningsorgan 
Den norske forvaltningen er delt opp tre ulike forvaltningsnivåer, nemlig statsforvaltningen, 

fylkeskommunalforvaltning og kommunalforvaltning. Til hvert av forvaltningsnivåene stilles det ulike 

krav og mål som må oppfylles. For at forvaltningsorganene skal kunne oppfylle kravene og målene 

som stilles, må forvaltningsorganene kunne styres av Stortinget. Et viktig skille på muligheten til å 

styre, er hvilket forvaltningsnivå organet ligger på. Et statlig organ kan i større grad styres enn et 

kommunalt organ. For statlige organer kan både lovverk, rundskriv med mer, benyttes, mens 

kommunale organer primært kun kan styres igjennom lovverket.  

Imidlertid kan kommunale forvaltningsorganer også styres ved å benytte indirekte 

styringsmekanismer som øremerkede midler, og ved krav om bruk av innrapporteringssystemer som 

KOSTRA73. For effektivt å kunne styre de ulike statlige forvaltningsorganene, har man i norsk 

forvaltning valgt å benytte styringsprinsipper.  

4.1 Styringsprinsippene 

4.1.1 Regelstyring 

Et av styringsprinsippene som staten benytter seg av er regelstyring. Regelstyring innebærer at 

staten styrer forvaltningsorganene med klare regler, som sier hvordan forvaltningsorganet skal 

opptre i en gitt situasjon. Med regler menes det ikke bare lover og forskrifter, men også interne 

instrukser og prosedyrer. Ved å benytte seg av regelstyring håper man på å oppnå mål som 

likebehandling i den offentlige myndighetsutøvelsen og forutsigbarhet for enkeltmenneske.  

Imidlertid påpekes det i St.meld. nr. 19 (2008-2009) at regelstyring kan medføre:  

«Meir bruk av rettslege normer i samfunnsstyringa har sett omgrepet rettsleggjering på saklista. 

Medan den førre maktutgreiinga knapt omhandla rettslege verkemiddel i det heile, vart det i 

sluttboka frå Makt- og demokratiutgreiinga(1998 – 2003) hevda at omfattande rettsleggjering dei 

seinare åra har ført til forskyving av makt frå dei demokratisk valde organa til rettslege organ.»74 

4.1.2 Verdistyring 

Et annet styringsprinsipp er verdistyring. Verdistyring er: «… kontroll av åtferd gjennom dei verdiane 

eller normene som er utvikla i organisasjonskulturen til departementet.»75 Verdistyringen bygger 

videre på klare prinsipper som: 

« 

 «normene i ein organisasjon, både dei formelle og uformelle, set grenser for akseptabel 
åtferd og regulerer handlingsrommet for leiarar og medarbeidarar 

 dei etiske retningslinene for statstenesta legg føringar for korleis leiarar og medarbeidarar 
skal samarbeide, utøve avgjerdsmakta si og møte brukarane 

 det er med på å auke tilliten og betre omdømmet til forvaltninga at styringa av verksemda er 
prega av respekt og ærlegdom, og at åtferd og avgjerder skjer ut frå felles normer og verdiar 

                                                           
73 Statistisk sentralbyrå - Kommune-Stat-Rapportering: KOSTRA: http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ [Lest 

25.02.2015]  
74 St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap:  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-

/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q Under punkt 2.4.6 [Lest 30.06.2014] 
75 Ibid. Under boks 6.2 

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
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 verksemder som leverer profesjonsbaserte tenester, ofte må utøve skjøn. I mange høve kan 
det vere vanskeleg å måle resultata nøyaktig og lage reglar for korleis saka skal løysast. I 
slike tilfelle er det nødvendig å vere merksam på kva for verdiar som skal vere styrande for 
korleis dei tilsette løyser oppgåvene, og å vurdere og kontrollere resultata ut frå desse 
verdiane. 

» 76 

Verdistyring som styringsprinsipp er ikke like utbredt som de to andre prinsippene, men den har 

blant annet blitt benyttet i helsesektoren.77  

4.1.3 Mål og Resultatstyring 

Det tredje styringsprinsippet er mål og resultatstyring, som kan defineres som: «Å sette mål for hva 

virksomheten skal oppnå, å måle resultater og sammenligne dem med målene, og bruke denne 

informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten.» 78 Mål og 

resultatstyringen har vært den ledende måten og styre offentlig forvaltning på i Norge siden 1980-

tallet og har vokst frem igjennom reformer av budsjettsystemet, økonomiforvaltningen, lønns- og 

personalpolitikken, etatsstyringen og igjennom krav til årlig planlegging internt i virksomhetene.79  

Mål og resultatstyring er nedfelt i både Stortingets bevilgningsreglement og i det statlige 

økonomiregelverket. Et viktig organ er direktoratet for økonomistyring (DFØ)80. DFØ skal legge til 

rette for at statlige virksomheter, skal kunne styres på en god måte. For å oppnå dette målet skal 

DFØ ta utgangspunktet i økonomiregelverket81, hvor mål- og resultatstyring er nedfelt. 

Mål og resultatstyring benyttes i dag aktivt i budsjettprosessen. I budsjettrammen settes mål for hva 

de ulike departementene skal oppnå for neste budsjettperiode. Disse målene blir i neste omgang 

konkretisert og danner rammen for tildelingsbrevet til etaten. Målene og resultatene som stilles i 

tildelingsbrevet har det aktuelle departementet og det konkrete forvaltningsorganet utarbeidet 

igjennom en styringsdialog.82 Det er derfor nødvendig å se nærmere på budsjettprosessen i Norge og 

tildelingsbrevene for bedre å kunne kartlegge hvordan mål og resultatstyringen gjennomføres i 

praksis.  

 

                                                           
76 Ibid. Under boks 6.2. 
77 Ibid. Under boks 6.2. 
78 Direktoratet for økonomistyring -  Mål- og resultatstyring: http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Okonomiregelverket/Ord-

og-begreper/Glossary/M/Mal--og-resultatstyring/ [Lest 30.06.2014] 
79 St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap:  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-

/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q under punkt 6.2.1 [Lest 30.06.2014] 
80 Direktoratet for økonomistyring - hjemmeside: http://www.dfo.no/ [Lest 26.08.2014] 
81 Direktoratet for økonomistyring – Styring: http://www.dfo.no/no/Styring/ [Lest 26.08.2014] 
82 St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-

/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q under punkt 6.2.1 [Lest 30.06.2014] 

http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Okonomiregelverket/Ord-og-begreper/Glossary/M/Mal--og-resultatstyring/
http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Okonomiregelverket/Ord-og-begreper/Glossary/M/Mal--og-resultatstyring/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
http://www.dfo.no/
http://www.dfo.no/no/Styring/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
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4.2 Økonomistyring 

4.2.1 Budsjettprosessen i staten83 

Budsjettprosessen i Norge fastlegges av hver enkelt regjering, men har tradisjonelt blitt gjennomført 

på samme måte uavhengig av hvilken regjering som har hatt makten. Budsjettprosessen starter i 

desember året før (13 måneder) det aktuelle budsjettåret, ved at finanstilsynet utsender et 

budsjettrundskriv. I dette rundskrivet redegjør finanstilsynet for krav om innrapportering og hvordan 

neste års budsjettprosess legges opp.  

Neste steg i prosessen er at fagdepartementene sender inn et konsekvensjustert budsjett. I 

konsekvensjusteringen skal driftsposter, låneposter og inntektsposter som regel overføres reelt, 

imidlertid finnes det noen unntak til dette, som jeg ikke vil gå nærmere inn på nå. Videre skal 

fagdepartementene også inkludere framtidige satsningsforslag med mer. Denne innsendelsen skjer i 

januar året før det aktuelle budsjett blir gjeldene og konsekvensjusteringene danner videre det 

tekniske utgangspunktet for budsjettprosessen.  

Det tredje steget i budsjettprosessen er at regjeringen samler seg til den første budsjettkonferansen 

for året. På denne konferansen legger finansministeren frem et regjeringsnotat som inneholder 

inntektsrammer og utgiftsrammer for hvert enkelt departement, samt en avsatt sum til profilpotten 

for hvert enkelt departement. I løpet av budsjettkonferansen skal regjeringen fastsette de foreløpige 

budsjettrammene for budsjettet. 

Det neste steget i budsjettprosessen gjøres av finansdepartementet, hvor de foretar en teknisk 

korrigering av rammene for forventet prisvekst. Skulle disse korrigeringene medføre endringer kan 

regjeringen møttes til en justeringskonferanse, hvor den endelige rammen for budsjettet fastsettes. 

Imidlertid vil det fortsatt kunne gjøres endringer i profilpotten.  

Det femte steget i prosessen er at regjeringen avholder en sluttprofileringskonferanse som normalt 

avholdet i august. På denne konferansen fastsetter man hele rammen for budsjettet inkludert 

profileringspotten. Departementene må både før og etter denne konferansen jobbe intensivt for at 

budsjettdokumentene er klare til fremleggelse for Stortinget i starten av oktober. 

Det neste steget i budsjettprosessen er at budsjettet legges frem for Stortinget i begynnelsen av 

oktober. Stortinget mottar både forslaget til statsbudsjettet (gul bok) og fagproposisjoner. Når 

budsjetter er lagt frem for Stortinget, begynner arbeidet med å få budsjettet vedtatt. Denne 

prosessen gjennomføres ved at: 

«Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår rammer for 21 ulike 
utgiftskategorier og 2 rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen 
på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter. 

Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte 
utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir 
behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i 
løpet av desember.»84 

                                                           
83 NOU 2003:6: Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2003-06/id118580/?docId=NOU200320030006000DDDEPIS&ch=1&q 

Under punkt. 4.9.2 [Lest 12.06.2014] 
84 Om statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2014/Dokumenter1/ [Lest 12.06.2014] 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2003-06/id118580/?docId=NOU200320030006000DDDEPIS&ch=1&q
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2014/Dokumenter1/
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Etter at budsjetter er vedtatt forekommer den siste delen av budsjettprosessen, nemlig iverksetting 

av det gjeldene budsjettet. Dette gjøres ved at hvert enkelt fagdepartement lager tildelingsbrev som 

gir virksomhetene de økonomiske rammene for året som kommer. Videre inneholder også 

tildelingsbrevene mål og resultatkrav som virksomhetene skal oppfylle. Det er imidlertid viktig å 

påpeke at fagdepartementene utarbeider tildelingsbrevene allerede i oktober samtidig som 

regjeringens budsjettforslag foreligger, men at endringer som skjer i forbindelse med behandlingen i 

Stortinget også inkluderes i det endelige tildelingsbrevet.  

4.2.2 Tildelingsbrev 

Et tildelingsbrev er et dokument som departementene utarbeider til underliggende virksomheter. I 

tildelingsbrevet fastsettes blant annet utgifts- og inntektsrammer, resultatmål som virksomheten skal 

nå, rapporteringskrav og budsjettfullmakter. Videre kan også tildelingsbrevene inneholde 

fellesføringer.85 Fellesføringer er en relativ ny ordning som gir forvaltningsorganet et pålegg som må 

følges, om en aktivitet på et bestemt område. For 2014 har forvaltningsorganene fått i fellesføring å 

fjerne og redusere tidstyvene i forvaltningen.86 

Tildelingsbrevene blir utarbeidet i forbindelse med statsbudsjettet og hver virksomhet mottar derfor 

et nytt tildelingsbrev hvert år. Tildelingsbrevet er et av de viktigste styringsverktøyene 

departementene har ovenfor etatene, for å sikre at de oppfyller de krav som Stortinget har satt.87 

Et eksempel på henvisninger i tildelingsbrev som har direkte betydning for IKT-området er 

henvisningene om at forvaltningsorganene må ta hensyn til digitaliseringsrundskrivet ved utvikling av 

digitale tjenester, se punkt 4.3. For eksempel inneholder både tildelingsbrevet til skatteetaten88 og 

statistisk sentralbyrå89 henvisninger til digitaliseringsrundskrivet. 

4.3 Statens IKT-politikk  

IKT-politikken i staten blir blant annet nevnt i St. meld. nr.19 (2008-2009)90, og er derfor en del av 

statens forvaltningspolitikk. I Stortingsmeldingen blir det spesielt fremhevet at IKT-politikken kan 

bidra til økt samordning mellom forvaltningsorganene, ved at IKT medfører endringer i 

organisasjonens utfordringer og løsninger som bedre løses ved samordning.  

Et eksempel på dette er at forvaltningsorganene i større grad forventes å innhente informasjon fra 

andre forvaltningsorganer, istedenfor å innhente disse selv. Dette vil på den ene siden bety en 

endring på hva forvaltningsorganene direkte skal lagre digitalt, mens det på den andre siden vil 

                                                           
85 Fellesføringar i tildelingsbreva for 2010 – orientering om ny ordning og tinging til departementa om forslag til 

fellesføringer for 2010: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-

201.html?id=562901 [Lest 26.08.2014] 
86 Fellesføring i tildelingsbrevene for 2014: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2013/fellesforing-i-

tildelingsbrevene-for-201.html?id=748563 [Lest 26.08.2014] 
87 St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap:  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-

/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q Under punkt 6.2.3 [Lest 01.07.2014] 
88 Skatteetatens tildelingsbrev for 2015: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a51e3fb5c0b1446f8a1fd5aa9548553d/skd2015.pdf  [Lest 13.04.2015] 
89 Statistisk sentralbyrås tildelingsbrev for 2015: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a51e3fb5c0b1446f8a1fd5aa9548553d/ssb2015.pdf [Lest 13.04.2015] 
90 St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap:  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-

/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q Under punkt 6.5 [Lest 01.07.2014] 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2013/fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-201.html?id=748563
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2013/fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-201.html?id=748563
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51e3fb5c0b1446f8a1fd5aa9548553d/skd2015.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51e3fb5c0b1446f8a1fd5aa9548553d/ssb2015.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q
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medføre krav om økt digital samhandling mellom ulike forvaltningsorganer. Videre vil disse 

endringene medføre behov for organisatoriske endringer, slik at de nye løsningene kan utnyttes på 

en mest mulig effektiv måte. 

Det påpekes også at for å kunne utnytte de statlige investeringene er det viktig at gode virkemidler 

benyttes, spesielt trekkes det her frem gjenbruk og standardisering av formater. Det fremheves også 

viktigheten av å kunne innføre statlige prinsipper, som skal benyttes ved utvikling av nye systemer og 

ved endring av gamle systemer. Disse prinsippene skal videre være rammeverket for en felles IKT-

arkitektur i offentlig sektor.  

Tilslutt nevnes det at staten også har et ansvar for å tilby digital kommunikasjon i hele landet, og at 

dette medfører en aktiv rolle som pådriver for et tilstrekkelig bredbåndstilbud som gjør en slik 

kommunikasjon mulig over hele landet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som er underlagt 

kommunal og moderniseringsdepartementet, har som en av sine hovedoppgaver å gjennomføre 

Regjeringens IKT-politikk. 

4.3.1 Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi)  

Difis oppgaver innebærer: 

«Difi innehar en krevende rolle. Virksomheten skal gi klare råd om forvaltningsutvikling og IKT og skal 
også i betydelig grad levere sentrale IKT-løsninger som er kritisk for store deler av 
informasjonsutvekslingen med offentlig forvaltning, i tillegg til at direktoratet på IKT-området har 
tilsynsoppgaver (knyttet til universell utforming). Difi har også et stort ansvar på 
anskaffelsesområdet.»91  
 
Dette krever at Difi innehar stor kunnskap om digitaliseringen av offentlig sektor. Samtidig må Difi 
kunne opptre som støtte for forvaltningsorganer som ønsker å digitalisere, både som rådgiver, og 
som utformer av konkrete retningslinjer ved gjennomføring av digitaliseringsprosesser. Difi har på 
sine hjemmesider92 opprettet en oversikt over aktuelle virkemidler i en digitaliseringsprosess.  

4.3.2 Digitaliseringsrundskrivet93 

Et viktig dokument i statens IKT-politikk er digitaliseringsrundskrivet. Digitaliseringsrundskrivet 

inneholder klare mål for hva som forventes at forvaltningsorganene skal gjennomføre innenfor IKT-

området, samtidig inneholder digitaliseringsrundskrivet en oversikt over aktuelle virkemidler som 

kan benyttes for å nå disse målene og videre en rekke føringer for digitaliseringsarbeidet.  

Digitaliseringsrundskrivet kan deles inn i to hovedtemaer. Det første temaet omhandler anbefalinger 

og krav til digitaliseringsarbeidet, mens det andre temaet inneholder spesielle krav til IKT-relaterte 

satsningsforslag.  Jeg vil ikke her gå nærmere inn på hvert enkelt virkemiddel, da disse vil bli 

behandlet enkeltvis i kapittel 5. Derimot vil jeg poengtere at digitaliseringsrundskrivet inneholder en 

oversikt over de fleste sentrale virkemidlene, slik at rundskrivet er et viktig dokument for alle 

forvaltningsorgan som ønsker å digitalisere.  

4.3.3 Skillet mellom Statsforvaltningen og kommunalforvaltning 

I Norge har man kommunalt selvstyre94.  Dette innebærer at:  

                                                           
91 Difis tildelingsbrev for 2014: http://www.difi.no/filearchive/tildelingsbrev_kmd_2014.pdf [Lest 02.07.2014] 
92Difis hjemmeside: http://www.difi.no/ [Lest 27.08.2014] 
93 Digitaliseringsrundskrivet: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrundskrivet/id766322/ 

[Lest 05.09.2014] 

http://www.difi.no/filearchive/tildelingsbrev_kmd_2014.pdf
http://www.difi.no/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrundskrivet/id766322/
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«Kommuner og fylkeskommuner er formelt likestilte forvaltningsnivåer, som ikke er en del av den 
hierarkiske oppbygde statsforvaltningen. Kommuner og fylkeskommuner er dermed ikke underlagt 
andre organer enn Stortinget som lovgiver, så lenge ikke andre underordningsforhold følger av lov. 
Dette innebærer at statsforvaltningen ikke har noen generell styrings-, 
instruksjonselleroverprøvingsrett overfor kommuner og fylkeskommuner.»95  
 

Dette betyr at muligheten til å pålegge kommunal forvaltning krav og mål er begrenset. Primært må 

dette gjøres ved lov eller i henhold til lov. Eller ved å benytte mer åpne virkemidler som økonomiske 

overføringer, samarbeidsprosjekter, tilbud om fellesløsninger med mer. En slik begrensning betyr at 

digitaliseringen av offentlig sektor kan fremstå ulikt avhengig av om forvaltningsorganet er statlig 

eller kommunalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
94 Store norske leksikon - Kommunalt selvstyre: http://snl.no/kommunalt_selvstyre (Lest 30.01.2014) 
95 Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner – med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot 

kommunesektoren: http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Veileder_Statlig_styring_WEB.PDF (Lest 22.01.2014) 

http://snl.no/kommunalt_selvstyre
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Veileder_Statlig_styring_WEB.PDF
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5. Virkemidler  

5.1 Om virkemidlene 

For å kunne nå målet om en digitalisert offentlig forvaltning må departementene og regjeringen 

benytte seg av ulike virkemidler. Disse virkemidlene eksisterer i ulik form og vil typisk kunne være alt 

fra standarder og anbefalinger til konkrete virkemidler som arkitekturprinsippene. Videre vil 

virkemidlene være en del av «verktøykassa» som benyttes for styring av forvaltningen nevnt under 

kapittel 4. 

5.1.1 Ulike typer virkemidler  

Virkemidlene som benyttes for å gjennomføre digitaliseringen av offentlig sektor, Spenner seg fra 

frivillige og «myke» anbefalinger til tvang gjennom lovregulering mm. Den strengeste virkemiddel 

typen er virkemidler som forvaltningsorganet er pålagt å benytte. Slik at de på denne måten er 

ufravikelige. Eksempelvis vil lovverk oppleves som harde virkemidler. Harde virkemidler vil ofte både 

gjelde statlig- og kommunal sektor.  

 
Et mildere type virkemiddel er sterkt anbefalte virkemidler eller virkemidler som forvaltningsorganet 
kan begrunne seg fra. Disse virkemidlene vil oppleves som strenge, men fravikelige, ved at 
forvaltningen selv har en mulighet til å bedømme bruken av virkemiddelet. Disse virkemidlene vil 
spesielt være aktuelle for statlig forvaltning, ved at disse kravene kan oppgis ved instruks. 
Eksempelvis kan de nasjonale felleskomponentene være et slik type virkemiddel.  
 
Et siste type virkemiddel er frivillige tiltak, som gir anbefalinger til forvaltningsorganene, men hvor 
det ikke foreligger noe krav om benyttelse. Eksempler på dette kan være prosjektveiviseren som kun 
er anbefalt. Disse virkemidlene vil gjelde både statlig og kommunal sektor. For kommunal sektor kan 
også virkemidlene nevnt som sterkt anbefalte komme inn i denne kategorien.  
 
Fordelen ved å benytte seg av harde virkemidler er at forvaltningsorganene må forholde seg til 
kravene som blir satt. På den måten opptrer forvaltningen mer helhetlig og brukerne kan på forhånd 
gjøre seg kjent med hvilke plikter og rettigheter som stilles til forvaltningen og til brukeren. På den 
andre siden vil harde virkemidler kunne medføre at forvaltningsorganene må bruke ressurser på å 
løse oppgaver de ellers ikke ville ha forholdt seg til.  
 
Fordelen med Myke virkemidler er at disse kan benyttes etter eget ønske. Dette bidrar til at 
forvaltningsorganene selv kan skreddersy et program som passer deres tjenester. På den andre siden 
bidrar myke virkemidler til at forvaltningsorganene kan prioritere bort, virkemidler som kunne ha 
vært nyttige for tjenesten eller brukerne av tjenesten.  

5.1.2 Ulike kategorier av virkemidler  

Det kan være hensiktsmessig å dele virkemidlene inn i ulike kategorier. Jeg har valgt å dele 
virkemidlene inn i totalt fem kategorier. Dette er kategoriene juridiske, økonomiske, organisatoriske, 
pedagogiske og tekniske virkemidler.  Selv om hvert virkemiddel vil bli plassert under en av 
kategoriene, er det viktig å understreke at flere av virkemidlene kunne ha blitt plassert under andre 
kategorier, slik at kategoriene ikke må sees på som siloer, uten relasjoner til hverandre.  
 
I den juridiske kategorien kommer jeg til å inkludere alle juridiske virkemidler. Eksempler på dette vil 

typisk være lover og forskrifter med mer. I kategorien økonomiske virkemidler kommer jeg til å 

inkludere virkemidler som omhandler det økonomiske rammeverket, enten det er budsjettet eller 
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kontrollmekanismer for overholdelse av de fastsatte økonomiske rammene. I den organisatoriske 

kategorien kommer jeg til å plasserer virkemidler som sier noe om de organisatoriske forholdene i 

forvaltningen, som for eksempel fordeling av myndighet og ansvar hos forvaltningsorganet. 

Eksempler her kan være samarbeid over sektorgrenser med mer. I den pedagogiske kategorien 

plasser jeg virkemidler som kun inneholder informasjon eller opplæring av forvaltningen. Et 

eksempel her vil være prosjektveiviseren som inneholder pedagogiske råd for gjennomføringen av 

systemutviklingsløpet. I den siste kategorien tekniske virkemidler kommer jeg til å inkludere 

virkemidler som sier noe om hvilke teknologiske løsninger som forvaltningen skal eller kan benytte 

seg av. Eksempler her er arkitekturprinsippene og de nasjonale felleskomponentene.  

Jeg kommer etter hvert enkelt virkemiddel til å gjennomføre en kort diskusjon for å påpeke årsaker 
til hvorfor og hvorfor ikke dette virkemidlet er gunstig for gjennomføringen av digitalt førstevalg.  

5.2 Juridiske virkemidler 

5.2.1 Lovhjemmel for elektronisk kommunikasjon etter § 15a i forvaltningsloven og 

eForvaltningsforskriften 

Jeg kommer her til å ta utgangspunkt i vurderingen gjort i kapitel 3 hvor jeg tok for meg den juridiske 

rammen til digitalt førstevalg. Altså at vi i dag har en lovhjemmel som gir innbyggeren muligheten til 

å kommunisere elektronisk dersom forvaltningen har «lagt til rette» for en slik kommunikasjon. 

5.2.1.1 Hvilken betydning kan lovhjemmel for elektronisk kommunikasjon etter § 15a i 

forvaltningsloven ha for digitalisering av offentlig sektor 

Det første punktet jeg spesielt vil fremheve som viktig for digitaliseringen av offentlig sektor er at 

man har åpnet for at digital kommunikasjon er lovlig. En slik lovhjemmel åpner for at forvaltningen 

kan prioritere digital kommunikasjon. Dette medfører at flere tjenester og kommunikasjonsformer 

digitaliseres. Hadde man ikke valgt å åpne for elektronisk kommunikasjon mellom innbyggerne og 

forvaltning, ville heller ikke tjenester som søknad om lån og stipend fra lånekassen96 vært tilgengelig 

som en heldigital tjeneste.   

Et annet punkt jeg vil fremheve er at den nåværende utformingen av lovverket, gir forvaltningen 

kontrollen på digitaliseringsprosessen. Dersom innbyggerne gis en rett til å kreve elektronisk 

kommunikasjon med forvaltningen, ville dette kunne medføre situasjoner hvor forvaltningen 

risikerer å tilby mangelfulle tjenester til innbyggerne. En slik situasjon unngår man i dag da denne 

retten tilfaller forvaltningsorganet, som da kan utvikle langsiktige og tilfredsstillende løsninger. 

På den andre siden kan man hevde at dersom man hadde vedtatt en lovhjemmel som gir 

innbyggeren retten til å kreve elektronisk kommunikasjon med forvaltningen, ville Regjeringen hatt 

et sterkere virkemiddel for å påskynde digitaliseringen. Fordi dette ville ha satt klare krav til 

forvaltningen. For eksempel ved at tjenester som prøving av ekteskapsvilkår97, måtte kunne tilbys 

digitalt. 

                                                           
96 Lånekassen- Stipend for høyere og annen utdanning: http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-

utdanning/ [Lest 25.02.2015] 
97 Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene: http://www.signform.no/dss/statlige-

blanketter?view=form&id=937 [Lest 25.02.2015] 

http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/
http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/
http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=937
http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=937
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5.2.2 Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 

Et annet virkemiddel som kan ha betydning for digitaliseringen av offentlig sektor er forskriften om 

IT-standarder i offentlig forvaltning. Det følger av forskriftens § 2a at en standard er: «normative 

krav, spesifikasjoner, retningslinjer eller veiledninger» Dette betyr at standarder gir klare beskrivelser 

av prosesser som skal følges eller gjennomføres.  

Det opereres med fire ulike typer standarder i forskriften, dette er i) forvaltningsstandarder som 

omhandler standarder som skal gjelde for hele eller store deler av forvaltningen, ii) teknisk standard 

som omhandler hvordan IKT-systemer skal utformes, iii) semantisk standard som fastsetter hvilket 

meningsinnhold vi skal tillegge bestemte ord og iv) organisatorisk standard som omhandler 

organisatorisk samhandling mellom forvaltningsorgan. 

Spesielt stiller forskriften klare krav til hvilke standarder et forvaltningsorgan skal ta i bruk når det 

kommer til tekstdokumenter, multimediainnhold, næringsskjemaer, tegnsetting i interne systemer 

og ved tegnsett ved utveksling av informasjon mellom offentlig forvaltning og innbyggere eller 

næringsliv.  

Forskriften er grunnlaget for standardiseringsrådet som skal fungere som et rådgivende organ for 

Difi, og har som oppgave å anbefale hvilke IT-standarder som burde benyttes i offentlig forvaltning. 

Disse anbefalingene publiseres videre på standardiseringsportalen98 og inneholder alt fra 

obligatoriske standarder til valgfrie standarder. Forskriften inneholder også krav om at forvaltningen 

skal kunne motta elektronisk faktura og kreditnota.  

5.2.2.1 Hvilken betydning kan forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning ha for digitalisering 

av offentlig sektor 

Det første punktet jeg vil fremheve er at standardene som er nevnt her er påbudt ved lov. I dette 

ligger det at forvaltningsorganene enten de er statlige eller kommunale plikter å ta hensyn til 

standardene og benytte seg av disse. Dette bidrar til at standardene nevnt i forskriften blir viktige for 

digitaliseringen. 

Forskriften har betydning ved at den stiller krav til hvordan offentlig forvaltning skal kommunisere 

med omverden. For eksempel stilles det krav til forvaltningen om å benytte seg av enten PDF 1.4-1.6, 

PDF 1.7 eller PDF/A ved vedlegg til e-post. Et slikt konkret krav betyr at forvaltningen ikke selv, kan 

benytte seg av standardene de ønsker, men må belage seg på å følge forskriften.  

På den andre siden kan det påstås at forskriften spiller mindre betydning ved at flere av standardene 

som er inkludert i forskriften, må sies å være markedsledende standarder som uansett hadde blitt 

brukt, ved publisering av tekstdokumenter eller multimediainnhold. Noen eksempler på dette som 

jeg vil fremheve her er .pdf, MP3, .jpeg og .png. Imidlertid nevnes også standarder som ELMER99 som 

det ikke er sikkert ville blitt benyttet med mindre den var pålagt igjennom forskriften. 

Et annet argument som kan ha betydning for forskriftens betydning er spørsmål tilknyttet innholdet i 
forskriften. Er for eksempel standardene gode nok? Ved å se høringsnotatene til endring av forskrift 
om IT-standarder i offentlig sektor100kan vi se at man flere steder kommer med bemerkninger som 

                                                           
98 Standardiseringsportalens hjemmeside: http://standard.difi.no/ [Lest 24.10.2014] 
99 Brønnøysundregistrene – Elmer: http://www.brreg.no/elmer/ [Lest 17.6.2014] 
100 Standardiseringsportalen – Forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning: 

http://standard.difi.no/hoyring/forslag-om-endring-av-forskrift-om-it-standarder-i-offentlig-forvaltning?tab=comments 

[Lest 24.10.2014] 

http://standard.difi.no/
http://www.brreg.no/elmer/
http://standard.difi.no/hoyring/forslag-om-endring-av-forskrift-om-it-standarder-i-offentlig-forvaltning?tab=comments
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kan tyde på at ikke alle standardene er gode nok. Blant annet sier datatilsynet dette om å gjøre 
ELMER 2.1 til obligatorisk standard: 
 
«Datatilsynet kan ikke se at kravet i punkt 3 og 3.3.2 Utforming av innbyggerskjerna på offentlige 
nettsider inneholder tema om teknologi, herunder personvern og krav til informasjonssikkerhet, 
eksempel sikkerhetsinformasjon, nettverkssikkerhet, autentisering og kryptering. Nevnte tema må 
derfor inngå i retningslinjer for ELMER 2.1.»101 
 
Ved et søk i retningslinjene for ELMER 2.1102 kan det konkluderes med at det heller ikke nå er 
inkludert noe om personvern. Imidlertid jobbes det nå med ELMER 3.0, så det er mulig at personvern 
behandles i den nye versjonen av standarden. Et annet organ som retter kritikk mot å gjøre ELMER 
2.1 til en obligatorisk forvaltningsstandard er lånekassen. De sier blant annet at:  
 
«Når det gjelder innbyggeren som brukertype så er det slik at det er forbundet store utfordringer ved 
en generalisering over en så mangfoldig gruppe, og en må ned på spesifikke tjenester, kanaler og 
grupper for å kunne vurdere opplevd brukervennlighet. I en moderne forvaltning ligger det til grunn et 
ønske om en større grad av proaktivitet overfor innbyggeren. I dette finner en blant annet et ønske 
om tilgjengelighet i nye kanaler, gjenbruk av data på tvers av etater, og muligheter for en høyere 
grad av fleksibilitet og variasjon i interaksjoner enn hva eksisterende versjon av Elmer åpner for.»103 

 
Dette indikerer at ikke alle mener at ELMER er en god forvaltningsstandard, dette bidrar til å senke 
forskriftens betydning. Imidlertid er det også mange av høringsinstansene som for eksempel 
direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap104og barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet105 som ikke har merknader til endringer i IT-standard forskriften. Slik at 
bildet på forskriftens betydning også er ulik. 

5.2.3 Universell Utforming 

Lovfestet krav om universell utforming vil si at forvaltningsorganene må utforme sine digitale 

tjenester på en slik måte, at tjenestene er tilgjengelige og brukervennlige for alle grupper uavhengig 

av funksjonsnedsettelse.106 Kravene til universell utforming er nedfelt i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven § 13, med en særskilt spesifisering av universell utforming av IKT i § 14.  

I § 14 åpnes det for at Regjeringen kan lage en forskrift som regulerer dette temaet nærmere. Dette 

har resultert i forskriften om universell utforming av IKT-løsninger. Spesielt sentral i forskriften er 

kravene i § 4 til hvilke standarder som skal benyttes for å tilfredsstille kravene til en universell 

utformet tjeneste. 

                                                           
101 Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra Datatilsynet: http://standard.difi.no/filearchive/datatilsynet_1.pdf side 

1. [Lest 24.10.2014] 
102 Brønnøysundregistrene – Elmer 2.1: http://www.brreg.no/elmer/ELMER_2.1.pdf [Lest 24.10.2014] 
103 Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra Lånekassen: http://standard.difi.no/filearchive/laanekassen_1.pdf [Lest 

24.10.2014] 

104 Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 

http://standard.difi.no/filearchive/dsb.pdf [Lest 24.10.2014] 
105 Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: 

http://standard.difi.no/filearchive/barne-likestillings-og-inkluderingsdepartementet_1.pdf [Lest 24.10.2014] 
106 Universell Utforming – Kva er universell utforming?: http://uu.difi.no/veiledning/om-universell-utforming/kva-er-

universell-utforming [Lest 27.08.2014] 

http://standard.difi.no/filearchive/datatilsynet_1.pdf
http://www.brreg.no/elmer/ELMER_2.1.pdf
http://standard.difi.no/filearchive/laanekassen_1.pdf
http://standard.difi.no/filearchive/dsb.pdf
http://standard.difi.no/filearchive/barne-likestillings-og-inkluderingsdepartementet_1.pdf
http://uu.difi.no/veiledning/om-universell-utforming/kva-er-universell-utforming
http://uu.difi.no/veiledning/om-universell-utforming/kva-er-universell-utforming
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5.2.3.1 Hvilken betydning kan universell utforming ha for digitalisering av offentlig sektor 

Ved at kravet til universell utforming er nedfelt i lov, må offentlig sektor sørge for at 

digitaliseringstjenestene er tilgjengelige for alle. Dette bidrar til at forvaltningsorganene må ta 

hensyn til kravet om universell utforming i digitaliseringsarbeidet. Et eksempel på hvor universell 

utforming er benyttet er NAVs hjemmesider107, hvor man blant annet kan velge skriftstørrelse og 

høykontrast. 

Et annet argument er at ved å stille særskilte krav til hvilke standarder som skal benyttes ved en 

digitaliseringsprosess, har prinsippet stor betydning for den endelige utformingen av tjenesten. For 

eksempel stilles det krav til at WCAG 2.0108 (Web Content Accsessibility Guidelines) følges ved 

gjennomføring av en nettbasert tjeneste. I denne standarden stiller man blant annet krav til størrelse 

på tekst med mer, noe som fører til direkte påvirkning av tjenesten. Et eksempel på dette er 

Skatteetatens hjemmeside109hvor både skriftstørrelse og høykontrast benyttes. 

På den andre siden fremgår det av forskriftens § 2 fjerde ledd at: «Forskriften gjelder ikke der 

utformingen av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning.» dette medfører at kravene om 

universell utforming ikke er like betydningsfullt på alle områder. Blant annet i transportsektoren og 

utdanningssektoren. Dette blir fremhevet av Dysleksi Norge110 i deres høringsforslag111 til forskriften. 

Der de blant annet sier:  

«Universell utforming og individuell tilrettelegging utelukker ikke hverandre fordi de retter seg mot 
ulike IKT-løsninger. Eksempler på IKT-løsninger som bør utformes universelt fremfor individuelt er 
læringsplattformer som Fronter og itslearning og skolenes hjemmesider der de publiserer sentral 
informasjon og forutsetter elevenes deltagelse. Dysleksi Norge mener at utdanning må være et av 
virkeområdene for den nye forskriften.»112 
 
Dette medfører videre at universell utforming for mindre betydning for digitaliseringen da den ikke 
har samme betydning for alle forvaltningsorgan. 
 
Et siste argument mot universell utformings betydning er muligheten til dispensasjon etter § 10 i 
forskriften, hvor det fremgår at: 
 
 «Direktoratet for forvaltning og IKT kan etter søknad dispensere fra tidspunktet for gjennomføring av 
forskriftens krav dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner. Tungveiende grunner kan være 
hensynet til personvern, økonomi, sikkerhet eller der utviklingsforløpet for en anskaffelse ikke lar seg 
tilpasse tidsfrist og overgangsordning etter § 11 andre ledd.» 
 
Dette medfører at enkelte virksomheter kan søke dispensasjon i visse tilfeller. Jeg vil ikke her gå 
nærmere inn grunnlaget som kreves for dispensasjon, men skulle dispensasjonene gis på et mildt 
grunnlag, vil betydningen av å kreve universell utformede tjenester forsvinne. Dette ved at få 
forvaltningsorgan trenger å ta hensyn til bestemmelsen.  For eksempel påpeker organisasjonen funka 

                                                           
107 NAVs – Hjemmeside: https://www.nav.no/Forsiden [Lest 26.02.2015] 
108 W3C – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0: http://www.w3.org/TR/WCAG20/ [Lest 27.08.2014] 
109 Skatteetatens hjemmeside: http://www.skatteetaten.no/ [Lest 26.02.2015] 
110 Dysleksiforbundets hjemmeside: http://www.dysleksiforbundet.no/ [Lest 27.08.2014] 

111 Dysleksi Norge sitt høringssvar til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/dysleksinorge.pdf [Lest 27.08.2014] 
112 Ibid. Side 1.  

https://www.nav.no/Forsiden
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.skatteetaten.no/
http://www.dysleksiforbundet.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/dysleksinorge.pdf
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nu113 i deres høringsforslag til forskriften114, mulige utfordringer ved å godta dårlig økonomi som et 
argument mot å benytte seg av universell utforming. I høringsforslaget kom det frem følgende: «Vi 
mener det er feil å gi automatisk fritak grunnet dårlig økonomi; heller fronte at UU er god økonomi 
ved å øke kundegrunnlaget og redusere manuell kundehåndtering.»115 

5.2.4 Krav til informasjonssikkerhet 

Krav til informasjonssikkerhet går i hovedsak ut på å etablere et system for internkontroll (styringen 

og kontrollen) over konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet over informasjonen som 

forvaltningsorganet behandler. Dette vil både omhandle det interne i virksomheten, i 

kommunikasjon mellom virksomheter og ved benyttelse av tredjeparts tjenester og annen 

databehandling.116 Internkontroll av elektronisk kommunikasjon er nedfelt i eForvaltningsforskriften 

§ 15 og er derfor å regne som et juridisk virkemiddel.  

5.2.4.1 Hvilken betydning kan krav til informasjonssikkerhet ha for digitalisering av offentlig sektor 

Ved å lovfeste kravet om internkontroll i eForvaltningsforskriften er dette noe alle 

forvaltningsorganer må forholde seg til slik at dette har stor betydning for digitaliseringen. Spesielt vil 

dette treffe elektronisk kommunikasjon som alt er i bruk, ved at informasjonssikkerheten må være i 

orden. For digitaliseringsprosjekter som er under utvikling eller som ikke ennå er startet, vil dette få 

betydning ved at forvaltningsorganene må forholde seg til kravene som stilles til 

informasjonssikkerhet. 

Et annet argument er at informasjonssikkerheten er med på å skape tillit til digitaliseringsarbeidet 

hos befolkningen. Dette ved at befolkningen i større grad kan føle seg sikre på at det å benytte seg av 

elektronisk kommunikasjon, ikke medfører noen økt sjanse for at opplysningene man oppgir kommer 

på avveie. Dette gjør det videre enklere for forvaltningsorganene å digitalisere ved at innbyggerne i 

større grad vil ta i bruk den digitaliserte tjenesten. 

På den andre siden kan kravene til internkontroll være for strenge eller oppfattes som for 

omfattende. Dette kan medføre at digitaliseringsprosjekter må stoppes, da man i enkelte prosjekter 

kan risikere mangel på ressurser, til å gjennomføre internkontrollen eller at kompetansen til å 

gjennomføre disse kravene ikke eksisterer. Dette kan videre medføre utfordringer for 

forvaltningsorganets mulighet til å digitalisere.  

5.3 Økonomiske virkemidler  

5.3.1 Økonomiske rammer  

Det viktigste økonomiske virkemiddelet er økonomiske rammer fra Stortinget til departementene i 

statsbudsjettet. Stortinget bevilger penger over statsbudsjettet, som departementene må bruke til 

bestemte formål. Dette betyr at skulle Stortinget over budsjettet bevilge midler til digitalisering og 

andre IKT-relaterte oppgaver, så må departementene prioritere disse. En slik prioritering kan også 

                                                           
113 FunkaNu sin hjemmeside: http://www.funkanu.com/no/ [Lest. 27.08.2014] 
114 FunkaNu sitt høringssvar til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/funkanu.pdf [Lest 27.08.2014] 
115 Ibid. Side 6. 
116 Standardiseringsportalen – Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor: 

http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/referansekatalogen-html-versjon#Styringssystem Under punkt. 2.16 [Lest 

03.09.2014] 

http://www.funkanu.com/no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/funkanu.pdf
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/referansekatalogen-html-versjon#Styringssystem
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benyttes til å pålegge kommunal sektor å prioritere IKT-relaterte investeringer såfremt midlene 

øremerkes til et slikt prosjekt. 

5.3.1.1 Hvilken betydning kan økte økonomiske rammer ha for digitalisering av offentlig sektor 

Økte økonomiske rammer er ofte nødvendig for å sikre et digitaliseringsprosjekt den nødvendige 

kapitalen som trengs for å igangsettes fordi, større prosjekter ikke normalt kan finansieres gjennom 

de ordinære budsjettmidlene og er derfor avhengig av økte rammer.  

Økte økonomiske overføringer over statsbudsjettet vil stimulere kommuner til å øke innsatsen i  

digitaliseringsarbeidet. Dette ved at Stortinget øremerker penger til utvikling av IKT-relaterte 

oppgaver over statsbudsjettet til kommunene. For eksempel kan vi tenke oss at det bevilges penger 

til utvikling av kommunale felleskomponenter, eller felles kommunale portaler. 

På den andre siden vil begrensede økonomiske rammer kunne bidra til prosjekter som ikke 

prioriteres over statsbudsjettet blir nedprioritert, ved at disse prosjektene ikke har midler til å kunne 

gjennomføres. Spesielt vil dette gjelde større prosjekter hvor finansieringen må gjøres eksternt. Ved 

at digitaliseringsprosjektene gjøres avhengig av en slik finansiering, vil prosesser som ikke blir 

prioritert bidra til å virke negativt på digitaliseringen av offentlig sektor. Da digitalisering ikke blir 

gjennomført. 

Det siste punktet jeg vil trekke frem er at bevilgninger over statsbudsjettet ikke gir en garanti for at 

prosjektene gjennomføres. Tvert imot kan bevilgninger til «dårlige» digitaliseringsprosjekter bidra til 

negative meninger rundt digitalisering. Dette ved at overføringene går til prosjekter som ikke kan 

gjennomføres innenfor rammen som er satt, og dermed medfører skepsis til prioritering av andre 

digitaliseringsprosjekter. Eksempelvis viser prosjekter som digitaliseringen av NAV117 et behov for 

gode rutiner rundt både gevinstrealisering (punkt 5.5.1) og kvalitetssikring (punkt 5.3.2). 

5.3.2 Kvalitetssikring av store statlige IKT-investeringer 

Et annet økonomisk virkemiddel som kan ha betydning er kvalitetssikring av store statlige IKT-

investeringer. I utgangspunktet består kvalitetssikringsprosessen av to ulike prosesser. 

Kvalitetssikring av konseptvalget (KS1)118 og kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag 

(KS2)119. For at et prosjekt skal gjennomføre KS1 stilles det krav til at prosjektet overstiger kostnader 

på 750 millioner norsk kroner og at prosjektet ikke kun er et oppgraderingsprosjekt, hvor det ikke 

finnes andre alternativer til konseptvalg. 

For KS2 stilles det kun krav til at prosjektet overstiger 750 millioner norske kroner. Disse prosessene 

skal gjennomføres i ulike stadier av systemutviklingsløpet, noe figuren nedenfor viser. 

                                                           
117 Computerworld – Mulig milliardsprekk i digitaliseringen av NAV: http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-

milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav [Lest 11.03.2015] 
118 Kvalitetssikring av konseptutvalg (KS1): https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks1.pdf 

[25.08.2014] 
119 Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2): 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks2.pdf [25.08.2014] 

http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav
http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks1.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks2.pdf
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Figur 1: Når i systemutviklingsløpet gjøres de ulike kvalitetssikringene. 120 

Som figur 1 viser, skal KS1 gjennomføres på et tidlig tidspunkt av utviklingsløpet. Da konseptvalget er 

av politisk betydning, vil kvalitetssikringen bidra til å gi Regjeringen den nødvendige kunnskapen om 

de aktuelle konseptvalgene, slik at regjeringen kan fatte en beslutning om igangsettelse av 

forprosjektet.  

På figur 1 kan vi se at KS2 skal gjennomføres etter forprosjektsperioden, men før prosjektstart. 

Resultatet av KS2 må fremlegges Stortinget for godkjenning, da det er Stortinget som fatter 

investeringsvedtak. 

5.3.2.1 Hvilken betydning kan kvalitetssikring av store statlige IKT-investeringer ha for 

digitalisering av offentlig sektor 

Et argument som understreker betydningen av å gjøre en kvalitetssikring av et eventuelt prosjekt, er 

at dette bidrar til å sikre økonomistyringen og de samfunnsmessige gevinstene av prosjektet. Hadde 

man ikke gjennomført kvalitetssikringen, kunne man oppleve situasjoner der prosjektene måtte 

stoppes grunnet pengemangel, eller hvor de samfunnsmessige gevinstene ikke benyttes. Dette ville 

videre kunne ført til at færre digitaliseringsprosjekter hadde blitt gjennomført.  

Et annet argument er at kvalitetssikring bidrar til bedre kunnskap rundt prosjektenes svakheter og 

styrker. Dette skyldes at kvalitetssikringen tvinger prosjektledelsen til tidlig å gjennomgå prosjektet 

og dermed tidlig stadfeste mulige styrker og svakheter ved prosjektet. Videre kan gjennomgangen 

medføre at svakhetene begrenses, slik at de beste resultatene kan oppnås både for forvaltningen, 

staten og publikum. 

Et mulig negativt utslag av benyttelse av kvalitetssikring er faren for at prosjektledelsen blir mer 

opptatt av betingelsene i kvalitetssikringsrapporten, enn funksjonaliteten til tjenesten som skal 

digitaliseres. Et slikt tilfelle vil kunne bidra til dårlige tjenester, som ikke benyttes.  

Et annet argument er at kvalitetssikringen ikke garanterer at de økonomiske og tidsmessige rundt 

prosjektet overholdes. For eksempel viser digitaliseringen av NAV121 at prosjektene fortsatt kan 

overstige både tidsperspektivet og kostnadsrammen. Dette kan bidra til å sette digitaliseringen i fare 

                                                           
120 NTNU – Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer: 

http://www.concept.ntnu.no/ks-ordningen [25.08.2014] (FIGUR 1) 
121 Computerworld – Mulig milliardsprekk i digitaliseringen av NAV: http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-

milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav [Lest 11.03.2015] 

http://www.concept.ntnu.no/ks-ordningen
http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav
http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav
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ved at oppslutningen og viljen til gjennomføring av prosjektene faller, da resultatene som oppgis ikke 

kan garanteres for.  

5.3.3 Forretningsmodeller 

Et annet økonomisk virkemiddel er forretningsmodeller. Forretningsmodellene omhandler hvordan 

man skal finansiere et digitaliseringsprosjekt og særlig finansieringen av drift/vedlikehold av den 

ferdige løsningen.  

I utviklingsfasen kan de aktuelle forretningsmodellene være i) forvaltningsorgan dekke hele 

kostnadssummen igjennom budsjettrammen ii) ved økte bevilgninger over statsbudsjettet eller iii) 

ved å dele summen på flere organer som kan ha interesse av å benytte tjenesten. Hvilken av disse 

modellene som benyttes ved finansieringen av prosjektet vil være avhengig av en helhetsvurdering 

av prosjektet. 

For vedlikeholdsfasen kan blant annet disse modellene benyttes i) alle interesserte organer betaler 

for et ubestemt antall transaksjoner innenfor en bestemt tidsramme, ii) alle interesserte organer 

betaler per transaksjon eller iii) all tilgang er gratis og betales av versorganet. I forvaltningen har ulike 

tjenester valgt ulike løsninger når det kommer til vedlikehold. For eksempel er forretningsmodellen 

til ID-porten at kun virksomheter som benytter seg av ID-porten over 200.000 ganger iløpet av 2014, 

må betale for tilgangen.122 

5.3.3.1 Hvilken betydning kan forretningsmodeller ha for digitalisering av offentlig sektor 

Ved å benytte seg av ulike forretningsmodeller kan forvaltningsorganet definere klare mål og 

retningslinjer for bruk og tilgang til tjenesten som utvikles. For eksempel kan forretningsmodellen si 

noe om hvor mange søk som vil gjennomføres, hvem som vil benytte seg av tjenesten og hvor ofte 

tjenesten vil bli benyttet. For eksempel vil en forretningsmodell som gir fri tilgang til tjenesten 

medføre flere søk, enn en forretningsmodell som tar betalt per søk. Forretningsmodellen kan derfor 

ha stor betydning for forvaltningsorganenes mulighet til å benytte seg av tjenestene som lages. 

Grunnen til at dette kan ha stor betydning er at systemer som for eksempel skal finansieres ved 

betaling per transaksjon, vil kunne oppleve at organene som skal benytte opplysningene, er forsiktige 

med å kommunisere med systemet da dette vil koste penger. Dette kan videre medføre at det 

opprettes skyggeregistre som kun sporadisk oppdaterer sin informasjon. Fordelen med dette er jo at 

ressursbruken til systemet blir lavere, ved at systemet ikke hele tiden må besvare henvendelser. 

Samtidig vil en slik løsning medføre at skyggeregistrene kan bli mangelfulle slik at beslutninger andre 

steder i forvaltningen fattes på feil grunnlag, noe som videre kan senke rettsikkerheten med mer.  

Samtidig kan løsninger som innebærer at vertsorganet betaler alt og at det åpnes for gratis tilgang til 

tjenestene medføre luksusbruk, ved at det foretas unødvendige søk i tjenesten. For eksempel kan det 

tenkes situasjoner hvor man skal benytte seg av folkeregisteret og søker etter informasjon om 

samme person flere ganger. Dette vil igjen kunne medføre at systemet må bruke mer ressurser slik at 

behovet for vedlikehold med mer øker.  

                                                           
122 Samarbeidsportalen – Hva koster ID-porten: https://samarbeid.difi.no/id-porten/hva-koster-id-porten  [Lest 10.12.2014] 

https://samarbeid.difi.no/id-porten/hva-koster-id-porten
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5.3.4 E-faktura 

Et annet virkemiddel som kan benyttes for å digitalisere offentlig sektor er e-faktura. E-faktura er 
både et økonomisk, teknisk og organisatorisk virkemiddel. E-faktura blir i rapporten AGFA - 
vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten123definert som: 
 
 «Elektronisk faktura er en faktura i en omforent strukturert form som transporteres elektronisk fra 
fakturautsteder til fakturamottaker og som kan viderebehandles maskinelt hos fakturamottaker. Det 
er ikke tilstrekkelig at fakturaen er ”elektronisk» eller maskintilgjengelig. I tillegg må data være 
strukturert på en slik måte at dokumentet kan «flyte» mellom ulike systemer.»124 
 
For å tilfredsstille dette kravet skal standarden EHF125 benyttes. I digitaliseringsrundskrivet stadfestes 

det at offentlige forvaltningsorganer i nye avtaler med leverandører skal forplikte disse 

leverandørene til å sende elektronisk faktura. Dette kravet ble innført 1. juli 2012 for statlig sektor og 

for kommunene fra 1. januar 2015.126 

5.3.4.1 Hvilken betydning kan e-faktura ha for digitalisering av offentlig sektor 

Et argument er at e-faktura gir besparelse av penger. I digitaliseringsprogrammet påpekes det at: 
 
 «Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å innføre elektronisk faktura på standardformat på alle 
inngående fakturaer til statlige virksomheter, anslås å være 1,9 milliarder kroner over 15 år. Det viser 
en rapport fra FAD i 2011. Gevinstene knytter seg til redusert tid for staten, som mottar fakturaene, 
og redusert tidsbruk og porto for de som sender fakturaene.»127 
 
Innsparingene som det vises til, vil både gjelde for forvaltningsorganene, innbyggerne og 
næringslivet. For forvaltingen kan innsparte midler benyttes andre steder, slik at forvaltningen kan 
tilby nye tjenester eller opprettholde nivået på de tjenestene de tilbyr i dag. Videre kan mulighetene 
til besparelse av både penger og tid medføre at flere ønsker å benytte seg av e-faktura. 
 
For det andre kan tilbudet om benyttelse av e-faktura bidra til at det blir enklere for innbyggeren å 
kommunisere elektronisk med forvaltingen. Dette ved at benyttelsen av e-faktura også kan gi 
innbyggeren besparelser i tid og penger, slik at det kan oppleves enklere for innbyggeren å ta denne 
formen for elektronisk kommunikasjon i bruk. Samtidig bidrar dette også til å gi innbyggeren en 
større valgfrihet med at man kan velge mellom faktura i brevpost eller få den ferdig utfylt i 
nettbanken.  
 
For det tredje kan bruk av e-faktura medføre behov for digitalisering andre steder i forvaltningen. For 
eksempel kan e-faktura medføre et ønske om å ha digitaliserte rutiner for anskaffelser. Slik at 
forvaltningsorganet kan utnytte e-faktura på best mulig måte. 
  

                                                           
123 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura – vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten: 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/AGFArapportWEB.pdf [Lest 31.10.2014] 
124 Ibid. Side 13. 
125 Standardiseringsportalen – Elektronisk handelsformat (EHF): 

http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/standard/elektronisk-handelsformat-ehf/elektronisk-handelsformat-ehf 

[31.10.2014] 
126 Difi – E-faktura i staten fyller ett år: http://www.difi.no/artikkel/2013/07/e-faktura-i-staten-fyller-ett-ar [Lest 

31.10.2014] 
127 Regjeringens digitaliseringsprogram: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf Side 

56.[Lest 31.10.2014] 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/AGFArapportWEB.pdf
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/standard/elektronisk-handelsformat-ehf/elektronisk-handelsformat-ehf
http://www.difi.no/artikkel/2013/07/e-faktura-i-staten-fyller-ett-ar
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
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På den andre siden er man avhengig av at virkemidlet benyttes for at det skal ha betydning, som 
seniorrådgiver Olav Kristiansen hos Difi påpeker: «Fasiten er at halvparten av fakturaene som staten 
mottar fremdeles er på papir,»128 Dette medfører at den ønskede effekten med innsparing av penger 
og tid er lavere enn den som ble forutsatt, slik at effekten av e-faktura som virkemiddel begrenses.  

5.4 Tekniske virkemidler 

5.4.1 Felles IKT-arkitektur  

Det første tekniske virkemidlet jeg vil se på er felles IKT-arkitektur i offentlig sektor. Felles IKT-

arkitektur i offentlig forvaltning må imidlertid kunne sies og i større grad være et mål forvaltningen 

skal strekke seg etter, enn i seg selv et virkemiddel. For å oppnå dette målet har man blant annet 

valgt å benytte seg av virkemidler som felleskomponenter se punkt 5.4.2 og arkitekturprinsipper se 

punkt 5.4.3 som gjør at systemene kan kommunisere med hverandre. For at forvaltningsorganene på 

en best mulig måte skal kunne lage systemer som kan kommunisere med hverandre er det viktig at 

forvaltningsorganene benytter seg av et arkitekturrammeverk.  

5.4.2 Nasjonale felleskomponenter 

Et av virkemidlene som er nevnt under felles IKT-arkitektur i offentlig forvaltning er nasjonale 

felleskomponenter. Dette virkemiddelet er også nevnt i digitaliseringsprogrammet, på difis 

hjemmesider og i digitaliseringsrundskrivet. Dette viser at dette virkemidlet er viktig for 

digitaliseringen av offentlig forvaltning. 

«Nasjonale felleskomponentar er byggeklossar offentlege verksemder skal dra nytte av når dei 
utvikler sine digitale tenester. Tenestene skal til dømes gi ein brukarorientert døgnopen offentleg 
sektor, høgre kvalitet i tenestane, auka verdiskaping og betre avgjerder.»129 
 
Utviklingen av slike komponenter, kan gjøre at andre forvaltningsorganer slipper å lage like 
komponenter, da disse allerede vil være tilgjengelige for bruk som felleskomponenter. Man kan for 
eksempel tenke seg hvor mye ressurser som ville ha gått med hvis hvert enkelt offentlig organ skulle 
lage en egen innloggingsmekaniske. 
 
I dag finnes det totalt sju felleskomponenter som regnes som nasjonale felleskomponenter. Disse er 
ID-porten, Altinn, digital postkasse for innbyggeren, register over digital kontaktinformasjon og 
reservasjon og de tre felles offentlige registrene folkeregisteret, enhetsregisteret, og matrikkelen.  

5.4.2.1 ID-porten130 

Den første nasjonale felleskomponenten jeg vil se nærmere på er ID-porten. ID-porten er en 
innloggingsportal for offentlig sektor. Totalt har:  
 
«Over 3 millioner innbyggere har tatt i bruk ID-porten, og benytter denne løsningen til sikker 
kommunikasjon med stat og kommune. ID-porten blir benyttet av over 300 offentlige virksomheter og 
gir tilgang til over 400 forskjellige tjenester.»131 

                                                           
128 Digi.no – Staten bryter egne regler for efaktura: http://www.digi.no/931668/staten-bryter-egne-regler-for-efaktura [Lest 
12.01.2014] 
129 Difi – Beskriving av vegkart for nasjonale felleskomponentar levert: http://www.difi.no/artikkel/2014/02/beskriving-av-

vegkart-nasjonale-felleskomponentar-levert [Lest 13.05.2015] 
130 Difi – ID-porten: http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/id-porten [Lest 16.04.2015] 
131 Difi – hjelp og veiledning ->ID-porten: http://eid.difi.no/nb/id-porten [Lest 09.04.2014] 
 

http://www.digi.no/931668/staten-bryter-egne-regler-for-efaktura
http://www.difi.no/artikkel/2014/02/beskriving-av-vegkart-nasjonale-felleskomponentar-levert
http://www.difi.no/artikkel/2014/02/beskriving-av-vegkart-nasjonale-felleskomponentar-levert
http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/id-porten
http://eid.difi.no/nb/id-porten
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Dette betyr at ID-porten benyttes av store deler av befolkningen, og er tatt i bruk av offentlig sektor. 
ID-porten benytter seg av totalt fire ulike innloggingsmuligheter. Disse fire innloggingsmulighetene er 
MinID, BankID, Buypass ID og Commfides e-ID. 132 Av disse fire innloggingsmulighetene dekker 
BankID, Buypass ID og Commfides e-ID sikkerhetsnivå 4133, mens MinID dekker sikkerhetsnivå 3134.  

5.4.2.2 Altinn135 

Altinn ble etablert i 2003 og var i utgangspunktet et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk 

Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene136. Tjenesten ble etablert som en innrapporteringsportal til 

det offentlige, og da primært for næringslivet.137 I dag benytter næringslivet seg i stor grad av Altinn, 

når de skal innrapportere informasjon til det offentlige. Også privatpersoner har tatt i bruk Altinn. 

Spesielt har skjemaer som mitt frikort og selvangivelse for lønnstakere og pensjonister som ligger 

tilgjengelige på Altinn sin skjemaoversikt138 blitt benyttet av privatpersoner.  

Altinn har over 3.5 millioner unike brukere registrert med egen profil139og har siden etableringen 
håndtert over 160 millioner meldinger og skjemaer.  

5.4.2.3 Digital postkasse for innbyggeren 

Digital postkasse er en av to nye felleskomponenter. Digital postkasse skal gjøre det mulig for 

forvaltningen å kommunisere med innbyggeren på en sikker måte over e-post. Ved å benytte en 

sikker digital postkasse kan forvaltningen sende taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig 

informasjon over nettet. 

I postkassen skal innbyggeren kunne finne sin kommunikasjon med forvaltningen, samt vedtak med 

mer. Det legges videre opp til at innbyggeren selv kan reservere seg mot kommunikasjon via den 

digitale postkassen se punkt 5.4.2.4. I dag er det to selskaper som er godkjente som leverandører av 

den digitale postkassen. Disse selskapene er e-Boks og Digipost.  

5.4.2.4 Register over digital kontaktinformasjon og reservasjon 

Registeret over digital kontaktinformasjon og reservasjon er hjemlet i eForvaltningsforskriften og skal 

driftes av Difi. Registeret vil blant annet inneholde digital kontaktinformasjon som e-post og 

mobilnummer. Videre vil registeret inneholde informasjon om innbyggeren ønsker å reservere seg 

mot digital kommunikasjon. Alle forvaltingsorganer skal innen 1.januar 2016 benytte registeret ved 

bruk av digital kommunikasjon.  

                                                           
132 Difi – ID-porten: http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/id-porten [Lest 09.04.2014] 
133 Sikkerhetsnivåer for autentisering og uavviselighet: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-

uavviseli/4.html?id=505929 [Lest 09.04.2014] 
134 Difi – Informasjon om sikkerhetsnivå: http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-personvern/informasjon-om-sikkerhetsniva 

[Lest 09.04.2014] 
135 Altinn sin hjemmeside: https://www.altinn.no/no/ [Lest 09.04.2014] 
136 Brønnøysundregistrene – Altinn – 10 år med forenkling: http://arsmelding.brreg.no/digitalisering/altinn--ti-ar-med-

forenkling [Lest 09.04.2014] 
137 Altinn – Om Altinn: https://www.altinn.no/Toppmeny/Om-Altinn/ [Lest 09.04.2014] 
138 Altinn – Skjemaer for privatpersoner: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/?fcopp=1 [Lest 09.04.2014] 
139 Altinn – Om Altinn: https://www.altinn.no/Toppmeny/Om-Altinn/ [Lest 09.04.2014] 

http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/id-porten
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-personvern/informasjon-om-sikkerhetsniva
https://www.altinn.no/no/
http://arsmelding.brreg.no/digitalisering/altinn--ti-ar-med-forenkling
http://arsmelding.brreg.no/digitalisering/altinn--ti-ar-med-forenkling
https://www.altinn.no/Toppmeny/Om-Altinn/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/?fcopp=1
https://www.altinn.no/Toppmeny/Om-Altinn/


54 

 

5.4.2.5 Folkeregisteret140 

Folkeregisteret er lovhjemlet i folkeregisterloven og administreres av Skatteetaten. Folkeregisteret 
innehar informasjon om alle personer som er bosatt i Norge eller som har vært bosatt i Norge.  
Folkeregisteret skal: 
 
«Registeret danner grunnlaget for blant annet skattemanntallet, valgmanntallet og 
befolkningsstatistikken. Et korrekt folkeregister er en forutsetning for at alle borgere skal motta 
informasjon fra offentlige myndigheter, og at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.»141  
 
Folkeregisteret inneholder opplysninger om alt fra fødsler og farskap til dødsfall og navnendringer.142 
Dette gjør at mange offentlige organer er avhengig av opplysningene som folkeregisteret innehar, 
når de skal kommunisere med innbyggeren. 
 
Både privatpersoner og offentlige organer kan i noen grad motta opplysninger fra folkeregisteret, 
men privatpersoner kan som regel ikke få utlevert opplysninger som ikke omhandler enn selv.143 For 
offentlige organer kreves det også, at det offentlige organet har et begrunnet behov.144og tilsvarende 
for private virksomheter. 

5.4.2.6 Enhetsregisteret145 

Enhetsregisteret ble opprettet i 1995 og er lovhjemlet i enhetsregisterloven.  Målet med 
enhetsregisteret var å skape et register som kunne samordne opplysninger som det offentlige 
trengte fra næringslivet. Opplysningene var gjerne opplysninger som flere ulike offentlige organer 
trengte og som derfor ofte måtte oppgis flere ganger på ulike skjemaer. Videre skal:  
 
«Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, 
Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, 
Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er 
Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i 
Enhetsregisteret. Andre kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret.»146 
 
Enhetsregisteret er også tilgjengelig for søk på nett, men gir kun tilgang til nøkkelopplysninger. 

5.4.2.7 Matrikkelen147 

«Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og 
adresser.»148 Matrikkelen er regulert av matrikkellova og skal blant annet sikre viktige 

                                                           
140 Skatteetaten – Dette er folkeregisteret: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Dette-er-folkeregisteret/ 

[Lest 09.04.2014] 
141 Ibid. 
142 Ibid.  
143 Skatteetaten – Utlevering av opplysninger til privatpersoner: 

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-

av-folkeregisteropplysninger-til-privatpersoner-og-institusjoner/ [Lest 09.04.2014] 
144 Skatteetaten – Utlevering av opplysninger til offentlig myndigheter: 

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-

av-folkeregisteropplysninger-til-offentlige-myndigheter/ [Lest 09.04.2014] 
145 Brønnøysundregistrene – Enhetsregisteret: http://www.brreg.no/registrene/enhet/enhet.html [Lest 09.04.2014] 
146 Ibid.  
147 Kartverket – Matrikkelen: http://www.statkart.no/eiendom-og-areal/matrikkelen/ [Lest 09.04.2014] 
148 Kartverket – Hva er matrikkelen: http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Eiendomsregisteret/ [Lest 

09.04.2014] 

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Dette-er-folkeregisteret/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-av-folkeregisteropplysninger-til-privatpersoner-og-institusjoner/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-av-folkeregisteropplysninger-til-privatpersoner-og-institusjoner/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-av-folkeregisteropplysninger-til-offentlige-myndigheter/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-av-folkeregisteropplysninger-til-offentlige-myndigheter/
http://www.brreg.no/registrene/enhet/enhet.html
http://www.statkart.no/eiendom-og-areal/matrikkelen/
http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Eiendomsregisteret/


55 

 

eiendomsopplysninger, inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet samt vise grensene 
for matrikkelenhetene. Dette gjør registeret til et viktig register for offentlige organer som trenger 
informasjon rundt eiendom.  

5.4.2.1.1 Hvilken betydning kan de nasjonale felleskomponentene ha for digitalisering av offentlig 

sektor 

En klar fordel med å benytte nasjonale felleskomponenter er at dette kan bidra til økonomiske 

innsparinger for forvaltningen. Dette ved at komponentene allerede er utviklet og klare til bruk, slik 

at det aktuelle forvaltningsorganet ikke behøver å bruke ressurser på utvikling og vedlikehold av 

disse komponentene. For eksempel kan ID-porten benyttes som innloggingsportal for en digital 

tjeneste og dermed spare forvaltningsorganet for ressurser. Eksempelvis kan alle offentlige organer 

med mindre enn 200.000 pålogginger i året, benytte seg av ID-porten gratis.149  

Et annet argument som taler for felleskomponentenes viktighet er at felleskomponentene benyttes 

av offentlig sektor. På denne måten er felleskomponentene med på å styre utviklingen av offentlig 

sektor. For eksempel påpekes det i Skates veikart for nasjonale felleskomponenter150at: «ID-porten 

brukes gjennomgående for innlogging til tjenester»151. Videre har Altinn over 400 skjemaer og 

tjenester på sin portal, slik at også denne felleskomponenten benyttes av offentlig sektor. Tilslutt vil 

også fellesregistrene benyttes av offentlig sektor, da disse er lovpålagte. På denne måten er de 

nasjonale felleskomponentene viktige premissdrivere for utviklingen av offentlig sektor. 

Et annet punkt jeg ønsker å fremheve er at nasjonale felleskomponenter viser at samarbeid om 
prosjekter over sektorlinjer er mulig. Spesielt kan Altinn benyttes som et eksempel. Slikt samarbeid 
er viktig for den videre digitaliseringen av offentlig sektor, da resultatene av digitaliseringsprosessene 
kan medføre gevinster andre steder i forvaltningen, enn der digitaliseringsprosessen gjennomføres. 
Samarbeid er derfor en forutsetning for at forvaltningen skal kunne utnytte ressursene sine på best 
mulig måte, og innhente de gevinstene som en digitaliseringsprosess gir. 
 
På den andre siden kan de nasjonale felleskomponentene bidra til mindre mulighet for innovasjon og 
endring. Dette kan skje ved at forvaltningsorganene tar i bruk felleskomponentene og dermed har 
låst seg til felleskomponenten. I Skates veikart for nasjonale felleskomponenter påpekes det at:  
 
«Noen ganger oppstår endringsbehovet som følge av strukturelle endringer, f eks 
kommunesammenslåinger, eller reformer på velferdsordninger, eller annet. Det er ingen 
forhåndsavklarte prosesser for hvordan slike endringer skal håndteres. I verste fall kan dette føre til at 
forvaltningen rett og slett ikke klarer å gjennom-føre nødvendige endringer i tide.»152 
 
Slike endringer vil kunne være vanskelig å håndtere ved benyttelse av felleskomponenter, da 
endringer på disse vil ha innvirkning også på andre forvaltningsorgan. Det kan derfor være 
situasjoner hvor endringene ikke kan foretas da forvaltningsorganet har gjort seg avhengig av 
felleskomponenten som ikke kan endres.  
 
Videre kan også felleskomponentene bidra til færre digitaliseringsprosesser, ved at 

felleskomponentene i hovedsak dekker mer generelle kravspesifikasjoner. Dette kan være 

problematisk for et forvaltningsorgan som behøver kompliserte løsninger, som ikke dekkes av 

                                                           
149 Samarbeidsportalen – Hva koster ID-porten: https://samarbeid.difi.no/id-porten/hva-koster-id-porten [Lest 03.02.2015] 
150 Veikart for nasjonale felleskomponenter: www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-

arbeidsgruppen_1.pdf [Lest 27.10.2014] 
151 Ibid. Side.13. 
152 Ibid. Side 11. 

https://samarbeid.difi.no/id-porten/hva-koster-id-porten
http://www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-arbeidsgruppen_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-arbeidsgruppen_1.pdf
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felleskomponentene i dag. I et slikt tilfelle kan det være vanskelig for forvaltningsorganet å få 

gjennomslag for utvikling av nye komponenter, når det forventes at felleskomponentene som 

eksisterer i dag benyttes. Dette betyr igjen at digitaliseringsprosessen stoppes eller at 

forvaltningsorganet må benytte seg av komponenter som ikke dekker alle behov forvaltingsorganet 

har.  

Et annet argument mot felleskomponenter er finansiering av utviklingen og vedlikeholdet av 
komponentene. Som det blir påpekt i Skates veikart for nasjonale felleskomponenter er: 
«Finansiering av slike tverrsektorielle oppgaver er utfordrende. Det mangler i dag overordnet 
nasjonal samordning for finansiering av felleskomponentene. Realisering av et framtidig målbilde vil 
uansett forutsette finansiering.»153 Altså bidrar de forskjellige finansieringsmodellene til uklarhet 
rundt hvordan videreutvikling og benyttelse av de allerede eksisterende felleskomponentene skal 
gjøres. Dette kan medføre at det blir vanskeligere å utvikle nye felleskomponenter og at det blir 
vanskeligere for forvaltningsorganene å ta i bruk de allerede eksisterende komponentene. 
 
Et siste argument mot bruk av felleskomponenter er at kvaliteten på komponentene ikke er gode 
nok. Skulle dette være tilfellet vil bruk av komponentene gjøre offentlig forvaltning dårligere. Spesielt 
har kvaliteten til Altinn og til de tre felles registrene vært diskutert. Blant annet påpeker direktør for 
Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk i artikkel 2014 følgende: 
 
«For det første tapte Altinn mye tillit blant samarbeidspartnerne i de vanskelige årene etter at den 
nye Altinn II-løsningen ble lansert. Selv om ytelsesproblemene er overvunnet og sikkerheten er bedre 
enn noensinne, har disse hendelsene utvilsomt svekket tilliten til både Altinn-plattformen og til 
Brønnøysundregistrene som forvalter av løsningen.»154 
 
Altså en vedgåing av at Altinn ikke alltid har vært god nok som felleskomponent. I tillegg har vi også 
Kenneth-saken155, hvor Altinn ikke fungerte optimalt. Det er derfor viktig at komponentene som 
benyttes er kvalitetssikret slik at forvaltingsorganene kan ha tillit til felleskomponenten.   

5.4.3 Arkitekturprinsippene156  

Et annet teknisk virkemiddel som er nevnt under felles IKT-arkitektur i offentlig forvaltning er 

arkitekturprinsippene. Arkitekturprinsippene ble opprettet av regjeringen og har som formål at:   

«Prinsippene skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor. 

De skal bidra til at IT-løsningene henger godt sammen med virksomhetenes oppgaveløsing, og derved 

legge til rette for bedre og mer helhetlige digitale tjenester.»157 

Prinsippene forvaltes i dag av Difi, som har i oppgave å forvalte og videreutvikle prinsippene. 

Prinsippene regnes som obligatoriske for statlige forvaltningsorganer og eventuelle avvik fra 

prinsippene må begrunnes. For kommunale forvaltningsorganer er prinsippene kun å regne som 

anbefalte. Totalt finnes det i dag sju ulike prinsipper som må tas hensyn til. Disse prinsippene er 

tjenesteorientering, interoperabilitet, tilgjengelighet, sikkerhet, åpenhet, fleksibilitet og skalerbarhet. 

                                                           
153 Ibid. Side 12. 
154 Computerworld – Digitalisering – samarbeid eller kaos? http://www.cw.no/artikkel/hva-andre-mener/digitalisering-

samarbeid-kaos [Lest 27.10.2014] 
155 VG – Mann (36) blottlagt for «alle» på Altinn: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mann-36-blottlagt-for-alle-paa-

altinn/a/10079573/ [Lest 27.10.2014] 
156 Difi – Arkitekturprinsippene: http://www.difi.no/sites/difino/files/arkitekturprinsipper-2.1.pdf [Lest 08.08.2014] 
157 Ibid. S.3 

http://www.cw.no/artikkel/hva-andre-mener/digitalisering-samarbeid-kaos
http://www.cw.no/artikkel/hva-andre-mener/digitalisering-samarbeid-kaos
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mann-36-blottlagt-for-alle-paa-altinn/a/10079573/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mann-36-blottlagt-for-alle-paa-altinn/a/10079573/
http://www.difi.no/sites/difino/files/arkitekturprinsipper-2.1.pdf
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5.4.3.1 Tjenesteorientering 

Det første prinsippet tjenesteorientering omhandler hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av 

tjenester. Etter dette prinsippet skal det spesielt tas hensyn til funksjonaliteten og ytelsesnivået til 

komponenten. Prinsippet skal videre bryte opp silotenkning innad i forvaltningen, ved at prinsippet 

legger mer vekt på komponentenes funksjonalitet, enn dens sammensetning.  

5.4.3.1.1 Hvilken betydning kan tjenesteorientering ha for digitalisering av offentlig sektor 

En fordel ved å benytte seg av tjenesteorientering er at komponentens funksjonalitet prioriteres. Ved 

å gjøre dette kan man oppnå to klare fordeler. For det første kan man enklere tenke helhetlig ved at 

fokuset kun ligger på komponenten og ikke utenforliggende saker. For det andre kan også fokuset på 

funksjonalitet gjøre det enklere for andre forvaltingsorgan å ta i bruk komponenten, ved at 

komponentens funksjonalitet er mer generalisert slik at den passer for flere forvaltningsorgan. 

På den andre siden kan bruk av tjenesteorientering medføre at forvaltningsorganene må lage mer 

generaliserte komponenter for å tilfredsstille muligheten til gjenbruk. Dette medfører videre at 

muligheten til å skreddersy systemer tilpasset akkurat dette forvaltningsorganet blir mindre, da disse 

komponentene ikke lenger ville kunne gjenbrukes. 

5.4.3.2 Interoperabilitet 

Det andre prinsippet interoperabilitet omhandler muligheten for samhandling mellom 

forvaltningsorganer. Dette ved at fokuset settes på hindringer som gjør kommunikasjon imellom 

etatene vanskelig. For å oppnå dette opereres det med tre ulike typer interoperabilitet. Disse er 

teknisk interoperabilitet, semantisk interoperabilitet og organisatorisk interoperabilitet. 

Teknisk interoperabilitet omhandler viktigheten av å benytte seg av de samme tekniske standardene 

med mer, som legger til rette for kommunikasjon mellom ulike systemer. Semantisk interoperabilitet 

skal bidra til at meningsinnholdet i eventuelt uklare informasjonselementer avklares. Organisatorisk 

interoperabilitet omhandler tilrettelegging av organisatoriske forhold som arbeidsprosesser og 

avtaleverk for samhandling med andre etater. Til slutt vil også juridiske hindringer måtte løses, slik at 

samhandlingen kan finne sted. Ved å benytte seg av dette prinsippet kan man enklere samhandle 

med andre etater, men også i større grad oppdage problemområder for samhandling i sine egne 

systemer. 

5.4.3.2.1 Hvilken betydning kan interoperabilitet ha for digitalisering av offentlig sektor 

Interoperabilitetsprinsippet innebærer at forvaltningsorganene må vurdere hindringene for 

samhandling, enten disse hindringene er semantiske, tekniske, organisatoriske eller juridiske. Ved å 

vurdere dette kan flere fordeler oppnås. For det første vil fokus på interoperabilitet bidra til at 

forvaltningsorganene bedre kan vurdere samhandling med andre systemer. For det andre vil bruken 

av interoperabilitet øke muligheten for samarbeid over sektorlinjer, ved at begge 

forvaltningsorganene kan se fordelene med samarbeidet. For det tredje kan interoperabilitet bidra til 

å definere utfordringer og løsninger for det aktuelle systemet som skal utvikles. 

På den andre siden kan et stort fokus på interoperabilitet medføre ulemper. For det første er det et 

relevant spørsmål om samhandlingen mellom ulike systemer burde være en viktig del av 

utviklingsfasen? Da fokuset i en utviklingsfase burde være på utvikling av produktet og ikke mulige 

samhandlingsmuligheter. En annen ulempe er at fokuset på samhandling kan medføre at ikke-

interoperable systemer samhandler fordi dette er ønskelig, men opplysningene som utveksles ikke er 

korrekte. Dersom to systemer som samhandler baserer seg på ulike legaldefinisjoner for ordet 
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samboer, kan konsekvensene av dette være at innbyggeren ikke mottar de rettighetene han har eller 

at innbyggeren får rettigheter han egentlig ikke har krav på. En siste ulempe er at fokuset på 

interoperabilitet kan medføre økte kostnader for forvaltningsorganene. For eksempel ved at 

systemene forvaltningsorganet benytter må oppgraderes, slik at disse kan kommunisere med andre 

forvaltningsorgan sine systemer. På denne måten må ressursene benyttes til oppgradering av 

nåværende tjenester istedenfor andre områder. 

5.4.3.3 Tilgjengelighet 

Prinsippet om tilgjengelighet går ut på at tjenestene som skapes også skal være tilgjengelige for 

brukerne som ønsker å benytte seg av tjenesten. For å oppnå dette legges det vekt på at tjenestene 

som er utviklet skal være tilgjengelige for dem som skal benytte seg av tjenesten, at tjenestene er 

tilgjengelige når man ønsker å benytte seg av den og at tjenesten er tilgjengelig på den plattformen 

som brukeren ønsker å benytte seg av. For eksempel skulle en bruker ønske å levere lånesøknaden til 

lånekassen via mobil klokken 23.00, skal dette være mulig uten at tjenesten stenger for dette.  

Videre skal prinsippet om tilgjengelighet underbygge universell utforming. Ved å benytte seg av 

prinsippet om tilgjengelighet kan tjenestene som utvikles i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for 

hele allmenheten slik at flest mulig kan ta tjenesten i bruk.  

5.4.3.3.1 Hvilken betydning kan tilgjengelighet ha for digitalisering av offentlig sektor 

Bruken av Tilgjengelighetsprinsippet kan sies å ha stor betydning for digitaliseringen. Dette ved at 

prinsippet medfører at forvaltningsorganene må tilpasse systemene etter brukernes behov. For 

eksempel ved at en nettbasert tjeneste som Altinn, også tilbys som app158 på mobil og nettbrett, slik 

at flest mulig har tilgang til tjenesten. På samme måte vil kravene og mulighetene til endrede 

åpningstider og krav til universell utforming gjøre det mulig, for flest mulig å benytte seg av de 

digitaliserte tjenestene.  

På den andre siden kan benyttelse av tilgjengelighetsprinsippet medføre dårligere tjenester for alle. 

Eksempelvis ved at ressursene som benyttes i utviklingen, må brukes på produkter til forskjellige 

plattformer, slik at det blir mindre ressurser til kvalitetssikring.  

5.4.3.4 Sikkerhet  

Sikkerhetsprinsippet stiller krav til at tjenesten og informasjonen som tjenesten behandler sikres på 

en slik måte, at vi som brukere av tjenesten kan være sikre på at tjenesten ivaretar kravene om 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Med konfidensialitet menes det at informasjonen som 

oppgis sikres for innsyn av andre. Med integritet menes det at informasjonen som oppgis ikke endres 

uten mulighet for å kontrollere dette. Med tilgjengelighet menes det at informasjonen som oppgis 

kun er tilgjengelige for de som trenger den, og ikke for alle andre.  

For å oppnå dette prinsippet benyttes risikovurdering, testing av tjenestene som skal implementeres 

og muligheten til å endre sikkerhetsnivå med mer. Sikkerhetsprinsippet er også det eneste prinsippet 

som kan innskrenke de andre prinsippene, dette underbygger viktigheten av at tjenestene oppleves 

som sikre. Ved å benytte seg av sikkerhetsprinsippet kan man som tjenesteeier i størst mulig grad 

levere sikre tjenester til brukerne.  

5.4.3.4.1 Hvilken betydning kan sikkerhet ha for digitalisering av offentlig sektor 

                                                           
158 Altinn – Altinn-app: Meldingsboksen i lomma: https://www.altinn.no/Altinn-app/ [Lest 24.03.2015] 

https://www.altinn.no/Altinn-app/
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Sikkerhetsprinsippet har flere fordeler. For det første vil prinsippet bidra til å gjøre tjenesten sikker, 

slik at brukerne kan føle seg trygge på tjenesten de benytter. For det andre bidrar 

sikkerhetsprinsippet til å tilfredsstille kravene om informasjonssikkerhet, slik at systemene har den 

sikkerheten som trengs. En siste fordel er at sikkerhetsprinsippet bidrar til at forvaltningsorganene 

kan få oversikt over sikkerheten til tjenestene og eventuelle svakheter i systemet slik at disse kan 

forbedres. 

På den andre siden kan sikkerhetsprinsippet medføre at andre viktige arkitekturprinsipper 

nedprioriteres eller fjernes, ved at sikkerhetsprinsippet kan begrense de andre prinsippene. For 

eksempel kan sikkerhetsprinsippet medføre at kanalvalget i tilgjengelighetsprinsippet begrenses til 

kun pc, da sikkerheten på andre enheter ikke vil være tilfredsstillende.  

5.4.3.5 Åpenhet 

Åpenhetsprinsippet omhandler tjenestens transparens. I dette ligger det at systemets virkemåte og 

datagrunnlag kan gjøres kjent for allmenheten, slik at brukeren kan forstå hvordan systemet fungerer 

og hvordan systemet fatter en beslutning. Dette er spesielt viktig for systemer som fatter 

enkeltvedtak, der brukeren kan ha stor nytte av å forstå grunnlaget for enkeltvedtaket. Ved å benytte 

seg av åpenhetsprinsippet kan systemene både underbygge rettssikkerhetsidealet ved at man kan 

kontrollere enkeltvedtak og likebehandling, samtidig som det bidrar til å skape tillit mellom 

forvaltningen og befolkningen.   

5.4.3.5.1 Hvilken betydning kan åpenhet ha for digitalisering av offentlig sektor 

Åpenhet kan hjelpe forvaltningsorganene til å realisere rettssikkerhetsidealet. Ved at brukeren selv 

kan undersøke hvilket vilkår systemet har benyttet til å fatte den beslutningen den har tatt. Dette 

bidrar også til at eventuelle feil i systemet, enklere kan oppdages og rettes ved at kildekoden er 

tilgjengelig. Videre kan åpenhet bidra til å gjøre elektronisk kommunikasjon mer aktuelt for 

innbyggeren ved at man kan føle seg sikker på beslutningene systemene tar.  

5.4.3.6 Fleksibilitet 

Fleksibilitet omhandler hvordan tjenestene kan tilpasses endrede rammevilkår. Med dette menes det 

at tjenestene må utformes på en slik måte at endrede organisasjonsformer, eierskap og infrastruktur 

med mer, ikke fører til ubrukelige komponenter. Ved å ta hensyn til fleksibilitet kan komponentene 

utformes på en slik måte at de enklere kan tilpasses endrede situasjoner og dermed lettere kan 

gjenbrukes av andre forvaltningsorgan.   

5.4.3.6.1 Hvilken betydning kan fleksibilitet ha for digitalisering av offentlig sektor 

Ved å benytte seg av fleksibilitetsprinsippet kan komponentene enklere tilpasses endringer i miljøet 

rundt komponenten. Dette gjør at komponenten enklere kan gjenbrukes av andre forvaltningsorgan 

da komponentene skal kunne håndtere endret miljø. Videre gjør fleksibilitet det enklere for 

forvaltingen å digitalisere ved at man kan endre forhold rundt komponenten uten at dette ødelegger 

komponenten.  

På den andre siden kan fleksibilitet bidra til at utviklingsprosessene blir både dyrere og lengere for 

forvaltningsorganene ved utvikling av nye komponenter. Dette ved at forvaltningsorganene må 

tilpasse komponentene slik at de skal kunne håndtere endringer i miljøet rundt komponenten. En slik 

tilpasning kan bety at forvaltningsorganet må betale for tilpasninger som aldri vil være aktuelt for 

dem, men som senere kan benyttes av andre forvaltningsorgan.  
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5.4.3.7 Skalerbarhet 

Skalerbarhet skal tilpasse komponentene etter varierende belastning. For eksempel må Altinn kunne 

håndtere større trafikk når skatteoppgjøret er klart, enn på juleaften. Ved å kunne skalere tjenesten 

enten opp eller ned etter behov, kan man på en god måte utnytte de ressursene man har til rådighet.  

5.4.3.7.1 Hvilken betydning kan skalerbarhet ha for digitalisering av offentlig sektor 

Ved å benytte seg av skalerbarhet kan ressursene benyttes på en best mulig måte ved at man 

konkret vurderer benyttelse, responstid med mer opp mot kravene som stilles til komponenten på et 

aktuelt tidspunkt. Slik at ressursene som forvaltingsorganet har benyttes der behovet er størst. 

En mulig utfordring ved skalerbarhet er at uforutsette begivenheter kan medføre at systemene på 

det aktuelle tidspunktet ikke er skalert for å håndtere bruken av komponenten. For eksempel skulle 

en feil oppdages på selvangivelsen til folk, kan det hende at mange ønsker å undersøke om denne 

feilen også gjelder sin selvangivelse. Dette kan videre medføre økt bruk av komponenten som 

komponenten på det daværende tidspunktet ikke er skalert for. 

5.5 Organisatoriske virkemidler 

5.5.1 Gevinstrealisering159 

Et annet viktig hjelpemiddel som forvaltningen kan benytte seg av er gevinstrealisering. 

Gevinstrealisering handler om å ta ut de gevinstene, man på forhånd ønsket å ta ut av prosjektet. 

Forvaltningsorganene er pålagt å ha god økonomistyring noe som blant annet inkluderer 

gevinstrealisering. Gevinstrealisering er ikke et IKT spesifikt virkemiddel, slik at gevinstrealisering 

også er viktig på andre prosjekter. 

I hovedsak opereres det med tre typer av gevinster, i) effektiviseringsgevinster, ii) kvalitetsgevinster 

og iii) gevinster for øvrige aktører160 Effektivitetsgevinster vil i hovedsak være gevinster som enkelt 

kan måle i kroner og øre. Et eksempel på dette kan være reduserte utgifter eller nedbemanning. 

Kvalitetsgevinster vil på den andre siden omhandle gevinster som det er vanskeligere å måle i kroner 

og ører. Eksempler på dette kan være bedre arbeidsmiljø, brukertilfredshet og rettsikkerhet. 

Gevinster for andre aktører kan være besparelser i porto med mer. 

For å oppnå dette er det viktig at forvaltningsorganene tidlig i prosjektfasen tenker på hvordan 

gevinstene skal oppnås. Spesielt vil fokus på i) gode målformuleringer og kartlegging av gevinster i 

prosjektet ii) gode planer for realiseringen av gevinstene iii) Bruk av beste praksis og metode for 

måling og oppfølgning av gevinstene iv) god håndtering av prosjekter ved overgang fra prosjekt- til 

linjeorganisasjon være viktig for at gevinstene skal kunne utnyttes til det fulle. 

En annen viktig forutsetning for at gevinstrealiseringen skal lykkes er endringsledelse. 

Endringsledelse er: ««å leie tilsette og organisasjonen gjennom ein endringsprosess slik at verksemda 

oppnår forventa resultat.»»161 Med dette tenker man spesielt på at gevinstrealiseringen må 

understøttes av lederne hele veien i prosjektet, slik at det blir enklere å gjøre gevinstrealiseringen til 

en del av organisasjonens mål. 

                                                           
159 Prosjektveiviseren – Vinstrealisering: http://www.prosjektveiviseren.no/node/290/part/all [Lest 01.09.2014] 
160 Direktoratet for økonomistyring – Gevinstrealisering: 

http://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/DF%c3%98%20veileder%20-%20Gevinstrealisering_web.pdf [Lest 

16.02.2015] 
161 Prosjektveiviseren – Vinstrealisering: http://www.prosjektveiviseren.no/node/290/part/all [Lest 30.10.2014] 

http://www.prosjektveiviseren.no/node/290/part/all
http://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/DF%c3%98%20veileder%20-%20Gevinstrealisering_web.pdf
http://www.prosjektveiviseren.no/node/290/part/all
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5.5.1.1 Hvilken betydning kan gevinstrealisering ha for digitalisering av offentlig sektor 

Et argument som tilsier at gevinstrealiseringen kan ha stor betydning er at:  

«Ein skal begynne planlegging av vinstrealiseringa allereie i konseptfasen av eit prosjekt, der forventa 

og ønskja vinster blir kartlagde og planlagde. Vinstfokuset må følgje prosjektet gjennom heile 

prosjektet si levetid, vidare inn i linjeorganisasjonen når leveransane blir mottekne og ein skal hente 

ut vinstane..»162 

Ved at gevinstrealiseringen må prioriteres igjennom hele utviklingsløpet for at de ønskede gevinstene 

skal tas ut, medfører dette at gevinstrealiseringen blir en viktig del av digitaliseringsprosessen. Skulle 

forvaltningsorganet ikke prioritere gevinstrealiseringen, vil forvaltningsorganet kunne oppleve at 

prosjektene ikke er lønnsomt. Dette kan videre gjøre fremtidige prosjekter vanskeligere å 

gjennomføre, ved at bevilgningene blir vanskeligere å få. 

Et annet argument er at gevinstrealiseringen bidrar til at det blir enklere for forvaltningsorganene å 

se mer helhetlig på prosjektene. Dette fordi forvaltningsorganet på et tidlig stadium er tvunget til å 

stadfeste hvilke gevinster man ønsker å oppnå. Ved at dette gjøres tidlig i prosessen, tvinges 

forvaltningsorganene tidlig til å tenke mer helhetlig, slik at forvaltningsorganet tidligere kan se 

svakheter og styrker ved utviklingsprosjektet sitt og gjøre tilpasninger etter dette.  

Et argument mot benyttelse av gevinstrealisering er at: «Nokre gonger kan vinstar realiserast i løpet 

av prosjektperioden, men ofte kan dei ikkje bli tekne ut før prosjektet er avslutta.»163 På den måten 

kan gevinstrealiseringen bidra til å stadfeste at gevinstene ikke kan tas ut før prosjektslutt, og på den 

måten medføre skepsis til prosjektet. For eksempel ved at mange gevinster må realiseres på kort tid. 

Et annet argument er at enkelte av gevinstene tas ut av andre forvaltningsorganer eller av andre. På 

den måten kan gevinstrealiseringen bidra til å gi usikre tall ved vurdering av prosjektet. Dette ved at 

utbytte av gevinstene, må tas ut av andre som ikke nødvendigvis har interesse i å ta ut disse 

gevinstene, slik at gevinstene ikke blir tatt ut. Et eksempel på dette kan være Altinn som skal spare 

næringslivet hvert år for i overkant av én milliard, ved å benytte seg av den elektroniske 

innrapporteringen.164 Disse gevinstene kan vanskelig garanteres for av forvaltningsorganet. 

5.5.2 Skate-samarbeidet165 

Skate står for Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning og er et samarbeidsråd mellom ulike 

forvaltningsorganer, som skal bidra til samordning og gevinster for forvaltningen og deres brukere. 

Skate ble opprettet i 2009, som et samarbeidsforum av Difi og Brønnøysundregisteret og formalisert 

av regjeringen i 2012.  

I Skates mandat166 står det at Skate skal fungere som et rådgivende organ som skal ta opp saker 

tilknyttet digitaliseringen av offentlig forvaltning. Skate styres i dag av Difi, som videre rapporter 

Skates innstillinger til ministeren. Et hovedmål for Skate er at: 

                                                           
162 Ibid. [Lest 30.10.2014] 
163 Ibid. [Lest 30.10.2014] 
164 Altinn – Altinn sparer næringslivet for over en milliard kroner: https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-

bedrift/Nyheter/Altinn-sparer-naringslivet-for-over-en-milliard-kroner/?epslanguage=nn-NO [Lest 24.03.2015] 
165 Difi – Skate: http://www.difi.no/digital-forvaltning/it-styring/skate [Lest 01.09.2014] 
166 Difi – Mandat for Skate: http://www.difi.no/filearchive/mandat-for-skate-oktober-2012_2.pdf [01.09.2014] 

https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/Altinn-sparer-naringslivet-for-over-en-milliard-kroner/?epslanguage=nn-NO
https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/Altinn-sparer-naringslivet-for-over-en-milliard-kroner/?epslanguage=nn-NO
http://www.difi.no/digital-forvaltning/it-styring/skate
http://www.difi.no/filearchive/mandat-for-skate-oktober-2012_2.pdf
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 «Det er en målsetting for Skate å gi klare råd og anbefalinger. Skate skal søke å finne konsensus i 
sine anbefalinger og uttalelser. Skate kan gi råd med delt innstilling og skal i så fall redegjøre for de 
ulike syn på saken.»167 
 
Skate skal i utgangspunktet gjennomføre fire møter i året, men kan gjennomføre flere hvis det skulle 
være nødvendig. I dag er det totalt 10 medlemmer av Skate. Disse er brønnøysundregistrene, 
skattedirektoratet, kartverket, difi, nav, helsedirektoratet, politidirektoratet, lånekassen, statistisk 
sentralbyrå og KS/KommIT.  

5.5.2.1 Hvilken betydning kan Skate-samarbeidet ha for digitalisering av offentlig sektor 

Jeg vil i denne delen kun diskutere om et rådgivende tverrsektorielt organ som Skate kan fungere 
som et godt virkemiddel, diskusjonen under punkt 5.5.2.1 er derfor ikke ment som en evaluering av 
Skate samarbeidet. 
 
Et argument er at: «Skate skal behandle aktuelle saker relatert til digitalisering av offentlig sektor og 
kan på eget initiativ ta opp saker som oppleves relevante og viktige for samtlige deltakere, eller som 
gjelder flere av medlemmene»168 Ved at Skate som et tverrsektorielt organ behandler spørsmål 
tilknyttet digitaliseringen av offentlig forvaltning, har de muligheten til å påvirke hvordan 
forvaltningen digitaliserer. Både ved at de kan komme med anbefalinger på bedre måter å løse 
bestemte utfordringer på, og ved at de kan gi råd til ministeren som kan ta saken videre. Imidlertid 
må det også undersøkes om Skate som et tverrsektorielt organ faktisk har behandlet aktuelle saker 
relatert til digitalisering. Et eksempel på at Skate som et tverrsektorielt organ behandler saker som 
kan få betydning for hele forvaltningen er veikart for nasjonale felleskomponenter169 hvor Skates 
arbeid kan få betydning for den politiske prosessen, hvis deres anbefalinger følges. 
 
Et annet argument er at Skate-samarbeidet bidrar til samarbeid over sektorgrensene i forvaltningen 
og videre bidrar til nettverksbygging. Dette skjer ved at: «Det er en målsetting for Skate å gi klare råd 
og anbefalinger. Skate skal søke å finne konsensus i sine anbefalinger og uttalelser. Skate kan gi råd 
med delt innstilling og skal i så fall redegjøre for de ulike syn på saken.»170 Ved at mandatet legger 
opp til at Skate som et tverrsektorielt organ skal finne konsensus, bidrar dette til at de ulike 
forvaltningsorganene må se de digitale utfordringene i større sammenhenger, slik at de kan komme 
til enighet. Dette kan videre medføre økt samarbeid, ved at ulike sektorer ser at de har samme 
utfordringer, eller lignende utfordringer som kan løses i fellesskap. Samtidig som dette bidrar til å 
bygge relasjoner imellom forvaltningsorganene. 
 
På den andre siden har det blitt påpekt at Skate-samarbeidet som et rådgivende tverrsektorielt organ 

mangler beslutningsmyndighet171. Ved å kun være et rådgivende samarbeidsråd, vil deres 

anbefalinger ikke nødvendigvis bli gjeldene. For eksempel kan det tenkes at ministeren ikke ønsker å 

benytte Skates anbefalinger, eller at anbefalingene som Skate har gitt ikke er forenelig med ønskene 

til de forvaltningsorganene utenfor Skate. Dette kan videre medføre at Skate aldri kan være sikker på 

at arbeidet som gjøres blir benyttet, da man ikke har noe garanti for at arbeidet som er lagt ned tas 

til følge.  

                                                           
167 Ibid. Side. 1. 
168 Ibid. Side 1. 
169 Veikart for nasjonale felleskomponenter: www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-

arbeidsgruppen_1.pdf [Lest 19.01.201] 
170 Difi – Mandat for Skate: http://www.difi.no/filearchive/mandat-for-skate-oktober-2012_2.pdf [01.09.2014] 
171 Digi.no – 13 teser om «digitalisering»: http://www.digi.no/926829/13-teser-om-digitalisering [Lest 01.09.2014] Under 

punkt 6. 

http://www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-arbeidsgruppen_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-arbeidsgruppen_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/mandat-for-skate-oktober-2012_2.pdf
http://www.digi.no/926829/13-teser-om-digitalisering
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5.5.3 KommIT172 

KommIT er et samarbeidsorgan for kommunene og er en forkortelse for program for IKT-samordning 

i kommunesektoren. KommIT ble opprettet av KS i 2012 og skal i utgangspunktet legges ned ved 

utgangen av 2015. Et av KommIT sine hovedmål er å fungere som et samarbeidsorgan imellom 

kommunene og staten. Videre skal KommIT også redusere forskjellene på IKT som eksisterer hos de 

forskjellige kommunene, ved å bidra til at kommunesektoren drar i samme retning. 

5.5.3.1 Hvilken betydning kan KommIT ha for digitalisering av offentlig sektor 

Argumentene under punkt 5.5.3.1 er kun ment som argumenter for et rådgivende kommunalt organ, 

og er ikke direkte ment som en vurdering av KommIT.  

En viktig faktor ved KommIT er at den kan bidra til å samkjøre kommunalsektor. Dette innebærer at 

kommunalsektor kan snakke med en klar og sterk stemme, istedenfor mange svake stemmer når det 

kommer til IKT-spørsmål som berører kommunalsektor. Videre vil dette bidra til at synspunktene til 

kommunene kommer klarere frem, og på den måten i større grad får betydning for det endelige 

resultatet.  

Et annet argument for KommIT er at forskjellene imellom ulike kommuner minsker. Ved at alle 

kommunene har tilgang til de samme tjenestene og rådene. Dette kan videre medføre at 

kommunene som ligger bakerst i utviklingen av IKT-systemer ser nytten av å kunne tilby dette til sine 

innbyggere og på den måten øke digitaliseringsgraden i Norge. 

5.6 Pedagogiske virkemidler 

5.6.1 Prosjektveiviseren173   

Prosjektveiviseren er utviklet av Difi og er deres anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av 

digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Prosjektveiviseren er kun anbefalt, men det påpekes i 

digitaliseringsprogrammet at: «Dersom virksomheten ikke har etablert egen prosjektmodell for 

gjennomføring av IKT-relaterte tiltak, bør Prosjektveiviseren benyttes i planlegging, styring og 

gevinstrealisering av IKT-relaterte prosjekter.»174 

Prosjektveiviseren retter seg mot prosjektledere og prosjekteiere slik at gjennomføringsevnen til 

digitaliseringsprosjektene øker. For å oppnå dette har prosjektveiviseren fem ulike faser som skal 

gjennomgås fra prosjektstart til prosjektslutt. Dette er i) konsept175, ii) planlegge176, iii) 

gjennomføre177 iv) avslutte178 og v) realisere179. Hver av fasene inneholder en rekke ulike aktiviteter 

som skal gjennomføres før neste fase i utviklingsløpet.  

                                                           
172 KS – Styringsdokument for KommIT: 

http://www.ks.no/PageFiles/29578/Styringsdokument%20for%20KommIT%20%20Endelig.pdf [Lest 02.09.2014] 
173 Prosjektveiviserens hjemmeside: http://prosjektveiviseren.no/ [Lest 24.04.2014] 
174 Digitaliseringsrundskrivet: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrundskrivet/id766322/ [Lest 

05.09.2014] 
175 Prosjektveiviseren – Konseptfasen: http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen [Lest 24.04.2014] 
176 Prosjektveiviseren – Planleggingsfasen: http://prosjektveiviseren.no/planleggingsfasen [Lest 24.04.2014] 
177 Prosjektveiviseren – Gjennomføringsfaser: http://www.prosjektveiviseren.no/gjennomf%C3%B8ringsfaser [Lest 

24.04.2014] 
178 Prosjektveiviseren – Avslutningsfasen: http://prosjektveiviseren.no/avslutningsfasen [Lest 24.04.2014] 
179 Prosjektveiviseren – Realiseringsfasen: http://prosjektveiviseren.no/realiseringsfasen [Lest 24.04.2014] 

http://www.ks.no/PageFiles/29578/Styringsdokument%20for%20KommIT%20%20Endelig.pdf
http://prosjektveiviseren.no/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrundskrivet/id766322/
http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen
http://prosjektveiviseren.no/planleggingsfasen
http://www.prosjektveiviseren.no/gjennomf%C3%B8ringsfaser
http://prosjektveiviseren.no/avslutningsfasen
http://prosjektveiviseren.no/realiseringsfasen
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5.6.1.1 Hvilken betydning kan prosjektveiviseren ha for digitalisering av offentlig sektor 

Det første punktet jeg vil trekke frem er at prosjektveiviseren kan bidra til at forvaltningsorganene 

lettere får oversikt over aktuelle skjemaer i utviklingsprosessen og krav som stilles til 

utviklingsprosessen. Dette ved at aktivitetene nevnt under fasene i utviklingsprosjektet, sørger for at 

forvaltningsorganet gjøres kjent med alle krav og skjemaer som staten stiller til utviklingsprosjektet. 

Selv om forvaltningsorganet kan håndtere dette ved bruk av andre utviklingsprosesser vil en slik 

sjekkliste alltid være nyttig.  

Et annet punkt jeg vil fremheve er at erfaringsutbytte, mellom forvaltningsorganer i en 

utviklingsprosess kan oppleves større ved bruk av en felles utviklingsmodell. Med dette mener jeg at 

forvaltningsorganer som benytter samme modell, i større grad kan komme med råd og tips, slik at 

forvaltningsorganene unngår å gjøre samme feil flere ganger. Dette blir også understreket ved at 

man tidlig i utviklingsløpet nevner fange opp erfaringer180som en aktivitet. Selv om dette også kan 

sies å skje ved bruk av andre prosjektmodeller, er det mindre sannsynlig at utbytte blir like stort. 

På den andre siden er prosjektveiviseren kun anbefalt som virkemiddel. Dette betyr at det er 

forvaltningsorganet selv, som vurderer nytten av prosjektveiviseren. Skulle forvaltningsorganet ønske 

å benytte egne systemutviklingsrammeverk, vil dette kunne medføre at utbytte av prosjektveiviseren 

synker. For eksempel ved at feil gjort i utviklingsløpet ikke blir loggført, slik at andre 

forvaltningsorgan senere kan ha utbytte av dette. 

Et annet argument er at prosjektveiviseren i sin nåværende form kan bli for statisk og tungvinn, slik 

at bruken av den skaper mer problemer for forvaltningen i programvareutviklingen, enn ved og ikke 

bruke den. Spesielt sentralt her er tankene rundt at prosjektveiviseren benytter seg av en form for 

systemutvikling som kalles vannfallsmodellen181. Dette blir nærmere understreket i dette innlegget 

der artikkelforfatteren mener at:  

«Veiviseren institusjonaliserer ”vannfallsmodellen” der prosjekter går igjennom 5 ulike faser, med 

beslutningspunkter mellom hver fase. Gevinster tas ut når hele prosjektet omsider er ferdig. Dette kan 

fungere godt for en del typer prosjekter, men er særdeles lite egnet for kunnskapsintensivt, dynamisk 

og innovativt arbeid som programvareutvikling vitterlig er.»182 

Dette kan tyde på at prosjektveiviseren ikke vil ha stor betydning da den ikke bidrar til gode 

digitaliseringsprosesser. Imidlertid påpeker Difi selv i et motsvar til denne artikkelen at:  

«Prosjektveiviseren er ikke en prosjektmodell for programvareutvikling. Perspektivet er bredere, og 

Prosjektveiviseren anbefales som en prosjektstyringsmodell for gjennomføring av 

digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.»183 

Dette betyr at det er viktig å understreke at prosjektveiviseren ikke skal være noen 

systemutviklingsmodell, som vannfallsmodellen, men derimot en helhetlig prosjektstyringsmodell. 

                                                           
180 Prosjektveiviseren – Fange opp erfaringer: http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen/fange-opp-erfaringer 

[Lest.24.04.2014] 
181 Forelesning.no – Informasjonsteknologi grunnkurs: http://www.forelesning.no/kompendier/itgk/systemutvikling.php 

[Lest 05.09.2014] 
182 Scrummaster.no – Keiserens gamle, loslitte klær: http://scrummaster.no/2014/keiserens-gamle-loslitte-klaer/ [Lest 

05.09.2014] 
183 Difiblogg – Prosjektveiviseren, smidig og hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter: 

http://www.difi.no/blogg/2014/03/prosjektveiviseren-smidig-og-hvordan-lykkes-med-digitaliseringsprosjekter [Lest 

05.09.2014] 

http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen/fange-opp-erfaringer
http://www.forelesning.no/kompendier/itgk/systemutvikling.php
http://scrummaster.no/2014/keiserens-gamle-loslitte-klaer/
http://www.difi.no/blogg/2014/03/prosjektveiviseren-smidig-og-hvordan-lykkes-med-digitaliseringsprosjekter
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Det er derfor essensielt at prosjektveiviseren ikke kun benyttes som en systemutviklingsmodell, men 

også benyttes som verktøy i hele digitaliseringsprosessen.  

5.7 Resultatet av gjennomgangen av virkemidlene 

Ved å gå igjennom funnene jeg har gjort i denne delen av oppgaven har jeg laget tabellen under. I 

tabellen forsøker jeg å vise hvordan virkemiddelet fremstår ovenfor sektorene, og hvilken betydning 

disse kan ha for den nevnte sektoren. Det er viktig å påpeke at jeg i tabellen har valgt å benytte meg 

av grove inndelinger. Dette betyr at enkelte av virkemidlene kan ligge i grenseland mellom to ulike 

kategorier.  

Navn på 

virkemiddel 

Type 

virkemiddel 

Hardt eller 
mykt 
virkemiddel 

Betydning for 
digitalisering av 
statlig sektor 

Betydning for digitalisering 
av kommunal sektor 

Lovhjemmel for 

elektronisk 

kommunikasjon etter 

§ 15a i 

forvaltningsloven 

Juridisk 
virkemiddel 

Hardt 
Virkemiddel 

Stor betydning Stor betydning 

Forskrift om IT-
standarder i offentlig 
forvaltning 

Juridisk 
virkemiddel 

Hardt 
Virkemiddel 

Stor betydning Stor betydning 

Universell Utforming Juridisk 
virkemiddel 

Hardt 
Virkemiddel 

Stor betydning Stor betydning 

Krav til 
informasjonssikkerhet 

Juridisk 
virkemiddel 

Hardt 
Virkemiddel 

Stor betydning Stor betydning 

Økonomiske rammer Økonomisk 
virkemiddel 

Hardt 
virkemiddel(*) 

Stor betydning Stor betydning* 

Kvalitetssikring av 

store statlige IKT-

investeringer 

Økonomisk 
virkemiddel 

Hardt 
virkemiddel(**)
(***) 

Stor betydning** Ingen relevans 

Forretningsmodeller Økonomisk 
virkemiddel 

Hardt 
virkemiddel  

Stor betydning Stor betydning 

E-faktura Økonomisk 
virkemiddel 

Hardt 
virkemiddel 

Stor betydning Stor betydning 

Nasjonale 

felleskomponenter 

Teknisk 
virkemiddel 

Hardt 
virkemiddel 
(****) 

Stor betydning Stor betydning 

Arkitekturprinsippe

ne 

Teknisk 
virkemiddel 

Mykt 
virkemiddel 

Stor betydning Middels betydning 

Gevinstrealisering Organisatorisk 
virkemiddel 

Mykt 
virkemiddel 

Stor betydning Middels betydning 
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Skate-samarbeidet Organisatorisk 
virkemiddel 

Mykt 
virkemiddel 

Middels betydning Middels betydning 

KommIT Organisatorisk 
virkemiddel 

Mykt 
virkemiddel 

Middels betydning Stor betydning 

Prosjektveiviseren Pedagogisk 
virkemiddel 

Mykt 
virkemiddel 

Middels betydning Liten betydning 

Tabell 1: Oversikt over virkemidler. 

(*) Ved øremerkede midler ellers ingen betydning. 

(**) Kan kun regnes som hardt virkemiddel/stor betydning hvis kravet om 750 millioner er oppfylt. 

Prosjekter under denne summen vil ikke måte gjennomføre kvalitetssikringen og virkemiddelet vil da 

være mykt, med liten betydning.  

(***) Kun et hardt virkemiddel for statlig sektor. For kommunal sektor vil virkemiddelet være mykt. 

(****) Dette virkemiddelet innehar både harde virkemidler som fellesregistrene, men også myke 

virkemidler som Altinn. Dette innebærer at virkemiddelet også kan oppleves som mykt dersom 

forvaltningsorganet for eksempel vurder å benytte seg av Altinn.   
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6. Utfordringer ved digitalisering 

6.1 Hvilke utfordringer eksisterer? 

Når et forvaltningsorgan ønsker å digitalisere en ikke digital tjeneste, må det kartlegges hvilke 

utfordringer som kan oppstå i prosessen. Utfordringene kan være tilknyttet ulike områder. 

Eksempelvis kan utfordringene være juridiske, organisatoriske og/eller tekniske. I Difis Digitalt 

førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter184 nevner Difi totalt sju overordnede områder 

hvor det kan eksistere utfordringer. Disse er politiske rammebetingelser, regelverk, økonomi og 

finansiering, brukere og brukerbetingelser, virksomhetsinterne forhold, samordning og samhandling, 

og teknologiske faktorer. 

I denne oppgaven har jeg primært sett nærmere på utfordringer tilknyttet jus, økonomi, tekniske og 

organisatoriske forhold. Dette vil si at utfordringer tilknyttet politikk og brukerbetingelser ikke er 

med. Utfordringene som blir nevnt nedenfor er de jeg anser som de mest aktuell og det kan derfor 

være at mindre utfordringer utelates. I denne drøftingen bygger jeg på analyse av utvalgte 

rettskilder, og i tillegg det intervjuet185 jeg har gjennomført med to ansatte i folkeregisteret. 

For på best måte kunne identifisere de spesifikke rettslige utfordringene har jeg foretatt en delvis 

transformasjonsprosess for å kunne avdekke mulige utfordringer. Dette har videre også kommet til 

nytte i arbeidet med de andre utfordringene. Tjenesten jeg har valgt å se nærmere på er prøving av 

ekteskapsvilkår. 

6.2 Prøving av ekteskapsvilkår 

Ansvaret for prøving av ekteskapsvilkår ligger i dag under folkeregisteret, som er en del av 

skatteetaten.  

6.2.1 Skatteetaten 

Skatteetaten er i dag underlagt finansdepartementet og er en av de største forvaltningsorganene i 

Norge. Totalt jobber det over 65000 mennesker i skatteetaten.186 Skatteetaten har ansvaret for flere 

tjenester som retter seg direkte mot innbyggerne og næringslivet. Skatteetatens ansvarsfelt 

omhandler i stor grad spørsmål tilknyttet skatteområdet. Imidlertid innehar også skatteetaten 

ansvaret for folkeregisteret, slik at ansvarsområdet er noe utvidet. Skatteetaten er organisert på 

følgende måte: 

                                                           
184 Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter: http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-

kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf [Lest 12.02.2015] 
185 Vedlegg 4: Intervju med skattedirektoratet. 
186 Skatteetaten – Om oss: http://www.skatteetaten.no/nn/Om-skatteetaten/Om-oss/ [Lest 18.09.2014] 

http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf
http://www.skatteetaten.no/nn/Om-skatteetaten/Om-oss/
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Figur 2187: Organisasjonskart av skatteetaten. 

Folkeregisteret ligger i dag under regionavdelingen. 

6.2.2 Folkeregisteret 

Føring av Folkeregisteret ble en statlig oppgave i 1945 og ansvaret ble gitt til SSB. Før dette hadde 

folkeregistrering vært en frivillig kommunal oppgave, hvor registrene ofte hadde kunne være 

mangelfulle. Registeret reguleres i dag av lov om folkeregistrering med forskrift. I 1991 tok 

skattedirektoratet over ansvaret for ajourføring noe de fortsatt har. I tillegg til å samle inn 

opplysninger tilknyttet hver enkelt innbygger har folkeregisteret også ansvaret for å kontrollere at 

opplysningene som finnes i registeret er korrekte. Derfor er det nødvendig å søke folkeregisteret om 

en rekke ulike tjenester. Blant annet finner vi her prøving av ekteskap og flytting, som inngår som 

tjenester i oversikten hos skatteetaten.188 Imidlertid må det påpekes at det ikke er folkeregisteret 

sentralt som behandler søknaden om ekteskap, men derimot de lokale skattekontorene,189 slik at 

folkeregisteret kun skal ha disse opplysningene inn.  

6.2.2.1 Moderniseringen av folkeregisteret 

Det jobbes i dag med et prosjekt for modernisering av folkeregisteret, som vil bety endringer for 

hvordan folkeregisteret behandler sine grunndata og for hvordan folkeregisteret kan samhandle med 

aktuelle brukere. Denne moderniseringsprosessen vil kunne bety endringer for systemet for prøving 

av ekteskapsvilkår. 

                                                           
187 Skatteetaten – Organisasjonen: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Organisasjon-og-

ledelse/Organisasjonen/ [Lest 18.09.2014] 

188 Skatteetaten – Folkeregisteret: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/ [Lest 18.09.2014] 
189 Vedlegg 4: Intervju med skattedirektoratet Side 111. 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Organisasjon-og-ledelse/Organisasjonen/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Organisasjon-og-ledelse/Organisasjonen/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/
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Moderniseringen av folkeregisteret er et stort prosjekt som fortsatt er i startsfasen. Prosjektet er et 

resultat av funnene som ble funnet i grunndatarapporten190 av en arbeidsgruppe nedsatt i 2007 av 

fornyingsdepartementet og finansdepartementet. Som et svar på dette iverksatte skatteetaten i 

2010 et eget program for modernisering av folkeregisteret som igjen endte med en ny rapport. 

Sammen danner disse to rapportene grunnlaget for forstudierapporten191. Forstudierapporten hadde 

som formål å kunne bidra til et beslutningsgrunnlag for en modernisering av folkeregisteret. 

Rapporten sto ferdig i april 2013 og foreslo en igangsetting av et hovedprosjekt i 2015. Dette ble 

imidlertid ikke fremmet av Finansdepartementet i statsbudsjettet for 2015.  

6.2.3 En gjennomgang av dagens versjon for prøving av ekteskapsvilkår 

Systemet for prøving av ekteskap er i dag en ikke digitalisert tjeneste som tilfredsstiller vilkårene for 

å kunne regnes som et skjema på nett192. På skatteetatens sider kan man bare finne en enkel steg for 

steg veileder193 som guider søkerne igjennom alle fasene av en aktuell søknad. Denne veilederen 

bidrar til at søkerne enkelt kan sette seg inn i hvilke dokumenter som skal utfylles, men bidrar ikke 

noe videre til digitaliseringsgraden. En eventuell digitalisering av dagens analoge tjeneste krever at 

man tar utgangspunkt i en transformeringsprosess.  

6.3 Transformeringsprosessen 

En transformeringsprosess er prosessen som må gjennomføres slik at en eller flere autentiske 

rettskilde kan transformeres til en helt eller delvis utførbar kildekode. Slik at dette videre kan 

benyttes i et rettslig beslutningssystem. Jeg har tatt utgangspunktet i boken «Fra programkode til 

lovtekst»194 som lister opp totalt åtte ulike faser for transformeringsprosessen. Disse fasene er 

prosjektetableringsfasen, innrammingsfasen, fase for aktøranalyse og systemavgrensning, fasen for 

innsamling av rettskilder, spesifiseringsfasen, fase for utvidende analyser, dokumentasjonsfasen og 

fase for regelverksutvikling. 

Jeg vil i imidlertid avgrense denne prosessen noe, da min problemstilling kun omhandler mulige 

utfordringer for et elektronisk system for prøving av ekteskap. Jeg vil derfor ikke gå i dybden av 

systemets ramme, og kan enkelte steder avgrense meg fra videre undersøkelser.  

6.3.1 Innsamling av rettskilder 

Det første punktet i transformeringsprosessen, er innsamlingen av rettskilder. Dette er viktig fordi 

rettskildene som benyttes, vil gi direkte innvirkning på hvordan systemet vil fungere. Primært må det 

kartlegges hvilke typer rettskilder som er aktuelle, hvor kildene kan finnes og kvaliteten på disse 

kildene. Kildene som benyttes kan leveres fra en rettskildeleverandør. Eksempelvis kan en slik 

leverandør være Lovdata, hvor det er mulig å få tilgang til lover med mer.  

                                                           
190 Grunndatarapporten: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/sl/rapporter/persondatarapport----

15-06-2007.pdf  [22.09.2014] 
191 Skatteetaten – Modernisering av folkeregisteret forstudierapport: 

http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/Rapport_Modernisering_av_Folkeregisteret.pdf [22.09.2014] 
192 Digitale tenester i staten – statuskartlegging: http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-

statuskartlegging_1.pdf [22.09.2014] 
193 Skatteetaten – Ekteskap i Norge: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-

samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/ [22.09.2014] 
194 Dag Wiese Schartum: «Fra Lovtekst til programkode: Utvikling av rettslige beslutningssystemer i elektronisk forvaltning» 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf 

[15.04.2015] 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/sl/rapporter/persondatarapport----15-06-2007.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/sl/rapporter/persondatarapport----15-06-2007.pdf
http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/Rapport_Modernisering_av_Folkeregisteret.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-statuskartlegging_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-statuskartlegging_1.pdf
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
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I boken «Fra lovtekst til programkode: Utvikling av rettslige beslutningssystemer i elektronisk 

forvaltning»195 nevnes flere sentrale rettskilder blant annet lovverk, forskrifter, rettsavgjørelser og 

forvaltningspraksis. Disse kildene skal da benyttes som grunnlag for den videre transformeringen.  

Jeg har valgt å benytte meg av Lovdata i den videre innsamlingen av rettskilder. Når kartleggingen og 

vurderingen av rettskildene er gjennomført er det på tide å gjennomføre neste steg i 

transformeringsprosessen. 

6.3.2 Etablering av rettskildegrunnlag 

Den neste fasen i prosessen er etablering av rettskildegrunnlag. I denne fasen er målet å finne de 

aktuelle rettskildene som har innvirkning på systemets innhold. Rettskildene kan både påvirke 

systemets ramme og innhold. 

6.3.2.1 Jus som ramme 

Rammen omhandler i stor grad:  

«De resterende lover mv, dvs. andre relevante rettsregler som en enten ikke kan transformer eller ikke 

ønsker å transformere, utgjør det jeg kaller ”jus som ramme”. Dette er rettsregler som ikke er 

integrerte i de automatiserte delene av systemløsningen, men som danner rammer for systemet ved 

at de må etterleves i samband med systemutviklingen.»196 

Ved en digitalisering av systemet for prøving av ekteskapsvilkår vil flere ulike lover og forskrifter 

utgjøre rammen. Spesielt vil dette gjelde lover som forvaltningsloven, arkivlova, diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven, personopplysningsloven, esignaturloven, forskrift om IT-standarder i offentlig 

forvaltning, eForvaltningsforskriften og personopplysningsforskriften, som alle omfatter relevante 

rettsregler for prøving av ekteskap, men som ikke skal transformeres. Eksempelvis vil kravene som 

forvaltningsloven stiller til god saksbehandling gjelde uavhengig av om behandlingen skjer elektronisk 

eller analogt.  

6.3.2.2 Jus som innhold 

I motsetning til rammen er jus som innhold:  

«Deler av dette innholdet kan transformeres til programkode, dvs. skrives ved hjelp av et 

programmeringsspråk slik at de operasjoner som rettsreglene gir anvisning på kan utføres av et 

datamaskinsystem. Det er det jeg kaller ”jus som innhold”.»197 

Jus som innehold vil være de rettsreglene, som danner beslutningsgrunnlaget for vedtaket. 

Rettskildene som skal benyttes må derfor kunne avdekkes slik at beslutningene som systemet skal 

foreta er rettslige gyldige. For å kunne avdekke alle disse rettsreglene, er det nødvendig å formulere 

«utvalgskriterier». 

6.3.2.3 Utvalgskriterier 

Utvalgskriterier er kriterier som utformes for å finne relevante kilder. Utvalgskriterier benyttes slik at 

man i en utvelgelsesprosess unngår: «…subjektiv, personavhengig og lite konsistent utvalg av 

                                                           
195 Ibid. For nærmere om rettskilder se side 114. [14.10.2014] 
196 Ibid. Side 10  
197 Ibid. Side 10. 
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rettskilder over tid, og dermed sikre konsistens og kontinuitet»198Utvalgskriteriene vil være faste 

kriterier, men vil utformes ulikt avhengig av type rettskilde som benyttes. 

For å avdekke aktuelle rettskilder for prøving av ekteskapsvilkår, kan utvalgskriteriene som benyttes 

se ut slik:  

Rettskilde Utvalgskriterier 

Lover - Alle lover som inneholder ordet «ekteskap». 

- Alle lover med treff på ordet «ekteskap» det er henvisninger til.  

Forskrift - Alle forskrifter som inneholder ordet «ekteskap». 

- Alle forskrifter som tilhører lover som inneholder ordet «ekteskap», der forskriften er 

direkte tilknyttet paragrafen hvor ordet «ekteskap» forekom. 

Forarbeider - Alle forarbeid hvor ordet «ekteskap» forekommer. 

- Alle forarbeid til relevante lover hvor ordet «ekteskap» forekom. 

Rettsavgjørelser - Alle høyesterettsdommer med ordet «ekteskap» i hele teksten. 

- Alle andre dommer med ordet «ekteskap» i sammendraget hos Lovdata. 

Forvaltningspraksis - Alle rundskriv utgitt av skatteetaten som inneholder ordet «ekteskap» 

Uttalelser  - Alle uttalelser som inneholder ordet «ekteskap» 

Juridisk litteratur All litteratur som det henvises til i Lovdata, ved de relevante lovene. 

Tabell 2: Utvalgskriterier for prøving av ekteskapsvilkår. 

Ved å benytte meg av utvalgskriteriet «alle lover som inneholder ordet «ekteskap»» fikk jeg i 

Lovdatas database opp totalt 86 aktuelle lover, som må gjennomgås ved en reell gjennomgang. 

Imidlertid vil jeg ikke gå nærmere inn på dette i denne oppgaven, da et slik gjennomgang ligger 

utenfor oppgavens tema. Derimot vil jeg i den videre fremstillingen av transformeringsprosessen kun 

ta utgangspunkt i ekteskapsloven, supplert med det intervjuet jeg har gjennomført. Imidlertid vil det 

ved en faktisk transformeringsprosess være nødvendig å vurdere alle rettskildene som kommer opp, 

slik at rettskildebildet blir komplett.  

6.3.3 Aktøranalyse og systemavgrensning 

Den neste fasen i transformeringsprosessen er gjennomføringen av en aktøranalyse og en 

systemavgrensning. I denne fasen er målet å kunne identifisere de aktørene som skal benytte seg av 

systemet og identifisere systemets forhold til omgivelsene. En aktør vil typisk være: «Aktørene vil i 

denne forbindelse stort sett enten være parter, et andre forvaltningsorganer eller private 

virksomheter som på en eller annen måte bidrar til den saksbehandlingen som skjer ved hjelp av 

beslutningssystemet.»199 Aktøranalysen og systemavgrensningen er en fase som også kan 

gjennomføres etter at transformeringen er gjort, når det på et slikt tidspunkt kan være enklere å 

fastslå hvilke aktører og avgrensninger som er nødvendige. 

                                                           
198 Ibid. Side 120. 
199 Ibid. Side 85. 
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Jeg kommer nedenfor til å presentere de aktørene jeg har funnet. Listen er ikke ment som en 

komplett liste over aktører, men derimot en liste over aktører som er tilknyttet et mulig 

beslutningssystem som kan behandle et avgrenset sett av brukere. Hvilke aktører som benyttes i et 

fullverdig beslutningssystem vil avhenge av automatiseringsgraden med mer. 

Parten 

Den første aktøren som vil kunne medvirke i et system for prøving av ekteskapsvilkår er parten(e). 

Parten vil være den som avgjørelsen retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder jf. 

forvaltningsloven § 2e. Disse må initiere søknadsprosessen, hvor de ber om at prøvingen finner sted.  

Imidlertid åpner det her for en konkret vurdering av hvor aktivt parten må involvere seg. Dette ved 

systemet kan hente informasjon fra andre systemer som for eksempel folkeregisteret og be parten 

bekrefte opplysningene, eller be parten om opplysninger som senere kontrolleres opp mot 

folkeregisteret. Hvilken løsning som benyttes vil avhengig av en konkret vurdering tilknyttet 

opplysningskvaliteten og utrednings- og informasjonsplikten (jf. fvl. § 17.) som forvaltningsorganet 

har.  

Fylkesmannen 

Den andre aktøren som vil kunne medvirke i systemet er fylkesmannen. Fylkesmannen er i 

ekteskapsloven gitt muligheten til å påvirke prøvingen av ekteskapsvilkår. Blant annet skal 

fylkesmannen gi tillatelse til ekteskap for personer under 18år (jf. ekteskapsloven § 1a.), gi tillatelse 

til at personer satt under vergemål gifter seg, hvis vergen nekter ekteskapet med mer.  

Det ble blant annet påpekt i intervjuet med skattedirektoratet at: «Det er nok mer opp til lovgiver, 

hva de ønsker med bekreftet kopi, digitalisering og behandlingen hos fylkesmannen. Så det er lite vi 

kan påvirke på akkurat disse tingene da.»200 Dette betyr at fylkesmannen vil være en aktiv aktør. 

Hvordan kommunikasjonen mellom fylkesmannen og systemet skal håndteres avhenger av 

automatiseringsgrad på systemet og hva som er teknisk mulig. Eksempelvis må det klargjøres om 

tillatelse til giftemål for umyndige etter § 7 b i ekteskapsloven, kan innhentes via et grensesnitt 

mellom systemene, eller om dette må innsendes av parten for eksempel som vedlegg. Se punkt 6.4.2 

for mer rundt fylkesmannen.  

DUF 

En tredje mulig aktør som systemet må forholde seg til er DUF. DUF er utlendingsmyndighetenes 

datasystem. Spesielt vil DUF kunne benyttes til undersøkelser av lovlig opphold for utlendinger jf. § 

7k i ekteskapsloven. Dette ble også fremhevet i intervjuet med skattedirektoratet der det kom fram 

at: «… vi kan jo da sjekke informasjon fra DUF altså utlendingsmyndighetenes system og sjekke om de 

har registreringsbevis. Så der har vi jo mange muligheter.»201  

Lovisa202  

En fjerde mulig aktør er Lovisa. Lovisa er domstoladministrasjonens datasystem. I intervjuet kom det 

frem at dette systemet kunne benyttes: «Når det gjelder skifte erklæring av ekteskap oppløst ved død 

heller skilsmisse, så vurderer vi å gjøre et kall mot domstolsadministrasjonens system Lovisa og se om 

det er mulighet for dette. Altså om vi kan hente noen opplysninger derfra.» 203Dette vil spesielt være 

                                                           
200 Vedlegg 4: Intervjuet med Skattedirektoratet. Side 116. 
201 Ibid. Side 110. 
202 Jeg har ikke klargjort om det faktisk er mulig å uthente informasjon fra Lovisa, men har valgt å inkludere denne da det 

ble nevnt som et alternativ i intervjuet. Det vil derfor være nødvendig å vurdere denne samhandlingen nærmere ved en 

eventuell digitalisering. 
203 Vedlegg 4: Intervjuet med Skattedirektoratet. Side 114. 
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avgjørende for søknader hvor søkeren tidligere har vært gift og vil derfor ikke gjelde søknader hvor 

søkeren ikke tidligere har vært gift.  

Tidligere ektefelle eller tidligere ektefelles arvinger 

En femte mulig aktør er tidligere ektefeller til søkerne eller tidligere ektefelles arvinger. Spesielt vil 

dette være aktuelt når søkeren tidligere har vært gift. Imidlertid påpekes det i intervjuet at: 

«Eventuelt så står det vel noe der (loven) om at man kan få samtykke fra gjenlevende arvinger. Så det 

er jo teknisk mulig å få signatur fra disse også, men jeg tviler på om dette er aktuelt, da det kan være 

mange arvinger.»204 På den måten kan det argumenteres for hvor sentral denne aktøren vil være.  

Folkeregisteret 

Den siste aktøren jeg spesielt vil nevne er folkeregisteret. Denne aktøren kan være aktuell å benytte 

som en bekreftelse på at opplysningene som er gitt er av søkeren er korrekte, eller benyttes som et 

opplysningsverk.  

Ved å benytte disse aktørene kan dette USE-case diagrammet benyttes: 

 

 

Figur 3: Use-case diagram av mulige aktører i et beslutningssystem for prøving av ekteskapsvilkår. 

Figuren viser hvordan systemet potensielt kan kommunisere med de andre aktørene. Samtidig viser 

det også hvilke opplysninger systemet kan hente ut fra de andre aktuelle aktørene. Hvor mange av 

disse aktørene som benyttes i en endelig digitalisering vil avhengig av automatiseringsgraden og hvor 

hensiktsmessig det er å benytte seg av aktøren.  

                                                           
204 Ibid. Side 114. 
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6.3.3.1 Automatiseringsgraden 

Som tidligere nevnt vil automatiseringsgraden påvirke hvilke aktører som innblandes. I intervjuet 

med skattedirektoratet kom det frem at: «Målet er jo mest mulig automatisert saksbehandling.»205 

Hvor mye av saksbehandlingen som skal automatiseres, må konkret vurderes. En slik vurdering kan 

gjøres med utgangspunkt i fire ulike vurderinger206. i) er automatiseringen mulig, ii) er 

automatiseringen hensiktsmessig, ii) er automatiseringen forsvarlig/ønskelig og iv) beskrivelse av de 

manuelle delene av systemet. Ved å benytte disse vurderingene kan det fastslås hvilke deler av 

saksbehandlingen må gjennomføres manuelt og hvilke deler som automatiseres.  

Er automatiseringen mulig? 

Det første spørsmålet som må klargjøres er om automatiseringen er mulig. Eksempelvis tillater 

gjeldene lovverk at behandlingen automatiseres, eller er det praktisk mulig å gjennomføre en 

automatisering på området? Spesielt aktuelt vil det her kunne være å se på om det lovlig å utveksle 

informasjon med andre systemer og om det teknologisk er mulig å hente ut denne informasjonen. 

For prøving av ekteskapsvilkår kan det spesielt være aktuelt å undersøke muligheten for innhenting 

av opplysninger tilknyttet utenlandske statsborgere. Da det ikke er sikkert at dette er mulig å 

automatisere. Enten fordi opplysningene er vanskelig å få tak i, eller fordi opplysningene er 

vanskelige å verifisere.  

Er automatiseringen hensiktsmessig? 

En annen vurdering som må foretas er hvor hensiktsmessig en slik automatisering er. Dette 

innebærer at selv om det potensielt er mulig å automatisere en tjeneste, kan det være andre grunner 

som tilsier at dette ikke er hensiktsmessig. Eksempelvis kan det her være at kostnadene ved en 

automatisering overstiger gevinsten ved å automatisere. Andre eksempler kan være at området som 

automatiseres gjelder så få tilfeller at dette ikke vil være nødvendig. 

 

For prøving av ekteskapsvilkår kan det nevnes flere eksempler på tilfeller hvor automatisering ikke vil 

være hensiktsmessig. Blant annet ble det påpekt i intervjuet at: «…men jeg vil vel med ganske stor 

sannsynlighet si at søknader med to søkere under 18 år går til manuell behandling, fordi det er så få 

tilfeller. Og det virker ikke da hensiktsmessig å lage integrasjon hos fylkesmannen for dette.»207 

Ett annet tilfelle hvor det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å foreta en automatisering er i tilfeller 

hvor samtykke må innhentes av tidligere ektefelles arvinger. Som det påpekes i intervjuet: «Eventuelt 

så står det vel noe der (loven) om at man kan få samtykke fra gjenlevende arvinger. Så det er jo 

teknisk mulig å få signatur fra disse også, men jeg tviler på om dette er aktuelt, da det kan være 

mange arvinger.»208 Ved en slik vurdering, vil også antall aktører kunne begrenses noe. 

Er automatiseringen forsvarlig/ønskelig? 

Den tredje vurderingen som må foretas er om automatiseringen er forsvarlig eller ønskelig. For 

eksempel vil en automatisering begrense muligheten til individuell vurdering. Dette kan medføre at 

reelle hensyn mv. ikke blir tatt hensyn til i saksbehandlingen. Videre kan det også være at det ikke er 

                                                           
205 Ibid. Side 113. 
206 Dag Wiese Schartum: «Fra Lovtekst til programkode: Utvikling av rettslige beslutningssystemer i elektronisk forvaltning» 

Side 106-112. http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-

programkode-2012.pdf [15.04.2015] 

 
207 Vedlegg 4: Intervjuet med Skattedirektoratet Side 114. 
208 Ibid. Side 114.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
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ønskelig å besvare alle mulige tilfeller som kan oppstå. Enten fordi dette medfører mye arbeid eller 

store kostnader. 

I systemet for prøving av ekteskapsvilkår kan for eksempel spørsmål tilknyttet lovlig opphold 

medføre et behov for manuell behandling. Enten ved at informasjonen er umulig å skaffe, eller ved at 

informasjonen må sendes inn manuelt. Et eksempel på dette er utlendinger med oppholdstillatelse 

fra et annet Schengenland, hvor det i intervjuet sies at: «Så har vi kommet til en utlending med 

oppholdstillatelse fra et annet Schengenland. Her har vi også satt gult, og her må man sende inn 

dokumentene. Så her blir det jo en del manuell behandling.»209  

Beskrivelse av de manuelle delene av systemet 

Den fjerde vurderingen som foretas er den rettslige reguleringen mellom det automatiske systemet 

og det manuelle systemet. I dette ligger det at i en vurdering av automatisering også må tas hensyn 

til andre spørsmål enn kun om automatiseringen er mulig. Spesielt påpekes det tre tilfeller hvor 

rettsregler/rettslige prinsipper kan påvirke automatiseringsgraden. De tre tilfellene som nevnes er i) 

likebehandling, ii) klagesaker og iii) fritt skjønn. 

 

Likebehandlingen kan tilsi at det trengs en begrunnelse for å behandle enkelte av søknadene 

manuelt. For eksempel ved at et tilfeldig utvalg av søknadene benyttes til etterkontroll av systemets 

beslutning. Disse søknadene ville da være utsatt for en annen vurdering og prinsippet om 

likebehandling kunne i verste tilfelle være tilsidesatt. Muligheten til klage kan også tilsi at klagen må 

behandles manuelt og av andre enn systemet. Spesielt vil dette gjelde saker hvor klagen omhandler 

det rettslige innholdet i beslutningssystemet eller tilhørende rutine. Det siste typetilfellet er saker 

hvor det skal benyttes fritt skjønn. I disse type saker kan automatisering både være umulig og 

uønsket, da programkoden ikke kan vurdere momentene i saken godt nok.  

 

For prøving av ekteskapsvilkår kan dette bety at klagesaker blir behandlet av andre enn systemet. 

Videre vil kravet til fritt skjønn gjøre at vurderinger tilknyttet for eksempel rettslig handleevne jf. 

ekteskapsloven § 9 må gjøres manuelt, ved at systemet vanskelig kan gjøre en konkret vurdering av 

søkerens rettslige handleevne. 

6.3.4 Spesifisering av rettslig innhold 

Den siste fasen i transformeringen er spesifiseringen av det rettslige innholdet i systemet. Målet er i 

denne fasen å transformere de skriftlige rettslige kildene, over til programmeringskode, slik at 

datamaskinsystemet kan anvende rettsreglene. For å kunne gjennomføre en slik transformering vil 

det være nødvendig å gå ifra en saksdrevet gjennomgang til en systemdrevet gjennomgang.: «Dette 

uttrykket betegner at det ikke er behovet i enkeltsaker, men beslutningssystemets krav til systematisk 

og fullstendig kartlegging og løsning av tolkningsspørsmål som er bestemmende.»210 På denne måten 

kan de ulike tolkningsspørsmålene klargjøres før de blir aktuelle. Hvor mange av 

tolkningsspørsmålene som må avgjøres på forhånd avhenger selvsagt av automatiseringsgraden, og 

av hvor spesifikt tolkningsspørsmålet er. For eksempel vil det ikke være mulig å spesifisere alle 

avanserte tolkningsspørsmål på forhånd. 

                                                           
209 Ibid. Side 111. 
210 Dag Wiese Schartum: «Fra Lovtekst til programkode: Utvikling av rettslige beslutningssystemer i elektronisk forvaltning» 

Side 131: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-

2012.pdf [15.04.2015] 

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
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Jeg har i denne delen begrenset meg til kun å se på ekteskapsloven, dette skyldes oppgavens 

omfang. Jeg vil videre kun forsøke å få frem hvilke vilkår en eventuell transformering må ta hensyn til 

og videre hvilke tolkningsspørsmål som må klargjøres før transformeringen gjennomføres. Jeg vil 

derfor ikke besvare hvordan disse tolkningsspørsmålene kan løses, da dette ligger utenfor oppgavens 

tema. 

6.3.4.1 Ekteskapsloven  

Ekteskapsloven regulerer en rekke forhold tilknyttet ekteskapet. Loven er inndelt i fem deler med 

underliggende kapiteler. Disse delene er I) Inngåelse og oppløsning av ekteskap, II) formuesforhold 

mellom ektefeller, III) bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse, IV) midlertidige avgjørelser og 

m v. og V) overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover. For prøving av ekteskapsvilkår er det 

spesielt del 1 inngåelse og oppløsning av ekteskap som er sentralt. Denne delen er nærmere delt inn i 

fem kapiteler hvorpå kapittel 1 om vilkår for å inngå ekteskap og kapittel 2 om prøving av 

ekteskapsvilkår er spesielt viktig. De andre kapitelene omhandler temaer som ikke er direkte 

tilknyttet skatteetatens prøving av ekteskapsvilkår og vil ikke bli nærmere behandlet her. Jeg 

kommer i min gjennomgang av ekteskapsloven kun til å ta for meg del 1 kapittel 2, da dette 

kapittelet går direkte på prøving av ekteskapsvilkår.  

6.3.4.2 Hvilke tolkningsspørsmål og vilkår står man ovenfor ved en transformering av rettsreglene 

tilknytting rutinen for prøving av ekteskapsvilkår?  
Det første som må fastslås i en systemdrevet gjennomgang av ekteskapsloven er hvilke rettsfaktum 

som må foreligge før rettsvirkningen kan gjennomføres. Altså hvilke vilkår som må prøves før 

prøvingen av ekteskapsvilkårene regnes som tilfredsstillende. Med bakgrunn i tidligere avgrensning 

vil jeg her kun ta for meg kapittel to i ekteskapsloven.  Det må også fastslåes hvilke inngangskriterier 

de nevne paragrafene har. 

Inngangskriterier kan deles i tre ulike grupper formelle, materielle og vedtaksbeskrivelser. Formelle 

inngangskriterier er: «formelle krav som må være oppfylt for at forvaltningssaken over hode kan tas 

til behandling.»211 Et eksempel på dette kan være at søknaden trenger underskrift av søkeren. De 

materielle kravene er: «materielle krav som må være oppfylt for at det skal kunne avgjøres om det 

kan treffes vedtak i samsvar med påstanden i saken, dvs. i samsvar med den intensjonen som ligger 

bak igangsetting av saken.»212 For eksempel at søkeren har lovlig opphold i riket. Mens en 

vedtaksbeskrivelse vil være: «hvilken rettsfølge det har at formelle og materielle inngangskriterier er 

oppfylt»213 Ved å fastslå dette kan vi få oversikt over hvilke vilkår systemet må kunne håndtere for å 

fungere optimalt.   

Paragrafens ordlyd Hvilke vilkår stilles? Mulige 

tolkningsspørsmål 

Inngangs

krav 

Kommentar 

§ 6 Før ekteskap kan inngås, skal det 
skje en prøving av om 
ekteskapsvilkårene er oppfylt. 

Prøvingen foretas av 

folkeregistermyndigheten eller av 

norsk utenrikstjenestemann. Norsk 

Prøvingen av 

ekteskapsvilkårene må 

foretas av enten 

folkeregistreringsmyndighete

n eller norsk 

utenrikstjenestemann hvis 

den norske borgeren er fast 

- Hvem er 

folkeregistreringsmyndi

gheten? 

- Hva er en norsk 

utenrikstjenestemann. 

- Hva betyr «fast 

Formelt Denne paragrafen stiller krav til hvem 

som foretar prøvingen. Ved en 

digitalisering må man anta at dette 

kravet blir overflødig, da 

innleveringen vil skje over nett, slik at 

søknaden kan sendes direkte til 

folkeregistreringsmyndigheten. 

                                                           
211 Ibid. Side 137. 
212 Ibid. Side 137. 
213 Ibid. 138. 
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utenrikstjenestemann prøver kun 

ekteskapsvilkårene for norske 

borgere som er fast bosatt i 

embetsdistriktet, og bare i de tilfeller 

der prøvingen ikke kan foretas av 

norsk folkeregistermyndighet. 

bosatt i embetsdistriktet og 

prøvingen ikke kan foretas av 

norsk 

folkeregistreringsmyndighet. 

bosatt»? 

- Hva er et 

embetsdistrikt? 

§ 7 a. Hver av dem skal legge fram 

fødselsattest fra 

folkeregistermyndigheten når 

prøvingen ikke foretas av 

folkeregistermyndigheten. Er det 

vanskelig å skaffe slik attest innen 

rimelig tid, kan annet tilfredsstillende 

bevis for navn og alder godtas. 

Hvis prøvingen ikke foretas 

av 

folkeregistreringsmyndighete

n og det er vanskelig å skaffe 

en fødselsattest innen rimelig 

tid, så kan annet 

tilfredsstillende bevis for 

navn og alder godtas. 

 

- Hvem er 

folkeregistermyndighet

en? 

- hva regnes som 

«rimelig tid»? 

- hva regnes som 

tilfredsstillende bevis 

for navn og alder? 

Formelt Dette vilkåret gjelder i tilfeller hvor 

folkeregistreringsmyndigheten ikke 

foretar prøvingen. Ved en 

digitalisering av prøvingen må det 

antas at dette kravet blir overflødig, 

da prøvingen foretas av 

folkeregistreringsmyndighet. 

§ 7 b. Er noen av brudefolkene under 

18 år, skal det godtgjøres at det er 

gitt samtykke og tillatelse til 

ekteskapet etter § 1. 

Hvis søkeren er under 18år så 

kreves det samtykke og 

tillatelse etter § 1. 

- Hva godtas som 

samtykke? 

- Hva godtas som 

tillatelse? 

- Hvem skal gi samtykke 

og hvem skal gi 

tillatelse? 

Materielt Dette vilkåret gjelder personer under 

18 år, og systemet må ved et slik 

tilfelle ta hensyn til reglene i § 1.  

Systemet må her konkret undersøke 

om personen er under 18år. 

§ 7 c. Er noen av brudefolkene satt 

under vergemål og det faller innenfor 

vergens oppdrag å samtykke til 

ekteskap, skal det godtgjøres at det 

er gitt samtykke eller tillatelse til 

ekteskapet etter § 2 første punktum, 

jf. andre punktum. 

Hvis søkeren er satt under 

vergemål og det faller 

innenfor vergens oppdrag å 

samtykke til ekteskap må det 

foreligge samtykke eller 

tillatelse til ekteskap etter § 2 

første punktum, jf. andre 

punktum.  

Hva betyr «vergemål»? 

- Hva er innenfor 

vergens oppdrag? 

- Hva godtas som 

samtykke? 

- Hva godtas som 

tillatelse? 

- Hvem skal gi samtykke 

og hvem skal gi 

tillatelse? 

Materielt Dette vilkåret gjelder personer satt 

under vergemål og der det faller 

innenfor vergens oppdrag å samtykke 

til ekteskapet.  

Systemet må her undersøke om 

personen er satt under vergemål. 

§ 7 d.  Brudefolkene skal begge 

erklære skriftlig på ære og 

samvittighet at de ikke er så nær 

beslektet som nevnt i § 3. Ved 

ekteskap mellom adoptivbarn og en 

av de opprinnelige adoptivforeldrene 

eller dennes slektning skal 

brudefolkene i tilfelle legge fram 

tillatelse av fylkesmannen som nevnt i 

§ 3 andre ledd andre punktum. 

Hvis brudefolkene ikke er 

nært beslektet som nevnt i § 

3, så skal dette erklæres 

skriftlig på ære og 

samvittighet. 

 

Hvis ekteskapet er mellom 

adoptivbarn og opprinnelige 

adoptivforeldre eller dennes 

slektninger så skal tillatelse 

fra fylkesmannen foreligge 

som nevnt i § 3 andre ledd 

andre punktum. 

- Hva vil «nært 

beslektet» si? 

- Hva vil «adoptivbarn» 

si? 

- Hva vil det si å være 

opprinnelig 

adoptivforeldre? 

- Hva vil en tillatelse fra 

Fylkesmannen 

innebære? 

Materielt Denne paragrafen er nærliggende å 

dele inn i to ulike vilkår. Et som 

omhandler nært beslektskap og et 

som omhandler adopsjon.  

Systemet må her undersøke 

beslektskap og undersøke om 

søkeren er adoptivbarn eller 

adoptivforelder eller dennes 

slektning.  

§ 7 e.  Hver av brudefolkene skal 
erklære skriftlig på ære og 
samvittighet om han eller hun har 
inngått ekteskap eller registrert 
partnerskap tidligere, eller om han 

Hvis søkeren tidligere har 

inngått ekteskap eller 

registrert partnerskap eller 

sitter i uskiftet bo etter 

- Hva er partnerskap? 

- Hva vil det si å sitte i 

uskiftet bo? 

Materielt Dette vilkåret vil kun gjelde tilfeller 

hvor søkeren tidligere enten har 

inngått ekteskap, registrert 

partnerskap eller sitter i uskiftet bo 
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eller hun sitter i uskiftet bo etter en 
tidligere samboer etter arveloven § 
28 c. I tilfelle skal det legges fram 
bevis for at det tidligere ekteskapet 
eller det registrerte partnerskapet er 
opphørt ved død eller ved skilsmisse, 
eller oppløst etter § 24. 

Bevis for at den tidligere ektefellen 
eller den registrerte partneren er 
død, føres som regel ved attest fra en 
innenlandsk eller utenlandsk offentlig 
myndighet. Kan slik attest ikke 
skaffes, kan partene legge sine 
opplysninger og bevis fram for 
vedkommende tingrettsdommer, jf 
skifteloven § 8 andre jf første ledd. 
Hører skiftet ikke under norsk 
tingrett, kan spørsmålet bringes inn 
for tingrettsdommeren på det stedet 
der ekteskapsvilkårene prøves. 
Retten avgjør ved kjennelse om 
bevisene skal godtas. Kjennelsen kan 
ankes av den som avgjørelsen går 
mot. Er bevisene godtatt, skal retten 
gi melding til fylkesmannen, som kan 
anke kjennelsen. 

Bevis for at ekteskapet eller det 
registrerte partnerskapet er opphørt 
ved skilsmisse eller oppløst etter § 24, 
føres ved å legge fram bevillingen 
eller dommen med attest for at den 
er endelig. Hvorvidt en utenlandsk 
skilsmisse skal legges til grunn ved 
inngåelse av ekteskap her i landet, 
avgjøres av departementet etter 
reglene i lov 2. juni 1978 nr. 38 § 4. 

 

arveloven § 28 c og har 

erklært dette skriftlig på ære 

og samvittighet så skal det 

føres bevis for at ekteskapet 

eller det registrerte 

partnerskapet er opphørt ved 

død, skilsmisse eller oppløst 

etter § 24. 

etter arveloven § 28 c. 

Systemet må her spørre søkeren om 

han tidligere har vært gift, eller 

registrert parter, eller sitter i uskiftet 

bo. Svarer søkeren ja her, må 

systemet kreve at det føres bevis for 

at dette forholdet er avsluttet.  

§ 7 f.  Hver av brudefolkene skal 

erklære skriftlig på ære og 

samvittighet om han eller hun lider av 

en smittefarlig sykdom som kan 

overføres ved seksuell omgang. I 

tilfelle skal det godtgjøres at den 

andre parten er gjort kjent med 

sykdommen, og at begge parter har 

fått veiledning av lege om farene ved 

sykdommen. 

Søkeren skal erklære på ære 

og samvittighet om han/hun 

har en smittefarlig sykdom 

som kan overføres ved 

seksuell omgang og det skal 

godgjøres at partneren er 

gjort kjent med syk og fått 

veiledning av lege om farene. 

 

- Hva vil smittsom 

sykdom som kan 

overføres ved seksuell 

omgang si? 

- Hva regnes som 

tilstrekkelig veiledning. 

Materielt. Hver av brudefolkene erklære om de 

har en smittsom sykdom som kan 

overføres via seksuell omgang. 

Systemet må derfor spørre om dette. 

Skulle en av søkerne svare ja på dette 

spørsmålet, må dette klargjøres om 

partneren har fått vite dette.  

§ 7 g.  Hver av brudefolkene skal 

erklære skriftlig på ære og 

samvittighet om han eller hun har 

eller venter barn med noen annen 

eller har adoptivbarn. 

Opplysningsplikten gjelder ikke barn 

som er adoptert bort. 

Søkeren skal skriftlig på tro 

og samvittighet erklære om 

han/hun har eller venter barn 

eller adoptivbarn og dette 

barnet ikke er adoptert bort.  

- Hva betyr 

«adoptivbarn»? 

Materielt. Søkeren må erklære om han/hun har 

eller venter barn/adoptivbarn. 

Systemet må her spørre søkeren om 

han/hun har eller venter barn.  
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§ 7 h.  En utenlandsk statsborger som 

ikke er fast bosatt i Norge, skal legge 

fram dokumentasjon fra 

myndighetene i sitt hjemland om at 

det ikke er noe til hinder for at han 

eller hun inngår ekteskap i Norge, 

eller dersom slik dokumentasjon ikke 

kan legges fram, dokumentasjon som 

viser at han eller hun ikke er 

registrert som gift eller registrert 

partner i sitt hjemland. 

Folkeregistermyndigheten eller norsk 

utenrikstjenestemann kan gjøre 

unntak fra kravet i første punktum 

når særlige grunner taler for det. 

Departementet gir forskrift om når en 

utenlandsk statsborger skal anses for 

å være fast bosatt i Norge. 

Hvis søkeren er utenlands 

statsborger og ikke er fast 

bosatt i Norge så skal det 

fremlegges dokumentasjon 

fra søkerens hjemland som 

viser at søkeren kan inngå 

ekteskap eller 

dokumentasjon som viser at 

brudefolket ikke er gift eller 

registrert partner i 

hjemlandet eller unntak fra 

folkeregistreringsmyndighete

ne eller norsk 

utenrikstjenestemann når 

særlige grunner taler for det. 

- Hva vil det si å være 

«fast bosatt» i Norge? 

- Hvilken 

dokumentasjon skal 

godtas som bevis på at 

det ikke foreligger noen 

hindring for inngåelse 

av ekteskap i Norge? 

Hva er registrert 

partner? 

Hva vil «særlige 

grunner» si? 

Materielt Gjelder søkere som ikke er fast 

bosatt i Norge og som ikke er norske 

statsborgere. 

Systemet må her spørre om søkeren 

er norsk, svarer søkeren nei må 

systemet undersøke om søkeren er 

fast bosatt i Norge. Skulle søkeren 

ikke være dette må systemet be om 

dokumentasjon.  

§ 7 i.  Har noen av brudefolkene svart 
bekreftende på spørsmål som nevnt i 
bokstav e, f eller g, skal det 
godtgjøres at den andre av 
brudefolkene er gjort kjent med 
dette. 

Hvis søkeren har svart 

bekreftende på at han enten 

tidligere har inngått ekteskap 

eller registrert partnerskap, 

eller sitter i uskiftet bo etter § 

28 i arveloven eller lider av 

en smittsom sykdom som 

smitter ved seksuell omgang 

eller har/venter 

barn/adoptivbarn så skal det 

godtgjøres av partneren er 

gjort kjent med dette. 

- Hva regnes som 

registrert partnerskap? 

- Hva vil smittsom 

sykdom som smitter 

ved seksuell omgang 

innebære? 

- Hva regnes som en 

godtgjørelse? 

Materielt.  Hvis søkeren har svart bekreftende 

på § 7 e, § 7 f eller § 7 g, så må 

partneren bekrefte at han/hun er 

klar over dette.  

Systemet må her sende 

bekreftelsesmelding til søkerens 

partner såfremt søkeren tidligere har 

svart ja på et av de relevante 

spørsmålene.  

 

§ 7 j. Hver av brudefolkene skal stille 

en forlover som skal erklære på ære 

og samvittighet at han eller hun 

kjenner parten, og opplyse om 

parten tidligere har inngått ekteskap 

eller registrert partnerskap og om 

brudefolkene er beslektet slik som 

nevnt i § 3. 

Forloverne må være myndige. I 
særlige tilfeller kan fylkesmannen gi 
samtykke til at ekteskap blir inngått 
uten forlovere, eller at det bare er én 
forlover for begge partene. 

 

Hvis  

Brudefolkene har hver sin 

forlover og denne forloveren 

er myndig så skal forloveren 

på ære og samvittighet 

bekrefte om parten tidligere 

har inngått ekteskap, vært 

registrert partnerskap og om 

brudefolkene er beslektet 

etter § 3. 

Hvis 

Brudefolkene ikke har 

forlover eller kun har en 

forlover og fylkesmannen har 

gitt sin samtykke til dette så 

skal forloveren på ære og 

samvittighet bekrefte om 

parten tidligere har inngått 

ekteskap, vært registrert 

partnerskap og om 

brudefolkene er beslektet 

etter § 3. 

 

- Hva er en forlover? 

- Hvem kan være 

forlover? 

- Hva innebærer det å 

være «myndig»? 

Materielt 

og 

formelt. 

Det er nærliggende å dele denne 

paragrafen inn i to vilkår. En for de 

som har hver sin forlover og en for de 

som har felles forlover.  

Her må systemet først undersøke om 

brudefolket har hver sin forlover. Har 

de dette kan systemet sende 

forespørsel om bekreftelse til 

forloveren på de aktuelle 

spørsmålene. Har brudefolket ikke 

oppgitt forlover eller benytter felles 

forlover må systemet undersøke om 

det foreligger samtykke til dette fra 

fylkesmannen. 
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§ 7 k.  Utenlandsk statsborger som 

skal inngå ekteskap i Norge, må legge 

fram dokumentasjon som viser at 

vedkommende har lovlig opphold i 

riket. 

Hvis søkeren er utenlandsk 

statsborger og skal inngå 

ekteskap i Norge så må 

søkeren kunne dokumentere 

at vedkommende har lovlig 

opphold i riket. 

- Hvilken 

dokumentasjon vil her 

være tilstrekkelig? 

- Hva vil «lovlig 

opphold» i riket 

innebære? 

Materielt. Vilkåret gjelder kun søkere uten 

norsk statsborgerskap. 

Systemet må undersøke om søkeren 

har norsk statsborgerskap. Hvis nei, 

må systemet be om dokumentasjon 

om lovlig opphold. 

 

§ 7 l.  Hver av brudefolkene skal hver 

for seg erklære på ære og 

samvittighet at ekteskapet blir inngått 

av egen fri vilje, og at de anerkjenner 

hverandres like rett til skilsmisse. 

Søkeren må erklære på ære 

og samvittighet at ekteskapet 

inngås av fri vilje og at 

søkeren anerkjenner 

partnerens rett til skilsmisse  

- Hva er «fri vilje»? Materielt.  Systemet må be søkeren bekrefte at 

ekteskapet er inngått av fri vilje og at 

vedkommende anerkjenner 

partnerens rett til skilsmisse.  

§ 8 Den som har vært gift eller vært 
part i et registrert partnerskap 
tidligere må godtgjøre at boet i det 
tidligere ekteskapet eller det 
registrerte partnerskapet er overlatt 
tingretten til behandling, eller legge 
fram erklæring fra den tidligere 
ektefelle eller tidligere partner eller 
arvingene om at det er innledet privat 
skifte. 

Dette gjelder ikke dersom det 
fremlegges erklæring fra den tidligere 
ektefelle eller partner om at det i 
ekteskapet eller det registrerte 
partnerskapet ikke var formue som 
skulle deles, eller fra avdød ektefelles 
eller partners arvinger om at de 
samtykker i at gjenlevende beholder 
boet uskiftet. 

Er det tidligere ekteskap eller 
registrerte partnerskap oppløst på 
annen måte enn ved død, og det er 
gått mer enn to år siden det ble 
oppløst, er det tilstrekkelig at den 
som vil inngå nytt ekteskap opplyser 
at det er skiftet, eller at det ikke var 
noe å skifte mellom ektefellene eller 
partene. 

Erklæring som nevnt i første ledd kan 
ikke gis av noen som er under 18 år 
eller fratatt rettslig handleevne, hvis 
ikke vergen har gitt samtykke til 
privat skifte etter skifteloven § 53 
første ledd nr. 3 eller § 79. 

Første, annet og fjerde ledd gjelder 
tilsvarende for den som har sittet i 
uskiftet bo etter en tidligere samboer 
etter arveloven § 28 c. 

Departementet kan frita for 
overholdelse av reglene i denne 

Hvis en av brudefolket 

tidligere har vært gift eller 

vært i et registrert 

partnerskap, eller i et uskiftet 

bo etter et samboerskap 

etter § 28 c i arvelova og det 

ikke foreligger en erklæring 

fra tidligere ektefelle eller 

registrert partner om at 

formuen ikke skulle deles 

eller det ikke foreligger en 

erklæring fra avdød ektefelles 

eller partners arvinger om at 

de samtykker til at 

gjenlevende beholder boet 

uskiftet så skal det godgjøres 

at det boet i det tidligere 

ekteskapet eller 

partnerskapet er overlatt 

tingretten for behandling. 

 

Hvis  

En av brudefolkene har vært i 

et ekteskap eller registrert 

partnerskap som ikke ble 

oppløst ved død og hvor 

ekteskapet eller det 

registrerte partnerskapet ble 

avsluttet for mer enn to år 

siden så kan brudefolket kun 

erklære boet som skiftet. 

- Hvem kan komme 

med erklæring på at 

boet er skiftet?  

-Hvor mange kreves 

med mer? 

- Hva er et «uskiftet 

bo»? 

Materielt. Disse vilkårene vil kun være gjeldene 

for brudefolk som tidligere har vært 

gift eller i registrert partnerskap. 

Skulle man svare ja på at man 

tidligere har vært gift må systemet 

komme inn på disse vilkårene. En 

mulig løsning her kunne være at 

personen svarer på spørsmål som 

avgjør om systemet skal henvende 

seg til Lovisa (for kontrollere at 

skiftet har funnet sted) eller til den 

tidligere partneren/ektefellen (som 

da kan sende bekreftelse på dette).  
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paragraf når særlige grunner taler for 
det. 

 

§ 9 Dersom vigsleren, 

folkeregistermyndigheten eller norsk 

utenrikstjenestemann har grunn til å 

tro at noen av brudefolkene på grunn 

av alvorlig sinnslidelse eller alvorlig 

psykisk utviklingshemning mangler 

rettslig handleevne, kan det kreves 

lagt fram attest fra en offentlig lege 

eller fra en annen lege som en 

offentlig lege utpeker. Med rettslig 

handleevne menes i denne 

paragrafen evne til normal forståelse 

av hva en ekteskapsinngåelse 

innebærer, og evne til normal 

motivering for å inngå ekteskap. 

Hvis vigsleren eller 

folkeregistreringsmyndighet 

eller norsk 

utenrikstjenestemann har 

grunn til å tro at en av 

brudefolkene mangler rettslig 

handleevne grunnet lid 

alvorlig sinnslidelse eller 

alvorlig psykisk 

utviklingshemning så kan det 

kreves attest fra en offentlig 

lege eller en som han 

utpeker. 

- Hva vil «grunn til å 

tro» innebære? 

- Hva menes med 

«rettslig handleevne»? 

- Hva er en «offentlig 

lege»? 

Materielt.  Dette vilkåret kan løses på flere 

måter. i) Man kan be brudefolket 

bekrefte at ingen av de tre tilfelle 

gjelder dem. ii) Systemet kan søke 

opp mot relevante registre, iii) 

Vigsleren kan foreta en vurdering 

etter at prøvingen er gjort. I praksis 

blir det nevnt i rundskriv Q-2009-20 

at: «Ettersom det ikke er krav om 

personlig frammøte ved 

innleveringen av egenerklæringene 

mv. antas ikke bestemmelsen å ha 

særlig praktisk betydning.»214 Dette 

indikerer at det holder å la systemet 

be om en egenerklæring for så å la 

bedømmelsen være opp til vigsleren. 

§ 10 Har folkeregistermyndigheten 
eller norsk utenrikstjenestemann 
funnet at brudefolkene fyller 
ekteskapsvilkårene etter loven, og det 
heller ikke foreligger hindringer som 
nevnt i § 8 eller § 9, skal brudefolkene 
få en attest for at det ikke er noe til 
hinder for at ekteskapet blir inngått. 
Attesten er gyldig i fire måneder etter 
utstedelsen. 

Vedtak om å ikke utstede 
prøvingsattest kan påklages til 
fylkesmannen. 

 

Hvis brudefolkene oppfyller 

ekteskapsvilkårene etter 

loven og ikke det ikke 

foreligger hindringer som 

nevnt i § 8 og § 9 så skal det 

utstedes en ekteskapsattest 

som er gyldig i 4 måneder. 

 Vedtaksbe

skrivelse. 

Finner systemet at vilkårene er 

oppfylt skal den utstede en attest. 

 

Tabell 3: Oversikt over spesifiseringsfasen. 

6.3.5 Et aktivitetsdiagram for prøving av ekteskapsvilkår 

Med bakgrunn i undersøkelsen foretatt under punkt 6.3 kan vi lage et aktivitetsdiagram som viser 

hvordan systemet potensielt kan fungere. Det er viktig å påpeke at aktivitetsdiagrammet er noe 

forenklet og at den kun tar utgangspunkt i vurderingene gjort i punkt 6.3. Dette vil si at andre forhold 

som ikke jeg har tatt for meg kan påvirke diagrammet.  

                                                           
214 Rundskriv Q 20/2009 – Rundskriv om ekteskap: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-

20-2009.pdf Side 22. [Lest 22.01.2015] 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-20-2009.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-20-2009.pdf
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Figur 4: Aktivitetsdiagram av tenkt løsning for prøving av ekteskapsvilkår 

6.3.5.1 Hovedflyt for prøving av ekteskapsvilkår 
Pre-betingelse: Søkeren finner informasjon om prøving av ekteskap på skatteetatens side og finner 
riktig skjema. 

1. Søker logger seg inn på systemet via ID-porten. Dette gir tilgang til det selvbetjente 
søknadssystemet.  

 
2. Søkeren oppgir partnerens personalia (fødselsnummer, navn med mer) Dette vil videre 

benyttes til å finne søkerens partner i folkeregisteret. Skulle søkerens partner ikke eksistere i 
systemet, vil systemet få opp en feilmelding å avslutte. 

 
3. Systemet sjekker om personene er nært beslektet. Dette vil i praksis gjøres igjennom et søk i 

folkeregisteret. Likevel vil søkerne måtte erklære at man ikke er i nær slekt. Skulle søkeren 
svare ja på dette spørsmålet vil søknaden avslutte. 

 
4. Systemet ber søkeren erklære om partneren er adoptivbarn/ eller adoptivforelder eller en av 

dennes slektninger. Hvis ja vil systemet se om det foreligger samtykke til ekteskapet hos 
fylkesmannen.  

 
5. Systemet henter søkerens alder og undersøker om søkeren er over 18år. Er søkeren under 

18år må det hentes inn samtykke fra de med foreldreansvar og av fylkesmannen. Skulle de 
med foreldreansvar her si nei, vil fortsatt fylkesmannens ja fortsette søknaden. 

 
6. Systemet undersøker om personen er umyndiggjort. Er søkeren umyndiggjort vil systemet 

hente bekreftelse fra verge og fylkesmann. Skulle de med foreldreansvar her si nei, vil 
fortsatt fylkesmannens ja fortsette søknaden. 

 
7. Systemet henter personens nasjonalitet og undersøker om søkeren er norsk. Skulle søkeren 

ikke være norsk statsborger vil systemet undersøke om personen er fast bosatt i landet og 
om søkeren har lovlig opphold. Skulle et av svarene her være nei, vil systemet be om mer 
informasjon og merke søknaden med manuell behandling. 

 
8. Søkeren krysser av på om han har smittsomme sykdommer eller har/venter barn. Hvis ja på 

et av spørsmålene vil systemet be om bekreftelse fra partneren. Bekrefter ikke partneren 
dette, vil søknaden avsluttes. 

 
9. Søkeren krysser av for om han tidligere har vært gift. Skulle dette være tilfellet vil systemet 

sjekke om det foreligger skifte og be partneren bekrefte at vedkommende er gjort kjent med 
opplysningene. Hvis partneren ikke bekrefter dette, vil søknaden avsluttes. Skulle systemet 
ikke finne noe informasjon om at skiftet er gjennomført, vil systemet be om mer 
informasjon. 
 

10.  Systemet ber søkeren oppgi forlover, dette sjekkes opp mot folkeregisteret. Skulle søkeren 
oppgi at han ikke har eller deler forlover med partneren, vil systemet undersøke om det 
foreligger samtykke til dette fra fylkesmannen.  

 
11. Systemet sender digital melding til forlover med informasjon om søkerens navn, partnerens 

navn og om søkeren tidligere har vært gift. Dette må forloveren videre bekrefte.  



84 

 

 
12. Søker krysser av for at ekteskapet inngås frivillig og at søker anerkjenner partnerens like 

mulighet til skilsmisse.  
 

13. Søknaden sendes inn for behandling. 
 
Ved å se på hovedflyten kan vi se at jeg har valgt å gi systemet en aktiv rolle i søknaden. Dette 
ved at jeg tidlig i søknadsprosessen, ber systemet kontrollere de opplysningene den mottar. 
Dette skyldes i hovedsak to ting. For det første vil slike undersøkelser som for eksempel kontroll 
av alder og om person er umyndiggjort på et tidlig tidspunkt, stoppe søknader som av ulik grunn 
ikke kan gjennomføres uten tilleggsinformasjon. For på den måten bedre tjenesten for brukeren. 
For det andre vil slike undersøkelser også bidra til å tilfredsstille vilkårene i loven. 
 
Det må også poengteres at enkelte av aktivitetene i aktivitetsdiagrammet er noe forenklet. For 
eksempel vil kontroll av alder automatisk avslutte søknader hvor personen som søker er under 
16år, da disse aldri vil kunne få fylkesmannens tillatelse. Videre har jeg også forenklet aktiviteten 
Kontroll av søkerens tidligere giftemål er skiftet der et fullverdig system, må inkludere alle 
rettsreglene tilknyttet § 8.  
 
Til slutt vil jeg påpeke at jeg to steder mener systemet burde foreta flere aktiviteter samtidig. Det 
første stedet hvor systemet kan foreta en slik todeling i mitt system er når søkerens nasjonalitet 
ikke er norsk, i slike tilfeller finner jeg det hensiktsmessig at systemet kontroller om personen er 
fast bosatt og om han har lovlig opphold. Skulle et av disse svarene i søknaden tilsvare nei, vil 
systemet be om mer dokumentasjon og avslutte. Det samme vil også gjelde for det andre tilfellet 
når personen tidligere har vært gift, bare at jeg her avslutter søknaden hvis partneren ikke 
bekrefter at søkeren tidligere har vært gift.  
 

6.4 Hvilke utfordringer kan oppstå ved digitalisering av systemet for prøving 

av ekteskapsvilkår 

Nå som vi har tatt for oss rammeverket, innholdet og fasene i en eventuell transformeringsprosess 

for prøving av ekteskapsvilkår, er det på tide å se nærmere på hvilke utfordringer som i dag 

foreligger. Jeg vil i denne delen påpeke viktige utfordringer som gjør det vanskelig å digitalisere hele 

eller deler av systemet og som videre kan påvirke hvilke søkere som faktisk kan søke digitalt. Jeg 

kommer nedenfor kun til å ta for meg de utfordringene jeg ser på som spesielt vanskelig å løse. 

6.4.1 Bekreftede dokumenter 

En stor juridisk utfordring som gjør digitalisering av den manuelle rutinen for prøving av 

ekteskapsvilkår vanskelig er kravet som stilles til «bekreftede dokumenter». Dette kravet omhandler i 

hovedsak § 7h i ekteskapsloven og vil i ha spesiell betydning i saker der søkeren er utenlandsk 

statsborger uten å være fast bosatt i landet. Det må riktignok her understrekes at personer med 

norsk statsborgerskap som ikke er bosatt i Norge også vil gå inn under denne bestemmelsen da dette 

følger av alminnelige prinsipper i norsk internasjonal privatrett jf. Rundskrivet Q 20/2009.215 

 

Videre fastslår forskriften FOR-1992-11-05-979 om når en utenlandsk statsborger skal anses å være 

fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår nærmere hva som anses som fast 

                                                           
215 Rundskriv Q 20/2009 – Rundskriv om ekteskap: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-

20-2009.pdf [30.09.2014] s.17. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-20-2009.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-20-2009.pdf
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bosatt.  Jeg går ikke nærmere inn på hva som regnes som fast bosatt i landet her, men ønsker å 

poengtere at dette kravet da ikke gjelder for disse. 

I ekteskapsloven spesifiseres det ikke nærmere noen krav til dokumentasjonen, og spørsmålet blir da 

om dokumentene fra utenlandske myndigheter må kunne verifiseres eller om man kun trenger å 

levere dokumenter som ikke er nærmere verifisert? 

Dette spørsmålet besvares først i rundskrivet Q-18/2004 Ekteskapsloven § 7 bokstav h – 

dokumentasjon fra utenlandske statsborgere som ikke er fast bosatt i Norge.216Her påpekes det at 

dokumentasjonen som fremlegges må kunne tilfredsstille kravet i ekteskapsloven. Videre påpekes 

det at disse dokumentene kan verifiseres ved legalisering eller ved benyttelse av apostillestempel.  

Legalisering av et dokument gjøres ved at det aktuelle landets utenrikstjeneste bekrefter søkerens 

stilling ved å påføre det med institusjonens stempel.217 Selv om stemplet er påført arket, er ikke 

stempelet noen bekreftelse på at opplysningene som er påført dokumentet stemmer. Det andre 

alternativet apostillestempel218 er egentlig en forenkling av legaliseringen av dokumentet, ved at land 

som har sluttet seg til Haag-konvensjonen av 1961219 kan bekrefte søkerens stilling og dokumentets 

ekthet ved kun å benytte seg av apostillestempelet.  

På samme måte som ved legalisering av dokumentet er ikke apostillestempelet noen garanti for at 

opplysningene som dokumentet innehar stemmer.  Legalisering av dokumenter er derfor kun 

nødvendig dersom det utenlandske landet som søkeren kommer ifra ikke har ratifisert Haag-

konvensjonen av 1961, skulle landet ha gjort dette kreves det kun et apostillestempel.  

Selv om legalisering av dokumentet og apostillestempelet er med på å verifisere dokumentet, 

påpekes det også videre at:  

«Departementet gjør oppmerksom på at verken legalisering eller påføring av apostille er et vilkår for 
å kunne legge til grunn en utenlandsk ekteskapsattest eller annen bekreftelse på sivilstand. Dersom 
prøvingsmyndigheten, til tross for manglende legalisering eller apostille, er rimelig sikker på at et 
dokument er ekte og gyldig, kan dokumentasjonen legges til grunn.»220 
 
Dermed gis skattemyndighetene muligheten til å bedrive skjønnsvurdering, dette er i beste fall 

særdeles vanskelig å implementere i et automatisert beslutningssystem. Riktignok påpekes det 

senere i dokumentet at prøvingsmyndigheten skal være tilbakeholden med å godkjenne dokumenter 

som verken er legalisert eller påført apostillestempel, dette indikerer at de ikke ønsker for mye 

skjønnsvurderinger.  

                                                           
216 Rundskriv - Q-18/2004 Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandske statsborgere som ikke er fast 

bosatt i Norge.: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2001/0015/ddd/pdfv/221492-q-18-2004.pdf 

[28.09.2014] 
217 Legalisering: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Lover-og-

regler/retningslinjer/2005/legalisering.html?id=107782 [28.09.2014] 
218 Skatteetaten –Apostille og legalisering: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-

opplysninger/Attester/Apostille-og-legalisering/ [28.09.2014] 
219 Hague Conference – Convention abolishing the requirement and legalisation of foreign public documents: 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12en.pdf [28.09.2014] 
220 Rundskriv - Q-18/2004 Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandske statsborgere som ikke er fast 

bosatt i Norge.: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2001/0015/ddd/pdfv/221492-q-18-2004.pdf 

[28.09.2014] Side. 7. 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2001/0015/ddd/pdfv/221492-q-18-2004.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Lover-og-regler/retningslinjer/2005/legalisering.html?id=107782
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Lover-og-regler/retningslinjer/2005/legalisering.html?id=107782
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Attester/Apostille-og-legalisering/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Attester/Apostille-og-legalisering/
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12en.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2001/0015/ddd/pdfv/221492-q-18-2004.pdf
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Dette kravet spesifiseres også videre i rundskriv Q-21/2007 om endringer i rundskriv Q-18/2004: 

Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i 

Norge221. Hvor: «Det presiseres at prøvingsmyndigheten i langt større grad bør kreve apostille eller 

legalisering av utenlandske dokumenter. Det kan unnlates i saker hvor det ikke er tvil om 

dokumentets notoritet.»222 Dette indikerer at akkurat denne skjønnsvurderingen ikke trenger å skape 

utfordringer for digitaliseringen, da den ikke skal praktiseres i et stort omfang.  

Derimot blir spørsmålet om man kan implementere muligheten for kontroll av dokumenter innsendt 

elektronisk av utenlandske statsborgere som ikke er fast bosatt i Norge. For eksempel ved at åpner 

for at søkeren vedlegger en skannet utgave av dokumentet til søknaden. Denne søknaden må da 

videresendes til en form for manuell kontroll, der saksbehandleren ser nærmere på dokumentet. 

En slik løsning vil bety en senket automatiseringsgrad, men vil ellers ikke trenger å være noen 

utfordring for systemet, men ved en nærmere kikk på problemstillingene som da oppstår er det langt 

fra sikkert at en slik løsning er ønskelig eller mulig. Spesielt er det tre potensielle problemer som 

dukker opp ved å benytte seg av løsningen nevnt over. 

For det først må spørsmålet om et skannet dokument som er legalisert eller innehar apostillestempel 

uten videre kan kopieres. Grunnen til at dette fort kan bli et problem er at i det øyeblikket originalen 

skannes, vil det nye dokumentet være en kopi av originalen, slik at dokumentets ekthet må bekreftes 

på nytt. Altså vil dokumentet egentlig ikke lenger være gyldig da dette kun er en kopi av originalen. 

Dette vil muligens kunne løses ved å legge til grunn at dokumentet er ekte. 

Derimot vil muligheten for forfalskning av dokumenter som er innsendt via pc-er øke, da bruken av 

pc gir tilgang til flere verktøy for manipulasjon av dokumentet. For eksempel kan jo verktøy som 

photoshop223 her bli et problem.  

Den tredje utfordringen vil omhandle kvaliteten på det skannede dokumentet. Skal man kunne 

kontrollere dokumentets innhold må man jo kunne lese hva som står i dokumentet. Ved å legge opp 

til at søkeren kan skanne inn dokumentene selv, vil det også indirekte stille krav til utstyret som 

søkeren kan benytte. Dette kan i sin ytterste konsekvens medføre at enkelte søkere må gå til innkjøp 

av nytt utstyr for å kunne benytte seg av den digitale tjenesten. Dette er antagelig ikke ønskelig for 

skatteetaten. I intervjuet med skattedirektoratet kom det også frem at: «Det jeg tenker er at det blir 

vanskelig for oss der regelverket krever apostille, altså bekreftet kopi. Spørsmålet rundt dette da vi 

har lite handlingsrom for hvordan vi kan gjøre ting.»224 Dette indikerer at en digitalisering av 

innhenting av dokumenter med apostille, eller som legaliseres kan bli vanskelig.   

6.4.2 Bestemmelser av fylkesmannen 

En annen utfordring som kan gjøre digitaliseringen av prøving av ekteskapsvilkår vanskelig, er 

fylkesmannen sin mulighet til å kunne påvirke søknadene, enten ved at det kreves fylkesmannens 

tillatelse eller fylkesmannens mulighet til å godkjenne dokumenter som troverdige. Dette gjenspeiler 

seg i aktivitetsdiagrammet (figur 4) hvor systemet flere steder må hente informasjon fra 

fylkesmannen, eller sende saken videre til fylkesmannen for behandling. 

                                                           
221 Rundskriv - Q-21/2007 om endringer i rundskriv Q-18/2004: Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra 

utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2007/Rundskriv_Q_21_2007_6_7_07.doc [28.09.2014] 
222 Ibid. Side 4. 
223 Photoshop sin hjemmeside: http://www.photoshop.com/ [28.09.2014] 
224 Vedlegg 4: Intervjuet med Skattedirektoratet. Side. 115. 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2007/Rundskriv_Q_21_2007_6_7_07.doc
http://www.photoshop.com/
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Dette vil føre til at en digitalisering av disse sakene krever en form for kommunikasjon mellom 

systemene slik at de kan interagere sammen. I intervjuet med skattedirektoratet kom det frem at 

sannsynligheten for integrasjon mellom systemene på nåværende tidspunkt ikke er sannsynlig: 

«Nå står det vel at en slik søknad trenger både samtykke fra de med foreldre ansvar og tillatelse fra 

fylkesmannen, men jeg vil vel med ganske stor sannsynlighet si at søknader med to søkere under 18 

år går til manuell behandling, fordi det er så få tilfeller. Og det virker ikke da hensiktsmessig å lage 

integrasjon hos fylkesmannen for dette.»225 

Imidlertid må det påpekes at svaret her i hovedsak omhandlet saker med personer under 18år som 

ønsket å gifte seg (jf. ekteskapsloven § 1a), slik at hensiktsmessigheten for integrasjon mellom 

systemene øker for hvert tilfelle som behøver fylkesmannens tillatelse. Imidlertid må det sies at det 

neppe er noe mer hensiktsmessig for skatteetaten å lage integrasjon med fylkesmannens systemer 

hvis vi legger til saker som omhandler giftemål under vergemål (§ 2) eller giftemål mellom 

adoptivbarn og adoptivforeldre og dens slektninger da dette ikke utgjør en vesentlig forskjell i antall 

søknader som skal behandles. 

Dette betyr at skatteetaten på nåværende tidspunkt ikke ser for seg noen samhandling mellom 

systemene. Dette vil i praksis si at situasjoner hvor aktivitetsdiagrammet viser at systemet skal 

innhente opplysninger fra fylkesmannen, vil måtte gå til manuell behandling. Videre vil også 

fylkesmannens mulighet til skjønnsvurderinger som under § 7j i ekteskapsloven gjøre det vanskelig 

for systemet å avslå enkelte søknader da fylkesmannen kan omgjøre disse. Dermed vil fylkesmannen 

kunne bidra til å vanskeliggjøre digitaliseringsprosessen. 

6.4.3 Kommunikasjon med andre systemer 

En tredje utfordring som man står ovenfor ved digitaliseringen av det nåværende systemet, er 

interaksjon med andre systemer. Som det ble nevnt i intervjuet kan det være nødvendig å hente 

informasjon fra andre systemer, slik at opplysningene som er gitt kan kontrolleres. Spesielt ble det 

påpekt at systemer som folkeregisteret, UDIs DUF og domstolsadministrasjonens Lovisa er aktuelle 

systemer. Ved en nærmere undersøkelse kan vi si at det er spesielt kommunikasjonen med DUF og 

Lovisa som kan skape problemer. Grunnen til at folkeregisteret ikke vil skape samme problem er at 

dette systemet også er en del av moderniseringsarbeidet. 

Det er spesielt tre utfordringer som må løses før systemene kan kommunisere elektronisk med 

hverandre. For det første må systemene faktisk kunne snakke sammen, dette punktet innebærer at 

systemene benytter seg av forvaltningsstandarder med mer som er interoperatible. Skulle for 

eksempel Lovisa benytte seg av en spesiell forvaltningsstandard, er det ikke sikkert at dette systemet 

kan kommunisere med systemet for prøving av ekteskap. Denne utfordringen kan muligens på 

nåværende tidspunkt begrenses, ved at skatteetaten ser på hvilke forvaltningsstandarder med mer 

som DUF og Lovisa benytter og selv tilpasse dette til sitt system. Dette kan gjøres såfremt 

skatteetaten ikke er avhengig av å benytte seg av andre forvaltningsstandarder med mer, som ikke er 

kompatible med Lovisa og DUF for å kommunisere med egne systemer.  

Den neste utfordringen er også tilknyttet interoperabilitet, men omhandler mer innholdet i dataene 

som skal mottas. Skal systemene kommunisere sammen må systemene kunne vite at 

meningsinnholdet gis lik verdi i begge systemene. For eksempel kan det være en utfordring hvis 

                                                           
225 Ibid. Side 114. 
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systemene tillegger ordet lovlig opphold forskjellig betydning, slik at søknadene behandles på et 

annet grunnlag enn det er forutsetninger for.  

Den siste utfordringen er i dag kanskje den største og vanskeligste og omhandler økonomi. Skal det 

kommuniseres med andre systemer som tilhører andre etater må denne kommunikasjonen på en 

eller annen måte finansieres, dette blir også understreket i intervjuet der det poengteres at: 

«Ja, det er vel det vi har vært litt inne på, vi må jo finne ut om vi har mulighet til å utvikle de 

grensesnittene mot oss. Fordi det er jo data som eksisterer i deres systemer, men dette må jo 

overføres og det koster jo penger.»226 

Dermed må utfordringen tilknyttet økonomi løses før systemene i det hele tatt kan dele informasjon. 

Skulle man ikke bli enige om en forretningsmodell som gjør det mulig for etatene og lage et 

grensesnitt som kan kommunisere med hverandre, vil man ikke kunne benytte seg av dataene som er 

lagret i det andre systemet. Et slikt resultat ville ha medført at en digitalisering av systemet ville blitt 

vanskelig å gjennomføre, da alle kontrollene som skal gjennomføres av opplysningene som er oppgitt 

ville måtte gjøres manuelt. Dette ville videre mest sannsynlig medført at gevinstene ved å digitalisere 

systemet hadde blitt borte eller forminsket, da den eneste forskjellen på den nye digitaliserte 

systemet og det gamle manuelle systemet for søknader som krever data fra DUF eller Lovisa, ville ha 

vært at søknaden nå kunne sendes inn elektronisk.  

6.4.4 Muligheten til innhenting av samtykke 

En annen utfordring som kan vise seg vanskelig å digitalisere er alle mulighetene som stilles til 

samtykke. Flere steder i lovteksten åpner man for at kravene kan tilfredsstilles hvis det innhentes 

samtykke. Noen eksempler på dette er foreldresamtykke etter ekteskapsloven § 7b jf. §1a. og 

erklæring om skifte etter ekteskapsloven § 8 første ledd, hvor det åpnes for samtykke av både 

tidligere ektefelle og eventuelt hennes arvinger. 

Selv om dette ikke isolert vil være noe problem for systemet og sende ut digitale meldinger som kan 

bekreftes med elektronisk signatur, kan det i enkelte tilfeller medføre problemer for både systemet 

og logistikken. Dette vil i særtrekk gjelde § 8 første ledd, men også i noe mindre grad andre 

rettsregler hvor det trengs samtykke fra andre.  

Det første problemet tilknyttet samtykke er i tilfeller hvor systemet ikke finner de personene som 

skal samtykke til søknaden. For eksempel skulle en forlover ikke kunne motta den digitale meldingen 

fordi han ikke er registrert i folkeregisteret, vil det være umulig for systemet å få elektronisk signatur 

fra denne personen. Istedenfor må samtykket da skaffes fysisk for at kravet om forloversamtykke skal 

kunne tilfredsstilles. 

Et annet problem som kan oppstå er i tilfeller hvor det er mange personer som skal samtykke til 

ekteskapet. For eksempel kan det i situasjoner hvor det er gjennomført et privat skifte, hvor 

ekteskapet har endt grunnet død, sitte mange arvinger som må samtykke til at det private skiftet er 

gjennomført. Skulle det for eksempel være 50 arvinger som skal samtykke til at skiftet er 

gjennomført vil dette teknisk være gjennomførbart, men dette vil i realiteten medføre mye 

ressursbruk ved at systemet må finne alle disse personene og sende dem en digital melding og 

registrere denne som mottatt. En slik løsning er neppe hensiktsmessig å benytte seg av, dette ble 

også ble understreket i intervjuet, ved at:  

                                                           
226 Ibid. Side 117. 
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«Ja, om vi kan hente opplysninger om skifteform for eksempel. Om det er et uskiftet på for eksempel, 

eller om det er en pågående sak, noe det er mulig vi kan hente ut elektronisk. Eventuelt så står det vel 

noe der (loven) om at man kan få samtykke fra gjenlevende arvinger. Så det er jo teknisk mulig å få 

signatur fra disse også, men jeg tviler på om dette er aktuelt, da det kan være mange arvinger.»227 

En siste utfordring tilknyttet samtykke vil være i tilfeller hvor man ikke får noe svar fra personen som 

skal samtykke. Hvor lenge skal systemet vente på en bekreftelse før man eventuelt gir søker beskjed 

om at bekreftelsen ikke er mottatt og at han nå må søke fysisk. Samtidig åpner dette for muligheten 

til å trenere søknader ved at samtykker aktivt går inn for ikke å samtykke til opplysningene. Riktignok 

kan man jo også gjøre dette i dagens løsning, men da må man jo i større grad vedkjenne seg at man 

ikke ønsker å samtykke, når man i en digitalisert løsning lettere kan skylde på at man ikke har mottatt 

noen melding om samtykke. På denne måten bidrar mulighetene for samtykke til å vanskeliggjøre 

digitaliseringsprosessen.  

6.4.5 Organisatorisk endringer 

En siste utfordring ved digitaliseringen av dagens manuelle rutine for prøving av ekteskapsvilkår, er 

de organisatoriske endringene som dette vil medføre i skatteetaten. I dag behandles søknadene 

lokalt hos de enkelte skattekontorene228, ved en digitalisering av systemet vil behandlingen 

sentraliseres slik at det i prinsippet er skattedirektoratet som står for behandlingen av de sakene som 

ikke trenger manuell behandling.  

Ved en slik organisatorisk endring vil det sannsynligvis være aktuelt å endre arbeids- og 

oppgavefordelingen, slik at de som tidligere foretok prøvingen kan få andre arbeidsoppgaver. Hvor 

sentralt denne organisatoriske endringen blir vil avhenge av flere forhold. For det første avhenger 

dette av automatiseringsgraden i systemet. Jo mer automatisering jo færre søknader vil gå til 

manuell behandling og flere må omplasseres.  

For det andre vil spørsmål rundt kontroll av vedtakene til systemet i form av stikkprøver med mer 

gjøre at flere av de ansatte beholder dagens arbeidsoppgaver. For det tredje vil også dette avhenge 

av prosjektprosessen og beslutningene foretatt her. Disse faktorene kan bidra til at en 

digitaliseringsprosess som ikke tar hensyn til dette kan bli vanskelig å gjennomføre ved at det oppstår 

lokal motstand mot systemet, fordi de som innehar ekspertisen også kan stå i fare for å miste 

jobbene sine. Det vil derfor være viktig også for digitaliseringsprosessen at man tidligst mulig klargjør 

hvilke arbeidsoppgaver disse personene skal ha, slik at systemet får den forankringen den trenger.  

6.5 Kan utfordringene løses? 

De utfordringene som er nevnt ovenfor gjelder kun spesielle tilfeller. For eksempel vil man ikke 

behøve bekreftede dokumenter fra norske statsborgere og personer som er bosatt i landet. Ved å ta 

utgangspunktet i dette kan vi konstatere at systemet kan digitaliseres til å håndtere de søknadene 

hvor behovet for ekstra informasjon er fraværende. Derimot vil systemet kunne få problemer med å 

håndtere søknader som av ulik årsak kraver mer informasjon enten i form av en tillatelse av 

fylkesmannen eller ved for eksempel et samtykke. Videre kan vi se at de utfordringene som knytter 

seg opp til samhandling med andre systemer ikke er uløselige, men at det vil kreve forhandlinger 

med systemeierne av disse systemene, før man kan benytte seg av informasjonen som disse 

systemene innehar. En siste mulig utfordring tilknyttet de organisatoriske endringene kan potensielt 

                                                           
227 Ibid. Side 114. 
228 Ibid. Side 111. 
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bli en stor utfordring, men er på det nåværende tidspunkt ikke et problem som hverken behøver å bli 

stort eller vanskelig, noe som indikerer at man kan løse dette. Man kan derfor anta at systemet kan 

digitaliseres, men at noen tilfeller fortsatt vil kreve manuell behandling, eller levering av fysisk 

søknad, slik at man kan få all nødvendig informasjon om den aktuelle saken. 
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7. Avslutning 
Utgangspunktet for oppgaven var å belyse tre ulike sider av digitaliseringen av offentlig forvaltning. 

For på den måten å kunne si noe om digitaliseringen av offentlig sektor. Fokuset i oppgaven har vært 

på det juridiske rammeverket, de aktuelle virkemidlene og på de faktiske utfordringene som et 

forvaltningsorgan kan stå ovenfor i en digitaliseringsprosess. For å kunne belyse disse sidene 

utformet jeg disse problemstillingene: 

1. Finnes det et rettslig grunnlag som gir innbyggeren rett til kreve digitalt kommunikasjon med 
offentlig forvaltning i dag? 

2. Hvilke virkemidler brukes eller kan brukes for gjennomføring av digitalt førstevalg i offentlig 
forvaltning? 

3. Hvilke utfordringer finnes i dag for gjennomføring av digitalt førstevalg tilknyttet prøving av 
ekteskapsvilkår? 

 

Jeg vil nedenfor gjennomgå problemstillingene for på denne måten kunne si noe funnene jeg har 

gjort. Tilslutt vil jeg påpeke viktige momenter på veien videre mot en digitalisert offentlig forvaltning. 

7.1 Den rettslige situasjonen 

Elektronisk kommunikasjon vil i all hovedsak gjelde kommunikasjon utført ved benyttelse av 

internett eller lignende kommunikasjonssystemer, eller ved benyttelse av SMS, MMS, taletjenester 

og andre automatiske telefontjenester. Dette betyr at tjenester som selvbetjente løsninger over 

internett og e-post utveksling vil regnes som elektronisk kommunikasjon.  

Lovverket som regulerer elektronisk kommunikasjon kan ikke sies å gi innbyggeren en rett til å kreve 

at forvaltningen tilbyr digital kommunikasjon. Derimot gir lovverket forvaltningen en mulighet til å 

tilby digital kommunikasjon. Dette betyr at forvaltningen selv må vurdere om elektronisk 

kommunikasjon er ønskelig. Denne muligheten bygger opp under prinsippet om digitalt førstevalg.  

Forvaltningen kan nekte innbyggeren å kommunisere elektronisk dersom innbyggeren misbruker den 

digitale kommunikasjonen. Forvaltningsorganet kan også indirekte nekte innbyggeren bruk av digital 

kommunikasjon dersom innbyggeren nekter å benytte seg av de ønskede sikkerhetstjenestene eller –

produktene. 

7.2 Hvilke virkemidler kan brukes? 

Jeg har funnet at forvaltningsorganene har tilgang på en rekke virkemidler i digitaliseringsarbeidet, 

som har ulik grad av tvang. Virkemidlene tar for seg ulike deler av digitaliseringsprosessen og vil 

derfor være viktige for forvaltningsorganene som ønsker å digitalisere. Jeg har videre forsøkt å 

argumentere for både positive og negative effekter ved å benytte de ulike virkemiddelene i 

digitaliseringsprosessen.  

Virkemidlene hadde til en viss grad ulik betydning for de ulike forvaltningsnivåene, spesielt gjelder 

dette virkemidler som følger av digitaliseringsrundskrivet. Disse virkemidlene gjelder kun for statlig 

sektor, og har dermed ikke samme betydning for kommunal sektor.  
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7.3 Hvilke utfordringer finnes for digitaliseringen av prøving av 

ekteskapsvilkår? 

Den siste problemstillingen gikk konkret på aktuelle utfordringer som skatteetaten står ovenfor ved 

en digitalisering av rutinen for prøving av ekteskapsvilkår. Spesielt fremhevet jeg fem punkter som 

kunne bli problematiske. Dette var i) bekreftede dokumenter ii) bestemmelser av fylkesmannen iii) 

kommunikasjon med andre systemer iv) muligheten til innhenting av samtykke og v) organisatoriske 

endringer. Imidlertid avhenger disse mulige problemene av systemets endelige automatiseringsgrad. 

Jo mer som skal automatiseres jo flere problemer oppstår.  

De fleste av problemene kan også sies å omfatte søknader hvor behovet for ekstra informasjon er til 

stede. Det kan derfor være mulig at systemet kan håndtere søknader hvor søkerne ikke har behov for 

særskilte vurderinger. 

7.4 Veien videre 

Digitaliseringen av offentlig sektor er fortsatt i utviklingsfasen, og derfor i stadig utvikling. Bare de 

siste årene har flere tjenester blitt digitalisert eller planlagt digitalisert. Introduksjonen av en digital 

postboks, opprettelsen av et reservasjonsregister, prinsippet om digital førstevalg og stadige 

oppdateringer av digitaliseringsrundskrivet viser dette.  

Denne utviklingen viser nødvendigheten og viktigheten av god styring. Både internt i utviklingsløpet 

og mer overordnet. Skal vi lykkes med målsetningen om digitalt førstevalg er det forutsetning av den 

stadige utviklingen styres. For eksempel vil Difi sin rolle som overordnet organ for offentlig utvikling 

kunne vise seg å bli avgjørende. Spesielt vil spørsmål rundt bruk av felleskomponenter og 

arkitekturprinsipper være sentralt.  

Videre vil samarbeid over sektor linjer kunne vise seg viktige for den videre digitaliseringen av 

offentlig sektor. Dette skyldes at systemene som utvikles i større grad kan ha utbytte av at andre 

forvaltningsorganer deltar. For eksempel kan den manuelle rutinen for prøving av ekteskapsvilkår ha 

nytte av informasjonen lagret hos Lovisa eller DUF. Dette er med på å vise viktigheten av mer 

helhetlig tankegang, slik at det i fremtiden er mulig å utnytte ressursene på best og mest effektiv 

måte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

8. Litteraturliste 

Lover og forskrifter: 

Lover: 
Almindelig borgerlig Staffelov (straffeloven). LOV1902-05-22-10.  

Lov om arkiv (arkivlova). LOV-1992-12-04-126. 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) LOV-2000-04-14-31. 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10. 

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) LOV-2005-06-17-101. 

Lov om ekteskap (ekteskapsloven) LOV-1991-07-04-47.  

Lov om elektronisk signatur (esignaturloven). LOV-2001-06-15-81. 

Lov om Enhetsregisteret. LOV-1994-06-03-15. 

Lov om Folkeregistrering (folkeregisterloven). LOV-1970-01-16-1. 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven). LOV-2013-06-21-61. 

Lov om verneplikt (vernepliktsloven). LOV-1953-07-17-29. 
 

Forskrifter: 
Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften). FOR-2000-12-15-

1265. 

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) FOR-2004-

06-25-988. 

Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med 

prøving av ekteskapsvilkår. FOR-1992-11-05-979. 

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. FOR-2013-04-05-959. 

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-løsninger. FOR-

2013-06-21-732. 

 

Bøker: 
Dag Wiese Schartum m/flere: «Elektronisk forvaltning i NORDEN: PRAKSIS, LOVGIVNING og 

RETTSLIGE UTFORDRINGER.» Fagbokforlaget, Bergen 2007. ISBN: 978-82-450-0554-7. 

Erik Magnus Boe: «Rettskildelære: under debatt». Universitetsforlaget, Oslo 2012. ISBN: 978-82-15-

01794-5. 

Geir Woxholth «Forvaltningsloven med kommentarer». Gyldendal akademisk, Oslo 2011. 5. utgave, 

1. opplag. ISBN: 978-82-05-40960-6.  

Dag Wiese Schartum: «Fra Lovtekst til programkode: Utvikling av rettslige beslutningssystemer i 

elektronisk forvaltning» 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-

til-programkode-2012.pdf [15.04.2015] 

 

Nettsider: 
Altinn: 
Altinn – Altinn-app: Meldingsboksen i lomma: https://www.altinn.no/Altinn-app/ [Lest 24.03.2015] 

Altinn – Altinn sparer næringslivet for over en milliard kroner: https://www.altinn.no/nn/Starte-og-

drive-bedrift/Nyheter/Altinn-sparer-naringslivet-for-over-en-milliard-kroner/?epslanguage=nn-

NO [Lest 24.03.2015] 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
https://www.altinn.no/Altinn-app/
https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/Altinn-sparer-naringslivet-for-over-en-milliard-kroner/?epslanguage=nn-NO
https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/Altinn-sparer-naringslivet-for-over-en-milliard-kroner/?epslanguage=nn-NO
https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/Altinn-sparer-naringslivet-for-over-en-milliard-kroner/?epslanguage=nn-NO


94 

 

Altinn – Om Altinn: https://www.altinn.no/Toppmeny/Om-Altinn/ [Lest 09.04.2014] 

Altinn sin hjemmeside: https://www.altinn.no/no/ [Lest 24.11.2014] 

Altinn – Skjemaer for privatpersoner: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/?fcopp=1 [Lest 

09.04.2014] 

Brønnøysundregistrene:  
Brønnøysundregistrene – Altinn – 10 år med forenkling: 

http://arsmelding.brreg.no/digitalisering/altinn--ti-ar-med-forenkling [Lest 09.04.2014] 

Brønnøysundregistrene – Elmer: http://www.brreg.no/elmer/ [Lest 17.6.2014] 

Brønnøysundregistrene – Elmer 2.1: http://www.brreg.no/elmer/ELMER_2.1.pdf [Lest 24.10.2014] 

Brønnøysundregistrene – Enhetsregisteret: http://www.brreg.no/registrene/enhet/enhet.html [Lest 

09.04.2014] 

Computerworld: 
Computerworld – Digitalisering – samarbeid eller kaos? http://www.cw.no/artikkel/hva-andre-

mener/digitalisering-samarbeid-kaos [Lest 27.10.2014] 

Computerworld – Mulig milliardsprekk i digitaliseringen av NAV: http://www.cw.no/artikkel/nav-

ikt/mulig-milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav [Lest 11.03.2015] 

Den norske dataforening: 
Den norske dataforening – TOGAF har en mer sentral rolle: http://www.dataforeningen.no/togaf-

har-en-stadig-mer-sentral-rolle.5176267.html [Lest 05.09.2014] 

Difi: 
Difiblogg – Prosjektveiviseren, smidig og hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter: 

http://www.difi.no/blogg/2014/03/prosjektveiviseren-smidig-og-hvordan-lykkes-med-

digitaliseringsprosjekter [Lest 05.09.2014] 

Difi – Arkitekturprinsippene: http://www.difi.no/sites/difino/files/arkitekturprinsipper-2.1.pdf [Lest 

08.08.2014] 

Difi – Beskriving av vegkart for nasjonale felleskomponentar levert: 

http://www.difi.no/artikkel/2014/02/beskriving-av-vegkart-nasjonale-felleskomponentar-levert 

[Lest 13.05.2015] 
Difi – E-faktura i staten fyller ett år: http://www.difi.no/artikkel/2013/07/e-faktura-i-staten-fyller-ett-

ar [Lest 31.10.2014] 

Difi – hjelp og veiledning ->ID-porten: http://eid.difi.no/nb/id-porten [Lest 09.04.2014] 
Difis hjemmeside: http://www.difi.no/ [Lest 14.05.2014] 

Difi – ID-porten: http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/id-porten [Lest 16.04.2015] 

Difi – Informasjon om sikkerhetsnivå: http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-personvern/informasjon-om-

sikkerhetsniva [Lest 09.04.2014] 

Difi – Mandat for Skate: http://www.difi.no/filearchive/mandat-for-skate-oktober-2012_2.pdf 

[01.09.2014] 

Difi – Skate: http://www.difi.no/digital-forvaltning/it-styring/skate [Lest 01.09.2014] 

Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter: 

http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-

rapport-2011-3.pdf [Lest 18.04.2013] 

Digitalt førstevalg – status for elektroniske tjenester i staten: http://www.difi.no/filearchive/digitalt-

forstevalg-status-difi-rapport-2011-2.pdf [Lest 18.04.2013] 

Digitale tenester i staten – statuskartlegging: http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-

staten-statuskartlegging_1.pdf [Lest 08.05.2014] 

https://www.altinn.no/Toppmeny/Om-Altinn/
https://www.altinn.no/no/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/?fcopp=1
http://arsmelding.brreg.no/digitalisering/altinn--ti-ar-med-forenkling
http://www.brreg.no/elmer/
http://www.brreg.no/elmer/ELMER_2.1.pdf
http://www.brreg.no/registrene/enhet/enhet.html
http://www.cw.no/artikkel/hva-andre-mener/digitalisering-samarbeid-kaos
http://www.cw.no/artikkel/hva-andre-mener/digitalisering-samarbeid-kaos
http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav
http://www.cw.no/artikkel/nav-ikt/mulig-milliardsprekk-digitaliseringen-av-nav
http://www.dataforeningen.no/togaf-har-en-stadig-mer-sentral-rolle.5176267.html
http://www.dataforeningen.no/togaf-har-en-stadig-mer-sentral-rolle.5176267.html
http://www.difi.no/blogg/2014/03/prosjektveiviseren-smidig-og-hvordan-lykkes-med-digitaliseringsprosjekter
http://www.difi.no/blogg/2014/03/prosjektveiviseren-smidig-og-hvordan-lykkes-med-digitaliseringsprosjekter
http://www.difi.no/sites/difino/files/arkitekturprinsipper-2.1.pdf
http://www.difi.no/artikkel/2014/02/beskriving-av-vegkart-nasjonale-felleskomponentar-levert
http://www.difi.no/artikkel/2013/07/e-faktura-i-staten-fyller-ett-ar
http://www.difi.no/artikkel/2013/07/e-faktura-i-staten-fyller-ett-ar
http://eid.difi.no/nb/id-porten
http://www.difi.no/
http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/id-porten
http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-personvern/informasjon-om-sikkerhetsniva
http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-personvern/informasjon-om-sikkerhetsniva
http://www.difi.no/filearchive/mandat-for-skate-oktober-2012_2.pdf
http://www.difi.no/digital-forvaltning/it-styring/skate
http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitalt-forstevalg-status-difi-rapport-2011-2.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitalt-forstevalg-status-difi-rapport-2011-2.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-statuskartlegging_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/digitale-tjenester-i-staten-statuskartlegging_1.pdf


95 

 

Difis tildelingsbrev for 2014: http://www.difi.no/filearchive/tildelingsbrev_kmd_2014.pdf [Lest 

02.07.2014] 

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID: 

http://www.difi.no/filearchive/holdninger-til-digitale-tjenester-og-elektronisk-id_1.pdf [Lest 

10.12.2014] 

Samarbeidsportalen – Hva koster ID-porten: https://samarbeid.difi.no/id-porten/hva-koster-id-

porten  [Lest 10.12.2014] 

Standardiseringsportalen – Elektronisk handelsformat (EHF): 

http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/standard/elektronisk-handelsformat-

ehf/elektronisk-handelsformat-ehf [31.10.2014] 

Standardiseringsportalen – Forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning: 

http://standard.difi.no/hoyring/forslag-om-endring-av-forskrift-om-it-standarder-i-offentlig-

forvaltning?tab=comments [Lest 24.10.2014] 

Standardiseringsportalens hjemmeside: http://standard.difi.no/ [Lest 24.10.2014] 

Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: 

http://standard.difi.no/filearchive/barne-likestillings-og-inkluderingsdepartementet_1.pdf [Lest 

24.10.2014] 

Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra Datatilsynet: 

http://standard.difi.no/filearchive/datatilsynet_1.pdf side 1. [Lest 24.10.2014] 

Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 

http://standard.difi.no/filearchive/dsb.pdf [Lest 24.10.2014] 

Standardiseringsportalen – Høringsuttalelse fra Lånekassen: 

http://standard.difi.no/filearchive/laanekassen_1.pdf [Lest 24.10.2014] 

Standardiseringsportalen – Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor: 

http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/referansekatalogen-html-versjon#Styringssystem 

Under punkt. 2.16 [Lest 03.09.2014] 

Universell Utforming – Kva er universell utforming?: http://uu.difi.no/veiledning/om-universell-

utforming/kva-er-universell-utforming [Lest 27.08.2014] 

Veikart for nasjonale felleskomponenter: www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-

vedlegg-1-rapport-fra-arbeidsgruppen_1.pdf [Lest 27.10.2014] 

Digi.no: 

Digi.no – 13 teser om «digitalisering»: http://www.digi.no/926829/13-teser-om-digitalisering [Lest 

01.09.2014] 

Digi.no – Lånekassens «digitale reise»: http://www.digi.no/debatt/2014/02/18/lanekassens-digitale-

reise [Lest 11.03.2015] 

Digi.no – Staten bryter egne regler for efaktura: http://www.digi.no/931668/staten-bryter-egne-

regler-for-efaktura [Lest 12.01.2014] 

Direktoratet for økonomistyring: 

Direktoratet for økonomistyring – Gevinstrealisering: 

http://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/DF%c3%98%20veileder%20-

%20Gevinstrealisering_web.pdf [Lest 16.02.2015] 

Direktoratet for økonomistyring - hjemmeside: http://www.dfo.no/ [Lest 26.08.2014] 

http://www.difi.no/filearchive/tildelingsbrev_kmd_2014.pdf
http://www.difi.no/filearchive/holdninger-til-digitale-tjenester-og-elektronisk-id_1.pdf
https://samarbeid.difi.no/id-porten/hva-koster-id-porten
https://samarbeid.difi.no/id-porten/hva-koster-id-porten
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/standard/elektronisk-handelsformat-ehf/elektronisk-handelsformat-ehf
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/standard/elektronisk-handelsformat-ehf/elektronisk-handelsformat-ehf
http://standard.difi.no/hoyring/forslag-om-endring-av-forskrift-om-it-standarder-i-offentlig-forvaltning?tab=comments
http://standard.difi.no/hoyring/forslag-om-endring-av-forskrift-om-it-standarder-i-offentlig-forvaltning?tab=comments
http://standard.difi.no/
http://standard.difi.no/filearchive/barne-likestillings-og-inkluderingsdepartementet_1.pdf
http://standard.difi.no/filearchive/datatilsynet_1.pdf
http://standard.difi.no/filearchive/dsb.pdf
http://standard.difi.no/filearchive/laanekassen_1.pdf
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/referansekatalogen-html-versjon#Styringssystem
http://uu.difi.no/veiledning/om-universell-utforming/kva-er-universell-utforming
http://uu.difi.no/veiledning/om-universell-utforming/kva-er-universell-utforming
http://www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-arbeidsgruppen_1.pdf
http://www.difi.no/filearchive/20140226-sak-02-14-veikart-vedlegg-1-rapport-fra-arbeidsgruppen_1.pdf
http://www.digi.no/926829/13-teser-om-digitalisering
http://www.digi.no/debatt/2014/02/18/lanekassens-digitale-reise
http://www.digi.no/debatt/2014/02/18/lanekassens-digitale-reise
http://www.digi.no/931668/staten-bryter-egne-regler-for-efaktura
http://www.digi.no/931668/staten-bryter-egne-regler-for-efaktura
http://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/DF%c3%98%20veileder%20-%20Gevinstrealisering_web.pdf
http://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/DF%c3%98%20veileder%20-%20Gevinstrealisering_web.pdf
http://www.dfo.no/
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Direktoratet for økonomistyring -  Mål- og resultatstyring: 

http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Okonomiregelverket/Ord-og-begreper/Glossary/M/Mal--og-

resultatstyring/ [Lest 30.06.2014] 

Direktoratet for økonomistyring – Styring: http://www.dfo.no/no/Styring/ [Lest 26.08.2014] 

Dysleksiforbundet: 

Dysleksiforbundets hjemmeside: http://www.dysleksiforbundet.no/ [Lest 27.08.2014]  

Forelesning.no 

Forelesning.no – Informasjonsteknologi grunnkurs: 

http://www.forelesning.no/kompendier/itgk/systemutvikling.php [Lest 05.09.2014] 

FunkaNu: 

FunkaNu sin hjemmeside: http://www.funkanu.com/no/ [Lest. 27.08.2014] 

Google: 

Google søkemotor: https://www.google.no/?gws_rd=ssl [ Lest 14.05.2015] 

Hague Conference: 

Hague Conference – Convention abolishing the requirement and legalisation of foreign public 

documents: http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12en.pdf [28.09.2014] 

Helsedirektoratet: 

Helsedirektoratet- Min helse: https://helsenorge.no/ [Lest 11.02.2015] 

Kartverket: 

Kartverket – Hva er matrikkelen: http://www.statkart.no/Eiendom-og-

areal/Matrikkelen/Eiendomsregisteret/ [Lest 09.04.2014] 

Kartverket – Matrikkelen: http://www.statkart.no/eiendom-og-areal/matrikkelen/ [Lest 09.04.2014] 

KS: 

KS – Styringsdokument for KommIT: 

http://www.ks.no/PageFiles/29578/Styringsdokument%20for%20KommIT%20%20Endelig.pdf 

[Lest 02.09.2014] 

Kvasir: 

Kvasir søkemotor: http://www.kvasir.no/ [Lest 14.05.2014] 
Lovdata: 

eForvaltningsforskriften (historisk versjon): https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2004-

06-25-988-20130101?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 19.11.2014] Krever innlogging 

Juridisk litteratur, fvl. § 1 under les merknader: https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-

10/%C2%A71 (Krever innlogging) 

Lovdatas hjemmeside: http://lovdata.no/ [Lest 14.05.2014] 

PRE-2014-02-07-102 Forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr.988 om elektronisk 

kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Kongelig resolusjon. Statsråd 

Jan Tore Sanner. https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-

102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/ [Lest 20.02.2014] (krever innlogging) 

Prop. 116 L (2012-2013) Endringer i forvaltningsloven: 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-

10/%C2%A715a [Lest 19.11.2014] (Krever innlogging) 

Lånekassen: 

http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Okonomiregelverket/Ord-og-begreper/Glossary/M/Mal--og-resultatstyring/
http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Okonomiregelverket/Ord-og-begreper/Glossary/M/Mal--og-resultatstyring/
http://www.dfo.no/no/Styring/
http://www.dysleksiforbundet.no/
http://www.forelesning.no/kompendier/itgk/systemutvikling.php
http://www.funkanu.com/no/
https://www.google.no/?gws_rd=ssl
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12en.pdf
https://helsenorge.no/
http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Eiendomsregisteret/
http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Eiendomsregisteret/
http://www.statkart.no/eiendom-og-areal/matrikkelen/
http://www.ks.no/PageFiles/29578/Styringsdokument%20for%20KommIT%20%20Endelig.pdf
http://www.kvasir.no/
https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2004-06-25-988-20130101?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2004-06-25-988-20130101?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A71
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A71
http://lovdata.no/
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://lovdata.no/pro/#document/PRE/forarbeid/pre-2014-02-07-102?from=SF/forskrift/2004-06-25-988/
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-116-l-201213?from=NL/lov/1967-02-10/%C2%A715a
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Lånekassen- Innlogging til Dine sider: http://www.lanekassen.no/Dine-sider/innlogging-til-dine-sider/ 

[Lest 24.11.2014] 

Lånekassen- Stipend for høyere og annen utdanning: http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-

lan/Hoyere-utdanning/ [Lest 30.01.2015] 

Lånekassen- Støttekalkulator: http://stottekalk.lanekassen.no/ [Lest 24.11.2014] 

NAV: 

NAV- Dagpenger: 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Dagpeng

er [Lest 30.01.2015] 

NAVs – Hjemmeside: https://www.nav.no/Forsiden [Lest 26.02.2015] 

NAV- Hvordan søker du om barnebidrag: 

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Relatert+informasjon/Hvordan+s%C3%B8ke

r+du+om+barnebidrag%3F.346396.cms [Lest 19.11.2014] 

NAV- Søknad om dagpenger: 

https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/innsendingsvalg+for+d

agpenger?key=232553 [Lest 19.11.2014] 

NTNU: 

NTNU – Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer: 

http://www.concept.ntnu.no/ks-ordningen [25.08.2014] 

Photoshop: 

Photoshop sin hjemmeside: http://www.photoshop.com/ [28.09.2014] 

Prosjektveiviseren: 

Prosjektveiviseren – Avslutningsfasen: http://prosjektveiviseren.no/avslutningsfasen [Lest 

24.04.2014] 

Prosjektveiviseren – Fange opp erfaringer: http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen/fange-opp-

erfaringer [Lest.24.04.2014] 

Prosjektveiviseren – Gjennomføringsfaser: 

http://www.prosjektveiviseren.no/gjennomf%C3%B8ringsfaser [Lest 24.04.2014] 

Prosjektveiviseren – Konseptfasen: http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen [Lest 24.04.2014] 

Prosjektveiviseren – Planleggingsfasen: http://prosjektveiviseren.no/planleggingsfasen [Lest 

24.04.2014] 

Prosjektveiviseren – Realiseringsfasen: http://prosjektveiviseren.no/realiseringsfasen [Lest 

24.04.2014] 

Prosjektveiviseren – Vinstrealisering: http://www.prosjektveiviseren.no/node/290/part/all [Lest 

01.09.2014] 

Prosjektveiviserens hjemmeside: http://prosjektveiviseren.no/ [Lest 24.04.2014] 

Regjeringen: 

Digitaliseringsrundskrivet: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrundskrivet/id766322/ [Lest 

05.09.2014] 

Dysleksi Norge sitt høringssvar til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/dysleksinorge.

pdf [Lest 27.08.2014] 

http://www.lanekassen.no/Dine-sider/innlogging-til-dine-sider/
http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/
http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/
http://stottekalk.lanekassen.no/
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Dagpenger
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Dagpenger
https://www.nav.no/Forsiden
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Relatert+informasjon/Hvordan+s%C3%B8ker+du+om+barnebidrag%3F.346396.cms
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Relatert+informasjon/Hvordan+s%C3%B8ker+du+om+barnebidrag%3F.346396.cms
https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/innsendingsvalg+for+dagpenger?key=232553
https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/innsendingsvalg+for+dagpenger?key=232553
http://www.concept.ntnu.no/ks-ordningen
http://www.photoshop.com/
http://prosjektveiviseren.no/avslutningsfasen
http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen/fange-opp-erfaringer
http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen/fange-opp-erfaringer
http://www.prosjektveiviseren.no/gjennomf%C3%B8ringsfaser
http://prosjektveiviseren.no/konseptfasen
http://prosjektveiviseren.no/planleggingsfasen
http://prosjektveiviseren.no/realiseringsfasen
http://www.prosjektveiviseren.no/node/290/part/all
http://prosjektveiviseren.no/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Digitaliseringsrundskrivet/id766322/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/dysleksinorge.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/dysleksinorge.pdf
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eForvaltningforskriftens noteapparat: https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-

politikk/Veileder_efvf_3.pdf [Lest 11.02.2015] 

eForvaltningforskriftens veileder: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-

eforvaltningsforskriften/id476581/ [Lest 11.02.2015] 

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2014: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2013/fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-

201.html?id=748563 [Lest 26.08.2014] 

Fellesføringar i tildelingsbreva for 2010 – orientering om ny ordning og tinging til departementa om 

forslag til fellesføringer for 2010 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-

201.html?id=562901 [Lest 26.08.2014] 

FunkaNu sitt høringssvar til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/funkanu.pdf 

[Lest 27.08.2014] 

Grunndatarapporten: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/sl/rapporter/persondatarapport----

15-06-2007.pdf  [22.09.2014] 

Høringsnotat Digital kommunikasjon som hovedregel: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-

politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf [Lest 24.02.2014] 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside: 

https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/id504/ [Lest 14.05.2014] 

Kvalitetssikring av konseptutvalg (KS1): https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-

oekostyring/ks1.pdf [25.08.2014] 

Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2): 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks2.pdf [25.08.2014] 

Legalisering: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Lover-og-

regler/retningslinjer/2005/legalisering.html?id=107782 [28.09.2014] 

Meld. St. 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskapning: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-23-

20122013/id718084/?docId=STM201220130023000DDDEPIS&ch=1&q [Lest 03.02.2014] 

NOU 2003:6: Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2003-

06/id118580/?docId=NOU200320030006000DDDEPIS&ch=1&q [Lest 12.06.2014] 

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/digital_komm_brosjyre.p

df [Lest 24.11.2014] 

Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura – vurderinger og anbefalinger om elektronisk 

faktura i staten: http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-

politikk/AGFArapportWEB.pdf [Lest 31.10.2014] 

Regjeringens digitaliseringsprogram: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringspr

ogram/digit_prg.pdf [Lest 05.05.2014] 

https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
https://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Veileder_efvf_3.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-eforvaltningsforskriften/id476581/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-eforvaltningsforskriften/id476581/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2013/fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-201.html?id=748563
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2013/fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-201.html?id=748563
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a391d16f0b461fa65d21e43dc0417e/funkanu.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/sl/rapporter/persondatarapport----15-06-2007.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/sl/rapporter/persondatarapport----15-06-2007.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/horingsnotat_dig_komm.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/id504/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks1.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks1.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statlig-oekostyring/ks2.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Lover-og-regler/retningslinjer/2005/legalisering.html?id=107782
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Lover-og-regler/retningslinjer/2005/legalisering.html?id=107782
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-23-20122013/id718084/?docId=STM201220130023000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-23-20122013/id718084/?docId=STM201220130023000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2003-06/id118580/?docId=NOU200320030006000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2003-06/id118580/?docId=NOU200320030006000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/digital_komm_brosjyre.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/digital_komm_brosjyre.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/AGFArapportWEB.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/AGFArapportWEB.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
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Rundskriv - Q-18/2004 Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandske statsborgere 

som ikke er fast bosatt i Norge.: 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2001/0015/ddd/pdfv/221492-q-18-2004.pdf 

[28.09.2014] 

Rundskriv Q 20/2009 – Rundskriv om ekteskap: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-20-2009.pdf Side 22. 

[Lest 22.01.2015] 

Rundskriv - Q-21/2007 om endringer i rundskriv Q-18/2004: Ekteskapsloven § 7 bokstav h – 

dokumentasjon fra utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2007/Rundskriv_Q_21_2007_6_7_07.doc 

[28.09.2014] 

Sikkerhetsnivåer for autentisering og uavviselighet: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-

autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929 [Lest 09.04.2014] 

Skatteetatens tildelingsbrev for 2015: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a51e3fb5c0b1446f8a1fd5aa9548553d/skd2015.pdf  

[Lest 13.04.2015] 

Statistisk sentralbyrås tildelingsbrev for 2015: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a51e3fb5c0b1446f8a1fd5aa9548553d/ssb2015.pdf 

[Lest 13.04.2015] 

Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner – med retningslinjer for utforming av lover og 

forskrifter rettet mot kommunesektoren: 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Veileder_Statlig_styring_WEB.PDF [Lest 22.01.2014] 

St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-19-2008-2009-

/id552811/?docId=STM200820090019000DDDEPIS&ch=1&q [Lest 30.06.2014] 

Scrummaster.no: 

Scrummaster.no – Keiserens gamle, loslitte klær: http://scrummaster.no/2014/keiserens-gamle-

loslitte-klaer/ [Lest 05.09.2014] 

Signform: 

Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene: http://www.signform.no/dss/statlige-

blanketter?view=form&id=937 [Lest 19.11.2014] 

Skatteetaten: 

Skatteetaten –Apostille og legalisering: 

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-

opplysninger/Attester/Apostille-og-legalisering/ [28.09.2014] 

Skatteetaten – Dette er folkeregisteret: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Dette-

er-folkeregisteret/ [Lest 09.04.2014] 

Skatteetaten – Ekteskap i Norge: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-

samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/ [22.09.2014] 

Skatteetaten – Folkeregisteret: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/ [Lest 

18.09.2014] 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2001/0015/ddd/pdfv/221492-q-18-2004.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2009/q-20-2009.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2007/Rundskriv_Q_21_2007_6_7_07.doc
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
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Navn: 

Stilling: 

Hvor er digitalt førstevalg stadfestet, altså hvilke dokumenter nevner dette eksplisitt? 

Hva er bakgrunnen for at digitalt førstevalg er nevnt i dette/disse dokumentet(ene)? 

Hvilke aktører har interesse i digitalt førstevalg? 

Hvorfor har nevnte aktører interesse i digitalt førstevalg? 

Hvilke av disse aktørene opplever Difi som spesielt viktige? 

Finnes det noen minstekrav til hvor mye en etat må kunne kommunisere elektronisk med 

innbyggerne? 

 Hvis ja, hvilke minstekrav stilles?  

Hvilket rettslig grunnlag har digitalt førstevalg? 

Hvilken rettlig virkning har digitalt førstevalg for offentlig forvaltning? 

Hvilken plikt har offentlig forvaltning til å oppfylle digitalt førstevalg? 

Har alle offentlige forvaltningsnivåer (statlige, fylkeskommunale og kommunale) plikt til å følge 

kravet om digitalt førstevalg? 

Hvis ikke alle, Hvorfor er det ikke krav om at disse forvaltnings nivåene skal følge kravet om 

digitalt førstevalg? 

Opplever Difi at det i forvaltningen generelt oppleves uklart hvilken rettslig betydning man skal 

tillegge digitalt førstevalg? 

Er det andre rettslige spørsmål enn de som er nevnt over som stilles til digitalt førstevalg? 

I digitaliseringsprogrammet sier man at «den statlige forvaltningen så langt det er mulig, skal være 

tilgjengelig på nett» Hvilke krav stilles til så langt det er mulig? 

Er dette noe som etaten selv skal utrede, eller foreligger det ikke noen krav om at dette skal 

utredes?  

Hvilken politisk forankring har digitalt førstevalg? 

Stilles det politiske forventninger til resultatene av digitalt førstevalg? 

 Hvis ja, Hvilke forventninger stilles? 

Har de politiske forventningene økt etter at regjeringens digitaliseringsprogram ble offentliggjort? 

 Hvis ja, På hvilken måte? 

Hvilke utfordringer og hindringer vil du peke som særlig problematiske for å kunne oppnå digitalt 

førstevalg? 

 Hvorfor mener du disse er særlig problematiske? 
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Finnes det utfordringer og hindringer som Difi spesielt jobber med å løse på tvers av ulike 

forvaltningsorganer? 

Er det noe spesielt du vil fremheve om digitalt førstevalg som ikke har kommet frem i løpet av 

intervjuet? 

 

Vedlegg 2: Intervjuet med Difi 

Intervjuet med Difi. 

Tid og sted: Grev Wedels plass 9 kl. 15.00 

I = Intervjuer 

IO = Intervjuobjekt 

 

I: Navn? 

IO: Anonymisert. 

I: Stilling? 

IO: Seksjonssjef for arkitetkturseksjonen i digitaliseringsavdelingen i Difi. 

I: Hvilke aktører har interesse i digitalt førstevalg? 

IO: Digitalt førstevalg dreier jo seg om å snu logikken fra samtykke til digital kommunikasjon til at 

digital kommunikasjon skal bli det vanlige og at man da må reservere seg mot digital kommunikasjon. 

I prinsippet betyr jo det at hele offentlig forvaltning blir aktører som må endre sine arbeidsprosesser. 

Men så er det jo slik at det er noen som er mer sentrale enn andre da. Og da har du da Difi selv som 

er en sentral aktør og premissgiver. I tillegg vil det jo være slik at vi (Difi) som leverandører av 

fellesløsninger som at det må finnes en måte å kunne logge inn på disse tjenestene, det må finnes 

muligheter for å utvikle tjenestene og da er vi over på det forvaltningssentrale. Og i tillegg må 

virksomheten være villige til å lage tjenesten. Og det er jo noen som ligger i forkant. Skatteetaten, 

det passer jo ekstra bra i dag da de har lagt ut selvangivelsen i tillegg er jo skatteetaten en viktig 

premissgiver og gir jo drivkraft til digitalt førstevalg. Så er det jo kommunene og da først å fremst KS. 

KS har jo tatt på seg å koordinere digitaliseringen av kommunene. Og har også etablert KommIT. Og 

det blir jo en viktig aktør. KS har jo også fylkeskommunene.  

I: Så man kan si at hele offentlig forvaltning har interesse i digitalt førstevalg i en eller annen form? 

IO: Ja, men de jeg nevner nå er spesielt viktige sett fra vår (Difi) side.  Altså KS, KommIT, skatteetaten, 

Brønnøysundregistrene med Altinn, Difi selv, men også NAV. NAV er jo kjempeviktig fordi de er så 

store og fordi de har så mange tjenester.  

I: Men vil man på den andre siden kunne si at befolkningen vil kunne være en aktør? 

IO: Ja altså innbyggerne er jo aktører, men du vil jo da også ha næringslivet som aktører, det er jo 

folk det også, men med andre roller. Men hvis vi tar innbyggerperspektivet så vil jo det dreie seg om 

man klarer å utbre disse løsningene, slik at folk tar det i bruk, eller vil folk reservere seg. Sånn sett blir 

det jo ekstremt viktig å ha et perspektiv på innbyggerne. Man kan jo enkelt si at man kan dele 
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innbyggerne inn i 4 da. (1) Det er de som har god kompetanse/ forståelse for offentlig sektor og god 

digital kompetanse. Disse vil jo være i forkant og vil mest sannsynlig ikke reservere seg, med mindre 

de har noe uoppgjort mot noen eller en annen særlig grunn. (2) Så har du disse som kan veldig mye 

om offentlig sektor gjerne da offentlig ansatte som har levd noen år, men som da ikke har like stor 

digital kompetanse. (3) Så har du de som er litt yngre som ikke har levd så lenge, men som har levd 

hele sitt liv med digitale hjelpemidler og som dermed kan IT og lett kan ta i bruk nye løsninger. Men 

disse kjenner jo da kanskje ikke så godt til offentlig forvaltning. (4) Og så har du en gruppe som står 

igjen da, nemlig den fjerde gruppen. Dette er de som verken er i stand til å sette seg inn i offentlig 

sektor og som er i dårlig stand til å ta i bruk digitale hjelpemidler. Og da er jo spørsmålet hvis vi ser på 

aktørene da, når vi har 4 ulike grupper av aktører hvor vi skal sette inn støttet. Hvordan skal vi sørge 

for at de som trenger det mest som ligger i den fjerde gruppa også skal få tilgang til offentlige 

goder/tjenester. Og sånn sett er det en kjempe utfordring med digitalt førstevalg. Kanskje til og med 

den største utfordringen som ligger der.  

I: Ja, dette er vel også noe dere har tatt opp i de dokumentene dere har utgitt. At jo eldre brukeren er 

og jo mindre de har hatt med data å gjøre jo mer negative er de til digitale løsninger?  

IO: Ja det ser vi på de undersøkelsene vi har gjort.  

I: Så har vi jo vært innom hvilke aktører Difi ser på som viktige, så vi går ikke inn på det på nytt. Men 

hva slags rettslig status har digitalt førstevalg? For eksempel om det er lovhjemlet, eller en instruks 

eller om det er noe annet? 

IO: Ja altså det gjøres jo et lovarbeid akkurat nå, hvor en ser på å endre forvaltningsloven og 

eForvaltningsforskriften. Det er jo de som er de viktigste hjemmelsgrunnlaget for digitalt førstevalg. 

Men det er jo ikke endelig besluttet eller det foregår en prosess nå på et lovarbeid. Det er gjort en 

utredning en enmannsutredning på dette her i fjor høst. Og nå gjøres det et grunnlagsarbeid for 

denne lovendringen i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften. Så det vil bli hjemlet der da.  

I: Men foreløpig vil du si at det ikke er hjemlet? 

IO: Nei altså foreløpig er det jo ikke hjemlet lovmessig og det er det jo heller ikke innført da. Men det 

du kan si da er jo at det finnes et digitaliseringsrundskriv hvor den siste versjonen heter P-10. Som 

ligger ute på Regjeringen.no. Dette vil fort kunne bli et viktig grunnlagsdokument for deg.  Og her 

settes det krav til digitaliseringsarbeidet. Her står det da at på kort sikt skal virksomheten som har 

minimum tilgjengeliggjøre for eksterne brukere alle relevante søknader og skjemaer og 

rapporteringer for digital utfylling og digital innsending. De med et årlig innsendingsvolum på over 

5000 skjemaer skal tilgjengeliggøres innen 30.06.2014. De med et årlig innsendingsvolum mellom 

3000-5000 skjemaer skal tilgjengeliggjøres innen 30.06.2015. Så her legges grunnlaget for prinsippet 

som det jobbes med å hjemle i forvaltningsloven i forhold til forskrifta. Så her pålegges man gjennom 

budsjettrundskrivet hvordan statlig forvaltning skal prioritere IKT-relaterte justeringer i 2014-

budsjettet. Og da er det dette man skal prioritere. Fra digitaliseringsprogrammet har man 

prinsippene som også er nevnt her, så har de sendt ut dette rundskrivet som sier om hva man skal 

forholde seg til for budsjettet 2014 og da kommer man med at tjenestene skal være tilgjengelige. I 

neste omgang kommer regelverket og da skal det være reelt digitalt førstevalg.  

I: Men skulle digitalt førstevalg lovfestet vil det da også være gjeldene for kommuner og 

fylkeskommuner? 
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IO: Hm. Ja der vil det jo antagelig være en innføringsfase, uten at jeg skal foregripe noe. Men jeg 

regner da med at regjeringen vil komme med en presisering av hvordan kommuner og 

fylkeskommuner skal forholde seg til kravet. 

I: For det vil være nødvendig med noe regulering der? 

IO: Ja, og i tillegg at de får noe tid på å tilpasse seg i kommunen.  

I: Finnes det noen minstekrav til hvor mange tjenester en etat må kunne tilby elektronisk til 

innbyggerne for å være i samsvar med målet om digitalt førstevalg? Noe av dette har vel vært nevnt i 

digitaliseringsrundskrivet med tanke på fra 3000-5000 skjemaer og over 5000 skjemaer. Og at det da 

er regjeringen som har stilt krav til når dette, og når det skal være ferdig. 

IO: Ja, men det står også der om unntak fra kravene. Unntak fra disse kravene gis for tjenester der 

det ikke lønner seg med digitalisering for hverken brukerne eller forvaltningen og for tjenester hvor 

det foreligger konkrete planer om digitalisering før 2015. Virksomhetene må kunne dokumentere og 

begrunne unntak for kravene. Dette vil si at virksomheten selv kan søke unntak fra kravene. Og der 

ligger jo den egne vurderingen. Og ser man at dette ikke vil være lønnsomt kan man da søke unntak. 

I: Så det vil da kunne sies at virksomheten har en viss mulighet til egenvurderinger? 

IO: Ja, det må jo være det da. For virksomhetene har jo en viss styringsrett og adgang til selvstendig 

vurdering. Da det ikke alltid er slik at man finner alle tiltak hensiktsmessig på sitt område. Eller at det 

er andre prioriteringer som gjør at man ikke prioriterer dette.  

I: Det nevnes i digitaliseringsrapporten at kommuner og fylkeskommuner er en viktigdel av 

forvaltningen, men at de i mindre grad er pliktige til å følge digitalt førstevalg. Hva skyldes dette? 

IO: Ja det er jo slik at det finnes kommunalt selvstyrerett. Og det er jo den som legger grunnlaget for 

dette. Man kan jo ikke pålegge kommunene noe uten at det foreligger lovhjemmel eller 

forskriftshjemmel. Det kommunale selvstyre står sterkt. Og da er det slik at det som ligger i 

digitaliseringsprogrammet er politikken og skal dette gjøres gjeldene for kommunene så må det 

hjemles. Man kan jo også si det slik at alle offentlige virksomheter vil jo ha en egeninteresse i å 

digitalisere. Slik at man kan effektivisere tjenestene og få best mulige tjenester. I alle fall i de fleste 

tilfeller. Så hvorfor går ikke digitaliseringen kjappere og hvorfor må man da pålegge virksomhetene 

digitalisering. Jo dette skyldes flere grunner men man ser at det er kostnadskrevende og det er med 

høy risiko man går inn i digitaliseringsprosjekter. Man ser jo at det veldig ofte mislykkes og det må 

derfor gjøres på en ordentlig måte skal det kunne lykkes. Videre er det jo også mange virksomheter 

som har gamle løsninger som må skiftes ut. Så det er store investeringer knyttet opp til digitalisering, 

som vil lønne seg på sikt, men som kan være vanskelig å ha midler til under gjeldene budsjettperiode. 

Og det er jo da et spørsmål om kommunene vil være istand til å ta en slik investering på egenhånd. 

Kanskje er de avhengig av å samarbeide med andre, slik de gjør i mange tilfeller. Så her er det mange 

grunner til å være mest mulig fleksible. 

I: Opplever Difi at det i forvaltningen generelt oppleves uklart hvilket rettslig grunnlag digitalt 

førstevalg har? 

IO: Nå er det jo slik at Digitalt førstevalg som politikk handler om at digitalt førstevalg skal være det 

normale. Men jeg kan ikke se at det har vært problematisk det. Akkurat dette prinsippet har ikke blitt 

noe spesielt diskutert. Man ser på en måte at det er den veien det går. I den forrige runden av 

revideringen av eForvaltningsforskriften. Så gjorde vi en større kartlegging og gjennomgang av ulike 

lovverk for å finne hindringer og lignende for å kunne sidestille papir og digitalt. Realiteten har jo 
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være at den manuelle behandlingen har vært normalen mens man trenger samtykke for digital 

kommunikasjon. Men hensikten den gang var jo sidestilling. Man ser vel nå at man tenger kraftigere 

tiltak for å si at det er det digitale som skal prioriteres. Og fra vårt (Difi) sitt ståsted ser vi at dette blir 

akseptert. Selv om man kan være uenig i gjennomføringen og investeringer og lignende har akkurat 

prinsippet ikke vært problematisk.  

I: Dette er jo litt av det sammen men i digitaliseringsprogrammet sier man at” den statlige 

forvaltningen så langt det er mulig, skal være tilgjengelig på nett” Hvilke krav stilles til” så langt det 

er mulig”? 

IO: Ja det er jo det skrivet (Digitaliseringsrundskrivet) stiller kravene og unntakene, men utover dette 

stilles det i dag ingen andre krav.  

I: Men med tanke på lovarbeidet som pågår i disse dager, kan man kanskje si at det er under 

utvikling? 

IO: Ja absolutt. De har jo gitt seg selv stramme tidsfrister der til å vedta krav. 

I: Har de politiske forventningene til gjennomføring av tiltak for digitalt førstevalg økt etter at 

regjeringens digitaliseringsprogram ble offentliggjort? 

IO: Ja, altså det er jo helt klart at forventningene har økt til at ting skal skje. Difi har jo fått i oppdrag å 

kartlegge dette her, hvordan det faktisk skjer. Og den sittende regjeringen ønsker et sterkt trykk på 

dette her. Og en forventer at det nå skal skje. Ar flere tjenester tilbys digitalt og dette også før 

lovverket er på plass. I en fersk artikkel av Frank Aarebrot nevner han at digitalisering i liten grad blitt 

satt på dagsorden av opposisjonspartiene. Og at det heller ikke ser ut til at valgkampen kommer til å 

handle om digitaliseringen slik Aarebrot vurderer situasjonen. Og det tror jeg nok er en riktig analyse. 

Det er jo spesielt FAD-ministeren og Schjøtt-Pedersen som har frontet digitaliseringen. Men det har 

vært lite offentlig debatt om dette. Noe som kanskje har overrasket oss noe.  

I: Men kan det på en måte være et tegn på enighet eller et tegn på at det ikke er interessant nok? 

IO: Hm. Det er ikke nødvendigvis enighet, det er nok en del valg en står ovenfor fremover. Digitalt 

førstevalg som prinsipp er nok man sannsynlig vil enige om. Men hvordan man skal på en måte få 

flest mulig digitale tjenester, og hvordan det skal løses, og hvordan man skal komme i mål med dette 

er det nok grunn til å tenke seg at det er uenighet om. 

I: Men med tanke på tildelingsbrevet til Difi har dere merket dere en økning i penger når det kommer 

til gjennomføringer av digitaliseringstiltak eller har dette vært lite?  

IO: Vi har jo fått midler til sikker digital postboks. Vi har eID og ID-porten og hele den biten der har vi 

jo fått midler til, i flere år nå. Vi har jo investert i det og fått til en god og stabil løsning. Vi ser at det 

er en del oppmerksomhet rundt informasjonssikkerhet og det hører jo sammen. Man kan jo også 

stille spørsmål om hvor sikker den manuelle kanalen er. Men det er jo klart at man ved digitalisering 

benytter sjansen til å skape tillit til systemet. Nå er det jo satset stor på informasjonssikkerhet fra 

regjeringens side. Norsk sikkerhetsmyndighet har jo fått en stor bevilgning og vi har fått en ganske 

god påplussing på budsjettet for å få etablert et kompetansesenter for informasjonssikkerhet i 

forvaltningen. Så vi ser jo sånn sett at det et resultat av digitaliseringsprogrammet en økt satsing på 

faktiske tiltak.  
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I: Så litt over på den kartleggingen dere hadde i rapporten om hindringer og muligheter og da spesielt 

om dere opplever at på et generelt grunnlag at Difi sine funn om hindringer og utfordringer fortsatt er 

gjeldene for offentlig forvaltning? 

IO: Ja til en hvis grad. Noen av hindringene er nok fortsatt gjeldene, kanskje spesielt den strategiske 

oppmerksomheten som ledelses forankring osv. vil nok fortsatt gjelde for en del. Men vi ser en 

utvikling der en del virksomheter nå satser og digitaliserer. Så det er bevegelse, men det vil jo fortsatt 

gjelde. De juridiske hindringene og da spesielt sjudagers-regelen er jo besluttet fjernet og det var jo 

påpekt fra manges side som et problem. Det er jo fortsatt en del gamle systemer rundt omkring som 

vil jo virksomheter en del utfordringer. Så min hypotese er at de fortsatt vil gjelde, men at noen av 

dem ikke vil være like fremtredende som de var for 2 år siden. 

I: Men det vil vel også være forskjeller fra virksomhet til virksomhet? 

IO: Ja det kan du si. Noen virksomheter vil nok være mer generelle en andre. Hvis jeg skal gi en 

hypotese til, vil jeg si at det fortsatt vil være en utfordring å se sammenhenger å utvikle 

virksomheten og digitalisering og IKT som strategisk virkemiddel. I lag med organisasjonsendringer og 

omlegging av måten man tenker på. Og se disse sammenhengene der, er min erfaring at er en 

utfordring. Også det å ha evnen og viljen til å få igjennom store endringer. 

I: Jobber dere spesielt med å løse noen utfordringer på tvers av ulike forvaltningsorganer? 

IO: Det er jo flere ting. Vi har gitt et oppdrag til prosjektet semikolon, som først og fremst skal se på 

interoperabilitet i forvaltningen. Og da har de blant annet sett på hvordan UDI har fått til 

saksbehandlingsflyten på immigrasjonsområdet. Ut i fra denne skal vi se på hvordan man kan få til 

samhandling. I tillegg skal vi lage en modell for samhandling, slik at man vet hvordan man skal gå 

frem i samhandlinger. Vi har et prosjekt som går på det akkurat nå da, og der samarbeider vi med 

Brønnøysund, skatteetaten og flere andre i forvaltningen. ‘ 

I: Men også for eksempel å tilby tjenester eller felleskompenent-tjenester som MinID, vil ikke dette 

også være et eksempel på noe dere jobber med på tvers av ulike forvaltningsorganer? 

IO: Jo absolutt. MinID er jo i utgangspunktet rettet mot sluttbrukerne slik at de kan identifisere seg 

ovenfor forvaltningen. Men også hvordan man skal samhandle internt. Hvordan det skal flyte mellom 

ulike forvaltningsorganer, da kommer det jo for eksempel spørsmål om man skal ha adresseregister, 

hvordan finner man riktig etat? Hvis en sak i NAV skal videre til barnevernet så må man ha riktig 

digitaladresse og hvordan finner man da den? Er det i et hovedregister eller er det behov for å 

signere og kryptere dokumentet eller informasjonen? Så må du da ha et sertifikat og da gjerne et 

virksomhetssertifikat som gjør det mulig å legge på signatur og kryptoalgoritmer. Slik at det offentlige 

organet som mottar dokumentet kan dekryptere informasjonen og verifisere signaturen. Og dette 

gjør jo vi en vurdering av da. Og hvilke standarder som skal til for å samhandle.  

I: Til slutt er det noe du spesielt vil fremheve om digitalt førstevalg som ikke har vært nevnt særskilt i 

intervjuet? 

IO: Å se på hvordan Danmark har tatt seg av sluttbrukerne er et viktig innspill. Problemstillingen om 

de brukerne som ikke kan og ikke vil handle digitalt har vært litt lite fremme. Dette er jo også et 

perspektiv som det er viktig å ta med seg. Det vil jo også bli førstevalg for de som ikke kan velge det 

og hvordan skal det løses?  

I: Til slutt vil jeg takke for intervjuet. 
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Vedlegg 3: Intervjuguide til intervjuet med Skattedirektoratet 

Intervjuguide til intervjuet med Skattedirektoratet 

 

Kort forklaring av min masteroppgave, før jeg går over til spørsmålene. 

Spørsmål om opptak og anonymisering. 

 

Intervju: 

 

Hvilken rolle har du når det kommer til systemet for inngåelse av ekteskap? 

Hvordan fungerer systemet for inngåelse av ekteskap i dag? 

Hvor mange inngåelser av ekteskap mottar dere i løpet av et år? 

Hvor mange jobber med tjenesten i dag? 

 

Jobbes det med en digitalisering av systemet for inngåelse av ekteskap i dag? 

Hvis ja: 

- Hvor langt har dette arbeidet kommet? 

- Når forventer dere at denne digitaliseringen er ferdig? 

Hvis nei: 

- På hvilken måte vil dere følge opp kravet om digitalt førstevalg som nevnt i regjeringens 

digitaliseringsprogram?  

- Hva er begrunnelsen for at dere på dette tidspunktet velger å beholde det nåværende 

tjenesten i samme form? 

 

Hvilke utfordringer eller hindringer opplever dere i dag/eller ser dere for dere ved en evt. 

digitaliseringen av tjenesten for inngåelse av ekteskap?  

 

Innenfor disse ulike kategoriene: 

 

               Rettslige hindringer/utfordringer? 

o Hvor store oppleves disse rettslige hindringene/utfordringene? 

Økonomiske hindringer/utfordringer? 



108 

 

o Hvor store oppleves disse økonomiske hindringene/utfordringene? 

Organisatoriske hindringer/utfordringer? 

o Hvor store oppleves disse organisatoriske hindringene/utfordringene? 

Tekniske hindringer/utfordringer? 

o Hvor store oppleves disse tekniske hindringene/utfordringene? 

Andre hindringer/utfordringer? 

o Hvor store oppleves disse hindringene/utfordringene? 

 

Hvilke av disse utfordringene ser dere på som spesielt vanskelige? 

Er det noe som ikke har blitt nevnt som du spesielt vil nevne med tanke på temaet? 

 

Takk for intervjuet 

Vedlegg 4: Intervjuet med Skattedirektoratet 

Intervjuet med Skattedirektoratet 

 

19. desember 2013 

Fredrik Selmersvei 5, Oslo. 

I= Intervjuer 

IO1= Intervjuobjekt 1 

IO2=Intervjuobjekt 2 

 

I: Hvilken rolle har dere når det kommer til systemet for prøving av ekteskap? 

IO1: Jeg har ingen spesifikk rolle innenfor det her, begge 2 jobber jo med moderniseringen av 

folkeregisteretprosjektet. Vi er 100% inne der på kravspesifikasjonssiden. Jeg jobber med å se på 

hvordan vi skal håndtere dagens folkeregisterrutiner i det nye systemet, og deriblant også prøving av 

ekteskap. Jeg er funksjonell arkitekt.   

IO2: Jeg jobber da i rettsavdelingen og deltar da også i moderniseringsprosjektet, og jobber med 

regelverket. Jeg har vært med å gjennomgå rutinene, for rettsavdelingen godkjenner jo alltid 

rutinene. Jeg jobber ikke konkret med saksbehandling, og det har jeg aldri gjort på prøving av 

ekteskap.  

IO1: Så hvis det er spørsmål som går veldig direkte på saksbehandling så kan vi eventuelt bare ta det 

med oss videre. Og så kan du få svar i ettertid.  
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I: Da kan vi først starte litt generelt om systemet, og da skjønte jeg at dere ikke jobbet helt med 

prøving av ekteskap, men hvordan fungerer systemet for prøving av ekteskap i dag, og da tenker jeg 

på rutiner og lignende? 

IO2: Da er det kanskje lettest å begynne med den rutinen, for der står det punkt for punkt hva man 

gjør. Og der har vi jo nr. 1 obligatoriske skjemaer og kontroll av identitet. Og der står det hvilke 

skjemaer som skal være utfylt. Og videre kontroll av navn og legitimasjon. 

I: Og det er da en kontroll som linkes opp mot folkeregisteret? 

IO1: Ja da går saksbehandleren inn i systemet og slår opp personnummer og sjekker statusen på det 

som ligger der.   

IO2: Og det neste man gjør er og kontrollerer om søkerne har lovlig opphold. Og under her ligger det 

jo flere ulike typer, nordiske borgere, EØS-borgere, 3-lands borgere, med forskjellig tilknytting. Noen 

har visum og andre har oppholdstillatelse i Schengenland. 

IO1: Så vi har prøvd å tenke ut på forhånd hva vi eventuelt kan digitalisere. 

I: Ja for det er jo ikke alt som lar seg digitalisere alt for lett? 

IO2: Nei det er det ikke. For noen ganger er det regelverket som stenger litt mens andre ganger der 

det tekniske, da man trenger kopier av dokumenter og lignende. Men det vi har tenkt da er jo at 

kontroll av opphold for de nordiske borgerne er veldig greit da de jo har lovlig opphold. Så for dems 

del så blir problemet at man må ha bekreftet kopi av hvem de er. Altså at man må ha kopi av 

legitimasjonsdokumenter som for eksempel passet dems. Og så må du også ha denne 

ekteskapsattesten. Og spørsmålet er om man må motta det i post da, i og med at man må ha en 

bekreftet kopi. Eller om man kan tenke seg andre mulige måter, da vi snakker om digitalisering, for 

eksempel om man da kan gå så langt som å få mer informasjon fra de andre nordiske landene.  

I: Så altså da et nordisk samarbeid da? 

IO1: Ja, hvor vi får til elektronisk integrasjon med de andre nordiske landene.  

IO2: For vi har jo det allerede i dag når det gjelder at man ikke kan være bostedsregistrert i to 

nordiske land. Så med engang personen skal flytte til Sverige, så blir man utregistrert fra Norge og inn 

i Sverige og der snakker systemene sammen.  

IO1: Så det er noe vi kan se på, men det er jo en vurdering om det gir god kost-nytte rett og slett og 

få til et slikt samarbeid. Og i tillegg om dette lar seg gjøre rettslig da.  

I: Men det vil jo da ikke gjelde EØS, men bare gjelde de nordiske landene? 

IO2: Mhm, da er vi på de nordiske borgerne.  

IO1: Det er vel mindre aktuelt, i alle fall i første omgang å få til et samarbeid med andre EØS-land. 

I: Ja for da er det jo mange land som kommer inn. Noe som da vil stille større krav til systemene til de 

andre landene. 

IO2: Ja, og så er det jo at EU må jo da inn i bilde og da må prioritere området og få alle landene inn i 

samme system. Og det spørs jo om de vil prioritere akkurat vigsel. Men med de nordiske landene har 

vi jo avtaler og sånt på andre områder så jeg tenker at i så fall skal være aktuelt så er det her vi må 

tenke litt rundt.  
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IO1: Og det er jo kanskje der det er flest tilfeller også.  

IO2: Så har vi jo EØS- og EFTA-borgerne. Og der har vi vel også snakket litt om at det kan være mulig 

med en fult automatisert løsning for de. For de har jo lov til å oppholde seg her i tre måneder.  Og 

mange av disse får jo registreringsbeviset etter dette eller før dette. Og da har de jo også lov til å 

oppholde seg her, og blir bostedsregistrert. Så vi kan jo da sjekke informasjon fra DUF altså 

utlendingsmyndighetenes system og sjekke om de har registreringsbevis. Så der har vi jo mange 

muligheter.  

IO1: Men der var det vel litt sånn at vi ikke har noen mulighet til egentlig å kontrollere om de har 

vært her i 60 dager, 90 dager eller 100 dager, så i praksis så er det kanskje en gruppe man vil 

godkjenne som med lovlig opphold.  

IO2: Jeg vil anta dette fordi med engang man de har vært i Sverige så har de jo avbrutt fristen sin og 

kan være her i 3 nye måneder. Og da er det jo egentlig bare å sortere disse etter statsborgerskap. 

Altså at man ser på om man har europeisk statsborgerskap, og så sjekke dette mot DUF, at de har 

registreringsbevis. Så har vi tenkt at her kan det være mulig med et såkalt «grønt løp». 

IO1: Registreringsbevis er noe man søker om hos UDI, dersom man skal oppholde seg i Norge i mer 

enn 3 måneder. Og det er vel strengt tatt ikke en søknad engang, man bare registrer seg.  

IO2: Det er en registrering, man bare fyller ut søknaden på dataen og møter opp hos politiet med 

passet.  

IO1: Og den informasjonen kan vi få fra DUF-systemet da.  

I: Og den er kompatibel med informasjon som dere har, i den forstand at ordet «gift» vil bety det 

samme i begge systemene. 

IO1 og IO2: Ja. Men vi trenger ikke forholde oss til den type informasjon her, det er jo kun hvilken 

type opphold de har.  

IO2: Så har vi neste gruppe da, utlendinger med visum, og der er visumtiden ikke angitt med fra og til 

datoer, og der har vi vel sagt grønt løp med et lite spørsmålstegn. Spørsmålet her er hva slags 

opplysninger vi kan få fra UDI der. Disse opplysningene er jo vanskelig å kontrollere, da må man jo ha 

passet. 

IO1: Så den er vi litt usikre på. 

IO2: Ja det spørs hva slags opplysninger vi kan få fra politiet og UDI her. 

IO1: For vi kan jo få informasjon fra UDI om at en person har fått visum og hvilken type visum, og når 

visumtiden er angitt får vi til og fra dato. Når visumtiden ikke er angitt, må vi vite når person kom til 

Norge, men da skal han jo ha vært innom et eller annet sted, så da blir han jo registrert.  

I: Tenker du her på et mottak eller noe annet? 

IO2: Nei, hos politiet. Så på denne er vi litt usikre på hvor mye vi får digitalisert. Når det gjelder den 

hvor visumtiden er angitt, regner vi med at vi kan få de opplysningene fra UDI. Så den kan kanskje gå 

på grønt.  

IO2: Så er det den hvor utlending kommer fra land med visumfrihetsavtale, og der kan vi jo igjen da 

vi vet hvilke nasjonaliteter som er her, sortere etter statsborgerskap. Så er det jo å sjekke mot DUF 
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igjen, for å se om de har noen informasjon, skulle de ikke ha noen informasjon så må behandlingen 

skje manuelt. Så her har vi satt gult. Altså et gult løp. 

IO2: Så har vi kommet til en utlending med oppholdstillatelse fra et annet Schengenland. Her har vi 

også satt gult, og her må man sende inn dokumentene. Så her blir det jo en del manuell behandling.    

IO1: Trolig må vi dokumenter da disse ikke er registrert hos UDI. Slik at vi må få disse dokumentene 

fra dem.  

IO2: Så har vi utlendinger med permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse i Norge. Den er 

jo grei, fordi vi her kan hente alt fra DUF, og dette vet vi jo at de har. Så den er grei.  

IO2: Så har vi asylsøkere i påvente av at asylsøknaden blir avgjort. Den vil jo også ligge i DUF. Så den 

har vi satt grønt på. 

IO2: Utlending som har fått utsatt iverksettelse av vedtak har lovlig opphold, er vi nødt for å sjekke 

hvilke type opplysninger vi kan få av utlendingsmyndighetene. Om vi kan få til et samarbeid. 

I: Så her vil det være litt avhengig av saken om dette er mulig heller ikke? 

IO2: Ja, det kan du si. Ja vi må i alle fall spørre systemet om de har noe på vedkommende, og har de 

noe kan de jo brukes.  

I: Skulle de ikke ha noe så må vel søknaden behandles manuelt. 

IO1 og IO2: Ja. 

IO2: For andre utlendinger kreves normalt dokumentasjon om lovlig opphold fra UDI, og da er det jo 

manuelt. Man må vedlegge dokumentene. Det er vel dette (Alt over) som vi har snakket om når det 

kommer til kontroll av lovlig opphold.  

I: I saker hvor dere nevner gul behandling, vil dette være saker hvor man muligens må behandle 

søknaden manuelt, eller digitalt avhengig av sakens innhold? 

IO1: Ja, det er saker som avhenger av informasjonen vi kan få fra UDI. 

IO2: Hvis vi får informasjonen vi trenger fra UDi på disse sakene kan vi vel behandle saken 

automatisk. 

IO1: Ja da bør det gå greit, da de jo har lovlig opphold, ifølge loven.  

I: Er det noe tall på antall prøvinger av ekteskap som behandles årlig? 

IO1: Det har vi sikkert. Vi har i alle fall tall på antall som gifter seg, men det kan vi svare på når vi får 

opp pcen, men jeg tipper tallet ligger rundt 40 000 i året. Men vi har det eksakte tallet.  

I: Hvor mange er det som jobber med tjenesten? 

IO2: Det kan vi sjekke ut, men jeg har ikke et eksakt tall her.  

I: Ok den er grei, men er det folk som arbeider med dette både sentralt og lokalt heller er det kun 

sentralt? 

IO2: Det er begge deler. 

IO1: De fleste avgjørelsene tas vel på det lokale skattekontoret, mens noen av sakene må sendes til 

rettsavdelingen.  
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IO2: Spesielt er det jo utenlandske vigsler som sendes til rettsavdelingen.  

I: Så det er riktig å si at avgjørelsene knyttet til prøving av ekteskap skjer lokalt. 

IO1: Ja, men rutinene er sentrale.  

I: Og det er ingen kontroll av disse saksbehandlerne sine avgjørelser. 

IO2: Nei, ikke med mindre noen klager. Kommer det en klage går saken til rettsavdelingen.  

I: Så er den godkjent lokalt så er søknaden godkjent. 

IO1: Ja, men man etterstreber jo sentrale rutiner. Og de er jo ganske beskrivende for hva man skal 

gjøre. Skulle de være usikre så er det jo bare å spørre.  

IO2: Så har vi jo også et prøvingsnettverk, der det er med noen fra hver region. 

I: Da kan vi jo gå litt mer over på digitaliseringen av systemet. Det første spørsmålet her er jo om det 

jobbes med en digitalisering av systemet for prøving av ekteskap i dag? 

IO1: Vi har jo planer om det, i forhold til moderniseringsarbeidet, og målet vårt er jo at man kan søke 

om prøving av ekteskap igjennom en selvbetjeningsløsning.  

I: Tenker dere her på en innsending av et elektronisk skjema over nett, eller tenker dere mer på en 

løsning som lånekassen benytter? 

IO1: Akkurat hva vi skal kalle det har jo ikke noe betydning, men man må jo fylle ut noe, og i de 

enkleste tilfelle kan jo behandlingen skje automatisk.7 

I: Ja, og da snakker vi om de grønne tilfellene nevnt over. Derimot vil vel de gule tilfellene her ofte bli 

manuell når man ikke får all informasjonen man trenger. 

IO1: Ja. Så må vi jo også se på når vi kan stoppe søkerne. Det vil jo være hensiktsmessig for borgene 

om de alt kan stoppes ved utfyllingen av søknaden på nett. Så når kan vi gjøre de kontrollene, kan de 

gjøres mens man fyller ut skjemaet på nett, heller må vi vente til søknaden har kommet inn til 

saksbehandlingssystemet vårt. 

I: Har du et eksempel på en slik situasjon? 

IO1: Ja, hvis vi umiddelbart ser at dette er en person på et visum, kan systemet gjøre et kall mot DUF. 

Skulle da systemet ikke få svar fra DUF, så kan vi jo kanskje stoppe søkerne der og da, og da si noe 

som at søkeren kan ikke fortsette å søke digitalt fordi vi trenger papirer. Slik at søkeren da slipper å 

sende inn alt. Dette er jo mer en brukskvalitetssak da.  

I: Men dette arbeidet vil være en del av moderniseringen av folkeregisteret, som dere snakket om 

tidligere? 

IO1: Ja, det vil ikke komme noe før moderniseringen.  

I: Når er det den egentlig skal være ferdig? 

IO1: Fra 01.01.2019. 

I: I regjeringens digitaliseringsprogram så snakkes det jo om at digitalt førstevalg skal være en 

prioritert. Det er jo videre også nevnt et krav i digitaliseringsrundskrivet om at tjenester over 5000 

skal digitaliseres. Hva er grunnen at dere beholder nåværende form på løsningen? 
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IO1: Det kan vi vel ikke svare på, hva som er årsaken til at man ikke gjør noe før moderniserings er 

ferdig, men jeg antar at det er et kost-nytte spørsmål.  

IO2: Det også ha noe med at man ønsker å se alle tjenestene samlet. 

I: Dette har vi vel alt snakket om, men vil en fremtidig digitalisering i hovedsak omhandle elektronisk 

innsending heller vil dere også inkludere automatiserte behandlinger og elektroniske svar? 

IO1: Det er alt. I alle fall så langt vi får det til. Målet er jo mest mulig automatisert saksbehandling.  

I: Ja her går det vel på kost-nytte og effektivitet? 

IO2: Ja, i tillegg til hvor regelverket setter begrensninger. Noen attester trenger apostille. Og dette er 

jo ting vi ikke får gjort noe med.  

I: Ja det er vel opp til Stortinget eventuelt å gjøre noe med.  

IO2: Ja så det finnes noen slike begrensninger, men vi håper jo vi får til mest mulig.  

IO1: Det er jo også viktig å påpeke at vi enda ikke har gjort noen analyse av hvor mange vi tror vi kan 

få igjennom prosentmessig, men de fleste standardsakene vil jo gå igjennom.  

I: Men med en gang det kommer inn saker med for eksempel smittbare sykdommer eller lignende vil 

de være behov for en sjekk? 

IO1: Egentlig ikke, fordi dette er jo basert på en egenerklæring. 

IO2: Ja den egenerklæringen kan jo være i skjemaet fordi, man her også signerer på at man ikke har 

en smittbar sykdom.  

I: Men hvordan ville en slik erklæring gjøres? 

IO1: vel, først så må jo da personen som skal gifte seg fylle ut egenerklæringen, så vil dette skjemaet 

trolig sendes til den personen som han eller hun skal gifte seg med for godkjenning. Noe som gjøres 

via elektronisk signatur. 

I: Ja via E-id? 

IO1: Ja, nettopp.  

I: Vil dere her benytte dere av Altinn? 

IO1: Det er litt tidlig å si, men det er mulig vi benytter Altinn eller så lager vi kanskje en egen 

selvbetjeningsløsning. De selvbetjeningsløsningene vi har i dag er på Altinn.  

I: Da kan vi se litt på hvilke utfordringer og hindringer dere ser for dere. Hvilke utfordringer og 

hindringer opplever dere i dag eller ser dere for dere ved en eventuell digitalisering av systemet for 

prøving av ekteskap. Vi kan jo da kanskje begynne med rettslige hindringer. 

IO2: Ja, det var jo sånn vi snakket om med lovlige opphold. Her har vi jo noen hindringer ved at vi 

trenger dokumenter i visse tilfeller. Da vi ikke får informasjonen vi trenger fra 

utlendingsmyndighetene. Videre skal det jo også utføres en sivilstandskontroll og har vi jo alle 

opplysningene her fra før av er det jo greit, da kan man jo sjekke dette opp mot svarene. Så er det jo 

tilfeller her ved skilsmisse, kreves bevilgning heller dom og dødsattest hvor det blir rødt. I og med at 

man trenger de papirene og disse da må sees igjennom. Så det er noen sånne tilfeller som vi må 

sortere ut.  
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Dokumentasjon fra hjemlandets myndigheter for personer som ikke anses som fast bosatte i riket, 

den ekteskapsattesten kan jo også bli rødt løp på da, vi forventer visse krav, fra hjemlandet. Og at vi 

ikke kan hente opplysninger fra andre land. Når det gjelder skifte erklæring av ekteskap oppløst ved 

død heller skilsmisse, så vurderer vi å gjøre et kall mot domstolsadministrasjonens system Lovisa og 

se om det er mulighet for dette. Altså om vi kan hente noen opplysninger derfra.  

IO1: Ja, om vi kan hente opplysninger om skifteform for eksempel. Om det er et uskiftet på for 

eksempel, eller om det er en pågående sak, noe det er mulig vi kan hente ut elektronisk. Eventuelt så 

står det vel noe der (loven) om at man kan få samtykke fra gjenlevende arvinger. Så det er jo teknisk 

mulig å få signatur fra disse også, men jeg tviler på om dette er aktuelt, da det kan være mange 

arvinger. 

IO2: Videre kan det jo være vanskelig å få tak i alle arvingene da noen kan være i utlandet og 

lignende. Men her må vi gå videre med domstolsadministrasjonen å tenke litt om vi kan få til noe i 

visse type saker.  

I: Ja det er vel nødvendig å få bekreftende informasjon noen steder. Skulle dere ikke få dette av 

domstolsadministrasjonen så må vel sakene behandles manuelt? 

IO1: Ja, ved mindre man kan benytte seg av samtykke, men dette er jo lite trolig. Dette vil jo uansett 

bare dreie seg om tilfeller hvor det er mindre enn 2 år siden skilsmissen, så det vil jo ikke omhandle 

mange saker.  

IO2: Så har vi mindreårige heller de som er umyndiggjorte og her har vi snakket om det er mulig å få 

til elektroniske signaturer. At vergen kan godkjenne søknaden elektronisk. Imidlertid avhenger dette 

av kost-nytte hvor mange gjelder dette osv.  

I: Ja, skulle vergen ikke godkjenne søknaden så må vel søknaden sendes til fylkesmannen, noe som vil 

tilsi manuell behandling med engang? 

IO1: Nå står det vel at en slik søknad trenger både samtykke fra de med foreldre ansvar og tillatelse 

fra fylkesmannen, men jeg vil vel med ganske stor sannsynlighet si at søknader med to søkere under 

18 år går til manuell behandling, fordi det er så få tilfeller. Og det virker ikke da hensiktsmessig å lage 

integrasjon hos fylkesmannen for dette.  

I: Det vil vel uansett være vanskelig å dekke alle ulike tilfeller for et slikt system? 

IO2: Ja, det er vel heller ikke ønskelig å dekke alle muligheter. 

IO1: Så har du nær beslektede, og da har vi jo tenkt litt på at når man fyller ut skjemaet har en boks 

som skal hukes av. 

I: Vil denne avhukingen kunne sjekkes opp mot folkeregisteret eller lignende? 

IO2: Ja det vil være mulig at vi kan gjøre noen maskinelle kontroller. Vi antar jo også at saksbehandler 

i dag allerede gjør en slik kontroll.  

IO1: Ja de sjekker nok det manuelt i dag så hvis du kunne ha gjort det elektronisk hadde det vært bra, 

og at de da i tillegg krysser av at de ikke er beslektet på skjemaet.  

IO2: Ja det må de vel gjøre uansett, selv om dette er basert på egenerklæring.  

I: Men adoptivbarn må da sjekkes både mot den biologiske og nåværende familien? 
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IO1: Ja riktig. 

I: Men ved tilfeller der den biologiske familien er ukjent kan da dette sjekkes på noen måte? 

IO1: Vi har merknad om adopsjon, så har vi dato for når adopsjonen har vært, men all relasjon med 

biologiske foreldre utover dette er vel slettet, så da må man eventuelt hente slik informasjon fra de 

som styrer med adopsjon. Hvorvidt saksbehandlerne gjør dette i dag vet jeg ikke, men dette er jo 

også interessant for oss å sjekke ut. For hvis saksbehandlerne gjør dette i dag og følger dette veldig 

strengt i tilfeller der det står at det er en adopsjon og tar kontakt med bufdir og får vite hvem som er 

de biologiske foreldrene, så vil vet dette være gjenstand for manuell behandling.   

I: Så er det vel smittsomme sykdommer? 

IO1: Ja, her skal jo søkerne selv erklære seg smittefri, men det er jo ingen mulighet for å hente inn 

informasjon rundt dette, så her er systemet helt basert på egen erklæring. Det er vel heller ikke 

ønskelig at systemet skal hente ut denne informasjonen fra eventuelle legesystemer heller. Det er jo 

også straffbart å ikke erklære at man har smittsomme sykdommer, om man skulle ha dette.  

IO2: På samme måte kan vi ikke kontrollere om søkeren venter barn med andre, men dette er jo 

ingen hindring så lenge begge søkerne erklærer dette på forhånd. Det er jo ingen hindring for oss å 

kontrollere dette maskinelt.  

I: Ja for med en erklæring på at dette er greit, så vil dette bare kjøres igjennom? 

IO2: Ja, så lenge vi får se bekreftelse fra partneren.  

I: ok. Det er vel uansett ingen kontroll på om søkeren faktisk har vært hos en lege? 

IO1: Nei. Dette er uansett ikke noe vi vil ha i vårt system. 

I: Ja for kravene til informasjonssikkerhet og sikker vil vel da måtte økes? 

IO1: Ja, også har det noe med personvernhensyn her også. Vi har jo også snakket om på hvilket 

sikkerhetsnivå vi skal legge oss på ved innlogging. 

IO2: For hvis vi skal be om opplysninger om sykdom så er det trolig at vi må legge oss på 

sikkerhetsnivå 4 og de tjenestene vi har i dag ligger vel på sikkerhetsnivå 2 eller 3.  

I: Var det alle de juridiske utfordringene? 

IO1: Ja det var det. 

I: Ok hvilke av disse juridiske utfordringene eller hindringene ser dere på som ekstra vanskelige? 

IO1: Det jeg tenker er at det blir vanskelig for oss der regelverket krever apostille, altså bekreftet 

kopi. Spørsmålet rundt dette da vi har lite handlingsrom for hvordan vi kan gjøre ting. Eller 

situasjoner der vi mangler opplysninger om en person har opphold eller ikke.  

I: Egentlig alle saker der man må ha dokumentasjon i en eller annen form? 

IO1: Ja, særlig der det krever stempel eller bekreftet kopi.  

IO2: Så er det også tilfeller som muligens kan behandles av fylkesmannen, der det er umulig å 

innhente dokumentasjon. For eksempel om man er registrert som gift i utlandet og ikke kan bevise 

dette, så kan dette behandles hos fylkesmannen og han kan endre sivilstanden.  
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I: Så i en gitt situasjon der det ikke er mulig å få informasjon, så er det fylkesmannen som bestemmer 

om informasjonen er godkjent eller ikke? 

IO1: Ja, og da må jo vi ha de papirene fra fylkesmannen.  

IO2: Ja for dette er vel i dag i noen tilfeller en liten utfordring når folk innvandrer at de skal fylle ut en 

innvandringsmelding, hvor man registrer seg som gift, men hvor ektefellen ikke innvandrer samtidig. 

Hvor man videre bor i Norge noen år, der man møter en ny en i Norge som man vil gifte seg med. 

Hvor man da står som gift i papirene uten at det kan innhentes opplysninger rundt at man er skilt fra 

personen hjemland, og da at dette da må behandles av fylkesmannen. Noe som også er vanskelig å 

digitalisere. 

I: Er disse problemene noe det jobbes med i dag, heller er dette mer opp til Stortinget og eventuelt 

forandre lover? 

IO1: Det er nok mer opp til lovgiver, hva de ønsker med bekreftet kopi, digitalisering og behandlingen 

hos fylkesmannen. Så det er lite vi kan påvirke på akkurat disse tingene da. 

IO2: Vi kunne jo selvfølgelig ikke ha bedt om sivilstatus når de innvandret, men det er jo 

hensiktsmessig av andre grunner å få. Blant annet å forhindre bigami.  

IO1: I tillegg til rettigheter man ikke får hvis man står ved feil sivilstand.  

I: Så har vi punktet om eventuelle økonomiske hindringer om dere ser for dere noen økonomiske 

hindringer foreløpig? 

IO2: Det er vel det å få til integrasjon med andre systemer som er problematisk. 

I: Ok, men med tanke på budsjett, finnes det et eget moderniseringsbudsjett i skatteetaten og går 

dette på hele moderniseringsarbeidet eller på hver enkelt del av moderniseringsarbeidet? 

IO2: Det er ikke satt av en pott på hver spesifikke rutine, men vi er jo på forprosjekt så det er vel kun 

estimert hva prosjektet vil koste i sin helhet.  

I: Vet dere om dette er budsjettert over tildelingsbrev heller på annen måte? 

IO1: Det vet jeg ikke, men jeg tror midlene skulle komme fra både skatteetaten og fra 

finansdepartementet.  

I: Men det finnes et budsjett? 

IO2: Ja, men det er jo ikke bekreftet at det blir noe modernisering, så det vet vi jo ikke og det blir det 

vil ikke tatt noen beslutning på før utover 2014. Utviklingen startet jo heller ikke før i 2015 hvis alt går 

som planlagt.  

I: Så på følgende tidspunkt kan det kanskje være vanskelig å peke på økonomiske hindringer da 

prosjektet ligger litt frem i tid? 

IO1: Ja det er riktig, men det må jo alltids vurdere kost-nytten av antall personer som faller ut på de 

forskjellige gruppene. 

IO2: De vi eventuelt skal motta informasjon fra må jo gjøre endringer i sine systemer også, og det kan 

jo være økonomiske hindringer hos dem også. 

I: Vet dere om det jobbes noe med mulige økonomiske hindringer. 
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IO1: Det jobbes i hvert fall med økonomien. 

IO2: Og vi har jo heller ikke begynt å se konkret på prosessen enda. For eksempel har vi jo ikke vært i 

kontakt med domstolsadministrasjonen enda for å se om vi kan motta informasjon om skifteform. Så 

vi vet jo ikke om det er noen økonomisk hindring her. 

I: Så har vi jo organisatoriske hindringer, noe vi så vidt har vært inne på. Her kommer jo både interne 

og eksterne hindringer? 

IO2: Vi har vel ikke startet arbeidet med organiseringen med tanke på moderniseringen så…, men 

klarer vi å se for oss eventuelle organisatoriske hindringer her? 

IO1: Ikke som jeg kan se, for per. I dag så er det jo skattekontorene som behandler søknadene og 

man kan jo regne med at det fortsatt er disse som må kunne behandle de manuelle sakene.   

I: Men med tanke på at det skal lages et delvis automatisert system, så vil vel noe av søknadene 

fattes sentralt istedenfor lokalt? For systemet vil vel medføre en økt sentralisering? 

IO2: Ja, for det blir vel i dag slik at saker der det er helautomatisert behandling på slik at skatteetaten 

blir stående som eier av systemet. Så skattedirektoratet blir jo saksbehandler.  

I: Men saker hvor det trengs manuell behandling vil da fortsatt behandles lokalt? 

IO1 OG IO2: Ja det vil det. 

I: Og eksternt ser dere noen problemer her, altså å snakke med andre systemer, hente informasjon, 

dere snakket jo om domstolene og DUF? 

IO2: Ja, det er vel det vi har vært litt inne på, vi må jo finne ut om vi har mulighet til å utvikle de 

grensesnittene mot oss. Fordi det er jo data som eksisterer i deres systemer, men dette må jo 

overføres og det koster jo penger.  

I: Men hvis vi tenker på legaldefinisjoner av for eksempel «gift» er det nødvendig å sjekke opp om 

disse betyr det samme flere steder? 

IO2: Det er vel den statusen som står i folkeregisteret som er gjeldene. 

I: Oppleves noen av disse hindringene som spesielt store i dag?  

IO2: Det er det ikke så lett å si noe om, vi har jo en del integrasjon mot DUF allerede og et godt 

samarbeid, så det er jo der det kanskje er minst usikkerhet, men hvordan det blir med de andre 

fylkesmannen og domstolene som er de andre mulige aktørene her og eventuelt nordiske land det 

vet vi ikke enda.  

I: Ok, for det er vel sånn at folkeregisteret går under skatteetaten allerede slik at der vil det vel ikke 

oppstå noen problemer sånn sett, for der har dere vel kontrollen selv? 

IO1: ja, det er riktig. 

I: Så er det i forhold til tekniske eller teknologiske hindringer, og her kan det for eksempel komme 

utdaterte systemer, felleskomponenter, arkitekturprinsipper og lignende er det noen utfordringer 

her? 
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IO2: Ikke som vi ser nå, siden dette er noe som eventuelt vil komme i et helt nytt system, men det vil 

vel alltids være en utfordring knyttet til hvor mye vi klarer å digitalisere, men det er ikke noe utover 

dette som vi kan se i dette tilfellet her.  

I: Så har vi eventuelle andre utfordringer eller hindringer, for eksempel om det er krav til brukerne 

som vil stilles? 

IO1: Det blir vel det samme som i dag.  

I: Vil brukeren kunne benytte seg av ulike plattformer som nettbrett eller mobil? 

IO2: Vi har ikke tatt stilling til hvilke plattformer selvbetjeningsløsningen skal være tilgjengelig på, 

men man må jo selvfølgelig følge kravene til universell utforming og generelle brukskvalitetskrav. 

I: Er det noen av utfordringene eller hindringene over som dere føler er spesielt vanskelige eller 

viktige? 

IO2: Det er vel som vi har vært inne på tidligere med tilfeller hvor vi må innhente informasjon fra 

utlandet.  

IO1: Og hvor mye vi kan stoppe før skjema kommer inn til oss, altså stoppe allerede i utfyllingen hvis 

vi ser det med engang at denne personen må innhente skjema som jo tar tid. Og da kan vi kanskje 

stoppe at saken sendes inn til oss og at personen engang for beskjed å kan begynne å skaffe 

papirene. 

I: Ja, så det er den rettslige biten som kan sies å være mest utfordrende? 

IO1 og IO2: Ja. 

I: Det er vel også den delen dere har minst kontroll på selv? 

IO1: Ja. 

IO2: Og til en viss grad integrasjonen med eksterne systemer.  

I: Ja for da må del vel settes ned noen grupper eller lignende? 

IO2: Ja man må jo ha noen samarbeidsforum, men det må jo gi veldig og kost-nytte for å lage sånne 

grensesnitt mot andre systemer.  

I: Gjelder det begge parter, eller er det bare en part? 

IO2: Det kommer vel litt an på hva man blir enige om.  

IO1: Og om man ser samfunnet under ett. Altså hva som er gevinsten for samfunnet. Eller om man 

ser på det som forskjellige parter.  

IO2: Men i alle tilfelle her, vil det jo være en gevinst for begge parter, for eksempel skulle vi ikke 

kunne få informasjonen elektronisk så måtte jo saksbehandleren selv dra til domstolen for å få disse 

papirene.  

I: Og tilslutt er det noe dere føler som ikke har blitt tatt opp i intervjuet som kan være viktig for 

temaet? 

IO1: Nei, tror vi har vært igjennom alt. 

I: Da vil jeg takke dere for intervjuet. 
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