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Sammendrag	 

 

Denne masteroppgaven tar sikte på å kartlegge hvordan juridisk interoperabilitet, altså 

samhandlingsevne, er i Husbankens bostøtteordning. Masteroppgaven gir et innblikk i hvilke 

opplysningstyper som anvendes i bostøttesaker, og hvor definisjonene forekommer. Det gis 

videre en fremstilling av hvordan den juridiske samhandlingsevnen er mellom Husbanken og 

Skatteetaten, ved en informasjonsinnhenting.  
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Forord		
 

Masteroppgaven markerer slutten på fem års studietid ved Avdeling for 

forvaltningsinformatikk og Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Arbeidet har på 

mange måter vært krevende, men likevel er det en erfaring jeg ikke ville vært foruten.  

 

Jeg vil aller først takke min veileder Dag Wiese Schartum. Takk for all den hjelpen jeg har 

fått fra deg gjennom hele prosessen. Uten dine faglige innspill og tilbakemeldinger, hadde jeg 

ikke ferdigstilt denne masteroppgaven. Jeg vil også takke mine informanter i Husbanken. En 

spesiell takk rettes til min kontaktperson Kjell Magne Fossheim, som har bidratt med nyttig 

informasjon fra start til slutt.  

 

Studietiden har vært flott, mye av æren skal tildeles studiemiljøet og mine øvrige 

medstudenter. Jeg vil spesielt takke Petter Ludvig Andersen, Torgeir Boldvik og Drenusha 

Suka. Takk for de siste fem fantastiske årene vi har hatt sammen, med både latter, tårer og 

faglig diskusjon. Dere har gjort studietiden minneverdig på utrolig mange måter.  

 

Sist, men ikke minst, en stor takk til min fantastiske familie og kjæreste som har støttet meg 

gjennom hele denne prosessen og arbeidet. Jeg hadde ikke klart dette uten hver og en av dere.  

En aller siste tanke rettes til Sonny Fagerlund - en fantastisk onkel som alltid har støttet meg. 

Du er savnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, mai 2017 

Sabrije Isha. 
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1 Innledning	

1.1 Bakgrunn	og	aktualitet		
	

”Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det 
handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. 
Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke 
produktiviteten i både privat og offentlig sektor.”1 

	
	
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har i de senere årene blitt brukt av den 

offentlige forvaltningen til både å kommunisere utad med borgerne og til å samhandle på 

tvers av sine sektorer. Sistnevnte gjelder primært det å utveksle data og informasjon.  

Den økende bruken av IKT har ofte en klar relasjon til rettslige spørsmål og 

myndighetsutøvelse.2 Nettopp fordi IKT brukes i en økende grad, for eksempel i en 

saksbehandlingsprosess. Men bruken av IKT i forvaltningen er ikke et nytt fenomen. Allerede 

i 1972 ble Husbankens bostøtteordning digitalisert og modernisert. Den gangen 

implementerte Husbanken Stortingets plenumsvedtak om hvem som kunne motta bostøtte. 

Alle de faktiske opplysninger som måtte ligge til grunn i saksbehandlingen ble innhentet fra 

ulike databaser i den offentlige forvaltningen. Systemet avgjorde deretter om søker kunne 

motta støtten. Hvis svaret var ja, ble støtten beregnet og søker fikk utskrevet en giro.3 

 

Eksemplet fra Husbankens bostøtteordning viser hvor effektiv saksbehandlingen ble etter 

etaten implementerte retningslinjer inn i sitt system og hentet inn opplysninger hos eksterne 

etater. En slik elektronisk tilnærming for myndighetsutøvelse i den offentlige forvaltningen er 

noe som etterstrebes den dag i dag. Ønsket om god samhandling på tvers av etater og en 

effektiv saksbehandling, står høyt på lista til forvaltningen som helhet. Men for å oppnå 

ønsket om en effektiv myndighetsutøvelse må forvaltningen igjennom ytterligere endringer. 

 

For det første må det foreligge en velfungerende teknologisk utvikling av informasjons- og 

beslutningssystemer.4 Beslutningssystemene skal kunne utføre de oppgaver de får tildelt, på 

en korrekt og presis måte. Hvis ikke kan et enkeltvedtak få et feilaktig utfall, noe som anses 

som svært uheldig både for søker og for etaten som må rette opp i sine feil. Videre må man 

																																																								
1	KMD,	Digitaliseringsrundskrivet	(2015).		
2	Jansen	og	Schartum,	Elektronisk	forvaltning	på	norsk,	s.	3.	2	Jansen	og	Schartum,	Elektronisk	forvaltning	på	norsk,	s.	3.	
3	Bing,	Bruk	av	rettslige	informasjonssystemer,	s.	50.	
4	Med	beslutningssystemer	menes	systemer	som	brukes	til	å	fatte	enkeltvedtak.	
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utvikle regelverket på en måte som tillater automatiserte behandlinger. Jeg sikter blant annet 

til at de rettslige normene er tolket på forhånd slik at vaghet forsvinner. Med dette menes at 

diffuse ord og uttrykk tolkes og blir klare. Ved å jobbe for et konsist språk i rettskilder og 

eventuelt utvikle faste kriterier, åpnes det for at regelverket kan skrives om til en 

programkode. Programkoden muliggjør at en datamaskin kan lese kodene, forstå dem og 

utføre jobben den er programmert til. I mange tilfeller er dette lettere sagt enn gjort da det er 

mange lover som inneholder vage begreper og uttrykk. Jeg vil omtale dette nærmere i kapittel 

2. Videre er det viktig å påpeke at teknologiske- og rettslige endringer i den offentlige 

forvaltningen, kan medføre endringer innad i organisasjonen (etaten). For eksempel kan det 

bli færre saksbehandlere. Etaten må kanskje foreta flere interne endringer i form av at de 

legger ned avdelinger og oppretter nye som støtter opp under utviklingen.  

 

I Meld. St. 27 (2015-2016), Digital agenda for Norge, påpekes det at den offentlige 

forvaltningen i langt større grad skal ha elektroniske tjenester på nett for å øke det digitale 

førstevalget.5 Med dette menes at offentlige tjenester skal gjøres tilgjengelig for brukere, slik 

at de effektivt kan anvende muligheten for selvbetjening i den døgnåpne forvaltningen. Det at 

den offentlige forvaltingen satser på digitalisering er absolutt en positiv utnyttelse av dagens 

teknologi og utvikling, men er det egentlig slik at det kun er positive sider ved bruk av for 

eksempel en døgnåpen forvaltning? 

 

Hovedsakelig er svaret på spørsmålet ja. Etter min mening er det en positiv tilnærming at 

borgerne har tilgang på egne søknader når de vil og hvor de vil. Dette fremmer en åpenhet og 

hva som kan kalles for en ”gjennomsiktig” forvaltning. Med dette menes at borgerne har 

lettere tilgang på informasjon og at man i prinsippet ikke må ha en interaksjon med et 

mellomledd i en saksbehandling. Borgerne får her en mulighet til å forstå sin egen saksgang. 

Forutberegneligheten blir dermed ivaretatt. Ikke minst får de sine rettigheter i en mer 

presentabel form. Her siktes det til at søknadsskjemaer ofte gir de mest relevante 

bestemmelsene fra lovene som brukes til å fatte enkeltvedtak. Der lovteksten ikke blir 

presentert vil det også være en mulighet for å utvikle forklarende tekster. De forklarende 

tekstene vil informere en søker om hva slags type informasjon etaten trenger for å fatte 

enkeltvedtak. På denne måten må ikke borgerne oppsøke lovverket selv, noe som kan være en 

vanskelig prosess for ikke-jurister. Et eksempel på dette er skjermdumpen nedenfor.  

																																																								
5	Se	også	FAD,	På	nett	med	innbyggerne,	s.	16.	



	 9	

 

 
Skjermdump 1 – Fordeler med å søke bostøtte elektronisk6  

 

Skjermdumpen ovenfor viser til noen fordeler ved å søke om bostøtte elektronisk hos 

Husbanken. Punkt nummer tre og fire påpeker spesielt at en søker får veiledning underveis i 

søknaden og at det gis beskjed om hva som må dokumenteres. Søknadskjemaet til bostøtte er 

utviklet i tråd med at søker, på så god måte som mulig, skal forstå sin egen saksgang. Videre 

får søker innsyn i hva slags opplysninger som legges til grunn i søknaden, med tilhørende 

forklaringer. En slik tilnærming er spesielt viktig for de vanskeligstilte i samfunnet, som på en 

enklere måte kan bli opplyst om sin egen sak.  

 

En høyst viktig del av effektivisering i forvaltningen er det jeg velger å omtale som ”Once 

Only”-prinsippet. ”Once Only”-prinsippet bygger på antagelsen om at brukere av 

selvbetjente tjenester skal unngå å oppgi de samme opplysningene om igjen, til flere 

forvaltningsorganer.7 Forvaltningen ønsker med dette å unngå å spørre en bruker på nytt om 

informasjon de allerede har.8 I slike tilfeller må de forskjellige forvaltningsorganene 

samarbeide på tvers av sine sektorer og sørge for god samhandling. Det å måtte be den 

offentlige forvaltningen om å øke samhandlingen, altså at det bør forekomme hyppigere 

gjenbruk av data på tvers av fagområder, er lettere sagt enn gjort. Dette beror på at den 

offentlige forvaltningen tradisjonelt sett har vært delt inn i forskjellige ”siloer”. Med siloer 

forstås her som den hierarkiske strukturen i den offentlige forvaltningen. Altså at 
																																																								
6	Husbanken,	Om	bostøtte,	Fordeler	med	å	søke	bostøtte	elektronisk,	URL:	
http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/fordeler-med-esoknad	(Lesedato	
15.10.2016).	
7	KMD,	Digital	agenda	for	Norge,	Meld.	St.	27	(2015-2016),	s.	29.	
8	KMD,	Digital	agenda	for	Norge,	Meld.	St.	27	(2015-2016),	s.	44.		
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departementer er det øverste organet, som videre har underliggende direktorater og tilsyn mv. 

Vedrørende dette har siloene bidratt til en manglende samhandling mellom forvaltningens 

forskjellige etater. Det er derfor viktig å huske på at det er flere deler som må jobbe sammen, 

for at vårt møte med det offentlige skal bli ansett som effektivt. Disse delene består ikke bare 

av positive momenter, men også utfordringer knyttet til digitalisering som et satsingsfelt. 

 

Digitalisering og samordning byr også på utfordringer for forvaltningen. Dette bør den 

offentlige forvaltningen forhindre at finner sted. Blant annet kan personvernet til en bruker 

være mer utsatt og sårbart, når den offentlige sektoren digitaliserer sine tjenester. Dette beror 

på at personopplysninger kan havne på avveie. Ferdig innhentede personopplysninger kan 

være til gjenstand for utveksling og viderebruk, uten at vedkommende det gjelder har fått 

tilstrekkelig informasjon om dette. Det er også et moment at opplysningskvaliteten kan 

svekkes ved at det lagres personopplysninger over lengre tid som ikke den har samme verdien 

som da den først ble lagret. Slike feilaktige opplysninger kan forårsake at et feil enkeltvedtak 

fattes, noe som er til brukerens ugunst da vedkommende har tillit til forvaltningen. Også 

begreper kan være en utfordring. Dette gjelder særlig tilfeller der begreper har ulikt 

meningsinnhold og betegner data som skal utveksles mellom flere etater.  

 

De overnevnte utfordringene knyttet til digitalisering og samordning er ikke en uttømmende 

liste, men er ment som en enkel innfallsvinkel og tankevekker. Likevel er det slik at det som 

omhandler juridiske begreper og deres meningsinnhold, altså det vi kaller for semantisk og 

juridisk interoperabilitet, som vil være det mest relevant for denne masteroppgaven. Meld. St. 

27 (2015-2016), Digital agenda for Norge, påpeker nemlig i et av sine mål, at alle 

digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal kunne samordnes. Det siktes 

blant annet til at omfanget av data og informasjon øker, samt at brukernes behov ofte går på 

tvers av flere sektorer. Her forutsettes det at det foreligger en god base for utveksling av 

informasjon mellom sektorer og at samhandlingsevnen blir godt tilrettelagt.9  

 

Forvaltningen står stadig overfor et arbeid for å imøtekomme og oppnå en effektiv 

forvaltning.10 En løsningen er å gjøre informasjon, som ikke er taushetsbelagt, tilgjengelig for 

gjenbruk, samt at man skal følge IT-arkitekturprinsippene for offentlig forvaltning. Også 

tidligere regjeringer har påpekt viktigheten rundt arbeidet for en effektiv forvaltning og 
																																																								
9	KMD,	Digital	agenda	for	Norge,	Meld.	St.	27	(2015-2016),	s.	42.	
10	KMD,	Digitaliseringsrundskrivet (2015). 	
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informasjonsutveksling, se blant annet St.meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn 

for alle og St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. 

Husbanken, som er en offentlig etat, har i sitt arbeid med digitalisering av bostøtteordningen 

måtte følge den styrende regjeringens retningslinjer på dette området. Jeg vil med dette vise 

til tiltak Husbanken har foretatt i de kommende kapitlene og se dette i sammenheng med 

regjeringens retningslinjer, generell teori og praksis.  

	

1.2 Problemstilling	og	rammer		
 

Husbanken har i årenes løp vært en viktig støttespiller for mange mennesker som har slitt med 

at økonomien ikke strekker til ved for høye boutgifter. Med et stadig økende befolkningstall 

og teknologisk utvikling i Norge, har etaten måtte foreta endringer som støtter opp mot dette. 

Bostøtteordningen har derfor vært til gjenstand for modernisering. Med et fokus rettet mot en 

effektiv saksgang av bostøttesaker, har Husbankens informasjonssystemer måtte samvirke 

med andre etater og virksomheter da det gjelder innhenting av opplysningstyper. 

Opplysningstypene som innhentes hos andre etater kan også angis ved hjelp av begreper. 

Dette beror på at en opplysningstype ofte er et begrep som beskriver et bestemt forhold. Det 

er først når disse begrepene brukes for å fatte enkeltvedtak om bostøtte at vi må forsikre oss 

om at disse har et meningsinnhold som stemmer overens med det vi søker.  

 

Et begrep kan ha flere definisjoner. Dette beror på at begrepet kan fremstå som identisk med 

et annet begrep, men utgjør en forskjell da dets meningsinnhold kan være tvetydig. Dette 

gjelder for eksempel begrepet ”inntekt”. Inntekt kan være brutto eller netto, altså før eller etter 

skatt. Det er først når disse begrepene brukes i en bestemt kontekst at vi forstår deres 

meningsinnhold.11 Etatene må derfor ha forståelse for hvilke opplysningstyper som faktisk 

skal være til gjenstand for utveksling og innhenting. En slik forståelse, må gjøres på bakgrunn 

av hva begrepene betyr, altså hva deres definisjon er.  

 

For å kunne fatte enkeltvedtak om blant annet tildeling av bostøtte anvender Husbanken lover 

og annet juridisk materiale. Lover skal i prinsippet tolkes ut i fra et naturlig språk.12 Likevel er 

vårt naturlige språk preget av vaghet som gjør det vanskelig å tolke, samt fastsette et 

meningsinnhold. Begreper i lover og andre rettskilder vil ofte mangle slike forklaringer eller 
																																																								
11	Bing,	Om	tolkning	av	enkeltord,	s.	133.	
12	Bing,	Om	tolkning	av	enkeltord,	s.	133.	
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definisjoner. Dette medfører utfordringer i en samhandlingsprosess mellom to eller flere 

etater. Likeså øker muligheten for misforståelse og forvirring, da man vektlegger forskjellige 

momenter for å bestemme et meningsinnhold. Med en slik tilnærming kan det forekomme 

flere definisjoner opp mot et spesifikt begrep. Viktigheten av et bestemt meningsinnhold 

oppstår blant annet når begrepene beskriver en opplysningstype, som kan viderebrukes til et 

annet formål enn det opprinnelige, altså i en samhandlingsprosess.  

 

Min problemstilling vil belyse hvilke krav som stilles til felles databruk og begrepsbruk i den 

offentlige forvaltningen. For å besvare dette, må jeg avgrense meg betydelig, og som nevnt 

tidligere velger jeg å forholde meg til Husbankens rutine for tildeling av bostøtte. Videre 

avgrenser jeg meg til informasjonsutveksling som forekommer mellom Husbanken og 

Skatteetaten.  

 

Min hovedproblemstilling lyder som følger:  

Hvilke krav stilles til felles databruk og begrepsbruk i Husbanken for å fatte enkeltvedtak om 

tildeling av bostøtte?  

	
Problemstillingen reiser i seg selv flere spørsmål som må besvares for å komme frem til en 

valid og nyansert konklusjon. I henhold til dette har jeg utformet to forskningsspørsmål. 

Forskningsspørsmålene dekker to områder som anses som nødvendige for den overordnende 

problemstillingen. Det første spørsmålet jeg vil stille er: 

 

I hvilken grad er ordningen for tildeling av bostøtte basert på opplysningstyper fra andre 

virksomheter?  

 

Forskningsspørsmålet tar sikte på å finne ut av hvor mange opplysningstyper som faktisk 

hentes inn fra andre virksomheter, herunder både offentlige og private. Jeg vil med dette 

spørsmålet få en oversikt over de samarbeidende partene. Videre vil jeg få innsikt i hvor stor 

del av bostøtteordningen som faktisk baserer seg på opplysningstyper fra eksterne parter. 

Denne kartleggingen vil gi meg et nødvendig og overordnet perspektiv, da jeg videre vil 

fordype meg i bestemte opplysningstyper og se på definisjonene som ligger til grunn ved 

utveksling.  
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Jeg vil med dette forskningsspørsmålet forsøke å finne svar på om samhandlingen i den 

offentlige forvaltningen er slik den bør være, i henhold til semantisk og juridisk 

interoperabilitet. Jeg vil drøfte dette i lys av eksisterende teori og forskningsstatus. Videre vil 

jeg se om dette praktiseres på en god nok måte i henhold til regelverk og de gitte 

forvaltningspolitiske føringer. Husbanken har ingen forpliktelser til å følge anvisninger i teori 

og forskning, men jeg vil likevel bruke disse som retningslinjer i mine drøftelser.  

 

Med bakgrunn i kartleggingen som fremkommer av det første forskningsspørsmålet, vil jeg 

videre fokusere på meningsinnholdet av disse opplysningstypene. Jeg stiller dermed følgende 

spørsmål:  

 

Hvilke definisjoner finnes for de opplysningstypene som Husbanken innhenter hos 

Skatteetaten og har definisjonene et likt meningsinnhold ut ifra hvordan Husbanken og 

Skatteetaten definerer dem?  

 

Forskningsspørsmålet tar sikte på å kartlegge de definisjonene som finnes av de bestemte 

opplysningstypene. For å kartlegge definisjonene vil jeg ta utgangspunkt i at 

begrepsforståelsen relaterer seg til rettskildene. Ettersom det kan forekomme mange 

opplysningstyper i en slik gjennomgang vil jeg gjøre et utvalg. Ved å ta utgangspunkt i 

rettskildene vil forskningsspørsmålet også gi oversikt over de opplysningstypene som ikke har 

en tilhørende definisjon i lov, forskrift, mv. Jeg vil i slike situasjoner måtte undersøke om 

defineringen i stedet (eller i tillegg) blir gjort i informasjonssystemene. Det er her et kriterium 

at opplysningstypene skal brukes for å kunne fatte et vedtak om tildeling av bostøtte. 

Jeg vil videre sammenligne definisjonene som følger av utvalget av opplysningstypene. Dette 

gjøres ut i fra hvordan Husbanken og Skatteetaten definerer disse på hvert sitt område. 

Formålet er å se om disse definisjonene er like eller om det foreligger forskjeller som utgjør at 

opplysningstypene ikke har samme meningsinnhold. 

 

Ved å besvare begge mine forskningsspørsmål, vil det være mulig å se hvilke krav som stilles 

til felles databruk og begrepsbruk i Husbanken for tildeling av bostøtte. Det vil gis innblikk i 

hvordan semantisk og spesielt juridisk interoperabilitet er for opplysningstypene som 

anvendes i bostøttesaker.  

 

 



	 14	

1.3 Metode		
	
For å finne svar på problemstillingen og forskningsspørsmålene, har jeg i mine 

undersøkelsesopplegg anvendt både samfunnsvitenskapelig- og juridisk metode. Jeg har brukt 

forskjellige metoder fordi forvaltningsinformatikk er et tverrfaglig studie som kombinerer 

informatikk, samfunnsvitenskap og jus. Likevel har den juridiske metoden være mest 

representert da min problemstilling er av en juridisk karakter. 

 

1.3.1 Juridisk	metode		
	
Til å besvare min problemstilling og de underliggende forskningsspørsmålene, har jeg studert 

relevant juridisk litteratur. Jeg har måttet tolke relevante rettskilder, og forstå de rettslige 

prosessene i Husbankens bostøtteordning. I henhold til dette bygger masteroppgaven i stor 

grad på en rettsdogmatisk metode.  

 

Husbanken er et offentlig forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak om bostøtte. Etaten styres 

derfor av flere lover. Blant annet må reglene i forvaltningsloven følges. Videre bygger 

oppgaven på opplysningstyper som finnes i lov om bostøtte. Mange av opplysningstypene er 

personopplysninger. Dette har en klar relasjon til personopplysningsloven og arbeidet for å 

sikre god opplysningskvalitet i etaten. Det har derfor vært viktig å få kjennskap til hvordan 

lovene som styrer Husbanken og deres bostøtteordning er. 

 

Det essensielle i oppgaven har vært å kartlegge alle opplysningstypene som brukes til å fatte 

enkeltvedtak om tildeling av bostøtte. Bostøtteloven med tilhørende forskrift har vært de mest 

sentrale rettskildene. I tillegg har det vært naturlig å undersøke lovens forarbeider og 

forvaltningspraksis. Rettskildene har også blitt brukt i de tilfeller der jeg har undersøkt 

definisjonene til hver opplysningstype.  

 

Videre er det slik at Husbanken innhenter relevante opplysningstyper fra andre etater, og som 

anvendes i egen saksbehandling. Det har derfor også vært viktig å få kjennskap til 

definisjonene som blir brukt hos andre etater. Dette åpnet for at jeg har måttet undersøke 

andre rettskilder for å sammenligne definisjonene. Sistnevnte undersøkelser hadde som mål å 

finne svar på om de samhandlende etatene og Husbanken hadde et likt meningsinnhold og 

forståelse for de bestemte opplysningstypene.  
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Rettskildebruken har vært omfattende ettersom jeg har undersøkt flere rettskilder og tolket 

dem. Det har vært spesielt krevende i de situasjoner der bostøtteloven har manglet 

definisjoner og presiseringer av en opplysningstype. Dette medførte at jeg har måttet forstå 

meningsinnholdet av opplysningstypene, slik de er definert i informasjonssystemet. I henhold 

til dette har det vært svært nærliggende å oppsøke andre etaters definisjoner og 

forvaltningspraksis i Husbanken. Likevel har det vært vanskelig å få konkret innsyn i 

forvaltningspraksis, da informantene i Husbanken refererte til Veileder i regelverk for 

bostøtte. Sistnevnte la derfor bred anvendelse av metoden for dokumentstudier. 

 

1.3.2 Dokumentstudier	
	
Denne masteroppgaven tar først og fremst utgangspunkt i publiserte og tilgjengelige 

materialer. Jeg har også brukt tilsendte dokumenter fra min kontaktperson i Husbanken. 

Bruken av dokumenter har i denne masteroppgaven gitt meg god oversikt over hvordan ting 

er. Jeg har med utgangspunkt i de publiserte materialene undersøkt om empiri er i 

overenstemmelse med teorien. Min tilnærming er nærliggende det som kalles for et deduktivt 

perspektiv.13  

 

Med bakgrunn i dokumentstudiet har det vært viktig å få informasjon om hvordan arbeidet 

med semantisk og juridisk interoperabilitet er i den offentlige forvaltningen. Videre har det 

vært viktig å få kunnskap om hvordan en informasjonsutveksling fungerer mellom Husbanken 

og Skatteetaten. Det har vært viktig å sammenstille opplysningstypenes definisjoner og 

mangelen på definisjoner, opp mot definisjonene hos den samhandlende etaten. Selv om mye 

informasjon har vært tilgjengelig i form av dokumenter, har jeg likevel måttet intervjue noen 

informanter i Husbanken.  

	

	

	

	

	

																																																								
13	Jacobsen,	Hvordan	gjennomføre	undersøkelser?,	s.	25.	
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1.3.3 Intervjuer		
 

Intervjuene mine var av kvalitativ art. Det var få informanter og hvert intervju varte i overkant 

av en time. Intervjuene var semi-strukturerte.14 Ettersom intervjuene var semi-strukturerte 

kunne informantene prate mer fritt rundt mine temaer og spørsmål. Det var også enklere for 

meg å stille oppfølgingsspørsmål da min intervjuguide var utformet med det jeg anså som de 

viktigste spørsmålene som måtte besvares.  

 

I forkant av hvert intervju fikk informantene beskjed om tema og en kortfattet forklaring. 

Forklaringene fungerte som avgrensninger opp mot det som ellers kan omtales som store og 

vide temaer. Informantene kunne forberede seg på en enkel og god måte, slik at 

datainnsamlingen ble vellykket.  

 

Det første intervjuet ble gjennomført i Drammen hos Husbanken den 18. januar 2017. Det var 

to informanter til stede. Den ene var min kontaktperson fra den juridiske avdelingen, mens 

den andre informanten var fra IT-avdelingen. Vi snakket først om ordningen for tildeling av 

bostøtte på et overordnet nivå. Jeg fikk videre kontrollsjekket faktaene de ansatte ga meg, 

med det jeg tidligere hadde lest i publiserte dokumenter. Etter den generelle praten, snakket vi 

mer spesifikt om digitaliseringsprogrammet (SIKT) og e-søknaden. Dette la videre grobunn 

for en litt dypere samtale om definisjonsarbeid og informasjonsutveksling. Jeg fikk her vite 

hvilke eksterne etater Husbanken samhandler med og hva som har vært krevende i et slikt 

samarbeid. Noen av mine spørsmål ble likevel ikke besvart. Det ble derfor bestemt at jeg 

burde avtale et nytt møte med to andre ansatte i IT-avdelingen. Min kontaktperson i 

Husbanken kontaktet disse og vi fikk avtalt en ny tid for neste intervju.  

 

Det andre intervjuet ble gjennomført i Drammen hos Husbanken den 14. mars 2017. Jeg 

snakket med min kontaktperson fra den juridiske avdelingen, og to andre personer fra IT-

avdelingen. Også under dette intervjuet ble fokuset rettet mot selve definisjonsarbeidet og 

hvordan dette har blitt implementert i informasjonssystemet. Informantene fortalte om 

utfordringene som har oppstått underveis og hvordan dette har blitt løst. Vi snakket også om 

opplysningskvalitet og hvordan dette blir ivaretatt. 

 

																																																								
14	Jacobsen,	Hvordan	gjennomføre	undersøkelser?,	s.	149	og	150.	
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Jeg har igjennom hele arbeidsprosessen min hatt god relasjon med min kontaktperson i 

Husbanken. Dette har vært en stor fordel da jeg i ettertid har sammenstilt intervjuene som et 

referat. Referatet viste seg å mangle informasjon som jeg ville ha svar på. Kontaktpersonen 

har vært svært imøtekommende. Det har heller ikke vært noe problem for kontaktpersonen å 

svare på de spørsmål jeg har hatt via e-post.  

 

1.4 Oversikt	over	oppgaven	
	

Jeg mener leser bør ha en forståelse for teoriene rundt og om temaet før jeg spesifikt viser til 

Husbanken som et praktisk eksempel. Jeg vil derfor, i kapittel 2, gjennomgå språkteori og 

tolkning. Videre vil jeg generelt vise til teori om interoperabilitet, før jeg spesielt gjennomgår 

teorien om semantisk og juridisk interoperabilitet. Jeg vil videre eksemplifisere dette ut ifra 

arbeidet for en god semantisk og juridisk interoperabilitet i den offentlige forvaltningen. 

Teorien består av publisert materiale. Jeg vil alltid henvise til kilder i fotnoter. Videre vil ord 

og uttrykk som ikke er allment brukt, beskrives fortløpende underveis i teksten.  

	

I kapittel 3, viser jeg generelt til Husbanken. Jeg forteller om etatens bakgrunn og historikk, 

samt deres organisasjon, ledelse og deres forhold til kommunene. Videre gjennomgår jeg 

relevant lovgivning for bostøtteordningen. Grunnvilkårene for utveksling av opplysningstyper 

vil bli presentert, da dette er en viktig forutsetning for at informasjonsutveksling kan finne 

sted. Jeg vil til slutt i kapittelet gjennomgå bostøtteordningen på et generelt nivå. Jeg viser til 

digitaliseringsarbeidene som har funnet sted og utfordringer knyttet til disse. Spesielt blir 

SIKT-programmet og e-søknaden for bostøtte presentert. 

	

Kapittel 4 er en mer dyptgående gjennomgang av de nyere definisjonsarbeidene i Husbanken. 

En slik gjennomgang gir leser en oversikt over hvordan prosessen har vært. Siste del av 

kapittelet er på mange måter kjernen i masteroppgaven. Siste delen viser til en oversikt over 

noen av de relevante opplysningstypene som brukes for å fatte enkeltvedtak om tildeling av 

bostøtte. Fremstillingen vil vise hvor stor del av bostøtteordningen som baserer seg på 

innhentende opplysningstyper. Den vil også gi en oversikt over definisjonene til hver av 

opplysningstypene. Fremstillingen av disse tar sikte på å avdekke om opplysningstypene er 

definert i rettskildene, eventuelt i informasjonssystemet.  
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Kapittel 5 må ses i nær relasjon til kapittel 4. Jeg vil her ta for meg to opplysningstyper som 

er til gjenstand for innhenting hos Skatteetaten. Jeg vil her vise til hvordan Husbanken og 

Skatteetaten, hver for seg, definerer opplysningstypene. Jeg vil deretter sammenligne 

definisjonene til etatene. Det vil her undersøkes om etatene samhandler godt. Sistnevnte 

gjelder også om den juridiske samhandlingsevnen er å anse som tilstrekkelig.  

 

Avslutning, egne refleksjoner og videre arbeid med interoperabilitet og samhandling er 

fremstilt i kapittel 6. Deretter er kildelisten plassert i kapittel 7.  
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2 Språkteori,	interoperabilitet	og	samhandling	

2.1 Innledning	
 

Jeg vil i dette kapittelet ta for meg teori om språk, interoperabilitet og samhandling. Dette 

gjøres på et grunnleggende nivå for å gi en generell oversikt over de forskjellige teoriene. I 

tillegg til å gjennomgå teoriene vil jeg også vise hvordan disse henger sammen. Dette gjelder 

spesielt sammenhengen mellom språkteori og det som omhandler juridisk og semantisk 

interoperabilitet. Jeg anser en slik generell fremstilling som viktig da dette danner grunnlaget 

for arbeidet videre i masteroppgaven.  

 

2.2 Språkteori	og	tolkning	
 

Kommunikasjon er helt essensielt i hverdagen vår. Dette gjelder uavhengig av om vi prater 

med kjæresten på telefonen, eller når vi skal søke om bostøtte. I begge tilfeller brukes et 

språk. Den ene uttrykker seg i form av en muntlig dialog, den andre via et nettskjema. Likevel 

er det slik at begge kommunikasjonsmåtene ønsker å videreformidle et budskap eller en 

virkelighet. Når jeg her nevner virkelighet, beror dette på at vi bruker et språk, som formidler 

det vi tenker. Språket blir dermed en slags representasjon av virkeligheten vi ønsker å 

formidle. Forståelsen av språket som helhet, er en reell del av semantisk og juridisk 

interoperabilitet. Dette beror på at det fokuseres på språk, altså de ord og uttrykk vi bruker. 

Dette gjelder også for personers forståelse av et bestemt begrep.  

 

Jeg nevnte tidligere at mye av vårt naturlige språk er vagt. Ettersom språket er vagt, vil det 

være reelt at også språket i rettskildene består av den samme type vagheten.15 For å utelukke 

en slik usikkerhet som er knyttet til meningsinnholdet av et ord eller et begrep så kan vi tolke 

disse. Ved å tolke prøver man å forstå hva en lovgiver har ment med det vedkommende har 

skrevet. Det å tolke en lovregel betyr i denne sammenhengen å kartlegge lovregelens innhold, 

altså slutte seg fra et utsagn til en bestemt forståelse.16 Likevel er det ikke bare lovtekstene 

som anvendes i en tolkningsprosess, men også andre rettskilder vil være nødvendig å bruke 

for å utlede rettsreglene.  

 

																																																								
15	Eckhoff,	Rettskildelære,	s.	54.	
16	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	87.	
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Ved tolkning av lovtekster, anbefaler Bing at man tar utgangpunkt i ordenes naturlige 

betydning.17 Med ordenes naturlige betydning menes her at ”(…) det (er) ordbruken som til 

syvende og sist blir bestemmende for hva et ord betyr”.18 Det er altså måten ordene brukes på 

blant personer som avgjør hva definisjonene blir. I situasjoner der man tolker lovtekster tar 

man, som hovedregel, utgangspunkt i den ”alminnelige språkbruken”. Her siktes det til 

bruken av ord og begreper som er felles for folk flest. Dette gjelder alle samfunnsborgerne, 

uavhengig om disse er jurister eller ikke.19 Likevel kan teorien på mange måter virke lettere 

enn hva den er i praksis. Det er derfor nødvendig å anvende forskjellige typer verktøy i en 

tolkningsprosess. Et viktig verktøy når en skal tolke språklige uttrykk er Charles K. Ogdens 

semiotiske trekant. Denne trekanten er representert i figur 1 nedenfor. Trekanten kan brukes 

til å forklare sammenhengene mellom et språklig uttrykk, dvs. ordene som brukes i en ytring, 

ordets betydning innen en bestemt kontekst eller situasjon og hva uttrykket praktisk er ment å 

representere.20  

 

 
 

Figur 1 – Den semiotiske trekant  

 

																																																								
17	Bing,	Om	tolkning	av	enkeltord,	s.	133.	
18	Bing,	Om	tolkning	av	enkeltord,	s.	133.	
19	Bing,	Om	tolkning	av	enkeltord,	s.	133.	
20	Rugstad	og	Berg-Jacobsen,	Legaldefinisjoner	og	juridisk	interoperabilitet	i	
helsesektoren,	s.	65.	
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Figuren overfor viser de tre forskjellige relasjonene som oppstår da man skal tolke et ord eller 

et begrep. Fremstillingen av figuren er en bearbeidet versjon av den som finnes i Semantikk i 

teori og praksis av Wormnæs.21 Videre er figuren også inspirert av Rugstad og Berg-Jacobsen 

i Legaldefinisjoner og juridisk interoperabilitet i helsesektoren.22 Selv med endringene fra 

Wormnæs sin semiotiske trekant, er det likevel den samme strukturen som ligger til grunn for 

bruken av denne. For å vise et eksempel som belyser trekantens bruk, vil jeg bruke begrepet 

”bolig”. Den praktiske referansen blir her en faktisk bolig, for eksempel et mursteinshus på 

Tonsenhagen i Oslo. Videre vil betydningen, altså meningsinnholdet av bolig, vise til en 

definisjon som er bestemmende for forståelsen. For eksempel at det er et avgrenset område 

der personer bor, og at den har egen inngang, vinduer i alle bruksrom, bad, toalett og kjøkken. 

I noen tilfeller kan det også være konteksten begrepet brukes i, som forklarer selve begrepet, 

for eksempel hvis du vært på en visning, og forteller dette til din kollega på jobb. Kollegaen 

din vil dermed forstå hva du mener dersom du sier at ”boligen var fin”. Forståelsen for hva 

som menes med ”bolig”  utgjør videre det språklige uttrykket, altså selve 

begrepet/opplysningstypen.23 	

 

I forhold til tolkning av lovbestemmelser vil Ogdens semiotiske trekant være et nyttig 

verktøy. Likevel nevner Boe (2012) at trekanten er en ”lettfattelig og grei beskrivelse av det 

første skrittet i en lovtolkningsprosess”, ettersom det må foreligge et mer omfattende arbeid. 

Dette beror på at lovtolkningen ikke bare er en ren tekstanalyse.24 Kort fortalt vil man etter 

den tekstlige analysen av de relevante rettskildene fortsette den juridiske 

lovtolkningsprosessen. Dette gjøres ved å sammenstille og vektlegge rettskildene for på den 

måten å komme frem til hva som er gjeldende rett.25 Med andre ord er formålet med 

tolkningen å komme frem til de mest holdbare rettsreglene. Dette de slutninger som man står 

igjen med etter at alle relevante rettskilder har blitt tolket og oppveid mot hverandre.  

 

																																																								
21	Wormnæs,	Semantikk	i	teori	og	praksis,	s.	15.		
22	Rugstad	og	Berg-Jacobsen,	Legaldefinisjoner	og	juridisk	interoperabilitet	i	
helsesektoren,	s.	65.	
23	Rugstad	og	Berg-Jacobsen,	Legaldefinisjoner	og	juridisk	interoperabilitet	i	
helsesektoren	s.	66.	
24	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	88.	
25	Rugstad	og	Berg-Jacobsen,	Legaldefinisjoner	og	juridisk	interoperabilitet	i	
helsesektoren,	s.	67.	
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I en lovtolkningsprosess tar man alltid utgangspunkt i selve lovteksten.26 I mange tilfeller vil 

likevel ikke lovteksten gi leser eller rettsanvender et klart og tydelig svar på et spørsmål. For 

eksempel vil det i mange tilfeller finnes begreper eller opplysningstyper som ikke blir godt 

nok beskrevet i selve lovteksten.27 I slike situasjoner må rettsanvender se om andre 

rettskildefaktorer kan gi svar på hva som står eller belyser lovteksten på en bedre måte. 

Eckhoff (2001), setter opp en liste som består av syv punkter, av hva som er relevante 

rettskildefaktorer.28 Jeg har i min fremstilling forkortet denne listen noe i form av figuren 

nedenfor. Dette beror på at de tre siste punktene i Eckhoffs fremstilling kan falle inn under 

den siste boksen ”andre rettskilder”. Det som faller inn under boksen ”andre rettskilder” er 

privates praksis, rettsoppfatninger (særlig det som forekommer i juridisk litteratur) og reelle 

hensyn. 

 

 
Figur 2 – Lovtolkningsprosess 

 

																																																								
26	Boe,	Grunnleggende	jurdisk	metode,	s.	94	og	135.	
27	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	89-91.	
28	Eckhoff,	Rettskildelære,	s.	23.	
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Figuren ovenfor viser hvilke rettskildefaktorer som kan være relevante i en 

lovtolkningsprosess og eventuelt hvordan disse skal vektlegges opp mot hverandre. Den mest 

relevante rettskilden er lovteksten. Dersom det oppstår tolkningstvil, vil det være nærliggende 

at rettsanvender søker svar i lovens forarbeider. Her siktes det blant annet til forskrifter og 

lovproposisjoner. I lovens forarbeider finner vi merknader til hver enkelt bestemmelse som 

finnes i loven.29 Disse merknadene vil kunne gi forklaringer eller belyse uklare og vage 

formuleringer som finnes i lovteksten.  

 

Rettsanvender kan også oppsøke relevant rettspraksis på området, som vist i den tredje 

boksen. Vedkommende vil få innsyn i hvordan retten har tolket begreper i lovtekster. Slike 

domstolsavgjørelser kan skape prejudikater, altså rettspraksis. Prejudikatene vil vise hvordan 

tolkningen kan være innenfor et bestemt rettsområde.30 I slike tilfeller kan prejudikatene gi 

forklaringer på begreper og skape definisjoner.  

 

Videre kan det være relevant å oppsøke andre myndigheters praksis på et område. 

Rettsanvender vil blant annet få innsyn i hvordan et forvaltningsorgan tolker sine særlover.31 

Med særlover forstås her de spesielle lovene som regulerer de spesifikke tjenestene til et 

forvaltningsorgan. Et eksempel på en slik særlov er lov om bostøtte. Loven anvendes primært 

av Husbanken, og den regulerer bostøtteordningen. Rettsanvender får derav informasjon om 

hvordan loven tolkes med utgangspunkt i hvordan forvaltningsorganet selv anvender loven. 

Forvaltningspraksis vil være en viktig forutsetning for å forstå hvordan begreper og uttrykk i 

lovteksten anvendes i realiteten. Sistnevnte vil derfor være en viktig kilde til presiseringer av 

lovteksten.  

 

Den siste boksen i figuren viser til andre rettskilder. Som nevnt består den siste boksen av 

flere momenter.32 Jeg bruker likevel denne fellesbetegnelsen da disse faller noe utenfor 

oppgavens omfang.  

 

 

																																																								
29	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	137.	
30	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	141.	
31	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	145.	
32	Se:	Eckhoff,	Rettskildelære,	s.	23,	for	fullstendig	fremstillingen	av	rettskildefaktorer.	
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Selv om Ogdens semiotiske trekant er et godt verktøy i en tolkningsprosess, finnes det også 

andre mer tradisjonelle tolkningsmetoder som brukes innen rettsvitenskap. Den ene jeg vil 

nevne her er den presiserende tolkningsmetoden. Den presiserende tolkningsmetoden 

anvendes når loven (eller andre rettskilder) muliggjør flere tolkningsalternativer.33 Dette 

oppstår i situasjoner der ord eller uttrykk er flertydige eller vagt formulert. Begrepet samboer 

er et nærliggende eksempel. I en lov kan samboer bety et ugift par som bor sammen over en 

viss tid, men i en annen lov kan det bety to venner som er registrert på samme adresse i 

folkeregisteret. Ved å presisere meningsinnholdet i en lovtekst, blir uklarheter ryddet av 

veien. Likevel åpnes det ikke opp for at rettsanvender skal ta meningsinnholdet av et begrep 

for gitt, eller anta hva som anses som det mest logiske ut ifra sitt eget ståsted.34 For det som 

står i en lovtekst eller forarbeidene til denne, vil kunne variere ut ifra et naturlig språk.  

 

Ettersom våre rettskilder er skrevet på norsk, er det viktig å se sammenhengen mellom 

generell språkteori, de juridiske tolkningsprosessene og interoperabilitet. Sistnevnte gjelder 

spesielt det som omhandler semantisk, og juridisk interoperabilitet. Jeg vil derfor utdype 

interoperabilitet nærmere i avsnittene under. 

 

2.3 Generelt	om	interoperabilitet	
 

Med interoperabilitet eller samhandlingsevne, siktes det i denne oppgaven til at en virksomhet 

med sine egne IT-systemer, skal kunne samvirke med andre relevante virksomheter og deres 

IT-systemer.35 Jeg velger å anvende den samme definisjonen som EU.  

 

EU har lenge arbeidet med interoperabilitet. Målet har vært, og fremdeles er, å påvirke og 

inspirere EU- og EØS-land til å samarbeide om en nogen lunde lik digital utvikling av 

offentlige tjenester.36 For å nå dette målet publiserte EU i 2004 et rammeverk for 

interoperabilitet.37 Rammeverket skulle opplyse og forklare hva interoperabilitet er, og 

hvorfor dette bør være et satsingsfelt i blant annet offentlige sektorer. I løpet av de siste årene 

har utviklingen av digitale tjenester ført til et enda mer omfattende arbeid med 
																																																								
33	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	151.	
34	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	155,	skriver	at:	”(…)loven	skal	tolkes	på	ordet.	
Det	er	fordi	lovteksten	er	den	viktigste	rettskildefaktoren.”.	
35	EU,	New	European	Interoperability	Framework	(2017),	s.	5.	
36	EU,	New	European	Interoperability	Framework	(2017),	s.	5.	
37	EU,	European	Interoperability	Framework	(2004),	for	mer	informasjon.	
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interoperabilitet. EU så seg derfor nødt til å revidere det første rammeverket på oppfordring 

av medlemslandene. Som et resultat, ble det nye rammeverket publisert i år (2017).  

 

I tillegg til rammeverket for interoperabilitet og andre publikasjoner har EU også opprettet 

flere prosjekter. Prosjektene har som mål å øke forståelsen og interessen for 

samhandlingsevne på tvers av sektorer og landegrenser. To av disse prosjektene er 

Interoperability Solutions for Public Administrations, Businesses and Citizens (ISA2) og 

European Interoperability Reference Architecture (EIRA).  

 

ISA2 startet opp i januar 2016 og varer frem til desember 2020. Det overordnede målet for 

prosjektgruppen er å fremme interessen for interoperabilitet i og mellom EU og EØS-land.38 

ISA2 er med på å utvikle retningslinjer for en mer effektiv informasjonsutvikling i offentlig 

forvaltning og mellom andre virksomheter eller privatpersoner.39 En av disse retningslinjene 

omhandler felles arkitektur for tekniske løsninger. EIRA-prosjektet ble opprettet med 

bakgrunn i dette, og jobber med utvikling av felles IT-arkitektur.40  

 

EIRA-prosjektet utvikler felles ”byggeklosser” som skal kunne anvendes av blant annet den 

offentlige forvaltningen. Byggeklossene gjør at forskjellige sektorer har en lik struktur 

liggende til grunn i sine systemer. En informasjonsutveksling er dermed lettere tilgjengelig.41 

Et av EIRA-prosjektets byggeklosser, omhandler en felles språkforståelse (semantisk 

interoperabilitet). Ved å bruke de samme semantiske-byggeklossene vil man få et veldefinert 

og standardisert språk, noe som sikrer en felles forståelse mellom ulike sektorer.42 Videre 

muliggjør bruken av byggeklossene en effektiv informasjonsflyt på tvers av sektorer. 

 

Arbeidet med semantisk samhandling blir også fremhevet i EU sitt rammeverk (new EIF). 

Likevel blir ikke dette arbeidet fremhevet som noe eget og separat, men mer som en del av 

																																																								
38	European	Commission,	ISA2,	About	ISA2,	URL:		
https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en	(Lesedato	17.02.2017).	
39	European	Commission,	ISA2,	About	ISA2,	URL:		
https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en	(Lesedato	17.02.2017).	
40	European	Commission,	ISA,	EIA,	EIRA,	URL:	
https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description#EIA	(Lesedato	17.02.2017).	
41	European	Commission,	ISA,	EIA,	EIRA,	URL:	
https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description#EIA	(Lesedato	17.02.2017).	
42	European	Commission,	ISA,	EIA,	EIRA,	URL:	
https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description#EIA	(Lesedato	17.02.2017).	
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flere samarbeidende nivåer. Samhandlingsevnen kan regnes som god når alle disse nivåene 

jobber sammen. Det dannes dermed et godt grunnlag for digitalisering og effektiv 

informasjonsflyt. Før jeg presenterer nivåene for samhandling, vil jeg vise et nærliggende 

eksempel på hvordan samhandling fungerer. Jeg velger å ta utgangspunkt i Husbanken sitt 

bostøttesystem, og hvordan dette virker sammen med Skatteetaten og deres system for 

beregning av inntekt. Figuren nedenfor viser hvor samhandling, altså alle nivåene av den, er 

plassert i forhold til de separate systemene som skal samhandle.  

 
Figur 3 – Relasjonen mellom to informasjonssystemer og interoperabilitet.43  

 

Figuren overfor viser i den ytterste sirkelen to separate organisasjoner. I dette tilfellet er den 

ene Husbanken og den andre Skatteetaten. Her representeres organisatorisk interoperabilitet i 

form av en linje mellom de to sirklene. Kort fortalt er organisatorisk interoperabilitet 

samordning av arbeidsprosesser, avtaleverk mv.44 

 

																																																								
43	Jansen	og	Schartum,	E-forvaltning:	Perspektiver,	systematikker	og	begreper,	s.	34.	
44	Difi,	Interoperabilitet	–	overordnet	arkitekturprinsipp,	URL:		
https://www.difi.no/artikkel/2016/01/interoperabilitet-overordnet-
arkitekturprinsipp	(Lesedato	15.05.2017).	
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I sirkel nr. 2 vises informasjonssystemene. Med informasjonssystem forstås her et system for 

innsamling, lagring, behandling og overføring av informasjon på et bestemt område.45 

Informasjonssystemet består av både manuelle og maskinelle behandlinger, samt regler og 

prosedyrer som er organisert til å utføre og løse bestemte oppgaver. Videre er det slik at et 

informasjonssystem har et bestemt formål. I dette tilfellet vises Husbankens 

informasjonssystem for tildeling av bostøtte og Skatteetatens informasjonssystem for 

inntekter til skattepliktige borgere. Et viktig moment her er at informasjonssystemets primære 

rolle er å sikre at nødvendig informasjon, altså at opplysninger har tilstrekkelig kvalitet og er 

tilgjengelige. Linjen som peker mellom de to informasjonssystemene representerer semantisk 

og juridisk interoperabilitet. Dette beror på at informasjonen som finnes i systemet består av 

språk, altså semantikk. Jeg nevnte tidligere at også lover, regler og prosedyrer finnes i 

systemet, dermed er juridiske interoperabilitet representert.  

 

Den minste sirkelen er et automatisert datasystem. Her utfører datasystemet en behandling av 

opplysningene uten direkte medvirkning fra mennesker. Opplysningene eller dataene 

reguleres av blant annet lovtekster og andre rettskilder som er gjort om til programkode. Det 

automatiserte datasystemet leser programkodene og utfører det den er programmert til å gjøre. 

En slik tilnærming muliggjør å automatisere enkeltvedtak, for blant annet tildeling av 

bostøtte. Linjen som peker mellom de automatiserte datasystemene viser spesielt til juridisk 

og teknisk interoperabilitet. Kort fortalt omhandler teknisk interoperabilitet muligheten for at 

datamaskiner skal kommunisere og utveksle data med hverandre. Det at juridisk 

interoperabilitet også er nevnt i beskrivelsen av det automatiserte beslutningssystemet, beror 

på at et helautomatisert datasystem anvender rettskilder i dens tekniske løsning. 

 

Den siste ellipsen viser til infrastrukturer. Primært omhandler dette teknisk interoperabilitet. 

Infrastrukturer, eller informasjonsinfrastrukturer, er grunnmuren for at en samhandling skal 

være mulig. Denne bygger på en eksisterende installert base.46 Med dette menes allerede 

eksisterende teknologier eller ”byggeklosser” som man bruker i utviklingen av sitt eget 

informasjonssystem. Den installerte basen er noe alle kan bruke, og et eksempel på dette er 

internett. Dette kan brukes av alle til enhver tid. Ettersom den offentlige forvaltningen ønsker 

å ha nettbasert kommunikasjon med sine borgere, er internett en forutsetning for dette. Som 

																																																								
45	Schartum	og	Jansen,	Elektronisk	forvaltning	og	jus,	s.	22.	
46	Jansen	og	Schartum,	E-forvaltning:	Perspektiver,	systematikker	og	begreper,	s.	35.	
Se	også	Schartum	og	Jansen,	Elektronisk	forvaltning	og	jus,	s.	27-28.	
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nevnt er teknisk interoperabilitet en del av infrastrukturen. Koblingen blir gjort på grunnlag av 

at teknisk interoperabilitet legger til rette for at IT-systemene kan virke sammen og ”snakke” 

sammen. Samhandlingsprosessen blir dermed mulig fordi man har den samme basen. Det er 

likevel nødvendig å påpeke at teknisk interoperabilitet er en liten del av det vi omtaler som 

informasjonsinfrastrukturer.   

 

Jeg har i forklaringen av figuren ovenfor valgt å plassere infrastrukturer og teknisk 

interoperabilitet i samme ellipse. Likevel bør man stille spørsmål vedrørende forholdet 

mellom disse to begrepene. Infrastrukturer består av flere ”byggeklosser” som anvendes i 

utviklingen av nye systemer. For at disse byggeklossene skal fungere optimalt må man 

forsikre seg om at disse forstår hverandre. Forståelsen må foreligge på det tekniske, 

organisatoriske, semantiske eller juridiske nivået. Likevel anser jeg den tekniske 

interoperabilitet som mest gjeldende i infrastrukturer ettersom man i slike tilfeller snakker om 

IT-systemer.  

 

2.3.1 Nærmere	om	teknisk,	organisatorisk,	semantisk	og	juridisk	interoperabilitet		
 

Interoperabilitet, eller samhandling kan deles inn i flere trinn eller nivåer. Generelt skilles det 

mellom horisontal og vertikal samhandling. Horisontal samhandling er først og fremst 

samhandling på tvers av sektorer.47 Dette gjelder for eksempel en samhandling mellom 

Husbanken og Skatteetaten. Vertikal samhandling er en intern samhandling i en etat eller 

virksomhet.48  

 

Difi har publisert et dokument som omhandler de syv IT-arkitekturprinsippene for offentlig 

forvaltning.49 Disse er ment som en veiledning for å sikre at utviklingen av 

informasjonssystemer i den offentlige forvaltningen følger nogenlunde samme struktur. Et av 

de syv arkitekturprinsippene er interoperabilitet. I forbindelse med dette nevner Difi tre 

forskjellige nivåer av interoperabilitet. Dette er de samme nivåene som blir presentert i EUs 

																																																								
47	Flak,	Gevinstrealisering,	s.	37.	
48	Flak,	Gevinstrealisering,	s.	37.	
49	Difi,	Overordnende	IT-arkitekturprinsipper,	URL:		
https://www.difi.no/artikkel/2016/01/overordnede-it-arkitekturprinsipper		
(Lesedato	18.02.2017).	
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rammeverk (new EIF). Til forskjell fra Difi, fremmer EUs rammeverk fire nivåer.50 Dette 

beror på at EU ikke slår sammen nivået for semantisk interoperabilitet og nivået for juridisk 

interoperabilitet. Jeg velger å ta utgangspunkt i EU sin fremstilling av interoperabilitet. Selv 

om det finnes flere nivåer, er det kun teorien om det tekniske, organisatoriske, semantiske og 

juridiske som blir presentert i oppgaven.   

 

Alle nivåene for samhandlingsevne er like viktige i en utviklingsprosess, fordi nivåene vil 

være i et slags avhengighetsforhold til hverandre. For eksempel vil opprettelsen av nye 

beslutningssystemer medføre endringer på det juridiske, semantiske, organisatoriske og 

tekniske området. Rettsregler må skrives om til programkode, som deretter implementeres i et 

beslutningssystem. Slike endringer kan videre endre måten et forvaltningsorgan er organisert 

på. Avhengighetsforhold vil også bestå etter løsningen er etablert. Det er derfor viktig å forstå 

sammenhengen de fire nivåene har og at opprettholdelsen av alle bør tilstrebes, dersom 

samhandlingsevnen skal ha den maksimale nytteverdien.  

 

Skjermdumpen nedenfor viser de fire nivåene EU har som fokusområder. Videre viser 

skjermdumpen at alle nivåene er i en relasjon med offentlige tjenester. Fremstillingen av 

teorien vil derfor omhandle samhandlingsevnen innen den offentlige forvaltningen og deres 

tjenester. Jeg vil først forklare teknisk interoperabilitet, for deretter å vise til det som 

omhandler det organisatoriske. Til slutt vil jeg forklare semantisk og juridisk interoperabilitet. 

Ettersom hovedfokuset vil ligge på juridisk interoperabilitet, blir dette ytterligere presentert i 

avsnitt 2.3.2.  

 

																																																								
50	EU,	New	European	Interoperability	Framework	(2017),	s.	21.	
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Skjermdump 2 – Interoperabilitet og nivåene51  

 

Med teknisk interoperabilitet menes her at det tekniske systemet skal kunne utveksle data med 

andre systemer som ønsker eller trenger bestemt informasjon.52 I slike tilfeller må de 

forskjellige informasjonssystemene kunne ”snakke sammen”, da det foreligger et slikt 

samhandlingsbehov. På et overordnet nivå kan man si at teknisk interoperabilitet også 

omhandler bruken av standarder for tekniske løsninger.53 Ved bruk av standarder legger man 

til rette for at datamaskiner kan utveksle informasjon til andre eksterne brukere. Altså har 

datamaskinene et likt utgangspunkt og samhandlingen blir lettere tilgjengelig. Et viktig 

styringsvirkemiddel angående bruken av standarder, er forskrift om IT-standarder i offentlig 

forvaltning fra 2013. Forskriften pålegger bruk av standarder for å øke og fremme en 

elektronisk samhandling mellom forvaltningsorganer. For eksempel må man bruke 

obligatoriske standarder for tegnsett ved utveksling av informasjon mellom offentlige 

virksomheter og med innbyggere og næringsliv jf. § 8. En utvidelse av forskriften finnes i 

Referansekatalog for IT-standarder.54 Referansekatalogen gir en oversikt over bruksområdene 

																																																								
51	EU,	New	European	Interoperability	Framework	(2017),	s.	22.	
52	EU,	New	European	Interoperability	Framework	(2017),	s.	14,	omtaler	dataportabilitet.		
53	Difi,	Interoperabilitet	–	overordnet	arkitekturprinsipp.	URL:	
https://www.difi.no/artikkel/2016/01/interoperabilitet-overordnet-
arkitekturprinsipp	(lesedato	20.02.2017).	
54	Difi,	Referansekatalogen	for	IT-standarder	for	offentlig	sektor,	URL:		
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-
samordning/standarder/referansekatalogen	(lesedato	10.05.2017)	og		
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til både anbefalte og obligatoriske IT-standarder for offentlig forvaltning. Andre eksempler på 

teknisk interoperabilitet er blant annet grensesnitt og overføringsprotokoller.55  

	

Videre er det viktig at det er utarbeidet en felles måte å samkjøre arbeidsprosesser på. Dette 

omtales som organisatorisk interoperabilitet.56 Her er det blant annet viktig med samordning 

av arbeidsprosesser og andre organisatoriske endringer som er nødvendige for å kunne 

muliggjøre en samhandlingsprosess. Et eksempel er å tilrettelegge for et felles avtaleverk.57 

Forskjellige virksomheter vil dermed ha de samme standardavtalene slik at ting enklere 

reguleres for blant annet utveksling av opplysninger. Tidligere ble det nevnt at den offentlige 

forvaltningen tradisjonelt sett er inndelt i ”siloer”. I slike situasjoner er faste rutiner for blant 

annet saksbehandling og regelanvendelse essensielt. Ved å ha et likt grunnlag innen arbeid, 

prosedyrer og avtaler blir det lettere å ha en tilstrekkelig god organisatorisk interoperabilitet. 

Virksomhetene vil lettere kunne forstå hverandre da arbeidet utføres nogenlunde likt mellom 

dem.  

	

For at samhandling skal være mulig må man også fokusere på å ha samme begrepsforståelse. 

Primært handler dette om språk og det jeg omtaler som semantisk interoperabilitet. Kort 

fortalt handler semantikk, i all hovedsak, om å avklare meningsinnholdet av begrepene.58 Som 

et eksempel kan begrepet ”bolig” ha forskjellige definisjoner. En bolig kan anses som en 

enhet der personer bor fast over lengre tid, eller boligen i Spania som kun brukes i 

sommerferien. I prinsippet kan begge byggene omtales som en bolig. Likevel utgjør hver av 

definisjonene en vesentlig forskjell da vi bruker dem i en bestemt kontekst.  

	
																																																																																																																																																																													
Difi,	Standarder	–	bruksområder.	URL:		
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-
samordning/standarder/bruksomrader	(lesedato	10.10.2016).		
55	Difi,	Interoperabilitet	–	overordnet	arkitekturprinsipp.	URL:	
https://www.difi.no/artikkel/2016/01/interoperabilitet-overordnet-
arkitekturprinsipp	(lesedato	12.04.2016).	
56	Difi,	Interoperabilitet	–	overordnet	arkitekturprinsipp.	URL:	
https://www.difi.no/artikkel/2016/01/interoperabilitet-overordnet-
arkitekturprinsipp	(lesedato	12.04.2016).	
57	Difi,	Interoperabilitet	–	overordnet	arkitekturprinsipp.	URL:	
https://www.difi.no/artikkel/2016/01/interoperabilitet-overordnet-
arkitekturprinsipp	(lesedato	20.02.2017).	
58	Difi,	Interoperabilitet	–	overordnet	arkitekturprinsipp.	URL:	
https://www.difi.no/artikkel/2016/01/interoperabilitet-overordnet-
arkitekturprinsipp	(lesedato	20.02.2017).	
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Til forskjell fra det rent semantiske, som omhandler mer dagligdagse ord og begreper, anser 

jeg det som gjelder jus og juridiske begreper som en del av juridisk interoperabilitet. De fleste 

lover i vårt samfunn er skrevet på norsk, altså anvendes et skriftspråk. Det er derfor nær 

relasjon mellom den juridiske samhandlingsevnen og den semantiske. Likevel vil en 

rettsanvendelse som regel bestå av en form for lovtolkning.59 I slike situasjoner forholder man 

seg (som oftest) ikke til kun en bestemt lov, men flere lover og andre rettskilder. For 

eksempel vil Husbanken, være bundet av forvaltningsloven, personopplysningsloven, lov om 

bostøtte og andre rettskilder i sin virksomhet. Det er blant annet i slike tilfeller juridisk 

interoperabilitet blir spesielt viktig. Her er målet at lovspråket skal være så konsist og ensartet 

som mulig slik at flest mulige brukere har en forutsetning for å forstå hva som står i loven.60 

Den juridiske samhandlingsevnen tar derfor sikte på å unngå at like begreper har forskjellig 

meningsinnhold eller er tvetydige.  

 

2.3.2 Spesielt	om	juridisk	interoperabilitet	og	legaldefinisjoner	
 

Juridisk interoperabilitet, sammen med den semantiske, må finne sted for at ønsket om en 

effektiv offentlig forvaltning skal bli realitet. Det er videre et kjent fenomen at likeartede 

begreper defineres ulikt. For å finne svar på hvorfor dette forekommer ønsker jeg å rette 

blikket mot de personer som skriver lovene. Dette beror på at det er lovprodusenten som 

bestemmer begrepets meningsinnhold.61 Jeg vil likevel påpeke at det ikke alltid er lovgiver 

alene som foretar slike avgjørelser. Begrepsforståelsen kan også utvikle seg over tid. For 

eksempel kan begrepet bolig utvikle seg fra å være boliger som er godkjente til å bo i, til 

steder der personer faktisk bor. I sistnevnte situasjoner endres meningsinnholdet av begrepet 

etter det er brukt av blant annet domstolene.62  

 

I noen tilfeller vil meningsinnholdet være forutbestemt av lovgiver. Det blir da formulert en 

egen bestemmelse som angir de forskjellige begrepene som brukes i den aktuelle loven med 

tilhørende definisjoner. Slike begreper omtales gjerne som legaldefinisjoner.63 Med 

																																																								
59	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	60.	
60	Rugstad	og	Berg-Jacobsen,	Legaldefinisjoner	og	juridisk	interoperabilitet	i	
helsesektoren,	s.	57.	
61	Boe,	Grunnleggende	juridisk	metode,	s.	59,	påpeker	at	det	i	hovedsak	er	Stortingets	
oppgave	å	skape	eller	produsere	rett.		
62	Se	avsnitt	2.2,	”prejuridikater”	s.	24.	
63	Bing,	Om	tolkning	av	enkeltord,	s.	138.	
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legaldefinisjoner forstås her en bestemmelse som står i en lov eller forskrift og som presiserer 

meningsinnholdet av et ord.64 Legaldefinisjoner	kan	anses	som	en	løsning	på	språklig	

vaghet,	som	blant	annet	nevnt	i	Justis-	og	beredskapsdepartementets	veiledning	

Lovteknikk	og	lovforberedelse.	 

	

Lovteknikk	og	lovforberedelse	påpeker	at	bruk	av	særskilte	definisjoner	kan	være	direkte	

uheldig	dersom	de	blir	for	kompliserte.65	Så	selv	om	legaldefinisjoner	er	en	måte	å	

bestemme	innholdet	til	et	begrep	på,	gis	det	også	advarsler	for	et	overdrevent	bruk	og	

utvikling	av	dette.	Likevel	kan	juridisk,	og	semantisk	interoperabilitet,	ivaretas	på	andre	

måter.	For	eksempel	kan	man	bruke	en	metode	for	begrepsfastsettelse.	Ved	bruk	av	

begrepsfastsettelser	utvikler	lovgiver	vilkår.	Vilkårene	må	oppfylles	for	at	en	definisjon	

av	et	begrepet	skal	være	gjeldende.	Et	eksempel	på	dette	er	ekteskapsvilkår.66	Vilkårene	

for	hva	som	regnes	som	ekteskap,	klargjør	hva	som	utgjør	selve	begrepet,	altså	dens	

definisjon.	En	slik	tilnærming	kan	gjøre	det	enklere	for	andre	forvaltningsorganer	å	

forstå	meningsinnholdet	til	et	begrep.	

 

 
Figur	4	–	Hvis	A	og	B	–	så	C	.		
	
Figuren overfor er ment å vise hvordan begrepsfastsettelse fungerer og hvordan det dannes en 

definisjon av et begrep. For eksempel kan begrepet bolig defineres på følgende måte:  

																																																								
64	Schartum,	Legaldefinisjoner	i	nyere	norske	lover,	s.	11.	
65	JD,	Lovteknikk	og	lovforberedelse,	s.	113.	
66	Schartum,	Legaldefinisjoner	i	nyere	norske	lover,	s.	11.	
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hvis et avgrenset område med egen inngang og som har eget bad, toalett og kjøkken, så er 

dette en bolig. Slik begrepsfastsettelse fremhever begrepets meningsinnhold.  

 

Legaldefinisjoner og begrepsfastsettelse er begge løsninger for å bestemme et meningsinnhold 

av et begrep i en lov. Ønsket om å definere et begrep, beror på at betydning av det samme 

ordet er forskjellig fra person til person, eller fra etat til etat. Likeartede begreper og uttrykk i 

lovgivningen som kan ha forskjellig meningsinnhold, skaper usikkerhet og videre en 

ineffektiv informasjonsflyt. Problemet oppstår derfor når lovgiver og de forskjellige 

forskriftsmyndighetene forstår de samme begrepene på forskjellige måter. Hvert av de 

ferdigdefinerte begrepene har dermed blitt utviklet av eller for et bestemt forvaltningsorgan. 

Et eksempel som belyser vanskeligheten knyttet opp mot et flertydig begrep er begrepet 

samboer. Dette er vist i figuren under.  

 
Figur 5 – Flere definisjoner av et begrep.  

 

Figuren viser at begrepet samboer i en lov kan bety at to personer faktisk bor sammen, eller i 

en annen lov betyr at personene har den samme adressen registrert i folkeregisteret.67 Figuren 

er ment å vise hvordan et ord kan ha forskjellige definisjoner og et ulikt meningsinnhold. Det 

er i slike situasjoner viktig å legge rammene for hva som anses som det mest korrekte 

meningsinnholdet for det gitte begrepet, eller den bestemte situasjonen.  

																																																								
67	Rugstad	og	Berg-Jacobsen,	Legaldefinisjoner	og	juridisk	interoperabilitet	i	
helsesektoren,	s.	58.	
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Noen ganger vil det likevel ikke være ønskelig at alle begrepene i rettskildene skal defineres. 

Man må derfor stille spørsmål om arbeidet med begrepsfastsettelse også kan ha motstridende 

hensyn. Kort fortalt er svaret på dette ja. Et slikt motstridende hensyn bygger på at man ikke 

skal bli ”definisjonssyke”. Med definisjonssyke forstås her å aktivt jobbe for et bestemt 

meningsinnhold, når dette ikke er nødvendig. Sistnevnte beskrives nærmere i Om tolkning av 

enkeltord? Særlig i lovtekst, av Jon Bing. Bing nevner i artikkelen at det naturlige språket vi 

bruker, som også brukes i lover, består av en vaghet. Det å definere alle ord og uttrykk er 

derfor ikke noe som bør tilstrebes.  

	

2.3.3 Om	arbeidet	for	god	semantisk	og	juridisk	interoperabilitet	i	offentlig	forvaltning	
 

Arbeidet for en god semantisk og juridisk interoperabilitet finner vi blant annet i kjølevannet 

av St.meld. nr.17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle. Den gangen satt  

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sammen en arbeidsgruppe.68 

Gruppen skulle jobbe med utviklingen av felles IKT-arkitektur for den offentlige sektoren. 

For å oppnå ønsket utvikling, skulle man bruke felleskomponenter69 til å fremme gjenbruk av 

opplysninger og forbedre samhandlingen. Et forslag som da ble fremmet var å etablere en 

felles begrepskatalog for den offentlige forvaltningen.70 Med bakgrunn i dette ble 

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES) opprettet. SERES er en nettbasert 

løsning hvor brukerne kan etablere og forvalte sine egne metadata til bruk for blant annet 

informasjonsforvaltning og tjenesteproduksjon.71 SERES er en løsning som gjør det mulig å 

utveksle metadata, altså data (for eksempel opplysninger) med tilhørende forklaringer (for 

eksempel definisjoner) til andre eksterne brukere.72 Ved å knytte definisjonen opp mot en 

opplysning får den nye brukeren eller mottakeren en mulighet til å forstå hva opplysningen er 

																																																								
68	Difi,	Nasjonale	felleskomponenter	i	offentlig	sektor,	s.	1	
69	Felleskomponentene	vi	har	i	dag	er	ID-porten,	Altinn,	Digital	postkasse	til	
innbyggerne,	Kontakt-	og	reservasjonsregisteret,	Folkeregisteret,	Enhetsregistret	og	
Matrikkelen.	Disse	er	åpne	og	gjenbrukbare	løsninger	som	dekker	behov	på	
digitaliseringsfeltet.		
70	Difi,	Nasjonale	felleskomponenter	i	offentlig	sektor,	s.	7-8.	
71	Altinn,	SERES,	URL:		
https://altinnett.brreg.no/no/SERES/	(Lesedato	14.10.2016).	
72	Altinn,	SERES	–	Hva	er	metadata?,	URL:		
https://altinnett.brreg.no/no/Emner/SERES/Hva-er-metadata/	(Lesedato	14.10.2016).	
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ment å bety. Vedkommende kan på denne måten enkelt vurdere om akkurat denne 

opplysningen kan brukes videre.  

 

Vi forstår begrepenes betydning ut ifra den konteksten de presenteres i. Dette er et problem 

ved bruk av metadata, fordi det kan finnes mange definisjoner for en og samme 

opplysningstype. For å løse slike konflikter, må det foreligge endringer i blant annet 

regelverksutviklingen.73 Schartum peker på Regelverkshjelpen som et verktøy for de som 

arbeider med å fastsette definisjoner i regelverket. Regelverkshjelpen er et prosjekt som ble 

utviklet av Avdeling for forvaltningsinformatikk i samarbeid med Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) og Lovdata.74 Målet med prosjektet var å utvikle et IT-verktøy 

som kunne bidra, samt hjelpe til med å velge og analysere sentrale begreper. Prototypen 

fungerer som et ”bibliotek” av legaldefinisjoner. Verktøyet gjenkjenner begrepene som blir 

skrevet, slik at man får hjelp til å velge og analysere den definisjonen som passer best.75 På 

denne måten ville IT-verktøyet sikre en god sammenheng mellom ulike lover.76 Videre vil en 

slik tilnærming tillate at begreper blir analysert underveis i en regelverksutvikling og ikke 

etter at loven er vedtatt. 

  

I tillegg til arbeidet med SERES og Regelverkshjelpen har det også blitt opprettet andre 

forskningsprosjekter. Blant dem er Semicolon I og II. Semicolon I-prosjektet omhandlet 

primært organisatorisk og semantisk interoperabilitet i og med den offentlige sektoren i 

Norge. Semicolon II utvider perspektivet for arbeidet med organisatorisk og semantisk 

interoperabilitet og hovedmålet er å:	

 

(…) utprøve og etablere metoder, verktøy og måleindikatorer som kan legges til grunn 

for forvaltningsanbefalinger og -standarder, slik at norsk offentlig sektor kan 

																																																								
73	Semicolon,	Schartum,	Hva	bør	en	metadatastrategi	inneholde?,	URL:		
http://www.semicolon.no/wp-content/uploads/2013/02/SAMH_M2_Schartum.pdf	
(Lesedato	14.10.2016).	
74	Universitetet	i	Oslo,	Schartum,	Regelverkshjelpen,	URL:		
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/seri/regelverkshjelpen/	(Lesedato	
14.10.2016).	
75	Universitetet	i	Oslo,	Schartum,	Regelverkshjelpen,	URL:		
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/seri/regelverkshjelpen/	(Lesedato	
25.02.2017).	
76	Universitetet	i	Oslo,	Schartum,	Regelverkshjelpen,	URL:		
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/seri/regelverkshjelpen/	(Lesedato	
14.10.2016).	
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samarbeide bedre på tvers av etater, og derigjennom settes i stand til å tilby 

framtidsrettede og kosteffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.77  

 

Semicolon II-prosjektet har blant annet utviklet en kokebok for informasjonsutveksling.78 

Kokeboken er ment å være et supplement til eksisterende prosjektmetoder som brukes internt 

i en organisasjon. Den fokuserer på situasjoner som oppstår når flere organisasjoner og etater 

ønsker å utveksle informasjon digitalt med hverandre.79 For eksempel når en etat ønsker å 

effektivisere sin saksbehandling ved å innhente informasjon fra en annen etat. Videre er det 

slik at kokeboken består av flere dokumenter. Selv om disse dokumentene samlet peker mot 

en økende bruk av informasjonsdeling- og utveksling mellom forskjellige etater, nevnes det 

spesielt i et av dokumentene at data, altså opplysninger bør beskrives.80 I regi av dette har 

Semicolon publisert dokumentet Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater. 

Dokumentet viser hvordan de forskjellige etatene enkelt kan gå frem for å samhandle 

begreper som finnes i rettsregler, altså gjøre dem mer like.81  

 

Det finnes likevel flere nyere nasjonale satsinger innen semantisk og juridisk 

samhandlingsevne. Blant annet omtales ”Orden i eget hus” i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital 

agenda for Norge.82 ”Orden i eget hus” beror på at hver etat skal være klar over hvilke data 

de har tilgang på, hva dataene betyr og hvilke begreper som er benyttet for å forklare disse. 

Det jeg omtaler som ”data” vil også omfatte det jeg tidligere har omtalt som 

opplysningstyper. Uavhengig av sistnevnte, må en slik oversikt over dataene dokumenteres og 

være tilgjengelig, for at etaten skal kunne ha ”orden i eget hus”.83 Ved at dataene er 

beskrevet, på samme måte som opplysningstyper har en tilhørende definisjon, vil det være 

enklere for etatene å utnytte den informasjonen de har tilgjengelig i sin egen virksomhet. Det 

vil også være lettere å utveksle informasjon med for eksempel andre etater, blant annet fordi 

man tilrettelegger for en enklere og mer oversiktlig fremstilling av informasjon. I sistnevnte 

																																																								
77	Semicolon,	Hovedmål	for	prosjektene,	URL:	
http://www.semicolon.no/?page_id=345	(Lesedato	13.08.2016).	
78	Semicolon,	Semicolon	II-	Publikasjoner,	URL:		
http://www.semicolon.no/?cat=57	(Lesedato	15.08.2016).	
79	Semicolon,	Myrseth	og	Øverby,	kokebok	om	informasjonsutveksling,	s.	2.	
80	Semicolon,	Myrseth,	Øverby,	Grimstad	og	Granli,	Sjekkliste	ved	etablering	og	etablering	
av	informasjonsutveksling,	s.	12.	
81	Semicolon,	Granli,	Harmonisering	av	begreper	og	regelverk	mellom	etater,	s.	25.	
82	KMD,	Digital	agenda	for	Norge,	Meld.	St.	27	(2015-2016),	s.	48.	
83	KMD,	Digital	agenda	for	Norge,	Meld.	St.	27	(2015-2016),	s.	49.	
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situasjoner vil en etat, på en god måte, få oversikt over hvilke data som bør være til gjenstand 

for innhenting. På mange måter kan datakatalogprosjektet i SKATE anses som et eksempel 

som fremstiller hvordan ”Orden i eget hus” kan være.  

 

SKATE (Styring og koordinering av tjenester i e –forvaltningen), er et samarbeidsråd som 

skal bidra til at digitaliseringen av den offentlige sektoren bli mer samordnet.84 Medlemmene 

i SKATE består av flere forvaltningsorganer, blant annet Skattedirektoratet, Lånekassen og 

NAV. Likevel har ikke SKATE noen besluttende myndighet. Etatene er derfor, på mange 

måter, avhengige av hverandre. For eksempel er det Brønnøysundregistrene som har ansvaret 

for felles katalog og Difi som har ansvaret for blant annet standarder og veiledere.85 

Datakatalogprosjektet i SKATE tar utgangspunkt i data og datakataloger. Med dette menes at 

dataene, for eksempel opplysningstyper, skal beskrives ved hjelp av begreper som bestemmer 

det semantiske innholdet av hva dataene faktisk betyr.86 Ved å ha en felles datakatalog, vil det 

være lettere å gjenbruke, samt utveksle data og informasjon mellom forvaltningsorganer. En 

slik offentlig og søkbar datakatalog vil deretter fungere som en felleskomponent for 

forvaltningen, altså at man tar utgangspunkt i det som allerede eksisterer.87 Sistnevnte er også 

i tråd med ”Once Only”-prinsippet, ettersom innbyggerne slipper å oppgi den samme 

informasjonen til forskjellige etater i forvaltningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
84	Difi,	Skate,	URL:		
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/skate	
(Lesedato	16.05.2017).	
85	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	
offentlig	forvaltning,	s.	63.		
86	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	
offentlig	forvaltning,	s.	63.	
87	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	
offentlig	forvaltning,	s.	64.	
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En gjenbruk av informasjon vil trolig skje i automatiske rutiner og ved bruk av datamaskiner. 

I slike tilfeller taler det for bruk av felles IT-standarder, som vil muliggjøre en slik deling.  En 

slik standard er for eksempel ”Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger” 

(DCAT-AP-NO).88 Standarden tar sikte på at beskrivelser av offentlige data utføres på en 

felles og strukturert måte. En slik standard muliggjør at den offentlige forvaltningen lettere 

kan utveksle opplysningstyper med tilhørende definisjoner. Dette beror på at formålet til 

DCAT-AP-NO er å tilrettelegge for både utveksling av beskrivelser av data, samt gjøre det 

enkelt å finne de ønskede beskrivelsene.89 Det er også nevneverdig at denne standarden 

bygger på EUs arbeid for bedre semantisk og juridisk interoperabilitet jf. ISA-prosjektene, 

som ble nevnt i avsnitt 2.3. Standarder reflekterer på mange måter hvordan de internasjonale 

retningslinjene blir (eventuelt skal bli) etterfulgt av vår egen forvaltning. Kravene i henhold til 

standarden er derfor ikke bare gunstig for en informasjonsutveksling i Norge, men også på 

tvers av landegrenser.  

 

Arbeidet med samhandlingsevnen i den offentlig sektoren foregår støtt og stadig. De 

forskjellige forskningsprosjektene, som nevnt ovenfor, viser at arbeidet med semantisk og 

juridisk samhandlingsevne er ønskelig. Det har også blitt vist til at interoperabilitet er en 

nødvendig faktor for god samhandling og effektiv informasjonsutveksling mellom sektorer. 

Jeg vil likevel påpeke at det finnes flere forskningsprosjekter enn de som er nevnt i avsnittene 

ovenfor. Slike prosjekter forekommer ikke bare på et nasjonalt nivå. Noen ganger vil 

prosjekter opprettes innad i en bestemt etat eller mellom to samarbeidende etater.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
88	Difi,	Standard	for	beskrivelse	av	datasett	og	datakataloger	(DCAT-AP-NO),	URL:		
https://doc.difi.no/dcat-ap-no/	(Lesedato	30.04.2017).	
89	Difi,	Standard	for	beskrivelse	av	datasett	og	datakataloger	(DCAT-AP-NO),	URL:		
https://doc.difi.no/dcat-ap-no/	(Lesedato	30.04.2017).	
Se	også:	Difi,	Veileder	for	orden	i	eget	hus,	URL:	
	https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-
arkitektur/informasjonsforvaltning/veileder-orden-i-eget-hus		(Lesedato	15.05.2017).	
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3 Om	Husbanken,	bostøtteordningen	og	relevant	lovgivning	

3.1 	Husbanken	–	bakgrunn	og	historikk		
	

Husbanken ble opprettet i 1946. Det hele startet som en bank for boligforsyning, der man 

blant annet drev med boligbygging og økning av boligstandarden hos vanlige inntektstakere.90 

Mye har endret seg siden opprettelsen og i dag regnes Husbanken som en velferdsetat. Denne 

forandringen oppstod ved årtusenskiftet da folk flest i Norge hadde en god nok boligstandard. 

Selv med en god boligstandard minsket ikke Husbankens rolle innen boligpolitikken. Dette 

beror på at rettferdig fordeling og utjevning er grunnleggende verdier for alle regjeringer som 

blant annet vil minske forskjellene mellom rik og fattig.91 

 

Husbanken er statens sentrale gjennomføringsorgan i boligpolitikken. Det er Husbanken som 

har ansvaret for de boligøkonomiske virkemidlene.92 Her er hovedmålet å hjelpe de 

vanskeligstilte på boligmarkedet, samt å sikre god boligkvalitet. Det er likevel viktig å påpeke 

at det er kommunene som har det overordnede ansvaret for at deres innbyggere får 

tilstrekkelig med hjelp. I denne situasjonen tilbyr staten, igjennom Husbanken, et økonomisk 

virkemiddel som skal hjelpe kommunene i den lokale boligpolitikken.93  

 

Det har også blitt gjennomført en rekke tiltak innad i etaten. Blant annet har de gjennom sitt 

IKT-moderniseringsprogram (SIKT), modernisert og forenklet den elektroniske 

saksbehandlingen.94 Med bakgrunn i SIKT skal Husbanken tilby en effektiv og brukerrettet 

forvaltning. Dette gjelder spesielt effektivisering av ordningen for tildeling av bostøtte.95 Jeg 

vil omtale dette nærmere i avsnitt 3.4.  

	
	

																																																								
90	Husbanken,	Om	Husbanken,	Historie,	URL:		
http://www.husbanken.no/om-husbanken/historikk/	(Lesedato	13.09.2016).	
91	KMD,	Byggje	–	bu	–	leve,	Meld.	St.	nr.	17	(2012-2013),	s.	40.	
92	KMD,	Om	boligpolitikken,	St.meld.	nr.	23	(2003-2004),	s.	11.	
93	KMD,	Byggje	–	bu	–	leve,	Meld.	St.	Nr.	17	(2012-2013),	s.	41.	
94	KMD,	Byggje	–	bu	–	leve,	Meld.	St.	Nr.	17	(2012-2013),	s.	48.	
95	Husbanken,	Om	Husbanken,	Mål	og	styring,	URL:	
http://www.husbanken.no/om-husbanken/mal-og-strategier/	(Lesedato	13.09.2016).	
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3.2 Kort	om	organisasjon,	ledelse	og	forholdet	til	kommunen	
	

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan som er direkte underlagt Stortinget, regjeringen og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Husbanken har omtrent 330 ansatte, og deres administrerende direktør er Osmund Kaldheim. 

Husbanken er organisert i seks regionale- og tre sentrale kontorer. De sentrale kontorene er i 

Drammen, mens de regionale er plassert i Hammerfest, Bodø, Trondheim, Bergen, Oslo, 

Arendal og Drammen. Husbanken flyttet i 2005 til Drammen, og per dags dato er det der 

hovedkontoret ligger sammen med strategi- og forvaltningskontoret. Organiseringen av 

kontorene i Drammen er ytterligere inndelt i flere seksjoner eller avdelinger. For eksempel 

finnes den største juridiske avdelingen på strategikontoret, mens de større IT-avdelingene er 

på forvaltningskontoret. 

 

 
Skjermdump 3 – Organisasjonskart over Husbanken96 

 

																																																								
96	Husbanken,	Om	Husbanken,	Organisasjon	og	ledelse,	URL:		
http://www.husbanken.no/om-husbanken/organisasjon-og-ledelse/		
(Lesedato	22.04.2017).	
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Den regionale organisasjonsstrukturen er viktig for bostøtteordningen, ettersom forholdet 

mellom Husbanken og kommunene er litt annerledes enn hos andre forvaltningsorganer. I 

saker som omhandler bostøtte er det kommunene som er saksbehandlere og ikke Husbanken. 

Kommunene må blant annet gi veiledning til søkere, behandle søknader og forberede 

klagesaker som sendes inn til Husbanken.97 Når det gjelder behandlingen av søknader skal 

kommunene påse at søknader om bostøtte blir behandlet i tråd med det gjeldende 

regelverket.98 De skal også innhente de relevante opplysningene som trengs for å kunne fatte 

et enkeltvedtak. Ved mangel på nødvendige opplysninger og informasjon skal kommunene 

kontakte søker og rette opp i dette.99 Kommunene har også en annen viktig oppgave når det 

gjelder kontroll av opplysninger. I henhold til lov om bostøtte § 8, har kommunene rett til å 

kontrollere om opplysningene i søknaden stemmer. Dette gjøres ved å undersøke 

informasjonen hos offentlige myndigheter. Det finnes likevel begrensninger i forholdet 

mellom Husbanken og kommunene. For eksempel vil kontrollmulighetene til kommunen 

begrenses da det skal foretas undersøkelser hos andre enn offentlige myndigheter.100  

 

3.3 Om	forholdet	til	relevant	lovgivning		
 

Ordningen for tildeling av bostøtte reguleres primært av bostøtteloven. Husbanken er likevel 

bundet av flere lover i sin myndighetsutøvelse. Blant annet lov om behandling av 

personopplysninger (personopplysningsloven) og lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven). Nedenfor vil jeg kortfattet gjennomgå bostøtteloven. 

For å få et overblikk, vil jeg fremheve de bestemmelsene jeg anser som de viktigste. Utvalget 

beror på at jeg i kapittel 4 vil gjennomgå opplysningstypene som brukes til å fatte 

enkeltvedtak jf. bostøtteloven. Disse opplysningene består i stor grad av personopplysninger. 

Det vil derfor være viktig å påse at søker får ivaretatt sitt personvern ved en 

informasjonsutveksling. Med bakgrunn i dette vil jeg også nevne noen utvalgte bestemmelser 

fra personopplysningsloven som vil være spesielt aktuelle for Husbankens bostøttesystem. Til 

slutt vil jeg fremheve forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, ettersom dette har en 

sammenheng med informasjonsutveksling og opplysningskvalitet.  

 

																																																								
97	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 5.	
98	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 5.	
99	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 19 og 20.	
100	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 21.	
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Bostøtteloven: 

Bostøttelovens § 1 uttrykker lovens formål. Den påpeker at formålet er å sikre personer med 

lav inntekt og høye boutgifter et trygt og godt sted å bo. Som nevnt tidligere er det selve 

formålet med loven som regulerer arbeidet med bostøtten. Enten det gjelder det interne 

arbeidet i Husbanken eller et nasjonalt arbeid som Bolig for velferd. Formålet gir en pekepinn 

på hvordan staten ønsker at Norge skal være, altså at vi skal hjelpe de personer som trenger 

bostøtte.  

 

Hvem som kan motta bostøtte, beror på om vilkårene i § 3 er oppfylt. Men selv om en søker 

oppfyller vilkårene, kan vedkommende likevel falle inn under unntakene jf. § 4. Ved at loven 

stiller opp slike vilkår for hvem som kan motta bostøtte, samt forklarer hvem som regnes som 

unntakspersoner, opprettholdes en rettferdig fordeling av godene i samfunnet. For eksempel 

vil en student regnes som en ”unntaksperson”. Dette beror på at en student skal kunne få 

utbetalt stipend og lån fra Lånekassen. I slike tilfeller stabiliseres studentens økonomi 

uavhengig av bostøtten.  

 

Ettersom bostøtteordningen er behovsprøvd kan det ikke bare stilles krav til søkerens 

personalia, for eksempel om han eller hun er over 18 år, eller om personen er student. 

Husbanken må også ha informasjon om boligen, jf. bostøttelovens § 5. Boligen skal blant 

annet være godkjent som et bosted, den skal ha egen inngang og være et sted for hvile. Slike 

krav er med på å forsikre at personen ikke bor på et uegnet sted, når målet er at alle personer 

skal kunne bo i et godt og trygt hjem.  

 

Lovens forskrift utfyller lovens øvrige bestemmelser. Blant annet vises det til utregningen av 

bostøtten jf. § 1, og hva slags opplysninger som trengs av søker, enten det gjelder informasjon 

om husstanden eller søkeren selv. Informasjon om boutgiftene er en forutsetning for utregning 

av bostøtten. Hva som kategoriseres som ”godkjente boutgifter” står i forskriftens § 2. Videre 

defineres inntekt i forskriftens § 5. Dette er en av de viktigste opplysningstypene i 

bostøttesaker. Det er inntektsgrunnlaget som avgjør om søker får bostøtte eller ikke.  

I bostøtteloven med tilhørende forskrift henvises det til mange opplysningstyper om søkeren 

og dens boforhold. Slike opplysningstyper må foreligge hvis en behandling av søknad om 

bostøtte skal være mulig. Disse opplysningstypene vil bli nærmere diskutert i kapittel 4.   
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Personopplysningsloven: 

For å kunne fatte enkeltvedtak om tildeling av bostøtte må Husbanken ha opplysningstyper 

som kategoriseres som personopplysninger. Med personopplysninger menes her opplysninger 

som kan knyttes til en bestemt person, jf. pol. § 2 nr. 1. De opplysningene som brukes i 

behandlingen skal være oppdaterte og gi et helhetlig bilde av søkerens situasjon. Riktige 

personopplysninger i en sak som omhandler bostøtte er essensielt. Dette beror på at feilaktige 

opplysninger i saken kan resultere i et feil enkeltvedtak. Slike problemer vil også kunne 

medføre store ulemper for søker som faktisk trenger denne støtten for å betale boutgiftene 

sine. Sistnevnte er det som regnes som opplysningskvalitet.  

 

Personopplysningsloven § 11 bokstav d og e, stiller krav til ivaretagelse og opprettholdelse av 

god opplysningskvalitet. Opplysninger som er gjenstand for behandling, skal være 

tilstrekkelige og relevante for det bestemte formålet. Opplysningene skal også være 

oppdaterte og korrekte. Lovens bestemmelse viser til at det er formålet som er den avgjørende 

faktoren for hvor strenge krav det skal stilles til kvaliteten av opplysningene. Det vil derfor 

stilles strengere krav til kvaliteten på opplysninger som brukes som grunnlag for 

enkeltvedtak, enn opplysninger som brukes til å sende informasjon til en person. 

Bestemmelsen setter også grenser for at opplysninger som ikke er relevante for formålet, 

heller ikke skal behandles. Det må altså være en sammenheng mellom de som behandler 

opplysningene og deres formål.  

 

Husbankens formål er å tildele bostøtte til personer med lave inntekter og høye boutgifter.101 

Husbanken må også har et rettslig grunnlag for behandlingen, jf. personopplysningsloven §§ 8 

og 9. Det rettslige grunnlaget er oppfylt, dersom den registrerte har samtykket102, 

behandlingen er fastsatt i lov eller at det er nødvendig. I Husbanken sitt tilfelle har de 

hjemmel i lov til å behandle personopplysninger i henhold til bostøtteordning, jf. 

bostøtteloven § 8. 

 

Personopplysningsloven § 9 stiller flere krav dersom behandlingen omfatter sensitive 

personopplysninger. Med sensitive personopplysninger menes blant annet opplysninger om 

personens etniske bakgrunn, helseforhold, seksuelle forhold mv, jf. pol § 2 nummer 8.   

																																																								
101	Jf.	bostøtteloven	§	1.		
102	Med	begrepene	registrert	og	samtykke,	siktes	det	til	personopplysningslovens	§	2	
nummer	6	og	nummer	7	der	definisjonene	forekommer.		



	 45	

I Husbanken sitt tilfelle reguleres bostøtten ut i fra opplysninger om hvilke andre stønader 

søkeren får fra NAV. Opplysningene om disse stønadene kan si noe om søkeren er ung ufør 

eller ikke. En slik opplysningstype vil si noe om søkerens helseforhold og faller dermed inn 

under kategorien for sensitive personopplysninger. Husbanken er i slike tilfeller bundet av 

personopplysningslovens regler om behandling av sensitive personopplysninger. Videre 

fastsetter personopplysningsloven konsesjon fra Datatilsynet for behandling av sensitive 

personopplysninger jf. pol § 33.  

 

Forvaltningsloven:  

Husbanken er bundet av forvaltningslovens bestemmelser. Her begrenser jeg meg til en kort 

gjennomgang av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Dette beror på at noen 

opplysningstyper som brukes i bostøttesaker, kan kategoriseres som taushetsbelagte 

opplysninger. Taushetsplikten kan medføre at opplysninger ikke kan være til gjenstand for 

informasjonsutveksling.  

 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt finnes i §§ 13 – 13f. Taushetsbelagte 

opplysninger, er opplysninger som sier noe om noens personlige forhold jf. § 13 første ledd 

nummer 1. Taushetsplikten beror videre på at en person, som er i en tjeneste eller arbeid, ikke 

skal videreformidle informasjon som erverves i utførelsen av tjenesten eller arbeidet, jf. § 13 

første ledd. Det påpekes videre at personen som får tilgang til taushetsbelagte opplysninger i 

tjenesten eller arbeidet, også skal forhindre at andre får adgang til samme informasjon jf. § 13 

første ledd. For at taushetsplikten skal overholdes, holder det ikke at en person tier om slike 

opplysninger. Personen må også aktivt forhindre at uvedkommende får kjennskap til disse.  

 

Husbanken kan ha bruk for informasjon fra andre etater, som faller inn under 

forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Det er derfor viktig å forstå hva 

taushetsplikt er og hvordan dette påvirker en informasjonsinnhenting for å fatte enkeltvedtak 

om tildeling av bostøtte. Først og fremst kan taushetsplikten hindre at en 

informasjonsutveksling finner sted mellom etatene. Videre kan Husbanken motta 

taushetsbelagte opplysningstyper som gjør at de selv må føre tiltak for at taushetsplikten blir 

opprettholdt, når de mottar slike opplysningstyper.  
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3.4 Om	ordningen	for	tildeling	av	bostøtte		

3.4.1 Innledning	
	
Staten har mange virkemidler som skal bidra til et godt og velfungerende samfunn. Noen av 

virkemidlene har økonomisk karakter og retter seg mot boligpolitikken. Bostøtteordningen 

uttrykker et slikt virkemiddel. Bostøtteordningen er et politisk ønske, som et ledd i 

utjevningspolitikken, for å sikre de vanskeligstilte på boligmarkedet.103 Formålet med 

bostøtteordningen er å sikre de personer med lave inntekter og høye boutgifter en trygg og 

god bolig.  

 

I Norge har husleiestøtte eksistert siden 1947.104 Støtten som den gang ble kalt renterabatt 

heter per dags dato, bostøtte. Ordningen har fra sin begynnelse vært i gjennom flere endringer 

og utvidelser. Blant annet har Husbanken digitalisert saksbehandlingen for å møte de 

utfordringene som finnes i et moderne samfunn. Selv om begrepet digitalisering ofte relateres 

til det som er nytt, er dette ikke tilfellet for bostøtteordningen. Paul Rynning skrev i 1976, En 

fremstilling og vurdering av reglene for tildeling av bostøtte, der han diskturer ordningens 

regelverk i forhold til en intern modernisering. Husbankens bostøtteordning, samt 

automatiseringen av denne har dermed vært diskutert i mange år. Uavhengige av de interne 

endringene, er bostøtteordningen den største, viktigste og mest målrettede boligøkonomiske 

virkemiddelet i Norge.105  

 

3.4.2 Nærmere	om	ordningen	for	tildeling	av	bostøtte	
	
Bostøtteordningen representerer et av de spesielle eller selektive støtteordningene som finnes 

i forvaltningen. Ettersom ordningen er selektiv, tildeles støtten kun når det foreligger et behov 

for slik økonomisk bistand. Her må den personen som ønsker bostøtte, selv søke om dette. I 

henhold til dette er ordningen rettighetsbasert. Spørsmål om hva som kan regnes som et 

tilstrekkelig behov og hvem som kan motta støtten, reguleres i lov om bostøtte. Det er dermed 

lovgiver som innehar det vanskelige arbeidet med å finne de ”riktige” avgrensningene og 

vilkårene som skal ligge til grunn i bostøttesaker.106 Siden ordningen er selektiv betyr det at 

de vilkår som fremkommer av loven skal oppfylles av den eller de som søker. Flere av 
																																																								
103	Rynning,	En	fremstilling	og	vurdering	av	reglene	for	tildeling	av	bostøtte,	s.	1.	
104	Rynning,	En	fremstilling	og	vurdering	av	reglene	for	tildeling	av	bostøtte,	s.	2.	
105	KMD,	Om	boligpolitikken,	St.meld.	nr.	23	(2003-2004),	s.	79.	
106	Rynning,	En	fremstilling	og	vurdering	av	reglene	for	tildeling	av	bostøtte,	s.	2.	
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vilkårene retter seg mot søker, husstanden og boligen. For eksempel beregnes støtten med 

bakgrunn i blant annet boutgifter, inntekter og antall personer i husstanden det søkes støtte 

for.  

 

Lovens vilkår avgjør hvem som har rett på bostøtte, og som deretter mottar denne. Kriteriene 

skaper derfor et skille mellom alle søkerne.107 I dette tilfellet gjelder skillet mellom personer 

som får støtte og de som ikke får det. Det er en reell fare for at enkelte personer, med et 

tilstrekkelig bostøttebehov, kan falle utenfor lovens rammer. I slike tilfeller kan man hevde at 

bostøtten virker noe mot sin hensikt, ettersom den er basert på formelle og ufravikelige 

kriterier. Likevel er en individuell vurdering av den enkelte søkers behov ikke 

gjennomførbart. Grunnen til dette er at bostøtteordningen er basert på en rask, enkel og 

automatisert saksbehandling, nettopp på grunn av det konsise regelverket. Slik 

bostøtteordningen er per dags dato, får flere muligheten til å søke. Samtidig blir det lettere å 

skille mellom de personer som oppfyller vilkårene og de som ikke gjør det. Man kan derfor 

tale for at et slik skille eksisterer i bostøttesaker. Forvaltningen, på sin side, oppnår de 

ønskede sosiale utjevningseffektene.108 Med dette menes at majoriteten har tilgang på en 

trygg og egen bolig.  

 

For at bostøtteordningen skal fungere optimalt, må Husbanken påse at alle ”delene” som 

inngår i ordningen, faktisk fungerer etter sine bestemte formål. Sammenlagt utgjør disse 

delene eller sidene, den endelige og helhetlige ordningen. I hovedsak kan bostøtteordningen 

deles inn på følgende måte: 

 

1. Bostøttesystemet  

2. Utbetalingssystemet 

3. Saksbehandling av klager 

 

For det første må bostøttesystemet ivaretas. Her skal rettskildene være definert og 

implementert slik at enkeltvedtak kan fattes på riktig grunnlag. Den innsendte søknaden skal 

deretter kontrolleres med bakgrunn i rettskildene og vilkårene i loven. Denne kontrollen 

avgjør om søker oppfyller kravene og kan motta bostøtte eller ikke, og om søknaden kan være 

til gjenstand for saksbehandling. For at flest personer skal ha mulighet til å søke om bostøtte 
																																																								
107	Rynning,	En	fremstilling	og	vurdering	av	reglene	for	tildeling	av	bostøtte,	s.	2.	
108	Rynning,	En	fremstilling	og	vurdering	av	reglene	for	tildeling	av	bostøtte,	s.	2.		
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på egenhånd, må søknaden være forståelig og enkel i bruk. Søknaden skal også kunne veilede 

søker til å oppgi de relevante saksopplysningene. Husbanken har i sistnevnte situasjoner 

utviklet flere hjelpe-muligheter i selve søknaden. Disse hjelpe-mulighetene forklarer hva det 

spørres om, slik at søker forhindres i (så langt det lar seg gjøre) å mistolke et spørsmål eller et 

begrep. Når søknaden er ferdig utfylt skal den sendes inn til saksbehandling hos kommunen. 

Kommunene sjekker søknaden for mangler og forsikrer at søknaden er ”komplett”. Denne 

sjekken forekommer maskinelt i bostøttesystemet, som deretter sender den ”godkjente” 

søknaden til Husbanken.109 Deretter er det Husbanken som mottar søknaden og formelt fatter 

og utsender enkeltvedtaket.110 Figuren under er ment å vise saksgangen. 

 
Figur 6 – Bostøttesystemet. 

																																																								
109	Husbanken,	Om	bostøtte,	Tilgang	til	bostøttesystemet,	URL:	
https://www.husbanken.no/bostotte/kommune/tilganger-bostottesystemet/	
(Lesedato	14.05.2017).	
110	Husbanken,	Om	bostøtte,	Digitale	vedtak	-	henvendelser	fra	søkere,	URL:		
https://www.husbanken.no/bostotte/kommune/digitale-vedtak-henvendelser-fra-
sokere/	(Lesedato	28.03.2017).	
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Når enkeltvedtaket er fattet av Husbanken, blir resultatet overført til den andre ”delen” av 

saksbehandlingsrutinen, som er utbetalingssystemet. Utbetalingssystemet er der bostøtten blir 

utbetalt til søker. Systemet tar utgangspunkt i den utregnede summen av bostøtte som blir 

tildelt søker. Husbanken må i henhold til utbetalingen forsikre seg om at det er riktige 

utbetalingsopplysninger som er registrert i systemet. Opplysninger som er relevante for 

utbetalingen er blant annet søkers kontonummer. Ettersom bostøtten skal sikre personer med 

lav inntekt og høye boutgifter, er det selve summen og utbetalingen som er avgjørende for 

mange.  

 

Husbanken har også ansvaret for behandling av klager, som regnes som den tredje ”delen” av 

bostøtteordningen. Reglene som gjelder klage på enkeltvedtak følger av forvaltningslovens 

bestemmelser i lovens kapittel 6. En klage på enkeltvedtaket i henhold til bostøtte, skal først 

sendes inn skriftlig til kommunen. Det er viktig at den som klager oppgir hvilken måned det 

gjelder, navn, adresse og fødselsnummer, samt at klagen er underskrevet.111 Det er kommunen 

som har ansvaret for å kontrollere at klagen er fullstendig. Dersom det mangler informasjon 

vil kommunen kontakte personen og rette opp i de mangelfulle opplysningene. Når klagen er 

fullstendig, vil kommunene videresende denne til Husbanken. Klagen tas deretter til 

behandling hos Husbanken, som fatter vedtak og sender avgjørelsen tilbake til klager.112 

Kommunen vil også bli opplyst om avgjørelsen. 

 

Bostøtteordningen er svært omfattende. Mange mennesker er avhengig av støtten de mottar. 

Hver måned er det i overkant hundretusen husstander som mottar bostøtte.113 Med dette har 

Husbanken, og til dels kommunene, et ansvar som må ivaretas på en god og tilstrekkelig 

måte. Digitalisering og effektivisering har bidratt til en enklere og mer smidig søknads- og 

avgjørelsesprosess. Jeg vil i avsnittet under se nærmere på digitaliseringsarbeidet av 

bostøtteordningen.  

	
																																																								
111	Husbanken,	Om	bostøtte,	slik	klager	du	på	et	bostøttevedtak,	URL:	
https://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/		
(Lesedato	28.03.2017).	
112	Husbanken,	Om	bostøtte,	slik	klager	du	på	et	bostøttevedtak,	URL:	
https://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/		
(Lesedato	28.03.2017).	
113	Husbanken,	Om	Husbanken,	Historie,	URL:		
http://www.husbanken.no/om-husbanken/historikk/	(Lesedato	13.09.2016).	



	 50	

Den første store digitaliseringen av Husbanken kan dateres tilbake til 1970-tallet. Med et 

økende behov om å hjelpe flest mulig, medførte regelverksendringer mer konsise og ”faste” 

variabler. Slike endringer la grobunn for at et automatisert saksbehandlingssystem kunne 

utvikles og tas i bruk. Husbanken kunne bruke det automatiserte beslutningssystemet til å 

fatte flere enkeltvedtak på kortere tid. Rynning skrev i 1976 at, ”denne automatiseringen av 

saksbehandlingen bidro i høy grad til å muliggjøre økningen i bostøtteordningens omfang 

(…).”114 Ved å blant annet ta utgangspunkt i forholdet mellom søkerens boutgifter og 

inntektsforhold, ble en automatisert saksbehandling mulig. Bostøtteordningens omfang har 

ikke blitt mindre med årene. Tvert i mot har den økt og den kan ses på som en pioner i 

utviklingen av andre beslutningssystemer.  

 

Med bakgrunn i regjeringens satsning i ”En enklere hverdag for folk flest”115 har Husbanken 

utarbeidet en visjon om å digitalisere sine tjenester og arbeidsprosesser. Dette medførte at 

etaten opprettet sitt nye digitaliseringsprogram SIKT. Et av prosjektene som inngikk i SIKT-

programmet var videre digitalisering av bostøtteordningen. Ordningen skulle bli mer effektiv 

og brukersentrert. Prosjektet resulterte i at e-søknaden for bostøtte ble lansert i oktober 2014.  

 

E-søknaden er en selvbetjent elektronisk løsning. Den kan på mange måter anses som et 

produkt av bostøtteloven med tilhørende rettskilder. Dette beror på at vagheter og andre 

bestemmelser som krever skjønn ”hemmer” automatiseringen av ordningen.116 Loven har 

derfor blitt utformet på en digitaliserings-vennlig måte. Endringene av loven fra 2009, 2013 

og senest i 2017, har medført en mer effektiv bostøtteordning der elektronisk samhandling 

spiller en avgjørende rolle.  

 

En elektronisk samhandling betyr at flere elektroniske systemer er involvert sammen i et 

annet elektronisk system. Altså deres evne til å utveksle informasjon og bruke innhentet 

informasjon.117 En informasjonsutveksling som er godt regulert vil bidra til å danne et 

fullstendig og korrekt bilde av en søkers bo- og inntektssituasjon. I tillegg vil en god 

																																																								
114	Rynning,	En	fremstilling	og	vurdering	av	reglene	for	tildeling	av	bostøtte,	s.	3.	
115	Regjeringen,	En	enklere	hverdag	for	folk	flest,	URL:	
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/solberg/Regjeringens-
satsingsomrader/Regjeringens-satsingsomrader/enklere-hverdag/id2397849/		
(Lesedato	07.05.2017).	
116	Bing,	Automatiseringsvennlig	lovgivning,	s.	203.	
117	Flak,	Gevinstrealisering,	s.	39.	
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informasjonsutveksling muliggjøre en effektiv og rask saksbehandling. Dette betyr at en 

samordning bidrar til en raskere måloppnåelse, med mindre arbeidsinnsats. I henhold til 

sistnevnte, samhandler Husbanken med flere eksterne etater i saker som gjelder bostøtte. Det 

er derfor essensielt at Husbanken påser at det innhentes korrekte og relevante 

opplysningstyper med bakgrunn i deres egne definisjoner. Husbanken innhenter ikke 

opplysningstyper fra andre private virksomheter. Det innhentes derfor relevante 

opplysningstyper kun fra de etatene som er nevnt i tabellen under:  

 

Etat:	 Opplysninger	om:	
	

Folkeregisteret	 Opplysninger	om	hvor	søker	bor,	eller	andre	i	husstanden	er	
registrert	som	bosatt.	

Skatteetaten	 Opplysninger	om	inntekt	og	formue.	
NAV	 Opplysninger	om	søker	er	ung	ufør.	
Matrikkelen	
(Kartverket)	

Opplysninger	om	boligen	er	godkjent.	

Kommunen		 Opplysninger	om	kommunale	avgifter	og	husleie	i	kommunale	
utleieboliger.	

Lånekassen	 Opplysninger	om	søker	er	student.	
Difi	 Opplysninger	om	digital	kontaktinformasjon	

(mobilnummer/epostadresse).	
 

Tabell 1 – Samhandlende etater og opplysninger.118 

 

Husbanken er på mange måter avhengig av å anvende opplysninger fra andre offentlige 

virksomheter for å fatte enkeltvedtak om tildeling av bostøtte. For eksempel vil opplysninger 

om søkers adresse innhentes hos Folkeregisteret. Videre vil Husbanken innhente opplysninger 

om søkers inntekt og formue fra Skatteetaten. Inntektsopplysningene vil i dette tilfellet være 

korrekte og fullstendige, selv om inntekten kan variere fra måned til måned. Dette beror på at 

opplysninger om inntekt innhentes hver måned hos Skatteetaten. Det er altså ikke søkers 

anslåtte inntekt som legges til grunn, men den faktiske inntekten for den måneden det søkes 

bostøtte for.119 Figuren nedenfor illustrer hvordan en slik elektronisk samhandlingen mellom 

Husbanken og Skatteetaten ser ut for opplysningstypen inntekt.  

																																																								
118	Husbanken,	Om	bostøtte,	Personvern-	innhenting	og	kontroll	av	opplysninger,	URL:	
https://husbanken.no/bostotte/taushetsplikt-og-personvern/	(Lesedato	14.05.2017).	
119	Den	månedlige	inntekten	hentes	på	bakgrunn	av	tall	som	finnes	i	a-ordningen.	A-
ordningen er en elektronisk plattform der lønn- og ansettelsesforhold innrapporteres 
månedlig.	Altinn,	a-ordningen,	URL:	
https://www.altinn.no/no/a-ordningen/om-a-meldingen/	(Lesedato	05.04.2017).	
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Figur 7 – Informasjonsutveksling og innhenting mellom Husbanken og Skatteetaten 

 

Før en samhandling finner sted, har etatene blitt kjent med at en informasjonsutveksling skal 

finne sted. Avtalen mellom etatene er representert med den grønne pilen i figuren. Avtalene 

skal regulere informasjonsdelingen mellom etatene og sikre at Husbanken henter inn de 

riktige opplysningstypene. Som et ledd i informasjonsutvekslingen er det viktig at etatene i 

forkant har kommet til enighet om hvilke opplysningstyper som skal være til gjenstand for 

innhenting. Dette beror på at Skatteetatens definisjon av inntekt kan ha et annet 

meningsinnhold enn Husbanken sin definisjon. I en slik samhandling mellom etatene, er det 

Husbankens avklarte definisjon som er gjeldende. Dette beror på at det er Husbanken som 

skal anvende opplysningene i sin saksbehandling for tildeling av bostøtte.  

 

Skatteetaten mottar informasjon om inntekten til alle som er skattepliktige i Norge, dette 

inkluderer også bostøttesøkere. Sistnevnte er vist i boksen ”inntektsopplysninger” til høyre i 

figuren. Opplysningstypene hos Skatteetaten, som faller inn under Husbankens behov, skal 

være tilgjengelige for en elektronisk informasjonsutveksling. Når månedens nyeste 

inntektsopplysninger er tilgjengelige, skal Skatteetaten derfor ”videresende” disse, samt gjøre 

dem tilgjengelige i a-ordningen. Deretter innhenter Husbanken opplysningene. Innhentingen 

er illustrert i den diagonale pilen, fra boksen ”a-ordningen” til boksen ”Husbanken”. 



	 53	

 

Når opplysningstypene er innhentet fra Skatteetaten, kan Husbanken deretter anvende 

inntektsopplysningene i bostøttesøknaden. Dette er illustrert med pilen mellom boksene 

”Husbanken” og ”søknad om bostøtte” på venstre side av figuren. Når opplysningene er 

anvendt i søknaden, vil det kunne fattes enkeltvedtak for tildeling av bostøtte. Dette er forsøkt 

vist i den siste boksen ”enkeltvedtak for tildeling av bostøtte” på venstre side av figuren. 

Dette skjer maskinelt i Husbankens beslutningssystem.  

 

Ettersom digitaliseringen av bostøtteordningen har medført en økende elektronisk 

samhandling med andre etater, er det viktig at Husbanken påser at deres beslutningssystem 

utfører innsamling og behandling av opplysningene på en tilstrekkelig regulert måte i 

systemet jf. rettskildene.120 For eksempel vil opplysningene som omhandler søkers inntekt 

måles opp mot satsene i loven og beskrivelsen (definisjonen) av hva som regnes som lav 

inntekt. På bakgrunn av denne vurderingen kan det fattes et enkeltvedtak.  

 

Det kan antas at e-søknaden har medført en god økning i forhold til gjenbruk av 

opplysningstyper som allerede eksisterer hos andre forvaltningsorganer, fordi 

informasjonsutvekslingen er nødvendig for Husbanken. Men gjenbruk av opplysninger 

forekommer ikke bare i en samhandling med eksterne etater, men også internt i etaten. 

Husbanken anvender nemlig tidligere bostøttesøknader dersom en søker allerede mottar 

bostøtte. Skjermdumpen nedenfor viser dette. 

 

 

 

																																																								
120	Schartum,	Den	elektroniske	forvaltningen	og	loven,	s.	117-119.	
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Skjermdump 4 – Viktig å vite121 

 

Skjermdumpen over påpeker at dersom en søker allerede mottar bostøtte, overføres den 

tidligere søknaden automatisk til neste måned. Gjenbruk av tidligere enkeltvedtak beror på at 

Husbanken vet at søkers situasjon og opplysninger er i overenstemmelse med lovens vilkår og 

beregninger. Søker unngår dermed å oppgi de samme opplysningene hver måned. Ved 

endringer av opplysninger må søker likevel opplyse om dette. En slik gjenbruk av interne 

opplysningstyper og søknader medfører at Husbankens bostøtteordning er i tråd med 

effektiviseringen og brukersentreringen som har vært deres mål.  

 

Digitaliseringen av bostøtteordningen i SIKT-programmet og lanseringen av e-søknaden har 

medført en økt gjenbruk av informasjon som allerede finnes i forvaltningen. Husbanken 

benytter seg av muligheten for elektronisk samhandling med eksterne etater. Dette vil på 

mange måter øke effektiviseringen og saksbehandlingstiden, noe som er til bostøttesøkernes 

gunst. Selv om en informasjonsutveksling kan virke som en enkel prosess, er det likevel et 

svært omfattende arbeid som ligger til grunn. Jeg vil i det neste kapitlet vise til tidligere 

definisjonsarbeid i Husbanken. Definisjonsarbeidene har vært avgjørende for en 

informasjonsutveksling, ettersom det er her opplysningstypene blir presisert. Videre vil jeg 

vise til hvilke opplysningstyper som er til gjenstand for innhenting hos andre etater. Fokuset 

vil deretter bli rettet mot samhandlingen mellom Husbanken og Skatteetaten. 

 

 
																																																								
121	Husbanken,	om	bostøtte,	slik	søker	du	bostøtte,	URL:	
https://husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/	(lesedato	10.02.2017).	
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4 Opplysninger	som	brukes	til	å	fatte	enkeltvedtak		

4.1 Om	bruken	av	opplysninger	i	bostøttesystemet	
 

Husbanken må bruke personopplysninger og andre relevante opplysninger til å fatte et 

enkeltvedtak om tildeling av bostøtte. Dette kan være opplysninger som søkeren oppgir selv, 

opplysninger som Husbanken innhenter fra sine egne systemer eller opplysninger som 

innhentes fra andre eksterne etater. Uavhengig av hvem som oppgir opplysningene til 

Husbanken, er fellesnevneren at de brukes i saksbehandlingen for tildeling av bostøtte.  

 

Bostøttesystemet har en høy grad av automatisering. En forutsetning for en slik 

automatisering er at bostøtteloven med tilhørende forskrift, åpner for en slik mulighet. Vage 

begreper og uttrykk i loven skal utelukkes, bli faste og forutbestemte. I en slik prosess må 

likeartede begreper avklares med en definisjon. For å avklare begrepene og 

opplysningstypene, må juridisk metode anvendes. Som nevnt i kapittel 2, vil det også være 

naturlig å anvende Ogdens semiotiske trekant, som et ledd i et tolknings- og 

presiseringsarbeid.  

 

Som nevnt i kapittel 3, har utviklingen av e-søknaden medført en tolknings- og 

definisjonsprosess jf. endringene i bostøtteloven. I henhold til sistnevnte har Husbanken erfart 

at likeartede opplysningstyper ikke alltid har de samme definisjonene. Som et eksempel har 

opplysningene om inntekt i en samhandlingen med Skatteetaten, vært en spesielt krevende 

definisjonsprosess.122 Dette beror på at begge etatene har hver sin definisjon i deres egne 

særlover.  

 

Jeg vil i avsnittene under gjennomgå definisjonsprosessene som fant sted da endringer av 

bostøtteloven skulle implementeres i saksbehandlingssystemet. Utfordringer knyttet til 

definisjonsprosessene vil også bli belyst med eksempler fra Husbankens egne ansatte.  

 

 

 

																																																								
122	Møte	med	Husbanken,	Drammen,	18.01.2017.		
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4.2 Om	definisjonsarbeid	i	Husbanken		

4.2.1 Innledning	
	
Bostøtteloven har vært til gjenstand for flere små og store endringer. Fellesnevneren for 

endringene, uavhengig av omfanget, er at de alle har medført et definisjonsarbeid for 

Husbanken og deres ansatte. For å forstå hvor omfattende et definisjonsarbeid kan være, vil 

jeg i avsnittene nedenfor vise til Husbankens definisjonsarbeider som fant sted i 2009, 2013 

og 2017. En gjennomgang av tidligere definisjonsarbeid vil gi en forståelse for hvordan 

Husbanken arbeider for å oppnå god juridisk interoperabilitet, både innad i egen etat og i en 

samhandling med andre etater.  

 

4.2.2 Husbankens	definisjons-	og	presiseringsarbeid	av	bostøtteloven	
 

Arbeidet med juridisk interoperabilitet i Husbanken ble igangsatt for fullt, da den nye 

bostøtteloven kom i 2009. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og 

Husbanken arbeidet sammen for et mer sammensatt og enkelt regelverk, altså en forberedelse 

til endringene. Som et resultat utfylte lov og forskrift hverandre langt bedre enn tidligere.123 

Videre måtte den nye loven tolkes og implementeres inn i bostøttesystemet. 

Definisjonsprosessen pågikk primært mellom juristene, de fagansvarlige i etaten og IT-

avdelingen (systemutviklerne og programmererne). Figuren nedenfor er ment å vise dette 

forholdet.  

 

																																																								
123	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	
offentlig	forvaltning,	(2016),	s.	20.	
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Figur 8 – Definisjonsprosessen i Husbanken 

 

Figurens fremstilling av definisjonsprosessen bygger på forklaringer fra Husbankens ansatte. 

Hver oransje boks viser til en bestemt sammensatt gruppe av ansatte. I hver gruppe skulle det 

det arbeides med begrepsavklaring. De røde pilene viser til hvilket arbeid som ble utført og av 

hvilken gruppe. Videre viser de stiplete pilene interaksjonene og tilbakemeldingene mellom 

de forskjellige gruppene i Husbanken. De tre arbeidsgruppene var avhengige av et godt 

samarbeid slik at opplysningstypene ble definert på en god og automatiseringsvennlig måte. 

Hva som inngikk i prosessen og hvordan dette ble håndtert vil bli nærmere forklart nedenfor.  

 

Husbankens juridiske avdeling er underlagt strategikontoret i Drammen. Da den nye 

bostøtteloven kom i 2009, måtte de ansattes spisskompetanse innen juss anvendes. Den 

juridiske avdelingen i Husbanken ble derfor bedt om å tolke loven.124 Tolknings- og 

presiseringsarbeidet startet derfor i den juridiske avdelingen, slik det er fremstilt i figuren. 

Formålet med lovtolkningen var blant annet å kartlegge og avklare opplysningstypene og 

definisjonene som skulle danne grunnlag for enkeltvedtak. En slik prosess er på mange måter 

både tidkrevende og til dels vanskelig. Spesielt krevende er det i situasjoner der 

opplysningstypen mangler en definisjon eller formuleringene er vage. For å erstatte vage 

formuleringer i lovteksten, ble legaldefinisjoner utviklet og anvendt som en teknikk av 

juristene. Teknikken ble anvendt for å beskrive loven klarere. Juristene i Husbanken var i 

slike situasjoner nødt å kontakte Justisdepartementets lovavdeling. Juristene fikk veiledninger 

																																																								
124	Møte	med	Husbanken,	Drammen,	14.03.2017.	
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og anbefalinger på området, som skulle anvendes i tolknings- og definisjonsprosessen. I de 

tilfellene opplysningstypene manglet en definisjon, skulle etatens fagansvarlige presisere, 

utdype og definere disse.  

 

De fagansvarlige i Husbanken skulle med utgangspunkt i juristenes tolkning presisere, utdype 

og eventuelt definere opplysningstypene videre.125 Arbeidsoppgavene som ble tilegnet de 

fagansvarlige blir påpekt som til dels vanskelig og krevende av informantene i Husbanken. 

Først og fremst var det krevende i de situasjoner en opplysningstype manglet en definisjon. 

Ettersom de ansatte selv skulle definere opplysningstypene, var det flere hensyn som måtte 

ivaretas. For eksempel var det en forutsetning at definisjonene skulle være forståelige for 

brukerne. Siden bostøtteordningen retter seg mot vanskeligstilte personer, var det et ønske i 

Husbanken, at lovspråket skulle være så enkelt og forståelig som mulig. Selv med gode 

intensjoner, kan et enkelt lovspråk bestå av vage og flertydige definisjoner. Husbankens 

fagansvarlige måtte derfor avgrense og presisere definisjonene av opplysningstypene. 

Sistnevnte gjaldt både for tolkningsresultatene til etatens egne jurister og definisjonene de 

selv hadde utarbeidet. Avgrensningene og presiseringene skulle bidra til mer standardiserte 

definisjoner, som igjen vil være til Husbankens gunst i en samhandlingsprosess med andre 

etater. For eksempel kunne ”godkjent bolig”, bli presisert i henhold til hvordan Matrikkelen 

definerer som en ”bolig”.  

 

Mine informanter i Husbanken påpekte at de fagansvarlige ikke hadde mulighet til å anvende 

begrepskataloger som et ledd i sitt arbeid. Dette beror på at begrepskataloger ikke eksisterer 

hos Husbanken. Uavhengig av sistnevnte, forklarte informantene at veiledninger med blant 

annet samhandlende etater ble anvendt av de fagansvarlige som et substitutt. Sistnevnte 

samarbeid var også en forutsetning for at en elektronisk samhandling mellom etatene kunne 

finne sted. For at en elektronisk samhandling skulle finne sted, måtte fagansvarlige kartlegge 

alle opplysningstypene hos de andre etatene. De opplysningstypene som samsvarte med de 

presiserende definisjonene Husbanken selv hadde utviklet, skulle være til gjenstand for 

innhenting. Dersom de andre etatene hadde flere forskjellige opplysningstyper som dekket 

Husbankens definisjon, skulle også disse være gjenstand for innhenting i bostøttesaker. 

Husbankens fagansvarlige måtte derfor kommunisere godt med de andre etatene. 

																																																								
125	Møte	med	Husbanken,	Drammen,	14.03.2017.	
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Informantene påpekte at kommunikasjonen med de andre etatene generelt var god, men det 

oppstod likevel problemer knyttet til forskjeller innen etatenes interne organiseringer.  

 

Da alle opplysningstypene hadde en klar definisjon, måtte de implementeres inn i 

beslutningssystemet. Dette ansvaret ble tilegnet Husbankens IT-avdelingen (systemutviklerne 

og programmererne). IT-avdelingen valgte først å få en oversikt over alle opplysningstypene 

og de tilhørende definisjonene. Det ble derfor utviklet halvveis formaliserte beskrivelser av 

opplysningstypene i form av pseudokode. Pseudokode bruker elementer fra et 

programmeringsspråk for å beskrive det rettslige innholdet i systemet.126 Slike semi-

formaliseringer gir alle som ønsker innsyn i de implementerte reglene, muligheten til å forstå 

hva som faktisk står der. De IT-ansvarlige utviklet pseudokoder, før reglene ble omgjort til 

programkode. Opplysningstypene ble organisert i en ”hvis-så”-setning. For eksempel ble 

opplysningstypen ”unntaksperson” skrevet på følgende måte: ”hvis student – så er søker en 

unntaksperson”. I bostøtteloven § 4, omtales ”unntakspersoner”, som personer som ikke har 

rett på bostøtte. Dette gjelder studenter, personer i førstegangstjeneste, de som bor sammen 

med en person som ikke har rett på bostøtte eller dersom søker bor på en institusjon. Selv om 

pseudokoden ble utviklet hos den siste instansen, var også dette et samarbeid med de øvrige 

arbeidsgruppene. IT-avdeling kunne få veiledning fra de øvrige gruppene dersom de anså det 

som nødvendig.  

 

Resultatet av arbeidet som fant sted i 2009, fremhevdes som en suksesshistorie av 

informantene i Husbanken. Primært nevnte de det gode samarbeidet på tvers av 

arbeidsgruppene i etaten. Dette beror på at fagansvarlige, med jevne mellomrom, måtte ha 

interaksjoner med både den juridiske avdelingen og IT-avdelingen. Slike interaksjoner 

medførte en dialog blant de tre arbeidsgruppene. For eksempel ville den juridiske avdelingen 

bistå med veiledning dersom andre rettskilder kunne påvirke bruken av en bestemt 

opplysningstype.127 IT-avdelingen kunne videre bistå med veiledning innen 

automatiseringsvennlige presiseringer.128  

 

																																																								
126	Schartum,	Fra	lovtekst	til	programkode,	s.	149	og	150.	
127	Dette	kan	gjelde	blant	annet	de	tilfeller	der	en	opplysningstype	faller	inn	under	
bestemmelsene	om	taushetsplikt,	eller	hvis	opplysningstypene	omfattes	av	
personopplysningslovens	bestemmelser	om	sensitive	personopplysninger.		
128	For	eksempel	kunne	IT-avdeling	bistå	med	veiledning	slik	at	presiseringene	ikke	tar	
utgangspunkt	i	en	skjønnsvurdering.		
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Mine informanter i Husbanken fortalte at den samme prosessen og organiseringen som ble 

anvendt i 2009, også skulle anvendes i 2013 da bostøtteloven måtte igjennom en likeartet 

definisjonsprosess.129 Likevel påpeker informantene at prosessen ikke var like omfattende. 

Sistnevnte beror på at Husbanken ikke anså endringene som fremkom i bostøtteloven fra 2013 

som så store at de tidligere arbeidsgruppene måtte drive definisjonsarbeidet sammen. Det ble 

derfor bestemt at hver av de tidligere arbeidsgruppene, kunne utvikle og presisere 

definisjonene separat. Samhandlingen internt i etaten ble derfor noe svekket. Dette betydde at 

hver av arbeidsgruppenes ferdigstilte resultat, var gjeldende for den neste arbeidsgruppens 

videre definisjons- og presiseringsarbeid. Den neste arbeidsgruppen måtte i stor grad ta til 

takke med de resultatene de mottok. Selv om det ville være mulighet for kommunikasjon og 

interaksjon mellom arbeidsgruppene, var ikke samarbeidet like godt utformet. Om dette 

definisjonsarbeidet skapte problemer i møte med andre samhandlende etater ble ikke utdypet 

av informantene. Likevel klarte Husbankens ansatte å gjennomføre prosessen, og 

implementerte det fullførte arbeidet i beslutningssystemet.  

 

Uavhengig av at Husbanken klarte å gjennomføre sitt arbeid, oppstod det likevel problemer i 

implementeringsfasen. Informantene i Husbanken nevnte spesielt et tilfelle der 

opplysningstyper ble feildefinert i beslutningssystemet. I 2013, benyttet Husbanken seg av 

innleide konsulenter. Konsulentene fikk i oppdrag å implementere bostøtteloven med 

tilhørende forskrift i bostøttesystemet.130 Konsulentene skrev først rettsreglene som 

pseudokoder, for deretter å implementere dette inn i beslutningssystemet. Ut i fra de 

ferdigprogrammerte rettskildene, var det noe som ikke stemte og systemet viste seg å ikke 

fungere optimalt. Husbanken oppdaget deretter at definisjonene som var implementert inn i 

beslutningssystemet, var konsulentenes egne tolkninger og resonnementer. Dette medførte et 

ekstraarbeid for Husbanken, da det som var definert i selve beslutningssystemet ikke 

samsvarte med hva som var utarbeidet av etatens ansatte. Feilen ble rettet opp av Husbanken 

så raskt det lot seg gjøre. Hvordan en slik feil kunne oppstå og om noen ble påvirket av 

feildefineringen ble ikke utdypet av informantene. Det ble likevel fremhevet at slike feil ikke 

skal oppstå, og at dette var et engangs tilfelle.  

 

 

																																																								
129	Møte	med	Husbanken,	Drammen,	14.03.2017.	
130	Møte	med	Husbanken,	Drammen,	14.03.2017.	
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Heller ikke endringene som trådte i kraft i januar 2017, var til gjenstand for en lik definisjons- 

og presiseringsprosess som den i 2009. Også denne gangen ble Husbankens tidligere 

arbeidsgrupper organisert separat. Informantene gjentok beskrivelsene fra arbeidet som fant 

sted i 2013. Det var dermed ingen endringer i tilnærmingene for arbeidet. Til forskjell fra 

tidligere arbeid, medførte endringene i rettskildene fra 2017, et påbud om elektronisk 

samhandling med Skatteetaten. Endringene i bostøtteloven og forskriften, presiserer at inntekt 

som skal benyttes i utregningen av bostøtte, skal innhentes hver måned fra a-ordningen. A-

ordningen er en elektronisk plattform der lønn- og ansettelsesforhold innrapporteres 

månedlig.131 Ettersom inntekstopplysninger skal kunne innhentes automatisk, er det en 

forutsetning at Husbanken har kartlagt alle underliggende opplysningstyper som skal være til 

gjenstand for innhenting jf. deres egen definisjon. Informantene nevnte ikke om 

samhandlingen med Skatteetaten medførte et omfattende arbeid, i henhold til kartleggingen av 

opplysningstypene. Det som likevel ble presisert av informantene var at den interne 

organiseringen mellom etatene varierer.  

 

Valget av organiseringen i Husbanken kan ha både positive og negative følger. Jeg vil i 

avsnittet nedenfor vise fordeler og utfordringer knyttet til Husbankens definisjons- og 

presiseringsarbeid. Eksemplene som anvendes i fremstillingen bygger på forklaringer fra 

informantene i Husbanken.  

 

4.2.3 Analyse	av	Husbankens	definisjons-	og	presiseringsarbeid		
 

God juridisk samhandlingsevne, er på mange måter det primære målet i et definisjons- og 

presiseringsarbeid av rettskilder. Det er mange fordeler knyttet opp mot et definisjonsarbeid. 

Blant annet vil etaten være klar over meningsinnholdet og omfanget av hver opplysningstype. 

Sistnevnte legger grobunn for regjeringens mål innen effektivisering og informasjonsdeling, 

som blant annet nevnt i Digital agenda for Norge (2015-2016). Med bakgrunn i Husbankens 

definisjonsprosess i 2009, oppnådde etaten et nivå, som pekte i retning av god juridisk 

interoperabilitet. Likevel har Husbanken hatt utfordringer ved senere arbeid, for eksempel ved 

implementering av rettskildene i 2013. Jeg vil i avsnittene under utdype både fordeler og 

																																																								
131	Altinn,	a-ordningen,	URL:		
https://www.altinn.no/no/a-ordningen/om-a-meldingen/	(Lesedato	05.04.2017).	
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utfordringer knyttet til Husbankens tilnærminger i definisjonsarbeider, med bakgrunn i 

beskrivelsene fra avsnitt 4.2.2.    

 

Forklaringene som fremkommer av forrige avsnitt tyder på at Husbanken har hatt vellykkede 

tolkningsprosesser. Det fremkommer spesielt av definisjons- og tolkningsprosessen som fant 

sted i 2009. Juristene som fikk ansvaret for å tolke den nye loven, har mest sannsynlig 

anvendt tradisjonell juridisk tolkningsmetode først. Dette fremkommer også av mine 

informanter, som blant annet fortalte at utviklingen av legaldefinisjoner, ble anvendt som et 

virkemiddel.  

 

Deretter ble det påpekt at etatens fagansvarlige, under definisjonsarbeidet i 2009, oppsøkte og 

vurderte andre etaters definisjoner som kunne anvendes i bostøttesaker. Først og fremst er det 

et godt virkemiddel at Husbanken vurderte andre etaters definisjoner.132 For eksempel var det 

en mulighet å undersøke Matrikkelens definisjon av opplysningstypen ”bolig”. I forhold til 

arbeidet med ”Orden i eget hus”, vil slike vurderinger tale for god utnyttelse av gjenbruk av 

definisjoner. Husbanken vil i slike situasjoner bidra til å ha, samt opprettholde ”orden i eget 

hus”. Dette beror på at Husbanken blir klar over hvilke opplysningstyper som er til gjenstand 

for innhenting, og hvilke definisjoner disse opplysningstypene har. En slik mulighet vil også 

bidra til opprettholdelse av ”Once Only”-prinsippet i den offentlige forvaltningen. Sistnevnte 

beror på at dersom opplysningstyper defineres likt på tvers av etater, vil det være større 

mulighet for en effektiv informasjonsutveksling, samt at en som søker om bostøtte slipper å 

oppgi de samme opplysningene flere ganger. 

 

Videre ble det fortalt at etatens IT-ansvarlige i 2009, utviklet pseudokoder før definisjonene 

ble implementert i bostøttesystemet. Ettersom pseudokodene ble skrevet i en ”hvis-så”-

setning, kan dette tyde på at presiseringene av definisjonene også ble avgjort ved hjelp av 

vilkårene som ble utviklet under dette interne arbeidet. Med dette menes at 

begrepsfastsettelsene, altså meningsinnholdet, ble presisert ved hjelp av vilkår. Informantene i 

Husbanken, fortalte at begrepet ”student”, ble avklart ved hjelp av vilkår. Vilkårene ble 

																																																								
132	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	
offentlig	forvaltning,	s.	55.	
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utviklet på bakgrunn av hvordan Lånekassen definerer en student.133 Dersom en bostøttesøker 

oppfyller vilkårene i henhold til Lånekassens definisjon, er søkeren å betegne som en student 

også hos Husbanken.   

 

Ettersom Husbanken undersøkte andre etaters definisjoner, vil dette også tyde på anvendelse 

av metoden for harmonisering. Altså at definisjonene ble mer like, der bostøtteloven med 

tilhørende forskrift manglet presiseringer. Det er likevel viktig å påpeke at metoden for 

harmonisering forekommer i selve informasjonssystemet til Husbanken. Definisjonene 

utvikles dermed i et systemutviklingsperspektiv. Harmoniseringen har derfor bidratt til et klart 

og konsist regelverk som på en enkel måte kan kodes og implementeres direkte inn i 

bostøttesystemet.134  

 

Sistnevnte er på mange måter en positiv tilnærming, fordi muligheten for en automatisert 

beslutningsprosess er tilgjengelig. Likevel vil det være krevende for blant annet en 

bostøttesøker å forstå sin egen saksgang. Dette beror på at presiseringene av rettskildene ikke 

fremkommer av selve lovteksten. I slike tilfeller kan det tales for at søkers forutberegnelighet 

blir noe svekket. For å unngå sistnevnte tilfeller, bør det være tilgjengelige 

systemdokumentasjoner eller veiledere for en søker. Med systemdokumentasjon forstås her 

dokumentasjon med forklaringer og presiseringer av beslutningssystemet.135 

Systemdokumentasjonene eller veiledere vil fungere som et supplement til rettskildene. Slike 

dokumenter kan forklare og presisere rettskildene ut i fra hvordan de er definert og 

implementert i bostøttesystemet.  

 

Som nevnt tidligere var ikke definisjons- og presiseringsarbeidet like omfattende i 2013 og 

2017. Husbanken kan ha spart tid og ressurser, på å ikke organisere arbeidsgruppene på 

samme måte som tidligere. Likevel vil mangelen på et godt internt samarbeid kunne få 

konsekvenser. Sistnevnte gjelder de tilfeller arbeidsgruppene ikke diskuterer eller stiller 

kritiske spørsmål til presiseringene og tolkningene. For eksempel vil IT-avdelingen på mange 

																																																								
133	Student	er	en	person	som	har	fått	studieplass,	og	som	har	rett	på	lån	og	stipend	fra	
Statens	lånekasse,	jf.	forskrift	om	tildeling	av	utdanningsstøtte	§	3-1.		
Se	også	Husbanken,	Om	bostøtte,	Studenter	og	vernepliktige,	URL:		
https://www.husbanken.no/bostotte/studenter-og-vernepliktige/	(Lesedato	
15.05.2017).	
134	Schartum,	Systemutvikling	i	rettslig	perspektiv,	s.	222.	
135	Andresen,	Dokumentasjon	av	rettslig	innhold	i	e-forvaltningens	IT-systemer,	s.	278.	
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måter si seg enig i utarbeidelsene fra blant annet juristene. Juristene kan videre i sitt arbeid ha 

utformet definisjonene, uten å ta stilling til teknologien den skal anvendes av. Slike 

manglende presiseringer fra tidligere arbeidsgrupper kan øke muligheten for at definisjonene 

ikke representerer den riktige opplysningstypen. For eksempel kan det oppstå situasjoner der 

IT-avdelingen presiserer og ”definerer” noen av opplysningstypene selv, slik at de gir 

systemet en enklere mulighet til å forstå rettskildene.136  

 

Eksemplet fra forrige avsnitt, der Husbanken anvendte innleide konsulter i sitt arbeid, 

fremhever hvor enkelt det er at feil definisjon og meningsinnhold kan implementeres i 

beslutningssystemet. Innleide IT-konsulter har nødvendigvis ikke tilstrekkelig kompetanse for 

å forstå bostøtteloven med tilhørende forskrift. Dette gjelder spesielt hvis konsulentene kun er 

innleid for en kort periode der de skal utføre et oppdrag. Det er derfor ”fort gjort” å definere 

opplysningstyper ut ifra en vanlig språklig forståelse. Likevel skal ikke slike feil kunne skje, 

verken hos Husbanken eller hos andre etater. For Husbanken sin del, er det mange søkere som 

er avhengige av bostøtten de mottar. Om hvordan feilen kunne oppstå, og om den påvirket 

noen søkere eller ikke, blir ikke utdypet av informantene i Husbanken. Uansett bør slike 

utfordringer være en tankevekker for Husbanken, om at en intern organisering er høyst viktig 

i et definisjons- og presiseringsarbeid. Slike interne utfordringer og problemer vil også kunne 

skape utfordringer i møtet med samhandlende etater. Sistnevnte gjelder når definisjonene som 

innehar feil er implementert i systemet. Definisjonene vil derfor ikke være i en 

overenstemmelse med hva de samhandlende etatene har blitt enig om.  

 

Som en delvis konklusjon viser eksemplene fra Husbanken at definisjons- og 

presiseringsarbeidene har vært gode. Ut ifra eksemplene kan man også anta at en god 

samhandlingen mellom avdelingene i egen etat, kan bidra til en god ekstern samhandling med 

andre etater. Sistnevnte gjelder blant annet for de tilfeller Husbankens definisjoner har blitt 

harmonisert med andre etaters definisjoner. Slik harmonisering kan igjen legge føringer for 

hvordan samhandlingen vil bli med eksterne etater. Har etatene samme meningsinnhold og 

definisjoner, vil arbeidet videre bli mindre omfattende og tidkrevende for Husbanken.  

 

 

																																																								
136	Bing,	Automatiseringsvennlig	lovgivning,	s.	207,	påpeker	at	dette	gir	systemet	
mulighet	til	å	forstå	normene	når	språket	er	ensartet.	
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Uavhengig av sistnevnte, så baserer bostøtteordningen seg på elektronisk samhandling med 

andre etater. For å forstå hvor viktig en elektronisk samhandling er for Husbanken vil jeg i de 

neste avsnittene gi en oversikt over opplysningstypene som anvendes i bostøttesaker. 

Fremstillingen vil vise opplysningstypene og deres tilhørende definisjoner, samt om 

opplysningstypene er til gjenstand for en informasjonsinnhenting.  

 

4.3 Oversikt	over	opplysningstyper	og	definisjoner	som	brukes	til	å	fatte	
enkeltvedtak	om	tildeling	av	bostøtte	

 

Bostøtteordningen reguleres først og fremst av bostøtteloven med tilhørende forskrift. Loven 

inneholder anvisninger på hvilke opplysningstyper systemet trenger for å avgjøre om en søker 

har rett på bostøtte eller ikke. Selv om det er vilkårene i loven som er avgjørende i 

bostøttesaker, så kan noen av opplysningstypene mangle definisjoner eller presiseringer. Jeg 

velger derfor å stille tre spørsmål:  

 

- Er opplysningstypene definert i rettskildene eller i informasjonssystemet i 

Husbanken?  

- Er opplysningstypene til gjenstand for innhenting?  

- Hvordan er opplysningstypene definert hos ekstern etat dersom de er til gjenstand 

for innhenting? 

 

Ettersom bostøtteordningen er stor og omfattende, må jeg avgrense meg betraktelig. 

Avgrensningene vil bidra til at fremstillingen kan gi et validert bilde av hvor stor del av 

opplysningstypene som anvendes til å fatte enkeltvedtak om tildeling av bostøtte er definert 

og eventuelt hvor.  

 

Utvalget av opplysningstypene bygger først og fremst på at opplysningstypene skal utgjøre 

grunnlaget for et enkeltvedtak. Utvalget er avgrenset til opplysningstyper som gjelder for det 

jeg omtaler som en ”normal-søker”. Med dette mener jeg søkere som oppfyller lovens vilkår 

og som ikke faller inn under unntaksbestemmelsene i loven. Jeg avgrenser meg videre til en 

enslig søker, uten barn, og som ikke mottar ytelser fra NAV, søker bor også i sin egen bolig i 

Oslo. Oversikten av opplysningstypene er fremstilt i en tabell nedenfor.  
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Tabellen viser til opplysningstypene og deres eventuelle definisjoner som fremkommer av lov 

eller forskrift. Tabellen viser også presiseringene av definisjonene, slik de fremkommer i 

informasjonssystemet. Presiseringene er hentet fra Veileder i regelverk for bostøtte. Tabellen 

viser også om opplysningstypene er til gjenstand for innhenting hos ekstern etat	og hvordan 

ekstern etat har definert opplysningstypen.  

 

Tabellen er delt opp i to hoveddeler. Den ene gjelder opplysningstyper og definisjoner slik de 

forekommer hos Husbanken. Den andre gjelder opplysningstyper og definisjoner slik de 

forekommer hos ekstern etat. Det som gjelder opplysningstyper og definisjoner hos ekstern 

etat er skrevet i rød skrift for å enklere skille mellom etatene. Under hver hoveddel er det 

ytterligere seks kolonner.  

 

Den første kolonnen i tabellen viser til ordlyden (opplysningstypen) og hvor i rettskildene den 

er oppført. For eksempel viser ”Inntekt, lov § 1”, at opplysningstypen inntekt nevnes i 

bostøtteloven paragraf 1. I den andre kolonnen står selve definisjonen av opplysningstypen, 

og hvor i rettskildene definisjonen forekommer. I den tredje kolonnen står definisjonene slik 

de er fastsatt i informasjonssystemet. Definisjonene i den tredje kolonnen er hentet fra 

Veileder i regelverk for bostøtte. De to siste kolonnene viser til hvilken etat opplysningstypen 

er innhentet fra, hva ordlyden er og hvordan opplysningstypen er definert i etatens egne 

rettskilder og/eller eventuelle veiledere. 
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Husbanken	
	

Ekstern	etat	

Ordlyd	 Definisjon	i	
rettskildene	

Definisjon	i	
systemet	

Definisjon	i	eksterne	
rettskilder,	eventuelt	
veiledere	

Etat	og		
ordlyd	

Inntekt		
	
Lov	§	1	
	
	

Skattbar	inntekt	og	
formue,	for	eksempel	
næringsinntekt,	
kapitalinntekt,	og	
formue	for	hele	året.		
	
Skattefri	leieinntekt	
skal	regnes	som	
inntekt.	
	
All	inntekt	og	formue	
i	eller	fra	utlandet	
blir	regnet	i	
bruttobeløp	i	norske	
kroner.	
	
Jf.	forskrift	om	
bostøtte	§	5	

Inntektsgrunnlaget	
er	bygd	opp	av	fire	
elementer:137		
	
1.	Månedlig	
inntekt	innhentet	
fra	a-ordningen	
(brutto):		
		
-	Lønn,	pensjon,	
stønad	og	annet.	
Det	er	
utbetalingspunktet	
som	er	avgjørende.	
Samme	gjelder	for	
feriepenger	og	
etterbetalinger.		
	
2.	Meldepliktige	
inntekter	(brutto	
årsbeløp):	
	
-	Meldepliktige	
inntekter	er	
inntekter	som	ikke	
automatisk	blir	
meldt	inn	i	a-
ordningen	og	som	
må	meldes	til	
Skatteetaten	årlig.	
	
-	Meldepliktige	
inntekter	kan	
være:	
	
Netto	
kapitalinntekt	
(renter,	salg	eller	
avkastning	fra	
aksjer,	fond	og	

Alminnelig	inntekt	
defineres	som	
skattepliktig	inntekt.138		
	
Som	skattepliktig	
inntekt	anses	enhver	
fordel	vunnet	ved	
arbeid,	kapital	eller	
virksomhet,	samt	
pensjon,	føderåd	og	
livrente.		
	
Som	skattepliktig	
inntekt	anses	gevinst	
ved	realisasjon	av	
formuesobjekt	utenfor	
virksomhet.	
	
Som	skattepliktig	
inntekt	anses	underkurs	
som	långiver	godtgjør	
låntaker.139	

Etat:		
Skatteetaten		
	
Ordlyd:		
Alminnelig	
inntekt	
	

																																																								
137	Husbanken,	Veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	16-18.	
138	Jf.	skatteloven	§	5-1.	
139	Jf.	skatteloven	§	5-1.	
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liknende,	inntekt	
fra	utleie,	gevinst	
av	salg	av	bolig,	
tomt	og	annet	
minus	kostnader).	
	
	
Næringsinntekt	
(personinntekt	fra	
selvstendig	
næring)	
	
Inntekt	fra	
utlandet	(samlet	
inntekt	fra	
utlandet	
uavhengig	av	om	
søker	skatter	for	
den	i	Norge)	
	
Netto	formue		
(brutto	formue,	
minus	gjeld.	kan	
være	ligningsverdi	
av	bolig	og	annen	
eiendom,	bil,	
bankinnskudd	og	
annet)	
	
Skattefri	
utleieinntekter	må	
også	oppgis.	
	
3.	Formuetillegg		
	
-	Formuetillegget	
er	65%	av	all	netto	
formue,	med	
fratrekk	i	et	
fribeløp.					
	
4.	Skattefri	utleie	
per	måned	
	
-	Skattefri	utleie	
skal	oppgis	av	
søker.	Dette	kan	
både	være	utleie	
av	rom	i	egen	bolig	
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eller	utleie	av	
sokkelleilighet	
eller	lignende.	Kan	
også	omfatte	utleie	
av	fritidsbolig.		
	

Boutgifter	
	
Lov	§	1	
	
	

Boutgifter	defineres	
som	godkjente	
boutgifter.140		
	
Godkjente	boutgifter	
er	husleie	for	leide	
boliger,	
felleskostnader	og	
utgifter	til	renter,	
avdrag	og	gebyr	på	
lån	til	finansiering	av	
boligen	for	boliger	i	
borettslag,	
eierseksjoner,	
aksjeleiligheter	og	
obligasjonsleiligheter.	
	
For	andre	boliger	er	
godkjente	boutgifter:	
-	Driftsutgifter	med		
kr.	12	000	per	år.		
	
-	Utgifter	til	renter,	
avdrag	og	gebyr	på	
lån	til	finansiering	av	
boligen.		
	
-	Utgifter	til	
kommunale	avgifter	
som	er	fastsatt	på	
grunnlag	av	
innhentede	
opplysninger	om	
gjennomsnittet	fra	
hver	kommune.		
	
-	Eiendomsskatt		
	
-	Festeavgift		
	

Godkjente	
boutgiftene	er	de	
boutgiftene	som	
blir	lagt	til	grunn	i	
beregningen	av	
bostøtte.	
Departementet	har	
fastsatt	grenser	for	
hvor	høye	
boutgiftene	som	
legges	til	grunn	i	
beregning	av	
bostøtte.141	
	
	

	 	

																																																								
140	Jf.	forskrift	om	bostøtte	§	2.	
141	Husbanken,	Veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	5.	
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Årlige	boutgifter	som	
ligger	innenfor	
følgende	grenser	går	
inn	i	utregningen:		
kr.	63	700	i	en	bolig	
med	en	person.		
Summen	er		
kr.	22	000	høyere	i	
Oslo.	
	
Jf.	forskrift	om	
bostøtte	§§	2	og	3.			
	
	
	

18	år	
	
Lov	§	3	

	 Fødselsnummer	
anvendes	av	
Husbankens	
bostøttesystem.		

Fødselsnummer	skal	ha	
elleve	siffer.	De	seks	
første	består	av	
vedkommendes	
fødselsdato	i	følgende	
rekkefølge	to	siffer	for	
dag,	to	siffer	for	måned,	
to	for	år.	De	fem	siste	
siffer,	personnummeret	
består	av	tre	
individsiffer	og	to	
kontrollsiffer.142		
	

Etat:	
Folkeregisteret	
(Skatteetaten)	
	
Ordlyd:		
Fødselsnummer	

Bor	(i	
boligen)	
	
Lov	§	3	

De	som	faktisk	bor	i	
boligen	og	de	som	er	
registrert	i	
folkeregistret	som	
bosatt	på	adressen.	
	
Jf.	forskrift	om	
bostøtte	§	10	

Søker	må	bo	i	
boligen	og	det	må	
være	søkers	faste	
bolig.	143	

Aktuell	adresse	
inneholder	
registreringsdato,	
flyttedato,	
kommunenummer,	
gatekode/gårdsnummer,	
adressenavn,	
husnummer,	
bruksnummer,	
bokstav/festenummer,	
undernummer	bolig	
nummer.		
	
Adressetyper	som	faller	
inn	under	adresse:		
vanlig	bosatt,	
tilleggsadresse,	

Etat:		
Folkeregisteret		
(Skatteetaten)	
	
Ordlyd:	
Adresse	

																																																								
142	jf.	forskrift	om	folkeregistrering	§	2-2.	
143	Husbanken,	Veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	9.	
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postadresse,	oppholds-	
og	kontaktadresse	i	
Norge.	144			

Bolig		
	
Lov	§	5	

En	selvstendig	bolig	
med	egen	inngang.	
Den	skal	ha	eget	bad	
og	toalett,	og	gi	
mulighet	for	
matlaging	og	hvile.		
	
Jf.	bostøtteloven	§	5.		

Krav	om	at	
rommene	som	
inngår	i	boligen,	er	
godkjente	til	
boligformål.145		
	
Fritidsboliger,	
hytter,	
sommerhus,	
hospits	mv,	er	ikke	
godkjente	som	
boliger.	146	

Bruksenhet	er	en	del	av	
en	bygning	som	er	brukt	
som	en	enhet.	
Bruksenhet	som	er	av	
type	bolig	er	også	kalt	
boenhet	eller	bolig.		
	
Som	bolig	regnes	enhver	
bruksenhet.	Det	skal	ha	
minst	ett	rom	og	egen	
inngang.	Man	skal	ha	
adgang	til	vann	og	
toalett.147	

Etat:	
Matrikkelen		
(Kartverket)	
	
Ordlyd:		
Bruksenhet		

Bostøtte		
	
Lov	§	6	

Bostøtten	er	en	
fastsatt	prosent	av	
differansen	mellom	
godkjente	boutgifter	
og	en	egenandel.	
	
Jf.	bostøtteloven	§	6.	

	 	 	

Egenandel	
	
Lov	§	6	

	 Egenandelen	er	
den	bestemte	
delen	av	
boutgiftene	som	
husstanden	må	
dekke	selv.148		

	 	

Formue		
	
Forskrift	
§	5	

Netto	formue.	
	
Jf.	forskrift	om	
bostøtte	§	6	

65%	av	netto	
formuen	med	
fratrekk	for	et	
fribeløp	skal	legges	
til	inntekten.149		

Skattepliktig	formue	
fastsettes	til	
omsetningsverdi,	
1.januar	i	
skattefastsettingsåret	av	
skatteyters	eiendeler	
med	økonomisk	verdi,	
med	fradrag	for	gjeld	
som	skatteyteren	hefter	
for.150	

Etat:		
Skatteetaten		
	
Ordlyd:		
Formue	

																																																								
144	Jf.	forksrift	om	folkeregistrering	§	2-1.	
145	Husbanken,	veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	12.	
146	Husbanken,	veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	12.	
147	Kartverket,	Adresseveileder,	definisjoner,	URL:	
http://www.kartverket.no/eiendom/adressering/Kommunen-som-
adressemyndighet/adresseveilederen/18-Definisjoner/	(Lesedato	25.04.2017).	
148	Husbanken,	veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	5.	
149	Husbanken,	veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	18.	
150	Jf.	skatteloven	§	4-1	første	ledd.		
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Søknad	
	
Forskrift	
§	9	

Søknad	om	bostøtte	
settes	frem	på	
søknadsskjemaet.		
	
Jf.	forskrift	om	
bostøtte	§	9.	

	 	 	

 

Tabell 2 – Opplysningstyper og definisjoner.  

 

4.3.1 Analyse	av	tabellen	”Opplysningstyper	og	definisjoner”	
 

I forrige avsnitt stilte jeg spørsmål om opplysningstypene er definert i rettskildene eller i 

Husbankens informasjonssystem. Videre stilte jeg spørsmål om hvordan opplysningstypene er 

definert hos ekstern etat, dersom de er til gjenstand for innhenting. Jeg vil i avsnittene under 

utdype og besvare mine spørsmål.  

 

Det som gjelder Husbankens definisjoner av opplysningstypene viser en delt tilnærming for 

hvor definisjonene forekommer. Den ene delen viser at opplysningstypene er definert. Disse 

definisjonene fremkommer enten i bostøtteloven eller i forskrift om bostøtte. De 

opplysningstypene som har en definisjon som fremkommer av lov, har en bestemt funksjon. 

De skal følge loven, og vil ikke være til gjenstand for endring/supplering. På mange måter er 

disse definisjonene standardiserte, fordi deres meningsinnhold er forutbestemt av lovgiver. 

Likevel vil Veileder i regelverk for bostøtte kunne belyse definisjonens meningsinnhold og 

bruk ved hjelp av eksempler. For eksempel er opplysningstypen ”bolig” definert i 

rettskildene. Ved bruk av Ogdens semiotiske trekant for opplysningstypen bolig, vil det 

språklige uttrykket ha en betydning, altså en definisjon. Definisjonen vil videre utgjøre den 

praktiske referanse (selve boligen). Opplysningstypenes forutbestemte definisjon er derfor 

gjeldende.  

 

Den andre delen viser at noen opplysningstyper mangler definisjoner i rettskildene. Sistnevnte 

er å anse som svært uheldig. Dette gjelder både for Husbanken og bostøttesøkere. For en 

bostøttesøker vil manglende definisjoner medføre en svekket forutberegnelighet. Dette beror 

på at muligheten for å oppsøke rettskildene, slik at man får en presis forståelse av sin egen 

saksgang, ikke er mulig. For Husbanken sin del, vil manglende definisjoner i rettskildene 
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utsette etaten for et omfattende definisjonsarbeid.151 Det er i slike tilfeller resultatet av det 

interne definisjonsarbeidet som blir implementert i selve beslutningssystemet.  

 

Der opplysningstypene mangler en definisjon, vil det være forklaringene som fremkommer av 

Veileder i regelverk for bostøtte som er gjeldende. Et eksempel på en slik opplysningstype 

som mangler en definisjon er ”egenandel”. Opplysningstypen ”egenandel” kan på mange 

måter ses i sammenheng med begrepsfastsettelse ved bruk av vilkår. Egenandelen til en 

bostøttesøker fastsettes med bakgrunn i søkerens ”lave inntekt” og ”godkjente boutgifter”. For 

å belyse dette utsagnet velger jeg å eksemplifisere opplysningstypen ”egenandel” i en ”hvis-

så”-setning:  

 

• HVIS bostøttesøker har ”lav inntekt” OG dekker kravene som stilles til ”godkjente 

boutgifter” – SÅ vil det fastsettes en ”egenandel” som søker må dekke selv.  

 

For å forklare meningsinnholdet av opplysningstypen ”egenandel”, må man derfor undersøke 

hvilke definisjoner og eventuelle vilkår loven anvender i forhold til opplysningstypene 

”inntekt” og ”godkjente boutgifter”. Dersom en bostøttesøker dekker kravene som stilles til 

begge opplysningstypene som danner grunnlaget for meningsinnholdet av ”egenandel”, vil 

det avgjøres hva ”egenandelen” (summen) skal være. Uavhengig av sistnevnte vil det ikke 

fremkomme av bostøtteloven med tilhørende forskrift hva som er å anse som ”egenandel”. 

Rettsanvender må i slike situasjoner undersøke forvaltningspraksis på området. I dette tilfellet 

gis det forklaring på hva meningsinnholdet av opplysningstypen ”egenandel” er, ved å 

oppsøke Veileder i regelverk for bostøtte.152  

 

I noen tilfeller vil det likevel ikke være Husbanken alene som utvikler en definisjon. Noen av 

opplysningstypene som mangler definisjoner vil kunne defineres ut i fra hvordan en ekstern 

etat har definert opplysningstypen. For eksempel fastsetter bostøtteloven at søker må være fylt 

18 år. Opplysningstypen bygger antageligvis på Folkeregisterets definisjon av 

opplysningstypen ”fødselsnummer”. Det vil altså være fødselsnummeret som stadfester om 

søker har fylt 18 år eller ikke. Et slikt supplement av andre etaters definisjoner taler for en god 

juridisk interoperabilitet. Likevel er ikke ordlyden konsekvent nok, ettersom Husbanken ikke 

anvender begrepet ”fødselsnummer”.  
																																																								
151	Som	blant	annet	vist	i	avsnitt	4.2.2.		
152	Husbanken,	veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	5.	
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Den tredje delen viser til tilfeller der opplysningstypene er definert, men meningsinnholdet 

ikke er presisert og avgrenset i rettskildene. Et eksempel på sistnevnte er opplysningstypen 

”inntekt”. Inntekt har en definisjon, men presiseringene forekommer ikke i rettskildene. Ved 

bruk av Ogdens semiotiske trekant kan man hevde at inntekt er definert som, ”all skattbar 

inntekt og formue, samt skattefrie utleieinntekter og inntekt og formue fra utlandet”, i 

rettskildene. Det språklige uttrykket (inntekt), har en definisjon som viser til den praktiske 

referansen (altså summen av inntekt og formue). Uavhengig av sistnevnte tilsier 

presiseringene at opplysningstypen har en mer dyptgående definisjon. Disse presiseringene vil 

på mange måter fremkomme i informasjonssystemet. Likevel vil det være tilfeller der 

avgrensningene og presisjonene fremkommer av hvordan den eksterne etat har definert 

opplysningstypene. For det første er det svært uheldig at noen av opplysningstypenes 

definisjoner ikke blir fremstilt i sin helhet i rettskildene. Det kan blant annet oppstå 

utfordringer i en samhandling med eksterne etater, hvis Husbanken ikke har et klart 

meningsinnhold for hver opplysningstype. Sistnevnte utfordring beror på at Husbankens 

bostøtteordning i stor grad baserer seg på innhentende opplysningstyper. 

 

En god samhandling mellom Husbanken og eksterne etater er en nødvendighet for å fatte et 

riktig enkeltvedtak om tildeling av bostøtte. Tabellen over viser totalt ni opplysningstyper 

som anvendes i bostøttesaker. Av de ni opplysningstypene er det fem stykker av disse som er 

til gjenstand for maskinell innhenting hos andre etater. De resterende fire opplysningstypene 

blir derimot innhentet direkte fra søker, og fra Husbankens interne registre. Det er derfor 

naturlig å anta at bostøtteordningen, i sin helhet, også i stor grad anvender opplysningstyper 

som blir innhentet fra andre etater. Dette beror blant annet på at opplysninger om søker er en 

”unntaksperson”, for eksempel om vedkommende er en student, blir innhentet fra Lånekassen.  

 

Som nevnt viser tabellen ovenfor både opplysningstyper og definisjoner som er til gjenstand 

for innhenting hos eksterne etater. Selv om utvalget er svært begrenset, vil fremstillingen 

likevel gi et bilde på hvor opplysningstypene er definert og om definisjonene er hentet fra 

andre etater. Tabellen viser at opplysningstyper som er til gjenstand for innhenting ofte er 

definert i regelverket som avgiveretaten må følge. Definisjonen til den samhandlende etaten 

samsvarer med meningsinnholdet av opplysningstypen slik Husbanken presiserer dem i 

informasjonssystemet. At jeg spesifikt påpeker presiseringene i informasjonssystemet beror 

på at dersom opplysningstypen er definert i rettskildene er det lovgiver som har bestemt 
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meningsinnholdet. En slik ”deling” og harmonisering av meningsinnholdet gjør at etatene 

lettere kan samhandle i en informasjonsutveksling. Dette beror på at opplysningstypenes 

meningsinnhold er like. Likevel peker omfanget av de like definisjonene som fremkommer i 

Husbankens informasjonssystem på at opplysningstypene i liten grad har en definisjon i 

rettskildene. Eksempler på slike opplysningstyper, som har en definisjon som ikke dekker det 

totale meningsinnholdet, er inntekt og formue. Begge opplysningstypene kan anses å ha en 

dyptgående definisjon, som ikke fremkommer av rettskildene. Både inntekt og formue er to 

opplysningstyper som blir definert av spesifikasjonene i bostøttesystemet. Jeg velger å utdype 

dette nærmere i kapittel 5. 

 

Ettersom bostøtteordningen anvender innhentende opplysningstyper fra flere eksterne etater 

vil jeg i avsnittene under forholde meg til samhandlingen mellom Husbanken og Skatteetaten. 

Valget beror på to faktorer. Den ene gjelder at opplysningstypene fra Skatteetaten i stor grad 

kan antas å være noen av de viktigste opplysningstypene i en bostøttesak. Jeg referer til 

opplysningstypene inntekt og formue. Den andre faktoren gjelder at begge opplysningstypene 

innehar en mer dyptgående definisjon enn den som fremkommer av lov og forskrift om 

bostøtte. Jeg ønsker derfor å utdype, samt kartlegge inntekt- og formue definisjonene for å 

undersøke om meningsinnholdet er likt mellom etatenes definisjoner. Før jeg kan 

sammenligne og analysere definisjonene, anser jeg det som en viktig forutsetning å ha en 

generell kjennskap til Skatteetaten. 

 

4.3.2 Kort	om	Skatteetaten	
 

Skatteetaten er et stort forvaltningsorgan, med mange ansvarsområder. Skatteetaten er 

underlagt Finansdepartementet og består av flere Skattedirektorater med underliggende 

regionavdelinger. Ettersom jeg vil forholde meg til samhandling og informasjonsutveksling er 

det arbeidet i Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) som har den avgjørende posisjonen i 

min fremstilling. SITS er Skatteetatens leverandør innen IT og administrative tjenester, se 

figur nedenfor. SITS er videre delt inn i flere enheter. Det som gjelder samordning av 

begreper og informasjonsutveksling, er det informasjonsarkitektenheten som har et særskilt 

ansvar for.153  

																																																								
153	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	
offentlig	forvaltning,	s.	71.	
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Skjermdump 5 – Organisasjonskart av Skatteetaten154  

 

Husbanken har i samarbeid med SITS fått muligheten til å innhente flere relevante 

opplysningstypene som trengs til å fatte enkeltvedtak om tildeling av bostøtte. På mange 

måter kan man hevde at noen av opplysningstypene som innhentes fra Skatteetaten, er av de 

viktige opplysningstypene som må foreligge i bostøttesaker. Utsagnet beror på at formålet 

med ordningen er å sikre de med lave inntekter og høye boutgifter et trygt sted å bo. Inntekt 

og formue er derfor to avgjørende opplysningstyper. Ettersom begge opplysningstypene har 

spesielle roller i bostøttesaker, vil det være viktig at etatene samarbeider godt. Samhandlingen 

mellom etatene vil bero på at forskjeller og likheter knyttet til opplysningstypenes 

definisjoner er kartlagt før en informasjonsutveksling og innhenting finner sted.  

 

For å få et innblikk i etatenes samhandlingsprosess anser jeg det som en forutsetning å forstå 

hvordan Husbanken og Skatteetaten definisjon av opplysningstypene inntekt og formue er. 

Det er ingen forutsetning at etatene har et likt meningsinnhold. Likevel er det interessant å se 

om Husbanken har tatt i bruk Skatteetatens definisjoner eller eventuelle presiseringer i sin 

definisjonsprosess.  

																																																								
154	Skatteetaten,	Om	Skatteetaten,	Organisasjon	og	ledelse,	URL:	
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Organisasjon-og-
ledelse/Organisasjonen/	(Lesedato	09.04.2017).	
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Det er likevel viktig å påpeke at Husbanken er bundet av eget regelverk. Mangelen på 

presiseringene i bostøtteloven med tilhørende forskrift, kan medføre til at Husbanken har stor 

fleksibilitet i et møte med Skatteetaten. Dette øker muligheten for at juridisk interoperabilitet 

har blitt ivaretatt på tvers av sektorene. Det kan også være en mulighet at etatene sammen har 

”harmonisert” opplysningstypene slik at de har blitt mer like enn hva som var utgangspunktet.  
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5 Spesielt	om	opplysningstypene	inntekt	og	formue	

5.1 Innledning		
	
Inntekt er kjent begrep blant de fleste i samfunnet. Det blir brukt av allmennheten, i 

forskjellige kontekster, for eksempel i en saksbehandling, eller i en generell samtale med en 

venn. Videre brukes begrepet i både en vid og smal forstand. Spør du flere personer om hva 

definisjonen av begrepet er, vil det dukke opp flere forskjellige svar og formuleringer. 

Generelt i samfunnet vil mange hevde at inntekt er summen av penger de får utbetalt av sin 

arbeidsgiver. Mange vil ikke skille mellom netto- eller bruttoinntekt. De samme 

formuleringene vil også gjelde for begrepet formue.  

 

Inntekt og formue vil i relasjon med en saksbehandling, være opplysningstyper. I sistnevnte 

tilfeller er det spesielt viktig at etater som bruker disse opplysningstypene i sin virksomhet, 

har klare og standardiserte definisjoner. Definisjonene vil bidra til kontroll av 

opplysningskvaliteten, altså om kvaliteten er å anse som god nok for det fastsatte formålet.  

Veldefinerte opplysningstyper kan også anses å være en type retningslinje eller føring i en 

samhandlingsprosess. I Husbankens tilfelle klargjør inntektsdefinisjonen hva slags 

informasjon som må foreligge for å fatte enkeltvedtak i bostøttesaker. Denne føringen vil 

kunne rettlede Husbanken da det skal samhandles med Skatteetaten. Spesielt vil presisjonene 

til Husbanken anvendes dersom Skatteetaten definerer opplysningstypene på en annen måte.  

 

Videre vil det være interessant å se hvor omfattende definisjonene er, når de forekommer i sin 

helhet. Jeg vil i avsnittene under først vise til Husbankens definisjoner av inntekt og formue. 

Jeg vil først og fremst ta utgangspunkt i rettskildene, for å forstå opplysningstypens 

meningsinnhold. For å få en helhetlig og nyansert fremstilling vil Veileder i regelverk for 

bostøtte også anvendes. Videre vil jeg ta utgangspunkt i Skatteetatens definisjon av de samme 

opplysningstypene. Definisjonene Skatteetaten anvender skal innhentes fra lov om skatt av 

formue og inntekt, heretter forkortet skatteloven.   

 

5.1.1 Husbankens	definisjon	av	inntekt	og	formue	
	
Husbankens inntektsbegrep er stort og omfattende, men primært defineres inntekt som søkers 

faktiske inntekt, altså det som er skattepliktig, jf. forskrift om bostøtte § 5. Likevel har 

opplysningstypen flere sider ved seg, som også faller inn under selve definisjonen. Man kan 
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derfor i hovedsak dele inntektsbegrepet inn i fire deler. Samlet, utgjør alle delene 

opplysningstypens meningsinnhold, altså dens helhetlige definisjon. Den ene av de fire delene 

besitter ytterlige fem andre sider/deler som også kan relateres til opplysningstypen inntekt. 

Figuren under er ment å vise dette forholdet. Figuren er også ment å vise hva slags 

informasjon som regnes som inntekt i Husbankens behandling av bostøttesaker. Fremstilling 

av figuren bygger på definisjonen av inntekt jf. forskrift om bostøtte § 5 og presiseringene 

som finnes i Veileder i regelverk for bostøtte. 

 

 
Figur 9 – Fremstilling av opplysningstypen inntekt 

 

Den første delen som inngå i opplysningstypen inntekt, er månedlig inntekt. Månedlig inntekt 

omfatter lønn, pensjon, stønader og annet.155 Det er videre utbetalingspunktet og ikke 

opptjeningspunktet som er avgjørende for søkers månedlige inntekt. Den månedlige inntekten 

som legges til grunn, skal være bruttoinntekt, altså før søker har betalt skatt. Videre skal den 

månedlige inntekten til søker være tilgjengelig for innhenting i a-ordningen.156 Søker trenger 

derfor ikke oppgi sin månedlige bruttoinntekt, fordi Husbanken innhenter dette automatisk. 

Månedlige inntekter blir ikke presisert i rettskildene, altså bostøtteloven med tilhørende 

																																																								
155	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 17.	
156	Jf.	bostøtteloven	§	5,	annet	ledd.		
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forskrift. Det er derfor Husbanken som har utviklet definisjonen slik den fremkommer av 

Veileder i regelverk for bostøtte.  

 

Det påpekes i forskrift om bostøtte at inntekt innhentes på bakgrunn av tall fra a-ordningen. 

Videre fremheves det at dersom det oppstår feil i forhold til inntektsopplysningene, kan 

Husbanken se bort i fra disse jf. forskrift om bostøtte § 5. Men bestemmelsen påpeker at 

feilen må være åpenbar, for at Husbanken skal se bort i fra opplysningene. Hva som er 

avgjørende for om en opplysning er åpenbar feil blir ikke forklart. Det gis ingen føringer i 

verken lov- eller forskrift om bostøtte. Det gis heller ingen informasjon i forarbeidene til 

endringene i loven.157 For å finne meningsinnholdet av begrepet ”åpenbar”, må det utøves 

skjønn. Et datasystem kan ikke utøve skjønn. Datasystemet vil ikke skille mellom en 

utvidende eller innskrenkende tolkning, fordi en slik tolkning ikke lar seg gjøre. Det er også 

tenkelig at slike åpenbare feil i mange tilfelle ikke blir oppdaget, fordi inntektsopplysninger 

blir innhentet automatisk. Ut i fra formuleringene som fremkommer av forskrift om bostøtte, 

virker det som om søker må klage på vedtaket, før opplysningene kan kontrolleres av en 

saksbehandler. Om saksbehandler videre tar hensyn til om søker, kanskje er frilanser mv, uten 

fast inntekt og hvordan dette blir løst i Husbanken, er ikke klart.  

 

Som vist i figuren, er den andre delen som omfattes av inntektsdefinisjonen; meldepliktige 

inntekter. Til forskjell fra den månedlige inntekten, er ikke meldepliktige inntekter 

tilgjengelige for innhenting i a-ordningen. Det er søker selv som må anslå sin årlige 

meldepliktige inntekt i sin bostøttesøknad, jf. forskrift om bostøtte § 5 tredje ledd. Uavhengig 

av dette, skal meldepliktige inntekter være kjent for Skatteetaten. Selv om Skatteetaten har 

kjennskap til slike opplysninger, oppdateres de kun en gang i året. Husbanken fører i etterkant 

kontroll av de meldepliktige inntektene søker har oppgitt i søknaden. Dette forekommer med 

bakgrunn i tall fra Skatteetaten når skatteoppgjøret publiseres. Videre er det interessant at 

meldepliktige inntekter kan bestå av ytterlige fem underliggende inntektstyper. Det er viktig å 

påpeke at disse typene kan falle inn under selve opplysningstypen inntekt.158 I Veileder i 

regelverk for bostøtte, påpekes det at meldepliktige inntekter kan være følgende:  

 

 

 
																																																								
157	Prop.75	L	(2014-2015),	se	punkt	5.2,	der	a-ordningen	omtales.		
158	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 17.	
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1. Netto kapitalinntekt 

2. Næringsinntekt  

3. Inntekt fra utlandet  

4. Skattefrie utleieinntekter  

5. Netto formue  

 

Husbanken påpeker at netto kapitalinntekt kan være renter, salg eller avkastning fra aksjer, 

fond og liknende.159 Listen er ikke uttømmende, men den gir likevel føring for hva slags 

inntekter dette gjelder. Næringsinntekt er personinntekt fra selvstendig næring. Det er ca. 2% 

av bostøttemottakere som har en slik næringsinntekt.160 Videre er inntekt fra utlandet betegnet 

som den samlende inntekten fra utlandet, uavhengig om søker skatter for den i Norge eller 

utlandet. Skattefrie utleieinntekter og netto formue kan også være en del av de meldepliktige 

inntektene. Det er likevel viktig å påpeke at definisjonene av netto kapitalinntekt, 

næringsinntekt og inntekt fra utlandet ikke fremkommer av bostøtteloven eller forskrift om 

bostøtte. Definisjonene og presiseringene forekommer i Veileder i regelverk for bostøtte. 

Inntektstypene er derfor definert av Husbanken.  

 

Til forskjell fra de overnevnte meldepliktige inntektene, er skattefrie utleieinntekter og netto 

formue i en særskilt situasjon, se figur 9 - Fremstilling av opplysningstypen inntekt. Både 

skattefrie utleieinntekter og netto formue, er også direkte knyttet til definisjonen av inntekt jf. 

forskrift om bostøtte § 5. Jeg velger derfor å utdype disse nærmere i avsnittene under.  

 

Skattefrie utleieinntekter er den tredje delen som utgjør definisjonen av opplysningstypen 

inntekt. Opplysningstypen kan også falle inn under meldepliktige inntekter. Jeg vil likevel se 

begrepet i relasjon til Husbankens definisjon av opplysningstypen inntekt. Skattefrie 

utleieinntekter forekommer dersom søker leier ut et rom i egen bolig, en sokkelleilighet eller 

sin fritidsbolig.161 I forskrift om bostøtte påpekes det, som en hovedregel, at all skattbar 

inntekt skal regnes som inntekt i bostøttesaker. Likevel er skattefrie utleieinntekter et unntak, 

som faller inn under hovedregelen, samt definisjonen av inntekt. I sistnevnte situasjoner 

utgjør skattefrie utleieinntekter en bestemt del av den praktiske referansen som helhet, altså 

det faktiske inntektsgrunnlaget. Vedrørende dette omgjøres betydningen av inntekt i forhold 

																																																								
159	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 17.	
160	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 17.	
161	Husbanken, Veileder i regelverk for bostøtte, s. 17.	
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til konteksten den anvendes i. Husbanken anvender denne fastsatte definisjonen av inntekt, 

fordi det er nødvendig i henhold til å fatte enkeltvedtak om tildeling av bostøtte. Hva som 

regnes som skattefrie utleieinntekter fremkommer ikke av bostøtteordningens rettskilder. 

Definisjonen og presiseringen av inntektstypen fremkommer i Veileder i regelverk for 

bostøtte, og er derfor definert av Husbanken.  

 

På lik linje med inntektsbegrepet, vil formue også variere ut i fra et vanlig språkbruk. For 

mange kan formue bety den samlende kapitalen, uavhengig av den månedlige inntekten. Til 

forskjell fra en vanlig språklig forståelse, vil formue være en bestemt del av det Husbanken 

definerer som inntekt. Det er netto formuen som skal legges til grunn i inntekstberegningen.  

 

Husbanken definerer netto formue som bruttoformue, minus gjeld.162 For eksempel kan 

bruttoformue være ligningsverdien av blant annet bolig, bil, bankinnskudd og lignende. 

Definisjonen og presiseringene fremkommer av Veileder i regelverk for bostøtte. I alt er det 

65% av den omregnede netto formuen, som inngår i inntekstberegningen jf. bostøtteloven § 6. 

Formuen vil altså ha en avgjørende rolle for søkers inntektsgrunnlag. Er formuen å regne som 

for høy, uavhengig av den faktiske månedlige inntekten, vil det ikke bli tildelt bostøtte. 

Hensikten med en slik definisjon, er å forhindre at søker har oppsparte midler til rådighet, 

som vedkommende velger å ikke bruke.163 Definisjonen avgrenser, samt forsikrer Husbanken 

om at det er de vanskeligstilte i samfunnet som faktisk mottar bostøtten. I henhold til netto 

formuen blir det trukket fra et fribeløp fra søker jf. forskrift om bostøtte § 6. Dette fribeløpet 

varier ut i fra om søker eier eller leier boligen han/hun bor i. Fribeløpet er noe høyere for eide 

boliger. Formålet med fribeløpet er at flest mulige søkere skal kunne bo sin egen bolig. For 

eksempel vil det virke noe mot sin hensikt å be søker om å selge sin egen 3-roms leilighet, for 

så å leie en ett-roms leilighet istedenfor.  

 

Som en delkonklusjon, vil jeg hevde at opplysningstypen inntekt og de underliggende 

inntektstypene i stor grad defineres av Husbanken. Det er derfor få definisjoner og 

presiseringer som fremkommer av bostøtteloven og forskrift om bostøtte. Det at 

opplysningstypen ikke er godt nok beskrevet i rettskildene, er noe jeg anser som uheldig. Som 

																																																								
162	Husbanken,	Veileder	i	regelverk	for	bostøtte,	s.	17.	
163	Søker	skal	ikke	kunne	ha	store	summer	av	oppsparte	penger	i	en	sparekonto,	for	
deretter	å	søke	om	bostøtte,	bare	fordi	vedkommende	ikke	vil	bruke	disse	pengene.	
Informantene	i	Husbanken	påpekte	det	samme	i	møte	den	14.03.2017.	
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nevnt tidligere skal en forskrift utfylle og forklare lovens bestemmelser. Det er derfor naturlig 

at rettsanvender oppsøker lovens tilhørende forskrift som et ledd i tolkningsprosessen. Likevel 

må rettsanvender eller bostøttesøker oppsøke Veileder i regelverk for bostøtte for å få 

ytterligere informasjon. Veilederen er primært utviklet med bakgrunn i at Husbankens ansatte 

skal anvende denne. Likevel er veilederen tilgjengelige for de som måtte ønske å lese denne 

på Husbanken sine nettsider. I slike situasjoner vil det være svært uheldig at en søkers 

forutberegnelighet ikke imøtekommes med gode og utfyllende definisjoner i rettskildene. 

Videre vil jeg anta at presiseringene som fremkommer av Veileder i regelverk for bostøtte, er 

implementert i bostøttesystemet. Dette beror på at informantene i Husbanken påpekte at slik 

loven og forskriften var beskrevet i Veilederen i regelverk for bostøtte, var også den samme 

måten bostøttesystemet leste reglene på.164 Uavhengig av sistnevnte vil en gjennomgang av 

Skatteetatens definisjon vise om Husbanken har anvendt metoden for harmonisering av 

rettskildene.  

 

5.1.2 Skatteetatens	definisjon	av	inntekt	og	formue	
 

Jeg vil i avsnittene under vise til definisjonene Skatteetaten anvender for opplysningstypene 

inntekt og formue. Jeg velger å ta utgangspunkt i forklaringene som fremkommer av 

rettskildene, primært skatteloven med tilhørende forskrift.  

 

Skatteetaten anvender begrepet alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt er all skattepliktig 

inntekt, jf. skatteloven § 5-1. Dette gjelder primært nettoinntekt, altså etter betalt skatt. Videre 

fastsetter skatteloven at skattepliktig inntekt er enhver gevinst som følge av arbeid, kapital, 

virksomhet, pensjon, føderåd, livrente og formue mv.165 Jeg vil i min fremstilling forholde 

meg til de regler som gjelder for privatpersoner, altså enkeltindivider. De regler om inntekt 

som forholder seg til en virksomhet, eller andre juridiske personer vil derfor bli holdt noe 

utenfor.  

 

Skatteetatens definisjon av inntekt, kan deles inn i flere deler. Samlet utgjør delene 

definisjonen og meningsinnholdet av begrepet, på link linje som alle puslebitene utgjør et 

																																																								
164	Møte	med	Husbanken	18.01.2017.	
165	Jf.	skatteloven	§	5-1,	nummer	1	og	2.	
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bilde i et puslespill. Figuren under er en fremstilling av inntektsdefinisjonen og den bygger på 

skattelovens fremstilling av alminnelig inntekt.  

 

 
Figur 10 – Definisjon av alminnelig inntekt i Skatteetaten 

 

Den første delen som inngår i definisjonen av alminnelig inntekt er arbeidsinntekt. Med dette 

menes en fordel vunnet ved arbeid. Slike fordeler omfatter blant annet lønn, honorar, 

feriepenger mv.166 Arbeidsinntekt omfatter dermed personer som er yrkesaktive og i jobb. 

Men arbeidsinntekt omfatter også verv i et styre, råd og lignende. Så selv om slike verv til 

tider kan anses som frivillige og ulønnende, er det flere som får godtgjørelse for å ha en slik 

stilling. Dermed omfattes slike verv også av definisjonen til arbeidsinntekt. Arbeidsinntekt 

omfatter også andre ytelser, selv om vedkommende ikke er i arbeid. Dette gjelder dagpenger 

under arbeidsløshet, sykepenger, foreldrepenger og lignende.167 Så selv om vedkommende 

ikke er i arbeid, kan han eller hun motta statlige ytelser. Dette blir ansett som en type inntekt 

og faller dermed inn under definisjonen av arbeidsinntekt. Arbeidsinntekt består videre av en 

”ekstra” del. Skatteloven omtaler denne delen som personinntekt. Som personinntekt forstås 
																																																								
166	Jf.	skatteloven	§	5-10,	første	ledd	bokstav	a.	
167	Jf.	skatteloven	§	5-10,	første	ledd	bokstav	c.  
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her den inntekten en person har fått ved å utføre et arbeid.168 Dermed vil denne godtgjørelsen 

falle inn under personens personlige økonomi og inntekt.  

 

Den andre delen som faller inn under definisjonen av inntekt er kapitalinntekt. Skatteloven 

påpeker at kapitalinntekt er fordeler vunnet ved kapital, blant annet avkastning. Dette gjelder 

for eksempel fast eiendom og løsere, finansieringsgjenstander, verdipapirer mv.169 

Hovedregelen er at også kapitalinntekt er skattepliktig inntekt. Men det finnes et unntak jf. 

skatteloven § 5-21, som påpeker at forbrukergjenstander (bil, klær, innbo og lignende), ikke 

regnes som inntektsgivende. Videre kan kapitalinntekt være en del av en persons formue. Fast 

eiendom er et eksempel på dette.  

 

Virksomhetsinntekt er den inntekten som er vunnet ved blant annet omsetning av varer, 

tjenester, formuesobjekter i en virksomhet, samt avkastning av kapital i en virksomhet.170 Jeg 

nevnte innledningsvis at inntekt i relasjon til en virksomhet ville holdes utenfor. Det er likevel 

slik at inntekt som er vunnet ved virksomhet, også omfatter det som faller inn under ytelser jf. 

definisjonen av arbeidsinntekt. Arbeidsinntekt er som nevnt en inntekt som faller inn under 

noens personlige økonomi. Videre vil virksomhetsinntekten som danner grunnlag i 

arbeidsinntekt også være en del av noens personlige formue. 

 

Den fjerde delen som faller inn under definisjonen av alminnelig inntekt, er pensjoner, 

periode ytelser mv.171 Pensjon defineres som etterlønn etter endt arbeid. Det som gjelder 

ytelser, for eksempel trygd, faller inn under skattefrie pensjoner, understøttelser og trygder.172 

De sistnevnte faller derfor ikke under definisjonen av alminnelig inntekt. Men som nevnt 

tidligere er det noen ytelser om anses å være en del av definisjonen av arbeidsinntekt, for 

eksempel sykepenger. Slike ytelser vil likevel falle inn under hovedregelen.  

 

Den siste delen som faller inn under alminnelig inntekt er tilfeldig inntekt. Tilfeldig inntekt 

omtales som tilfeldige gevinster. Slike gevinster kan forekomme ved konkurranse, spill, 

lotteri og lignende.173 Gevinsten er først og fremst ikke skattepliktig, men dersom verdien av 

																																																								
168	Jf.	skatteloven	§	12-10.	
169	Jf.	skatteloven	§	5-20,	første	ledd	bokstav	a	til	d.	
170	Jf.	skatteloven	§	5-30.	
171	Jf.	skatteloven	§	5-40.	
172	Jf.	skatteloven	§	5-43.	
173	Jf.	skatteloven	§	5-50.	
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gevinsten overstiger kr. 10.000, er likevel skattepliktig. Det finnes likevel unntak der 

gevinsten ikke regnes som inntekt uansett om utbetalingen skjer samlet eller oppdelt over i en 

periode. Blant annet gjelder dette gevinster fra Norsk Tipping AS.174 

 

Formue kan på mange måter anses som en del av inntekt, noe som er forsøkt vist i figur 10 - 

Definisjon av alminnelig inntekt i Skatteetaten over. Skatteetaten har likevel en egen 

definisjon av formue. Formue defineres som en verdi av en skattebetalers eiendeler, jf. 

skatteloven § 4-1. Formue betegnes videre som bruttoformue, altså før betalt skatt. Jeg vil i 

avsnittende under, med bakgrunn i lovens fremstilling av begrepet formue, vise til de delene 

som representerer en privatperson. Virksomheters formue vil derfor bli holdt utenfor 

fremstillingen, selv om den også kan være en del av en persons private formue. Jeg velger å 

vise til begrepet som noe eget, ettersom definisjonen av formue innehar flere fragmenter som 

må sammenstilles for å få et helhetlig bilde. Figuren under er ment å representere begrepet 

formue slik den er fremstilt i skatteloven.  

 

 
Figur 11 – Definisjon av formue i Skatteetaten. 

																																																								
174	Jf.	skatteloven	§	5-10	andre	ledd	bokstav	a.		
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Den første delen som inngår i definisjonen av formue er fast eiendom. Fast eiendom kan være 

egen bolig, altså der en person bor, eller en fritidsbolig for eksempel en hytte. Faste 

eiendommer vil inneha en viss verdi, og det er denne verdien som omtales som formue. 

Verdien av boligen settes med bakgrunn i omsetningsverdien per kvadratmeter.175 Det er 

likevel nevneverdig at flere typer eiendom kan falle inn under definisjonen, for eksempel 

jordbrukseiendom, skog, og reinflokk.176  

 

Aksjer er den andre delen som faller inn under definisjonen av formue. Ved avkastning av 

aksjene vil denne verdien falle inn under definisjonen av kapitalinntekt og denne vil da bli 

omtalt som netto formue. Personer som eier aksjer kan derfor få en gevinst, som må skattes og 

derav faller inn under skattelovens bestemmelser.177 Regler om aksjer dekker likevel et større 

område innen skatterett, og jeg velger å holde dette utenfor den videre fremstillingen.178  

 

Skattefri formue er den tredje delen som faller inn under definisjonen av formue. Skattefri 

formue kan være kontanter, privat innbo mv.179 Hva som gjelder kontanter, sjekker og 

lignende, så er dette skattefritt så fremt beløpet ikke overstiger kr. 3 000. Ved privat innbo og 

løsere, påpeker skatteloven at det er skattefritt så fremt beløpet ikke overstiger kr. 100.000.  

 

Den fjerde delen som omfattes av definisjonen av formue er formuen en person har i utlandet. 

For eksempel kan en person kan ha fast eiendom i utlandet. Slike eiendeler faller inn under 

definisjonen av formue. Eiendommen trenger likevel ikke være skattepliktig i Norge, dersom 

personen skatter av eiendommen i utlandet.180 Uavhengig av sistnevnte vil ikke eiendom i 

utlandet, medføre et helt eller delvis fradrag for gjeld i Norge. Verdien av eiendommen vil 

derfor bli omgjort og beregnet til en andel som vedkommende må skatte av.  

 

																																																								
175	Jf.	skatteloven	§	4-10,	andre	ledd.	Det	påpekes	videre	i	bestemmelsen	at	det	skal	tas	
hensyn	til	boligtype,	byggeår,	areal	og	geografisk	beliggenhet.		
176	Jf.	skatteloven	§	4-11.	
177	Jf.	skatteloven	§	4-12.	
178	Se	lov	om	aksjeselskaper	(aksjeloven),	(1999)	for	nærmere	informasjon.		
179	Jf.	skatteloven	§§	4-20	til	4-22.	
180	Det	må	i	slike	tilfeller	være	en	overenkomst	mellom	Norge	og	den	andre	staten	som	
muliggjør	slike	situasjoner	og	unngår	dobbeltbeskatning,	jf.	skatteloven	§	4-31,	første	
ledd.		
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Den siste delen som faller inn under skatteetatens definisjon av formue er inntekts- eller 

bruksnyter. Denne type formue fremkommer ved blant annet testament, eller annen gyldig 

inntekt.181 For eksempel ved eiendom. Slike inntekts- og bruksnytere vil også kunne falle inn 

under definisjonen av inntekt jf. arbeids- og personinntekt.  

 

5.2 Sammenligning	av	Husbankens	og	Skatteetatens	formue-	og	
inntektsdefinisjon		

 

Husbanken og Skatteetaten anvender begrepene inntekt og formue i sine virksomheter. Begge 

begrepene vil kunne være opplysningstyper som er nødvendige for å fatte enkeltvedtak i hver 

av etatene. Etter fremstillingene fra tidligere avsnitt er det naturlig å anta at begge etatene 

anvender vide og til dels vanskelige definisjoner.  

 

Hver av definisjonene består av flere inntektstyper, altså andre opplysninger som også er en 

integrert del av definisjonene. Hver av definisjonene vil også delvis overlappe hverandre. For 

eksempel vil inntekt anses som en del av formue og omvendt. Sistnevnte gjelder for begge 

etatene. Som nevnt i avsnitt 4.3 jf. Tabell over opplysningstyper og definisjoner, så 

konkluderte jeg med at opplysningstypene inntekt og formue var to opplysningstyper som 

delvis var definert i bostøtteloven med tilhørende forskrift.  

 

Ettersom definisjonene i rettskildene ikke var presise nok, medførte dette til at Husbanken 

presiserte meningsinnholdet i informasjonssystemet. Slik opplysningstypene er definert i 

informasjonssystemet er videre fremstilt i Veileder i regelverk for bostøtte. I henhold til 

sistnevnte ble det påpekt at Husbanken kunne ha tatt i bruk Skatteetatens definisjon av inntekt 

og formue. Altså at definisjonene har vært til gjenstand for harmonisering. For å få svar på 

sistnevnte vil jeg i avsnittene under vise til både likheter og forskjeller mellom Husbanken og 

Skatteetatens definisjonene. Ut ifra hvor like og eventuelt ulike definisjonene er, vil det gi et 

bilde på hvordan juridisk interoperabilitet er mellom etatene.  

 

En sammenstilling av figurene for inntekt og formue fra forrige avsnitt er fremstilt nedenfor.  

																																																								
181	Jf.	skatteloven	§	4-50.	



	 89	

 
 

 
 

 

 
Figur 12 – Sammenstilling av figurene for inntekt- og formue. 
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Fremstillingen av figurene ovenfor er ment å vise hvor komplekse definisjonene av 

opplysningstypene inntekt og formue er. Fremstillingen er også ment å gi en bedre oversikt 

over alle formue- og inntektstypene som utgjør de helhetlige definisjonene hos både 

Skatteetaten og Husbanken.  

 

Selv med flere underliggende formue- og inntektstyper, finnes det likevel mange likheter 

mellom begge definisjonene etatene bruker. Først og fremst er inntekt definert som all 

skattepliktig inntekt hos begge etatene. Videre omtales inntekt som nettoinntekt, altså etter 

betalt skatt. Hovedregelen er dermed den samme for begge etatene. Likevel anvender ikke 

etatene begrepet inntekt alene. For eksempel anvender Husbanken faktisk inntekt, mens 

Skatteetaten bruker alminnelig inntekt til å beskrive og presisere opplysningstypen. At 

hovedregelen for inntekt er den samme for begge etater kan peke i retning av harmonisering 

mellom lovene. Sistnevnte beror på at hovedregelen for inntekt ikke er representert i 

bostøtteregelverket, men definert i informasjonssystemet av de ansatte i Husbanken.  

 

Videre består inntekt av flere underliggende inntektstyper. Dette gjelder for begge etatene sin 

inntektsdefinisjon. Sammenlagt utgjør alle inntektstypene den endelige og helhetlige 

definisjonen av opplysningstypen. Den første inntektstypen som faller inn under definisjonen 

av inntekt hos Husbanken, omtales som månedlig inntekt. Månedlig inntekt hos Husbanken 

omfatter blant annet lønn, pensjon, stønader mv. Til forskjell, anvender Skatteetaten begrepet 

arbeidsinntekt og personinntekt. Begge etatene har den samme forklaringen liggende til 

grunn. Altså representerer begge inntektstypene det samme meningsinnholdet av 

inntektsdefinisjonen. Likevel definerer Skatteetaten pensjon, periodiske ytelser mv, som en 

egen underliggende del av inntektsdefinisjonen. Uavhengig av sistnevnte, vil etatene ha de 

samme forklaringene liggende til grunn.  

 

Forskjellene mellom Skatteetatens og Husbanken sin definisjon, har hittil vært små og ikke 

særlig merkbare. Likevel kan slike små forskjeller utgjøre en større utfordring for 

bostøttesøkere. For det første kan små forskjeller peke i retning av en svekket juridisk 

samhandling, der begrepsbruken ikke er konsis på tvers av etatenes rettskilder. Med bakgrunn 

i en svekket juridisk samhandling, vil det være sannsynlig at feil opplysningstyper kan være 

til gjenstand for utveksling og innhenting. Sistnevnte beror på at inntektsopplysningene, altså 

det som gjelder den månedlige inntekten, blir innhentet av Husbanken fra a-ordningen. 
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Ettersom den månedlige inntekten er til gjenstand for innhenting i a-ordningen, har 

Husbanken og Skatteetaten ingen direkte kontakt med hverandre i en slik 

informasjonsutveksling. At Husbanken spesifikt nevner pensjoner som del av den månedlige 

inntekten, bør Skatteetaten ha informasjon om. Først når slike små forskjeller er gjort den 

samhandlende etat oppmerksom, kan en informasjonsdeling finne sted. Dette medfører at 

bostøttesøkere kan få et korrekt enkeltvedtak. Det er også viktig å påpeke at selv om 

forskjellige opplysninger deler samme definisjon, er dette også til ugunst for arbeidet med 

samhandling.  

 

Forskrift om bostøtte fastsetter videre hva meldepliktige inntekter kan være. Forklaringene 

som finnes i rettskildene, er likevel ikke uttømmende. Rettsanvender må i sistnevnte tilfeller 

oppsøke Veileder i regelverk for bostøtte, for å få en utfyllende forklaring. De utfyllende 

forklaringene som fremkommer av veilederen, samsvarer med de underliggende forklaringene 

Skatteetaten anvender for opplysningstypene kapitalinntekt og virksomhetsinntekt. Etatene 

anvender i dette tilfellet nogen lunde like begreper til å forklare det samme meningsinnholdet. 

Men selv med bruk av de samme begrepene og et likt meningsinnhold, er det likevel 

forskjeller mellom de underliggende beskrivelsene. For eksempel, fastsetter bostøtteloven at 

meldepliktige inntekter også kan være inntekt fra utlandet, skattefri utleieinntekter og netto 

formue. Det kan argumenteres for at også Skatteetaten anvender den nogen lunde samme 

forklaringen som Husbanken. Likevel anvender Skatteetaten primært opplysningstypen 

formue, for å beskrive skattefri utleie mv.  

 

Inntektsdefinisjonene til både Husbanken og Skatteetaten blir svært forskjellige når formue 

blir medregnet som en form for inntekt. Jeg nevnte tidligere at etatene har små forskjeller 

liggende til grunn i henhold til definisjonene av inntekt. Sistnevnte forskjeller er på mange 

måter overkommelige. Når det gjelder opplysningstypen formue, er forskjellene mer 

bemerkelsesverdige. Definisjonene er ikke så like som man skulle tro. 

 

For det første anser Husbanken formue som en underliggende del av opplysningstypen 

inntekt. Man kan argumentere for at Skatteetaten gjør delvis det samme, ettersom arbeids-, 

kapital-, og virksomhetsinntekt også kan relateres til formue. Forskjellen er likevel at 

Skatteetaten har en mer dyptgående definisjon av formue, se figur 12 - Sammenstilling av 

figurene for inntekt- og formue. Definisjonen representerer og forklarer formue som noe 

større og en mer selvstendig opplysningstype.  
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Den andre forskjellen som oppstår mellom etatene jf. definisjonen av formue, er at 

Husbanken anser formue som netto formue. Altså etter en bostøttesøker har betalt skatt. På 

den andre siden definerer Skatteetaten formue som før betalt skatt, altså bruttoformue. Dette 

er en forskjell som i prinsippet ikke vil være noe problem ved en informasjonsutveksling. For 

det første er det søker selv som må anslå sin forventede netto formue i sin søknad om bostøtte. 

For det andre vil Husbanken få oppdaterte og korrekte opplysninger om bostøttesøkers netto 

formue, når årets skatteoppgjør er tilgjengelig. Selv om forskjellen kan anses som liten, vil 

den likevel kunne ha en avgjørende rolle. Sistnevnte gjelder hvis Husbanken anvender 

bostøttesøkers bruttoformue, uten å kontrollere om opplysningene representerer den ønskede 

informasjonen.  

 

Det finnes flere forskjeller i henhold til definisjonen av formue. Også disse forskjellene kan 

anses som små, og kanskje til og med ubetydelige. Men samlet kan slike små og 

”ubetydelige” forskjeller, skape store utfordringer ved en informasjonsinnhenting. For 

eksempel definerer Husbanken skattefrie utleieinntekter som en del av opplysningstypen 

inntekt. Skatteetaten har tilegnet denne typen inntekt som skattefri formue. Ut i fra en vanlig 

språklig forståelse, kan man hevde at begge opplysningstypene (inntekt og formue) går hånd i 

hånd. Eneste forskjellen er at etatene anvender to forskjellige begreper i sin beskrive av 

skattefri utleie. 

 

5.2.1 Oppsummering		
	
Definisjonene av opplysningstypene inntekt og formue er svært omfattende. Det er flere 

hensyn som må tas ved en informasjonsutveksling i forhold til det som gjelder juridisk 

interoperabilitet. Jeg vil derfor gi en oppsummering av funnene som fremkommer av 

sammenligningen fra forrige avsnitt. En slik oppsummering vil klarere vise til hvordan 

Husbanken imøtekommer kravene som stilles til informasjonsutveksling og databruk. 

Sistnevnte gjelder spesielt det som omhandler juridisk interoperabilitet. 

 

Først og fremst vil de definisjoner og presiseringer som fastsettes av rettskildene ikke kunne 

endres av Husbanken. Husbanken må i slike tilfeller følge det gjeldende regelverket. Likevel 

vil formue- og inntektsopplysningene i stor grad mangle klare og fastsatte definisjoner i 

bostøtteloven med tilhørende forskrift. Mangelen på uttømmende definisjoner og 
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presiseringer i rettskildene gir en mulighet og fleksibilitet i et definisjonsarbeid. Sistnevnte 

beror på at Husbanken i større grad kan vurdere og tilpasse seg Skatteetatens definisjoner på 

området.  

 

En slik samordning av definisjonene som nevnt ovenfor, vil forekomme i Husbankens 

informasjonssystem for bostøtte. Anvendelsen av et systemdrevet definisjonsarbeid er på 

mange måter en positiv tilnærming. Blant annet blir vage ord og uttrykk tolket og definert i 

informasjonssystemet. Likevel tyder omfanget av et systemdrevet definisjonsarbeid på at 

bostøtteloven med tilhørende forskrift er vedtatt ut i fra rettspolitiske hensyn innen 

saksområdet.182 Med dette menes at rettskildene ikke er tilpasset de tekniske løsningene som 

skal anvende og utøve bestemmelsene.  

 

Sammenligningen av definisjonene ovenfor tyder på at Husbanken anvender det samme 

meningsinnholdet, samt de underliggende presiseringene som fremkommer av regelverket til 

Skatteetaten. Sistnevnte beror på flere faktorer. Den ene er at informasjonsutvekslingen som 

gjelder opplysningstypene inntekt og formue er hjemlet i lov.183 Dette betyr at det skal 

foreligge en informasjonsutveksling mellom etatene for at Husbanken skal kunne fatte 

enkeltvedtak om tildeling av bostøtte. En vellykket informasjonsutveksling foreligger dersom 

etatene utveksler riktige opplysningstyper seg i mellom. Med dette menes at de 

opplysningstypene med det riktige meningsinnholdet er til gjenstand for utveksling og 

innhenting. Ettersom Husbanken ikke har uttømmende definisjoner av opplysningstypene i 

verken bostøtteloven eller forskrift om bostøtte, vil samhandlingen mellom etatene bidra til at 

definisjonene blir mer like.184 Når definisjonene blir mer like, vil den juridiske 

samhandlingsevnen være god, samt at Husbankens er sikret å motta de riktige 

opplysningstypene.  

 

Som en delvis konklusjon vil jeg påstå at definisjonene etatene anvender for 

opplysningstypene inntekt og formue er ganske like. Dette taler for en god juridisk 

interoperabilitet mellom Husbanken og Skatteetaten. Likhetene mellom definisjonene 

muliggjør videre en effektiv elektronisk samhandling. Likevel er det slik at definisjonene 
																																																								
182	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	
offentlig	forvaltning,	s.	9.	
183	Jf.	forskrift	om	bostøtte	§	8	andre	og	tredje	ledd.	Se	også	lov	om	arbeidsgivers	
innrapportering	av	ansettelses-	og	inntektsforhold	m.m.	og	lov	om	skatteforvaltning.	
184	Se	avsnitt	4.2.2	om	Husbankens	definisjons-	og	presiseringsarbeid.		
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består av likheter, nettopp fordi Husbanken har hatt en omfattende definisjons- og 

presiseringsarbeid i forkant av samhandlingen. På mange måter virker det som om det er 

Husbanken, som en etat, som har lagt grobunn for muligheten for informasjonsutveksling- og 

innhenting med Skatteetaten. 

 

I sistnevnte situasjoner vil det tales for en bred anvendelse av metoden for harmonisering, 

altså samordning av meningsinnholdet.185 Utfordringen med et slikt arbeid er at det kan være 

mer tidkrevende for Husbanken. Uavhengig av sistnevnte er det måloppnåelsen av en god 

opplysningskvalitet som bør være kjernen i arbeidet. Dette er viktig både for bostøttesøkere 

og Husbanken, slik at et korrekt enkeltvedtak blir fattet i bostøttesaker. Jeg vil utdype dette 

nærmere i neste avsnitt.  

 

5.3 Kort	om	arbeidet	for	god	opplysningskvalitet	i	bostøtteordningen	
 

Husbanken er bundet av reglene i personopplysningsloven, dette inkluderer også 

bestemmelsene om opplysningskvalitet jf. personopplysningsloven § 11 bokstav d og e. 

Begrepet ”kvalitet” kan på mange måter anses som diffust og flertydig, men i dette tilfellet 

blir begrepet brukt som en betegnelse på egnethet i forhold til bruksmål.186 Deretter stilles det 

et krav til at opplysningstypene som anvendes i bostøttesaker, er i tråd med, samt at de er 

nødvendige for Husbankens fastsatte formål. Det vil i slike situasjoner være gjeldende å stille 

spørsmål vedrørende opplysningstypenes relevans for bostøttesaker. For Husbanken sin del, 

vil det for eksempel være relevant å få opplysninger om søkers inntekt. Dette gjelder fordi 

formålet med behandling, er å stadfeste om søker har lav inntekt i forhold til sine boutgifter. 

Det vil med andre ord ikke være relevant å stille spørsmål om hvor søker er ansatt, eller 

hvilket kjønn søker har.  

 

Videre kan man skille mellom to aspekter i henhold til det som gjelder opplysningskvalitet. 

Det ene omhandler forholdet mellom opplysningstypene og det forholdet de er ment å 

representere, mens det andre er forholdet mellom opplysningstypene og deres videre bruk.187 

Førstnevnte beror på at opplysningstypene skal representere en virkelighet. 

Opplysningstypene som anvendes i bostøttesaker skal derfor gi et fullstendig og korrekt bilde 
																																																								
185	Eckhoff,	Rettskildelære,	s.	333.	
186	Schartum	og	Bygrave,	Personvern	i	informasjonssamfunnet,	s.	66.	
187	Schartum	og	Bygrave,	Personvern	i	informasjonssamfunnet,	s.	67.	
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av søker og deres situasjon. Husbanken skal med andre ord danne seg en virkelighet (en 

forståelse) av søker og dens situasjon, for deretter å fatte enkeltvedtak. Husbanken må i slike 

situasjoner samordne og definere hva slags informasjon opplysningstypene skal representere. 

Blant annet vil det åpne for tolkning og bruk av metoder som Ogdens semiotiske trekant. 

Sistnevnte tilfeller inntreffer dersom rettskildene mangler presiseringer og definisjoner. Det 

andre aspektet av opplysningskvalitet gjelder samsvaret mellom de innhentende 

opplysningstypene og deres viderebruk. Husbanken må i dette tilfellet vurdere kvaliteten av 

opplysningstypene. Vurderingen gjelder ikke bare for gjenbruk av opplysningstypene i egen 

etat, men også i en informasjonsutveksling med andre etater.188  

 

Som nevnt må også Husbanken ivareta opplysningskvaliteten av både de opplysningene de 

innhenter fra andre etater og de som bostøttesøker oppgir selv. Det er likevel de innhentede 

opplysningstypene som er det mest interessante i denne fremstillingen. Informantene i 

Husbanken har påpekt at begrensninger som følger av andre lover ikke muliggjør en 

informasjonsinnhenting. Spesielt ble forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt 

fremhevet.189  

 

Bestemmelsene om taushetsplikt, kan hemme en kontroll av opplysningskvaliteten. I slike 

tilfeller må Husbanken ta til takke med de opplysningene de får fra andre samhandlende 

etater. Det er på mange måter svært uheldig at opplysningstypene (i noen situasjoner) må 

antas å være gode, fordi muligheten for kontroll forsvinner. Dersom det er feil opplysninger 

som er til gjenstand for innhenting, kan dette medføre store konsekvenser for en søker. For 

eksempel ble det påpekt av informantene at adresseopplysninger fra Folkeregisteret ikke alltid 

er riktige. Eksemplet til informantene viser til at mange bostøttesøkere ikke melder flytting til 

Folkeregisteret, men kun endrer sin adresse hos Posten. Ettersom adresseopplysninger 

anvendes i bostøttesaker, kan enkeltvedtaket bli fattet på feil grunnlag. I Husbankens sitt 

tilfelle er den folkeregistrerte adressen til søker som er avgjørende. Adressen er avgjørende 

for blant annet utregning av ”vekten”190 på husstanden, samt husstandens samlende inntekt. 

Sikring og kontroll av opplysningstypene blir derfor en viktig faktor i en saksbehandling.  

 

																																																								
188	Schartum,	Fra	lovtekst	til	programkode,	s.	75.	
189	Møte	med	Husbanken,	Drammen,	18.01.2017.	
190	Jf.	forskrift	om	bostøtte	§	7,	som	fastsetter	”vekten”	på	husstanden	i	forhold	til	hvor	
mange	personer	som	bor	på	den	registrerte	adressen.		
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Opplysningskvaliteten er ikke alene bestemmende for om vedtaket blir fattet på riktig 

grunnlag, men også behandlingskvaliteten må anses som en avgjørende faktor. Med 

behandlingskvalitet menes her at de maskinelle og manuelle rutinene i informasjonssystemet, 

som utfører behandling, skal ha god kvalitet.191 Sistnevnte kan ofte ses i sammenheng med 

personopplysningslovens bestemmelser om informasjonssikkerhet jf. § 13 og internkontroll jf. 

§ 14. Først og fremst stiller personopplysningsloven vilkår til at den behandlingsansvarlige, 

altså Husbanken, skal vedlikeholde systematiske tiltak, slik at opplysningstypenes kvalitet er 

sikret. Videre må Husbanken sikre at behandlingen tilfredsstiller hensynet til konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet. Begge bestemmelsene setter derav vilkår knyttet til en 

samhandling. Dette gjelder også når en informasjonsutveksling finner sted.  

 

Personopplysningsloven § 14, samt personopplysningsforskriften kapittel 3, viser til hvordan 

opplysningskvaliteten jf. personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav d og e, skal 

opprettholdes. Blant annet gis det føringer på hvilke rutiner som bør foreligge for at 

opplysningene skal ha den graden av korrekthet som er ønskelig. Ettersom 

personopplysningenes korrekthet som regel vil følge av hvorvidt de er gjeldene i en 

saksbehandling, vil også forvaltningsloven være representert. Dette beror på at den har en 

tilnærming som direkte gjelder for enkeltvedtak.  

 

Ettersom internkontrollen blir påvirket av andre lover, og ikke bare personopplysningsloven, 

viser Schartum (2012) en mulig tilnærming til hvordan internkontrollen bør utføres. Først og 

fremst bygger tilnærmingen på at de krav som stilles av rettskildene i henhold til sikring av 

tilstrekkelig opplysningskvalitet, bør være en del av internkontrollsystemet til en etat. Det 

argumenteres derfor for at den første internkontrollvurderingen bør skje som en del av 

systemutviklingsarbeidet.192 Men dette menes at Husbanken selv må vurdere hvilke løsninger 

i systemet som kan gi tilstrekkelig opplysningskvalitet. Dette gjelder for både de innhentede 

opplysningstypene og de opplysningstypene som Husbanken selv produserer. Sistnevnte 

opplysningstyper er de opplysningene som fremkommer av et enkeltvedtaket.  

 

 

 
																																																								
191	Schartum	og	Bygrave,	Personvern	i	informasjonssamfunnet,	s.	69.	
192	Schartum,	Fra	lovtekst	til	programkode,	s.	76.	
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Husbanken har på mange måter utviklet sin e-søknad i henhold til det som ble beskrevet i 

forrige avsnitt. For det første er e-søknaden selvbetjent. Med bakgrunn i dette blir den 

informasjonen som søker oppgir, omkodet og sendt til behandling i beslutningssystemet. 

Løsningen er derfor formalisert og vet hvilke opplysninger søker har muligheten til å oppgi. 

På mange måter er den informasjonen søker oppgir forutbestemt i beslutningssystemet, for 

eksempel vil systemet vite når en opplysningstype ikke er korrekt. Dette kan forekomme i 

situasjoner der søker ikke skriver sitt hele fødsels- og personnummer (elleve siffer), men bare 

sitt fødselsnummer (seks siffer). Systemet vil i sistnevnte situasjoner gi beskjed til søker via 

søknadsskjemaet om at opplysningstypen ikke er riktig. Søker vil derfor bli oppmerksom på 

eventuelle feil i søknaden. Selv om en slik kontroll av opplysningstypene er svært gunstig vil 

det også være reelt å kontrollere opplysningstypene i henhold til andre forvaltningsorganer. 

For eksempel vil Husbanken oppsøke det nye skatteoppgjøret fra Skatteetaten for kontroll av 

søkers formue.  

 

Selv om internkontrollen er noe som spesielt fremheves, gis det likevel ingen føringer på hva 

omfanget av denne bør eller skal være jf. personopplysningsloven § 14. På mange måter vil 

den mer tradisjonelle sikringen være knyttet til en manuell saksbehandling.193 For Husbanken 

sin del medfører dette liten veiledning i henhold til sitt bostøttesystem. Likevel påpeker 

Husbanken på sine nettsider at kontroll av opplysningstypene vil forekomme.194 

Skjermdumpen under viser hvordan Husbanken opplyser sine bostøttesøkere om slike 

kontroller. 

																																																								
193	Schartum,	Fra	lovtekst	til	programkode,	s.	77.	
194	Husbanken,	Om	bostøtte,	Om	kontroll	av	bostøtte,	URL:		
https://www.husbanken.no/bostotte/tilbakekrav/om-kontroll-av-bostotte/	(Lesedato	
01.05.2017).	
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Skjermdump 6 – kontroll av bostøtte195  

 

Først og fremst fremhever Husbanken sin plikt til å sikre at alle enkeltvedtak fattes på riktig 

grunnlag. Det nevnes eksplisitt at kontroller forekommer både når e-søknaden er i bruk og i 

etterkant når søknaden er innsendt. Den første kontrollen gjenspeiler en internkontroll i et 

systemperspektiv. Dette er representert i boksen ”Om kontroll av bostøtte”. Her gis det 

forklaringer på at opplysningstypene kontrolleres fortløpende i henhold til de fastsatte 

formalitetene i søknadsskjemaet. Sistnevnte omfatter også en kontroll ved sammenstilling av 

innhentede opplysningstyper. For eksempel at adresseopplysningene blir kontrollert i forhold 

til opplysningstypene som innhentes fra Folkeregisteret.  

 

 

 

																																																								
195	Husbanken,	Om	bostøtte,	Kontroll	av	bostøtte,	URL:		
https://www.husbanken.no/bostotte/tilbakekrav/	(lesedato	01.05.2017).	
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Det Husbanken omfatter som etterkontroll er det som omhandler søkers inntekt og formue. 

Sistnevnte er representert i boksen ”Etterkontroll av inntekt og formue”. Etterkontrollen av 

opplysningstypene inntekt og formue skjer hvert år automatisk.196 Kontrollen skjer først når 

det nye skatteoppgjøret er tilgjengelig. De opplysningstypene som fremkommer av 

skatteoppgjøret vurderes opp mot de opplysningstypene som søker har oppgitt i sin 

bostøttesøknad for det foregående året. På mange måter skal denne etterkontrollen gi svar på 

om søker inntektsgrunnlag har vært korrekt i gjennom hele perioden det har blitt tildelt 

bostøtte. Primært er det søker selv som har ansvaret, samt en plikt for å opplyse Husbanken, 

dersom inntekten og formuen øker. I de tilfeller søker ikke oppgir eller gjør Husbanken 

oppmerksom på økningen, kan Husbanken kreve tilbakebetaling. 

 

I en e-post197 fra min kontaktpersonen i Husbanken ble det fortalt at etaten har et eget 

overordnet dokument som beskriver hvordan man skal sikre en tilfredsstillende 

gjennomføring av en internkontroll. I det interne dokumentet er det etablert en detaljert 

tidsplan som viser hvilke oppgaver og kontroller som skal utføres til enhver tid. Både kontroll 

under søknadsprosessen og etterkontroll av de oppgitte opplysningstypene, tyder på en innsats 

for å sikre tilstrekkelig opplysningskvalitet. Informantene i Husbanken nevnte også at kontroll 

av regelverksmotoren er en anvendt metode. Dette gjelder spesielt for kontroll av reglene som 

er implementert i beslutningssystemet.  

 

Likevel blir det nevnt at Husbanken ikke har noen løpende risikovurderinger av 

bostøtteordningen.198 På mange måter er dette svært uheldig da etaten ikke alltid er klar over 

hvilke svakheter bostøttesystemet har. Det ble også fremhevet at ved større endringer av 

systemet, for eksempel regelverksendringer mv, foretar Husbanken risikovurdering i forkant. 

Uavhengig av sistnevnte er det en reell mulighet for at vurderinger som utføres i forkant av en 

endring, ikke er gjeldende hvis de ikke skjer kontinuerlig. Feil kan også oppstå i et datasystem 

under dets levetid. Selv med slike interne mangler i forhold til risikovurderinger, finnes det 

likevel tiltak. Blant annet har Husbankens ansatte muligheten til å benytte seg av 

avviksmeldinger. Slike avvikshåndteringer peker i retning av at de ansatte på en grei og enkel 

																																																								
196	Husbanken,	Om	bostøte,	Etterkontroll,	URL:		
https://www.husbanken.no/bostotte/tilbakekrav/etterkontroll/		
(Lesedato	01.05.2017).	
197	E-post	fra	kontaktperson	i	Husbanken	(08.05.2017).	
198	E-post	fra	kontaktperson	i	Husbanken	(08.05.2017).	
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måte kan gi beskjed om eventuelle feil som måtte oppstå i bostøttesystemet. Skjermdumpen 

under viser hvordan en avviksmelding ser ut for Husbankens ansatte. 

 

 
Skjermdump 7 – Avviksmelding199 

 

Avviksmeldingen over er den samme som Husbankens ansatte anvender når de oppdager feil i 

bostøttesystemet. De ansatte må fylle den ut, både med sitt eget navn og hva henvendelsen 

gjelder (se kolonne ”hendelse”). Videre kan vedkommende som rapporterer feilen, fremme 

forslag til eventuelle tiltak. Sistnevnte vil trolig bero på at Husbanken kan undersøke hvordan 

de kan gjøre systemet bedre rustet, slik at samme feil ikke oppstår igjen. Samtidig vil 

forslaget fra den ansatte kanskje være begrunnet ut i fra den faglige bakgrunnen 

vedkommende har. For eksempel vil en fra IT-avdelingen, ha god kjennskap til hvordan 

systemet kan unngå den samme feilen dersom spesifikke tiltak igangsettes. Til slutt sendes 

avviksmeldingen til administrerende direktør og kontrolldirektør, der den blir tatt til følge.  

 

 

																																																								
199	E-post	fra	kontaktperson	i	Husbanken	(08.05.2017).	
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Som en delkonklusjon vil jeg påpeke at selv om Husbanken opplyser om hvorfor kontroller 

vil finne sted og hvordan disse utføres på sine nettsider, er det likevel ikke gitt at 

opplysningskvaliteten har den graden av korrekthet som er ønskelig. Sistnevnte gjelder de 

manglende interne føringene angående risikovurderinger i Husbanken. Selv om dette er en 

negativ tilnærming for ivaretakelse av blant annet opplysningskvaliteten, vil det likevel være 

ytterligere muligheter for å sikre korrekte og oppdaterte opplysningstyper i bostøttesaker. 

Blant annet vil det utarbeidede dokumentet om internkontroll peke i retning av god sikring av 

opplysningskvaliteten. Husbanken har derfor rutiner for når og hvordan en slik internkontroll 

skal finne sted. Videre er muligheten for avviksmeldinger tilgjengelige for de ansatte. De kan 

på en enkel måte varsle om feil, og fremme eventuelle tiltak som vil være relevante. 
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6 Avslutning		

6.1 Avsluttende	bemerkninger		
 

Alle nivåene for interoperabilitet kan anses som byggesteiner for en trygg og effektiv 

informasjonsflyt, både i og med forvaltning. Jeg har i arbeidet med denne masteroppgaven 

undersøkt hvilke krav som stilles til felles databruk og begrepsbruk i Husbanken, for å fatte 

enkeltvedtak om tildeling av bostøtte.  

 

Jeg har med bakgrunn i dokumentstudier og intervjuer anvendt både rettsdogmatisk- og 

samfunnsvitenskapelig metode. Jeg har kartlagt hvor stor del av bostøtteordningen som 

baserer seg på innhentende opplysningstyper. Som et resultat viser det seg at 

bostøtteordningen i stor grad innhenter opplysningstyper fra andre etater. Dette er på mange 

måter svært interessant, i henhold til at mitt utvalg ikke dekker bostøtteordningen som helhet.  

 

Videre viser det seg at flere av opplysningstypene i mitt utvalg, manglet definisjoner og 

presiseringer i rettskildene. Funnene fremstilles på bakgrunn av mine undersøkelser av 

hvordan bostøtteloven, med tilhørende forskrift er. Jeg har ved sistnevnte undersøkelser 

anvendt rettsdogmatisk metode. I svært mange tilfeller var meningsinnholdet av 

opplysningstypene, som anvendes i bostøttesaker, uklare. Sistnevnte situasjoner åpnet dermed 

muligheten for at opplysningstypene var tolket og definert i selve informasjonssystemet.  

 

Med bakgrunn i både teori og metode måtte jeg finne ut av hvordan definisjonene sammen 

med presiseringene er, samt hvordan de fremkommer i informasjonssystemet. Undersøkelsen 

resulterte i en delkonklusjon om at opplysningstypene som manglet definisjoner eller 

presiseringer, i stor grad var fremstilt i dokumentet Veileder i regelverk for bostøtte. Jeg måtte 

derfor undersøke definisjonene slik veilederen fremstilte dem. Sistnevnte ble også anbefalt av 

mine informanter i Husbanken. 

 

For at jeg skulle forstå hvordan en samhandlingsprosess er i Husbanken, i henhold til 

manglende definisjoner og presiseringer, undersøkte jeg samhandlingen mellom Husbanken 

og Skatteetaten. Ved å undersøke regelverket til Skatteetaten viste det seg at Husbanken i stor 

grad benyttet seg av metoden for harmonisering av regelverket. Dette medførte at 

opplysningstypene inntekt og formue, har blitt mer like på tvers av etatene.  
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På mange måter tyder mitt begrensede utvalg på at Husbanken fremmer god juridisk 

interoperabilitet for opplysningstyper som anvendes i bostøtteordning. Sistnevnte gjelder 

spesielt en samhandling mellom Husbanken og Skatteetaten. 

 

Jeg har også undersøkt om Husbanken tilfredsstiller kravene som gjelder for 

opplysningskvalitet. Selv om min undersøkelse er kortfattet ga det likevel gode resultater. 

Blant annet viser det seg at Husbanken informerer sine søkere godt om både hvor og hvordan 

en kontroll av opplysningstypene forekommer. Dette fremmer både rettssikkheten og spesielt 

forutberegneligheten til en bostøttesøker. Videre har etaten utviklet gode rutiner for 

internkontroll, samt avviksmeldinger som bidrar til å opprettholde forholdet om god 

opplysningskvalitet.  

 

6.2 Egne	refleksjoner		
	
Det er mye informasjon som er tilgjengelig om mitt tema og rundt min problemstilling. Selv 

om det finnes dokumenter som kan anses som relevante, har jeg likevel måttet avgrense meg 

betraktelig. Jeg har i prinsippet forsøkt å vise til noen tilgjengelige dokumenter og 

publikasjoner, både internasjonale og nasjonale. Sistnevnte gjelder spesielt innen teori om 

interoperabilitet. 

 

Valg av teori har vært vanskelig. Først og fremst har det vært krevende å foreta et godt og 

nyansert utvalg som reflekterer hva interoperabilitet er og hvorfor det er viktig. Det har videre 

vært krevende å vurdere innholdet av teorien og dets relevans. Sistnevnte beror blant annet på 

at EU publiserte sitt nye rammeverk for interoperabilitet i 2017, da jeg allerede hadde skrevet 

mitt teorikapittel. Jeg valgte derfor å fremstille det nye rammeverket, i stedet for det 

opprinnelige fra 2004. Endringene var ikke store, men det var likevel viktig for meg å henvise 

til oppdatert informasjon, slik at temaets relevans fremheves.  

 

I henhold til valg av teori, har det vært krevende å skille klart mellom generell språkteori og 

teori om semantisk interoperabilitet. I prinsippet reflekterer de to teoriene, to sider av samme 

sak. Dette beror på at semantikk omhandler språk. Likevel har jeg valgt å fremheve 

språkteorien som noe eget, blant annet fordi bruk av Ogdens semiotiske trekant har vært et 

nyttig virkemiddel i mine tolkningsprosesser.  
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Mine gjennomførte intervjuer la grobunn for en økt forståelse og innsikt for temaet og min 

problemstilling. Likevel oppdaget jeg raskt at jeg manglet supplerende informasjon etter mine 

intervjuer. Det har derfor vært en nødvendighet å kontakte min kontaktperson i Husbanken, 

for å få mer informasjon og oppklare uklarheter. Sistnevnte er å regne som en svakhet i 

gjennomføringen av intervjuene. I ettertid anser jeg intervjuene som noe generelle og lite 

spesifikke. Det er mye som kunne vært gjort annerledes. Jeg kunne diskutert hvordan 

opplysningstypene var gjenstand for innhenting i en saksbehandling. Informantene kunne på 

denne måten fortelle hvilke opplysningstyper som innhentes hos andre etater og om etatene 

bruker de samme definisjonene til å forklare forskjellige opplysningstyper. Jeg kunne her fått 

informasjon om hvor like/ulike opplysningstypenes definisjoner er, i stedet for å oppsøke 

flere supplerende dokumenter på området.  

 

En annen svakhet i masteroppgaven er at jeg ikke har vært i kontakt med noen ansatte i 

Skatteetaten. Etaten har en viktig og sentral rolle for mine undersøkelser om samhandling og 

opplysningskvalitet med Husbanken. Jeg har sendt mail til flere personer i etaten, men kun en 

person har svart. Vedkommende sa han skulle videresende min e-post til en annen ansatt som 

kunne være behjelpelig. Jeg hørte ikke noe mer fra dem, selv om jeg sendte en påminnelse i 

etterkant.  

 

Uavhengig av de svakheter som har en relasjon til mine gjennomførte intervjuer og mangelen 

på kontakt fra Skatteetaten, mener jeg at jeg har gjennomført mine opplegg på en god måte. 

Jeg har fått nødvendig informasjon og jeg har vært i kontakt med Husbanken der manglende 

informasjon har vært en utfordring for min besvarelse av forskningsspørsmålene.  

 

Arbeidet har på mange måter vært krevende, og til dels stressende. Likevel har det vært svært 

spennende å undersøke juridisk interoperabilitet i Husbanken. Først og fremst har det vært 

interessant å anvende flere metoder for å besvare problemstillingen, samt de underliggende 

forskningsspørsmålene. Juridisk metode, spesielt rettsdogmatisk, har vært anvendt i store 

deler av oppgaven. Metoden har ofte blitt anvendt med bakgrunn i teori om interoperabilitet 

og generell språkteori, for å avdekke hvordan teorien er i praksis. Videre har mine intervjuer 

med ansatte i Husbanken vært svært nyttige. Jeg har i intervjuene fått muligheten til både å 

validere funn i dokumentstudiene og få supplerende informasjon. 
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6.3 Videre	arbeid	med	interoperabilitet	og	samhandling		
 

Interoperabilitet er et stort og omfattende område innen den offentlige forvaltningen. De fire 

nivåene som er fremstilt i oppgaven vil omhandle alle forvaltningsorganer, og dette er noe 

som bør tilstrebes. Selv om arbeidet innen juridisk interoperabilitet er skjerpet hos noen 

etater, er det likevel flere mangler som vil bidra til en enda bedre og mer effektiv 

samhandling.  

 

Først og fremst vil det være store muligheter for å kartlegge alle opplysningstyper som 

anvendes i bostøtteordningen. Deretter vil det være gunstig å undersøke hvorvidt 

bostøtteloven med tilhørende forskrift definerer opplysningstypene. Dersom majoriteten av 

opplysningstypene mangler definisjoner og presiseringer, vil det være reelt å undersøke 

definisjonene slik de fremkommer i selve informasjonssystemet. Med dette menes å ikke 

anvende Veileder i regelverk for bostøtte. Ut i fra en slik tilnærming vil det være større 

mulighet for å forstå hva meningsinnholdet av hver opplysningstype er. Dette vil åpne 

muligheten for utvikling av begrepskataloger i Husbanken.  

 

Bostøtteordningen er avhengig av en effektiv og korrekt informasjonsinnhenting fra andre 

etater. Jeg nevnte tidligere at informasjonsutvekslingen mellom Husbanken og Skatteetaten er 

hjemlet i lov. Det vil derfor være interessant å undersøke om Husbanken anvender avtaler 

som sikrer korrekt informasjonsutveksling med andre etater i bostøttesaker. Å arbeide med å 

utvikle gode avtaler for en informasjonsinnhenting, vil medføre en bredere forståelse for 

opplysningstypene og deres meningsinnhold. Det vil også gjøre Husbanken og den 

samhandlende etaten mer oppmerksom på hva slags krav som stilles til hver av partene. Slike 

avtaler kan blant annet løse utfordringer som relateres til organisatorisk interoperabilitet i 

henhold til å få tildelt en bestemt kontaktperson, med deres kontaktinformasjon.  

 

For å besvare et eventuelt videre arbeid som er beskrevet overfor, anser jeg det som en 

nødvendighet å drive litteratur- og dokumentstudier. Ved å forstå teorien, vil det være enkelt å 

kontrollere hvordan arbeidet utføres i praksis. Det vil også være relevant å anvende 

rettsdogmatisk metode, i forhold til å forstå meningsinnholdet av rettskildene. Sistnevnte vil 

også ha en nær tilnærming til problemstillinger som retter seg mot informasjonsutveksling- og 

innhentingsavtaler.  
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Intervjuer og andre kvalitative, eventuelle kvantitative spørreundersøkelser vil også være 

mulig å anvende. Likevel er det slik at det videre arbeidet i stor grad er et tverrfaglig arbeid. 

Det vil derfor kreve kunnskap både innen IT, samfunnsvitenskap og jus.  
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