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Sammendrag  
Denne oppgaven tar for seg spørsmål knyttet til bruk av maskinlæring i digital forvaltning og 
åpenhet. Hovedfokuset har vært på å besvare tre delspørsmål som skal reflektere og belyse 
problemstillingen. Problemstillingen handler om maskinlæring kan tas i bruk i offentlig virk-
somhet på en åpen og gjennomsiktig måte. 
 
Maskinlæring er en komplisert teknologi som resulterer i store og komplekse informasjonsmo-
deller. I sammenheng med maskinlæring omtales ofte sort-boks problematikk. Dette går ut på 
at det kan være vanskelig å vite hvordan beslutninger i modellen har blitt tatt. Krav til innsyn 
er samtidig noe offentlig forvaltning må kunne etterleve. Forholdet mellom disse to elementene 
har vært bakgrunnen for å skrive denne oppgaven og utarbeidelsen av delspørsmålene.  
 
De tre delspørsmålene er utformet for å gjennomføre undersøkelser hos Lånekassen som et 
forvaltningsorgan som har tatt i bruk maskinlæring ved bokontroll. Gjennom delspørsmål 1 
ønsker jeg å finne ut om maskinlæringsmodellen Lånekassen bruker ved bokontroll er åpen og 
gjennomsiktig. Det viktigste funnet jeg gjør for dette delspørsmålet er å konkludere med at 
Lånekassen ikke bruker maskinlæring.  
 
For det andre delspørsmålet undersøker jeg nærmere hvilke innsynsrettigheter man har som 
kunde hos Lånekassen ved bokontroll. Undersøkelsene viser at Lånekassen har en strategi for 
hvordan innsyn i personopplysninger ved modellen de har brukt kan gis. Resultatene fra under-
søkelsene viser også at Lånekassen ikke har en klar strategi for å gi partsinnsyn.  
 
Det tredje delspørsmålet omhandler hvordan styringsidealer og nye teknologier kan harmoni-
seres. For dette delspørsmålet er det ikke gjennomført egne undersøkelser. Diskusjonen er ak-
tualisert rundt funnene jeg har gjort, både fra teori og undersøkelser hos Lånekassen.  
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1 Innledning  
1.1 Tema, bakgrunn og aktualitet 
I dagens Norge er det et sterkt press om økt digitalisering av den offentlige forvaltning. I sam-

menheng med digitalisering har offentlige virksomheter i større grad tatt i bruk digitale hjelpe-

midler som har bidratt til å endre organiseringen av forvaltningen. Det er en selvfølge at for-

valtningsorganer er tilgjengelig på internett, og at brukerne i stor grad kan benytte selvbetjente 

løsninger. Automatisert rettsanvendelse har gjort det mulig for enkeltpersoner å starte en sak 

og få ferdig vedtak på bare noen minutter. Dette har medført store effektivitetsgevinster for 

forvaltningen, og økt tilgjengeligheten av offentlige tjenester for vanlige personer.  

 

Vi lever i en tid der teknologi utvikler seg i høy fart og ønsket om ytterligere effektivisering er 

stort. Blant de siste trendene på teknologifronten er kunstig intelligens og maskinlæring. Kuns-

tig intelligens kan få stor betydning for samfunnsutviklingen og kan gi helt nye verktøy for å 

løse samfunnsproblemer1, uttalte Regjeringen i en pressemelding i februar i år. Samtidig uttaler 

Regjeringen et ønske om å utarbeide en nasjonal strategi for kunstig intelligens, hvor blant annet 

utfordringer knyttet til teknologien må kartlegges. Innsyn og åpenhet er blant utfordringene som 

kan nevnes i sammenheng med kunstig intelligens og maskinlæring. Offentlig forvaltning må 

kunne etterleve krav til innsyn og utvikle tjenester som er i tråd med styringsidealer.  

 

Interessen for å skrive denne oppgaven er med bakgrunn i fremveksten av nye teknologier og 

hvordan teknologiene kan påvirke styringsidealer og åpenhet. Høsten 2018 skrev jeg semester-

oppgave i form av en fagartikkel som en del av masterprogrammet Forvaltningsinformatikk ved 

Senter for rettsinformatikk på Universitetet i Oslo med samme tema. I artikkelen gikk jeg i 

dybden av maskinlæring og undersøkte hvordan teknologien påvirket rettssikkerhet. Funnene 

fra artikkelen gjorde at jeg ble mer nysgjerrig og ville undersøke området nærmere. I oppgaven 

skal jeg gjennomføre et selvstendig forskningsopplegg med mål om å finne ut om det er mulig 

å bruke maskinlæring i offentlig virksomhet på en åpen måte. Denne oppgaven markerer av-

slutningen av masterstudiet Forvaltningsinformatikk.  

 

                                                
1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019). 
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1.2 Problemstilling og omfang 
Det overordnede tema for denne oppgaven er maskinlæring og åpenhet. Jeg skal gå nærmere 

inn på hva begrepene innebærer i kapittel 2.1-2.3. For arbeidet har jeg utarbeidet en overordnet 

hovedproblemstilling som er følgende: 

 

«Kan maskinlæring brukes av offentlige virksomheter på en åpen og gjennomsiktig måte?» 

 

For å svare på hovedproblemstillingen, har jeg utarbeidet ytterligere tre delspørsmål som skal 

hjelpe til med å belyse problemstillingen. Delspørsmålene er som følger: 

 

1. På hvilken måte er bruk av maskinlæring ved utvelgelsesprosessen til bokontroll hos 

Lånekassen åpen og gjennomsiktig?  

 

2. Hvilke innsynsrettigheter har en som kunde hos Lånekassen, særlig i forbindelse med 

bokontroll? 

 

3. Hvordan kan styringsidealer harmoniseres med nye teknologier og endringsprosesser?  

 

I dette arbeidet ønsker jeg gjennom problemstillingen å finne ut om maskinlæring er en tekno-

logi som kan tas i bruk på en åpen og gjennomsiktig måte av offentlige virksomheter i Norge. 

Problemstillingen i seg selv er generell og har et stort omfang. Jeg har derfor utarbeidet tre 

delspørsmål som kan belyse spørsmålet jeg stiller i problemstillingen, men også begrense om-

fanget til å handle om ett forvaltningsorgan som har tatt i bruk maskinlæring.  

 

Før arbeidet med denne oppgaven hadde jeg en hypotese om at maskinlæring ikke kan tas i 

bruk av offentlig forvaltning, uten at det påvirker styringsidealer på en negativ måte. Imidlertid 

var ikke hypotesen min testbar hos Lånekassen, fordi det viste seg at det ikke ble brukt maskin-

læring ved bokontroll. Det faktum at premisset for å gjennomføre undersøkelsene ikke var til 

stede, har det ført til en lang utviklingsprosess med å utarbeide delspørsmål for arbeidet. Ved å 

vinkle delspørsmålene til å måle innsyn og åpenhet, har det likevel vært mulig å gjennomføre 

undersøkelser som har vært nyttige. Dette er fordi innsyn og åpenhet i digital forvaltning er 

variabler som kan måles uavhengig av hvilken teknologi som har vært benyttet.  
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Oppgaven og problemstillingen er avgrenset til å handle om innsyn og åpenhet. Denne begrens-

ningen er gjort med tanke på målbarheten av variablene. Innsyn og åpenhet er lovregulert, som 

gjør det mulig å teste disse variablene. Det har vært viktig å gjøre avgrensninger under arbeidet 

for at ikke omfanget skulle bli større enn det jeg hadde tid og ressurser til å gjennomføre. Dess-

uten var det viktig at variablene jeg skulle måle i delspørsmålene kunne bidra til en fruktbar 

diskusjon.  

 

Hovedkriteriet for at jeg valgte Lånekassen som enhet for undersøkelsen, er fordi det er et for-

valtningsorgan som har tatt i bruk maskinlæring.2 Våren 2017 skrev jeg bacheloroppgave om 

den offentlige veiledningen rundt bokontroll hos Lånekassen. Tidligere kjennskap til Lånekas-

sen som forvaltningsorgan og kjennskap til bokontroll har jeg ansett som positive utgangspunkt 

for å bruke Lånekassen som enhet en gang til. Likevel er det viktig å påpeke at undersøkelsene 

jeg gjennomførte i dette arbeidet ikke var avhengige av Lånekassen som forvaltningsorgan. 

Skatteetaten er et eksempel på et annet forvaltningsorgan som har tatt i bruk maskinlæring på 

lignende måte som Lånekassen. Det kunne vært like aktuelt å benytte Skatteetaten som enhet 

for undersøkelsen, men ettersom jeg har tidligere kjennskap til Lånekassen var det mer naturlig 

for meg å bygge videre på kunnskapen jeg allerede hadde.  

 

1.3 Metode  
1.3.1 Innledning  

For å samle inn data, har jeg har benyttet samfunnsvitenskapelig og juridisk metode. Forvalt-

ningsinformatikk er et tverrfaglig fagfelt sammensatt av juridiske, teknologiske og samfunns-

vitenskapelige perspektiver. Delspørsmålene jeg har utarbeidet omfatter teknologiske, juridiske 

og organisatoriske perspektiver. Valg av metode kan derfor påvirke resultatene av undersøkel-

sen. Kombinasjonen av innsamlingsmetoder har derfor vært nyttige for å belyse delspørsmålene 

på best mulig måte.  

 

I dette avsnittet skal jeg presentere og begrunne metodene jeg har valgt å benytte for dette ar-

beidet.  

 

                                                
2 Se nærmere om Lånekassen som organisasjon og selve undersøkelsesopplegget i kapittel 2. 
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1.3.2 Samfunnsvitenskapelig metode 

Ifølge Jacobsen3 må en ha en klar strategi for å bringe frem gyldig og troverdig kunnskap om 

virkeligheten. Strategien for å gå fram er metoden som benyttes for hvordan en forsker kan 

forsøke å avdekke virkeligheten.4 For å belyse problemstillingen og delspørsmålene for dette 

arbeidet har jeg valgt å bruke dokumentstudier og intervju som samfunnsvitenskapelige meto-

der for datainnsamling.  

 

Undersøkelsesopplegget jeg har gjennomført for å besvare delspørsmål 1 og 2 er en enkeltcase-

studie med Lånekassen som enhet. Ved å gjennomføre en enkeltcasestudie har jeg fått mulighet 

til å gå dypt inn i noe som er klart avgrenset i tid og rom, som har gjort det mulig å få god 

innsikt og virkelighetsnær beskrivelse.5 Dokumentstudier og intervju er innsamlingsmetoder 

som gir kvalitative data. Den mest tilgjengelige metoden for å samle inn kvalitativ informasjon 

er gjennom dokumentstudier. Metoden jeg hovedsakelig har benyttet meg av for å svare på 

delspørsmålene er derfor dokumentstudier.  

 

Dokumenter jeg har benyttet meg av er litteratur, informasjon fra nettsider og interne dokumen-

ter jeg har fått av Lånekassen. Jeg har vært i jevnlig kontakt med en kontaktperson innenfor 

Lånekassen som er fagdirektør for kvalitet og kontroll i saksbehandlingen. Gjennom kontakt-

personen har jeg fått tilgang til interne dokumenter som innsynsrutiner og protokoll for behand-

ling av personopplysninger.  

 

Det er flere fordeler ved bruk av dokumentstudier. Som nevnt er det en lett og tilgjengelig måte 

for å finne relevant informasjon. I tillegg er det en metode som er lite ressurs- og tidkrevende 

sammenlignet med eksempelvis intervju. Ved å benytte dokumentstudier har jeg fått tilgang til 

mye mer data på kort tid enn det intervjuer kan gi alene. Likevel er det flere svakheter ved 

metoden som må anerkjennes. Først og fremst vil dokumentinnsamling alltid være en sekun-

dærkilde og det som fremkommer i dokumentet vil derfor være anpasset behovet til den opp-

rinnelige datainnsamleren.6 

 

                                                
3 Jacobsen (2015) s. 15-16. 
4 Jacobsen (2015) s. 15-16. 
5 Jacobsen (2015) s. 99. 
6 Jacobsen (2015) s. 171. 
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Utførelse av åpne, individuelle intervjuer er en annen effektiv metode for å samle inn kvalitativ 

data. Ved å utføre intervjuer vil dataen som samles inn være primærdata. Jeg gjennomførte ett 

intervju i undersøkelsen for å få dypere innsikt som har bidratt til å belyse delspørsmålene mine. 

Intervjuer kan gjennomføres og settes opp på forskjellige måter. For det første kan strukture-

ringsgrad av intervjuet varieres, fra lukkede spørsmål til åpne spørsmål.7 Intervjuet er heller 

ikke nødt til å skje ansikt til ansikt, men kan også gjennomføres over telefon eller ved e-post-

utveksling.8 Jeg utførte et semi-strukturert intervju ansikt til ansikt.  

 

Det er flere styrker og svakheter ved å bruke intervju som innsamlingsmetode. Intervju som 

metode er egnet når det er få enheter som undersøkes, når vi er interessert i hva et enkeltindivid 

sier, og hvordan den enkelte har forstått det som undersøkes. Tidsaspektet er en viktig faktor 

for hvorvidt intervju er egnet som metode og om det i det hele tatt vil være positivt for under-

søkelsen. Det tar tid å utføre intervjuer i seg selv, i tillegg må det påregnes arbeid på admini-

strering av intervjuet.9 Derfor er intervju som metode positivt når en vil ha dypere innsikt, men 

kan virke som en svakhet fordi det krever mye ekstra arbeid. Formen på intervjuet vil selvsagt 

også ha en innvirkning på hvor god innsikt en kan få og hvor ressurskrevende intervjuet faktisk 

blir.  

 

1.4 Juridisk metode  
I tillegg til metodene for innsamling av kvalitative data, har jeg benyttet juridisk metode for å 

belyse problemstillingen og delspørsmålene for denne oppgaven. Jeg har måttet samle inn og 

analysere relevant lovverk. Jeg har derfor måttet benytte akseptert rettsdogmatisk metode. Ju-

ridisk metode går i korte trekk ut på å samle inn relevante rettskilder og finne det riktige me-

ningsinnholdet av dem. Dette betyr i praksis at det som eksempelvis står i en lovbestemmelse 

må ses i sammenheng med rettspraksis og forarbeider for å komme fram til en akseptert slutning 

om hvordan bestemmelsen skal forstås. Samtidig viser ikke rettsdogmatisk metode kun til den 

metoden jurister eller andre rettsanvendere bruker til å finne frem til gjeldende rett. Rettsdog-

matisk metode viser også til forskningsmetode.10 

 

                                                
7 Jacobsen (2015) s. 149-151. 
8 Jacobsen (2015) s. 147. 
9 Jacobsen (2015) s. 146. 
10 Schartum (2010) s. 11. 
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Utviklingsprosesser som er juridiske, teknologiske og organisatoriske er som nevnt en sentral 

del av det forvaltningsinformatiske forskningsmiljøet. I undersøkelser som omhandler digital 

forvaltning, lik det jeg har gjennomført i denne oppgaven, vil juridiske elementer ofte inngå i 

undersøkelsen. Dette kan bety at forskningen tar for seg rettslig materiale. For forskningsarbei-

der som vedrører digital forvaltning, vil det være aktuelt å benytte rettslig materiale som empiri 

der målet ikke kun er å finne fram til gjeldende rett.11 Jeg har benyttet juridisk metode for å 

finne frem til gjeldende rett, eksempelvis for å finne gjeldende lovverk som omhandler innsyn. 

I tillegg har det vært nødvendig å bruke rettskilder som empiri for å belyse delspørsmålene.  

 

1.5 Oversikt over videre fremstilling  
Nedenfor skal jeg gi en oversikt over den videre fremstillingen av oppgaven på et overordnet 

nivå.  

 

I kapittel 2 presenterer jeg alle teoretiske og rettslige perspektiver som ligger til grunn for re-

sonnementer og undersøkelsen. I dette kapittelet går jeg nærmere inn på styringsidealer, innsyn 

og gir en konseptuell gjennomgang av maskinlæring. I dette kapittelet går jeg også nærmere 

inn på undersøkelsen hos Lånekassen. Jeg presenterer Lånekassen som enhet for undersøkelsen 

og går inn på opplegget og erfaringer ved gjennomføringen av undersøkelsene. Alle funnene 

jeg gjør i kapittel 2 utgjør et grunnlag for videre undersøkelser og diskusjoner av delspørsmål 

sammen med funn fra undersøkelsene.  

 

Kapittel 3, 4, og 5 gir en gjennomgang av funnene jeg har gjort fra undersøkelsene knyttet opp 

til hvert enkelt delspørsmål. I disse kapitlene utdyper jeg funnene jeg gjorde og diskuterer dette 

i lys av relevante juridiske og teknologiske elementer. Det blir også presentert en konklusjon 

for hvert delspørsmål.  

 

I kapittel 6 gir jeg oppsummerende vurderinger knyttet til delspørsmålene og hvordan de bidrar 

til å svare på problemstillingen.   

 

                                                
11 Schartum (2010) s. 11. 
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2 Grunnlag og utgangspunkter  
2.1 Innledning 
I dette kapitlet skal jeg gi en oversikt over det videre grunnlaget og utgangspunktet for resten 

av arbeidet. Før selve undersøkelsen og case presenteres skal jeg gå nærmere inn på det rettslige 

perspektivet over åpenhet i forvaltningen og maskinlæring.  

 

Gjennom problemstillingen og delspørsmålene ønsker jeg å finne ut om offentlige virksomheter 

kan ta i bruk maskinlæring på en åpen og gjennomsiktig måte. Åpenhet i forvaltningen er knyt-

tet til styringsidealer for offentlig virksomhet i Norge. Samtidig er det viktig å presisere at det 

i sammenheng med denne oppgaven refereres til digital forvaltning. 

 

I denne sammenhengen sikter jeg til digital forvaltning der forvaltningen har tatt i bruk digitale 

hjelpemidler som kan sies å endre utførelsen av forvaltningens oppgaver.12 Automatisert retts-

anvendelse i forbindelse med å fatte enkeltvedtak er et eksempel på digitalisering av forvalt-

ningen. Enkeltvedtak som er et resultat av en automatisering blir gjerne gjort i et rettslig beslut-

ningssystem eller beslutningsstøttesystem. Et rettslig beslutningssystem er et system som inne-

holder en representasjon av rettsregler hentet fra autentiske rettskilder.13 Forskjellen på et be-

slutningssystem og beslutningsstøttesystem ligger i graden av automatisering, der beslutnings-

systemer har høy grad av automatisering. Et beslutningsstøttesystem er et system som er delvis 

automatisert og en saksbehandler kan eksempelvis overprøve resultatet systemet kom frem til.14 

 

Et skifte til en mer digital forvaltning medfører endringsprosesser. En slik endring kan eksem-

pelvis være overgang fra manuelle saksbehandlingssystemer til beslutningssystemer, eller nett-

baserte søknadsprosesser.15 Samtidig er det verdt å nevne at endringsprosesser i digital forvalt-

ning påvirkes av teknologiske, juridiske og organisatoriske faktorer. Eksempelet med å innføre 

digitale hjelpemidler kan sette i gang endringsprosesser i forvaltningen, men teknologi kan også 

påvirkes av andre endringer som eksempelvis organisering. Figur 1 nedenfor illustrerer dette.   

 

                                                
12 Schartum (2017) s. 13. 
13 Schartum (2018) s. 22-23. 
14 Schartum (2018) s. 24-26. 
15 Schartum m.fl. (2017) s. 14. 
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Figur 1: endringsprosesser i digital forvaltning16 

Figuren ovenfor viser at digital forvaltning er en dynamisk prosess der juridiske, teknologiske 

og organisatoriske elementer påvirkes av hverandre. I den videre fremstillingen skal jeg gå nær-

mere inn på forholdet mellom åpenhet og styringsidealer, og gi en oversikt over de rettslige 

rammene for åpenhet som forvaltningen må forholde seg til. Jeg kommer også til å gi en kon-

septuell gjennomgang av relevante perspektiver bak maskinlæring før jeg går inn på undersø-

kelsesdelen.  

 

2.2 Oversikt over det rettslige perspektivet på åpenhet i forvaltningen  
2.2.1 Styringsidealer og forholdet til åpenhet  

Styringsidealene er rettssikkerhet, personvern og offentlighet. Åpenhet og innsyn er sentrale 

elementer ved styringsidealene, som forvaltningen bør etterleve på best mulig måte. Det norske 

styringssettet er tilsvarende en rettsstat. En rettsstat er en stat som utøver sin virksomhet på 

bakgrunn av offentlige lover.17 Ved at lovene er offentlige, vil det i større grad være lettere for 

innbyggerne i landet å gjøre seg kjent med lovene og dermed oppnår man forutberegnelighet, 

som er sentralt ved en rettssikker forvaltning.18  

 

Forutberegnelighet er et viktig krav til rettssikkerhet, men rettssikkerhet omfatter også andre 

krav som blant annet upartisk forvaltning, forsvarlig skjønnsutøvelse, rettsriktighet, og demo-

                                                
16 Schartum m.fl. (2017) s. 15. 
17 Thorsen (2018). 
18 Schartum m.fl. (2017) s. 96. 
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kratisk kontroll. Forutberegnelighet er særlig knyttet til åpenhet i forvaltningen. Kravet til fo-

rutberegnelighet går ut på at offentlige tilgjengelige lover bidrar til at borgerne kan vite kon-

sekvensene lovene har for dem. I forbindelse med digital forvaltning der saker blir avgjort ved 

hjelp av beslutningssystemer kan forutberegnelighet skje ved hjelp av for eksempel system-

offentlighet. Forutberegneligheten oppnås da ved å gjøre systemet som inneholder de aktuelle 

rettsreglene offentlig tilgjengelig. Et eksempel kan være gjennom støttekalkulator hos Lånekas-

sen eller kalkulator for å beregne skatt hos Skatteetaten. Personer som benytter seg av kalkula-

toren vil kunne teste sine opplysninger i systemet og dermed simulere utfallet av et enkeltved-

tak.19 

 

Vern av privatliv, familieliv og kommunikasjon er en grunnlovfestet rettighet etter § 102 i 

Grunnloven. Personvern som begrep er komplekst, men grunnleggende handler det om integri-

tet og autonomi innenfor privatlivet. Privatlivet kan deles inn i fem private sfærer: psykisk, 

kroppslig, geografisk, kommunikasjon og personopplysninger.20 Personopplysningsvern er ho-

vedsakelig rettslig regulert og omhandler regler for hvordan personopplysninger skal/kan be-

handles.21 Personopplysningsvern kan også beskrives på en mer overordnet måte gjennom blant 

annet en rekke prinsipper. Rettmessighetsprinsippet er et prinsipp som blant annet omhandler 

krav til den behandlingsansvarlige om å ivareta interesser og forventninger til behandlingen av 

opplysningene til den registrerte.22 Behandlingen av opplysningene må også være gjennomsik-

tig og forståelig for den registrerte, med andre ord er åpenhet et aspekt ved rettmessighetskra-

vet.23 Kravet til rettmessighet sier likevel ikke noe om hvordan åpenhet kan oppnås, men tiltak 

som kan iverksettes er offentliggjøring, informasjonsplikter og innsynsrettigheter.24  

 

Offentlighetsprinsippet er et generelt grunnlovfestet prinsipp som gjelder for norsk offentlig 

forvaltning. I tilknytning til åpenhet har offentlighetsprinsippet større betydning i digital for-

valtning enn rettmessighetsprinsippet.25 Offentlighetsprinsippet fremkommer av Grunnloven § 

100 femte ledd ved at enhver har rett til innsyn i statens og kommunens dokumenter og til å 

                                                
19 Schartum m.fl. (2017) s. 103. 
20 Schartum m.fl. (2017) s. 112. 
21 Schartum m.fl. (2017) s. 114. 
22 Schartum m.fl. (2017) s. 116. 
23 Schartum m.fl. (2017) s. 116-117. 
24 Schartum m.fl. (2017) s. 117. 
25 Schartum m.fl. (2017) s. 117-118. 
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følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Allmenoffentligheten som kommer til 

uttrykk i Grunnloven, er en rett som gjelder alle og enhver. Egne regler gjelder dersom en øns-

ker innsyn i opplysninger som også angår persondata26. Alle har eksempelvis etter personvern-

forordningen artikkel 15 rett på innsyn i opplysninger om seg selv. Personer som er part i en 

sak har videre rett på innsyn i sakens dokumenter etter forvaltningsloven § 18. De nevnte ek-

semplene gjelder en utvidet rett til innsyn utover innsynsretten forankret i offentlighetsprinsip-

pet.  

 

Beskrivelsen av styringsidealene ovenfor illustrerer at innsyn og åpenhet er en grunnpilar for 

offentlig virksomhet i Norge. Idealene er likevel beskrevet på et generelt og overordnet grunn-

lag. Beskrivelsen sier for eksempel ikke hvordan åpenhet og innsyn kan skapes. Åpenhet mel-

lom forvaltning og innbyggere, kan enkelt skapes ved å gi innsynsrettigheter. Generell forvalt-

ningslovgivning omfatter rett til innsyn på tre nivåer: offentlig innsyn, innsyn for registrerte 

personer, og innsyn for parter i en sak.27 Figuren nedenfor illustrerer hvordan enkeltpersoner 

har rett på innsyn i flere nivåer. I det øverste nivået, som part, vil man ha rett på innsyn etter 

alle bestemmelsene i figuren.  

 

  

                                                
26 Persondata om egen person.  
27 Schartum (2015) s. 192. 
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Figur 2: innsynstrappen28 

 

Som figur 2 viser, gir offentleglova § 3 rett til innsyn som gjelder enhver. Dette er en generell 

innsynsrettighet i det offentliges virksomhet som gjelder alle. Retten til innsyn for alle er et 

absolutt krav, det kan derfor ikke forekomme forskjellsbehandling for personer som ber om 

innsyn.29 Offentlig innsyn er hovedregelen om innsyn som også skaper åpenhet mellom forvalt-

ning og innbyggere. Likevel gir ikke hovedregelen om offentlig innsyn tilgang på alt det bes 

innsyn om. Personopplysninger kan eksempelvis kun utgis til den registrerte (fysiske personer 

opplysningene kan relateres til, jf. PVF art. 4 nummer 1). Det siste nivået av innsyn er parts-

innsyn. For å få rett til innsyn må en i denne sammenhengen være delaktig i en sak, enten som 

den saken direkte gjelder eller dersom en avgjørelse retter seg mot deg, jf. Forvaltningsloven § 

2 bokstav e.  

 

I de kommende avsnittene skal jeg gå nærmere inn på de relevante bestemmelsene fra innsyns-

trappen. For å være på den ryddige siden har jeg valgt å strukturere etter trinnene i figuren, fra 

lavest til høyest.   

 

2.2.2 Offentleglova  

Offentleglova har etter § 1 som formål å tilrettelegge for en åpen og gjennomsiktig forvalt-

ningsvirksomhet, som skal styrke informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltagelse og 

rettssikkerhet. Loven gjelder for alle offentlige virksomheter, inkludert staten, fylkeskommune 

                                                
28 Schartum (2015) s. 193. 
29 Schartum (2015) s. 192. 
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og kommune, se offentleglova § 2. Hovedregelen for innsyn fremkommer i lovens § 3 og fast-

setter at et forvaltningsorgans saksdokument, journaler e.l. er åpent for innsyn. Hovedregelen 

gir dessuten rett for alle til å kreve innsyn i disse.  

 

Loven gir ellers føringer på regler for innsyn som eksempelvis forbud mot forskjellsbehandling, 

regler om gratis innsyn, merinnsyn, bruk av offentlig informasjon osv. Det finnes også regler i 

loven som gir unntak fra innsynsretten. Blant unntakene som er verdt å nevne er opplysninger 

som er underlagt taushetsplikt og interne saksdokumenter.  

 

2.2.3 Personvernforordningen 

Personvernforordningen er en EU-forordning om vern av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt oppheving 

av direktiv 95/46/EF. En forordning er en lovgivende rettsakt innen EU som er gjeldende for 

alle medlemsland.30 Personvernforordningen trådte i kraft i Norge gjennom § 1 i personopplys-

ningsloven 20.07.2018. 

 

Innsynsrettigheten for registrerte personer er som nevnt forankret i personvernforordningen ar-

tikkel 15. Bestemmelsen inngår i kapittel tre i forordningen som omhandler den registrertes 

rettigheter. Innsynsretten i artikkel 15 nummer omfatter både en bekreftelse fra den behand-

lingsansvarlige om at personopplysninger behandles, i tillegg til innsyn i opplysningene dersom 

det behandles personopplysninger.  

 

I tillegg til innsyn i personopplysningene, har den registrerte rett på informasjon om formålet 

med behandlingen, kategorier av opplysninger, mottakere av opplysningene, forventet lagrings-

tid, retting og sletting, rett til å klage, hvor opplysningene er innhentet fra dersom de ikke kom-

mer fra den registrerte selv, forekomst av automatiserte avgjørelser, underliggende logikk og 

konsekvenser for behandling. Videre gir bestemmelsen den registrerte rett på underrettelse om 

overføring av opplysninger til en tredjestat eller internasjonal organisasjon etter artikkel 15 

nummer 2. Den behandlingsansvarlige er også pålagt å gjøre tilgjengelig en kopi med person-

opplysningene etter artikkel 15 nummer 3.  

 

                                                
30 Gisle (2019). 
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Jeg anser innsyn- og informasjonsretten i artikkel 15 som bred. Reglene i bestemmelsen legger 

til rette for at den registrerte kan informere seg selv om de faktiske opplysningene som blir 

behandlet i tillegg til andre relevante faktorer som kan være interessante for den registrerte. 

Etter forordningens fortalepunkt nummer 1 er personopplysningsvern å anse som en grunnleg-

gende rettighet. Fortalepunkt nummer 2 fastlegger videre at prinsipper og regler for personopp-

lysningsvern bør respekteres uavhengig av statsborgerskap eller bosted. Det kan trekkes en pa-

rallell mellom fortalepunkt nummer 2 og offentleglova § 3 som legger til rette for innsyn uten 

å diskriminere den som ber om innsyn.  

 

Innsyn og åpenhet er som kjent en viktig del av styringsidealene, men det er også å anse som 

viktig ved vern av personopplysninger. Registrerte personer kan ha stor interesse og spørsmål 

om hvordan deres opplysninger blir behandlet. Ved å be om innsyn kan det være lettere for den 

registrerte å stille krav til den behandlingsansvarlige. Slike krav kan for eksempel være dersom 

det viser seg å være feil i opplysningene og den registrerte ønsker å rette eller slette i opplys-

ningene som er lagret og behandlet. Innsyn i egne opplysninger kan derfor fungere som en slags 

kontroll ettersom feil, mangler, og andre forhold som er utilfredsstillende oppdages og rettes 

opp. 

 

2.2.4 Forvaltningsloven 

Avsnittet ovenfor går nærmere inn på hva som inngår i innsynsrettigheten for registrerte perso-

ner etter personvernforordningen. Partsinnsyn etter forvaltningsloven § 18 er det øverste nivået 

av rett til innsyn som illustreres i innsynstrappen. I dette avsnittet skal jeg gå nærmere inn på 

hva som er omfattet av denne bestemmelsen og andre relevante bestemmelser som har betyd-

ning for parters innsynsrett.  

 

Forvaltningsloven § 18 omhandler partens adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. 

Bestemmelsens første ledd gir en generell rett for parten til å be om innsyn i saken, så lenge 

reglene i §§ 18 og 19 ikke begrenser tilgangen. Videre fremkommer det i bestemmelsens første 

ledd at retten til innsyn gjelder selv om vedtaket allerede er truffet, i tillegg til egne regler i 

tilfeller der parten i saken er mindreårig. I noen tilfeller kan det være aktuelt å begrense retten 

til innsyn, men forvaltningsorganet skal likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn, jf. Forvalt-

ningsloven § 18 annet ledd. Eksempelvis kan dette være dersom partens hensyn veier tyngre 

enn behovet for unntak av innsyn. I slike tilfeller bør innsyn likevel gis. Vurdering av hensynet 

til å gi innsyn likevel, står i sammenheng med § 11 i offentleglova om merinnsyn.  
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Partsinnsyn er sterkt knyttet til kontradiksjonsprinsippet som er forankret i forvaltningsloven § 

17 om forvaltningsorganet utrednings- og informasjonsplikt. Bestemmelsen gir forvaltningsor-

ganet plikt til å opplyse en sak så godt som mulig før vedtak treffes. Parten må få mulighet til 

å si gi sine synspunkter. Innsynsretten i forvaltningsloven § 18 legger til rette for at parten kan 

gi sitt synspunkt i saken, ettersom parten får mulighet til å sette seg inn i hva saken gjelder. 

Innsynsretten gjelder både før og etter et vedtak er truffet. Retten parten har til å gjøre seg kjent 

med sakens dokumenter har som dette avsnittet illustrerer en viktig funksjon som strekker seg 

lenger enn hensynet til åpenhet.  

 

I sammenheng med partsinnsyn etter forvaltningsloven er det relevant å nevne noe om forvalt-

ningsloven og dens sammenheng med teknologi. Forvaltningsloven er fra 1967 og skal regulere 

behandlingsmåten av forvaltningssaker. Det har vært en enorm utvikling på digitaliseringsfron-

ten siden 1967 og loven er ikke dekkende for hvordan forvaltningsvirksomhet er nå, sammen-

lignet med i 1967. Et eksempel som viser at forvaltningsloven ikke har strukket til er utgivelsen 

av eforvaltningsforskriften i 2004. Forskriften supplerer forvaltningsloven med bestemmelser 

som blant annet legger til rette for elektronisk kommunikasjon.  

 

En teknologisk utvikling som har vært med på å endre utførelsen av forvaltningsoppgavene er 

automatisert rettsanvendelse. Avhengig av automatiseringsgrad, vil det i mange tilfeller ikke 

være noen «menneskelige hender» som har vært i direkte kontakt med enkeltsaker. Ved å ta i 

bruk forskjellige teknologier ved forvaltningsvirksomhet kan det oppstå problemstillinger mel-

lom begrepsbruk i lovgivningen og hjelpemidlene som er brukt. Et eksempel på en slik 

problemstilling kan være begrepet «dokument».31 Etter ordlyden i forvaltningsloven § 18 første 

ledd, får parten adgang til å gjøre seg kjent med «sakens dokumenter». I tilfeller der saksbe-

handlingen er digital, kan det være utfordrende å vite hva som skal regnes som «dokument».32 

Begrepet «dokument» er imidlertid definert i forvaltningsloven § 2 bokstav f som «en logisk 

avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framfø-

ring, overføring eller lignende». Definisjonen kan derfor gi rom til å tolke begrepet videre enn 

dokument i tradisjonell manuell forstand.  

                                                
31 Schartum m.fl. (2017) s. 80. 
32 Schartum m.fl. (2017) s. 80. 
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Det ble 14. mars 2019 publisert en NOU om ny forvaltningslov. Formålet med å utrede forslag 

til ny lov er blant annet å tilpasse loven en mer digital saksbehandling.33 Loven skal være til-

passet digital forvaltning ved å legge til rette for IKT i saksbehandling i individuelle og gene-

relle saker. IKT i saksbehandlingen er nevnt som eksempelvis helautomatisering eller beslut-

ningsverktøy der det er hensiktsmessig. Tilretteleggingen gjelder både for forvaltningen og for 

brukeren.34 I denne sammenhengen er det relevant å trekke frem særlig en bestemmelse i for-

slaget som omhandler automatisering. Forslagets § 12 omhandler automatiserte saksbehand-

lingssystemer og går ut på dokumentasjon av det rettslige innholdet i saksbehandlingssyste-

mer.35  

 

Kapittel 18 i forslaget går nærmere inn på digital saksbehandling og kommunikasjon. Tekno-

loginøytralitet blir eksempelvis trukket frem som et utgangspunkt for hvordan loven skal være 

formulert.36 Lover som er teknologinøytrale gir ingen anvisning for fremgangsmåter. For ny 

forvaltningslov betyr det at loven ikke skal gi en anvisning på hvordan saksbehandling skal 

foregå. Nærmere forklart skal ikke loven forutsette manuell saksbehandling eller hindre tekno-

logiske løsninger, kun beskrive funksjoner.37  

 

2.3 Maskinlæring 
Problemstillingen omhandler hvordan innsyn og åpenhet påvirkes av maskinlæring. Teknolo-

gien bak maskinlæring er i utgangspunktet ikke nye perspektiver og teorier, men ønsket om å 

ta det i bruk i så stor skala som nå, er relativt nytt. Dette gjelder også ønsket om å benytte 

maskinlæring i sammenheng med utøvelse av offentlige oppgaver og myndighet. I dette avsnit-

tet skal jeg gå gjennom relevante aspekter ved maskinlæring med mål om å gi leseren en hel-

hetlig forståelse av essensen bak teknologien.  

 

Kunstig intelligens er et område innen datateknologi som benytter seg av teoretiske og ekspe-

rimentelle dataverktøy for å studere intelligent atferd. Målet er å bruke resultatene til å lage 

                                                
33 NOU 2019:5 s. 46. 
34 NOU 2019:5 s. 74. 
35 NOU 2019:5 s. 20. 
36 NOU 2019:5 s. 259. 
37 NOU 2019:5 s. 259. 
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intelligente datasystemer som kan løse problemer og lære av egne erfaringer.38 Maskinlæring 

er en spesialisert gren innenfor kunstig intelligens, med fokus på statistiske metoder.39 Jeg kom-

mer ikke til å gå noe nærmere inn på fagfeltet kunstig intelligens, men holde fokuset på ma-

skinlæring i dette avsnittet.  

 

2.3.1 Hvordan forstå maskinlæring? 

Kort og enkelt forklart er maskinlæring algoritmer som klarer å lære av eller forbedre oppga-

vene den gjør over tid.40 Læringsprosessen til algoritmene er funksjonell, som vil si at de er i 

stand til å endre (og forbedre) hvordan den utfører oppgaver på bakgrunn av erfaring. Et vanlig 

bruksområde for maskinlæring kan være å oppdage mønstre i data for å automatisere komplekse 

oppgaver eller gjøre prediksjoner.41 Andre bruksområder kan for eksempel være ansiktsgjen-

kjenning, data mining eller filter for spam-epost.  

 

I grunnleggende teori om maskinlæring er det et fokus på statistisk læring som maskinlærings-

algoritmene bygger på. Maskinlæringsalgoritmer kan deles inn i to typer: kontrollerte og ikke-

kontrollerte algoritmer.42 Målet til maskinlæringsalgoritmen er å kunne forutse et nytt utfall 

basert på data. Hvis vi tenker oss at målet til algoritmen er det utfallet den skal fram til, ligger 

forskjellen på kontrollerte og ikke-kontrollerte algoritmer i naturen til målet.43 Kontrollerte al-

goritmer forutser nye utfall ved å estimere en modell for generering av utfall for deretter å 

benytte modellen på nye data for å gi en forutsigelse.44 Sagt med andre ord vil kontrollerte 

algoritmer bli vist eksempler, i tillegg til fasit, til den klarer å bygge en indre statistisk modell 

for å finne nye utfall av seg selv.  

 

Til forskjell fra kontrollert maskinlæring, bruker ukontrollerte algoritmer kun informasjon om 

de omliggende karakteristikkene for å trekke en konklusjon om målet. Algoritmen må derfor 

forsøke å utlede utfallet i dataen av seg selv. Anastasopoulos45 trekker frem faktoranalyse som 

                                                
38  Liseter (2018). 
39 Elster m.fl. (2019). 
40 Surden (2014). 
41 Surden (2014). 
42 «Kontrollert» og «ikke-kontrollert» er egen oversettelse basert på det engelske etablerte konseptet om supervised 

og unsupervised learning. 
43 Anastasopoulos m.fl. (2018). 
44 Anastasopoulos m.fl. (2018). 
45 Anastasopoulos m.fl. (2018). 
 



18 
 

et eksempel på en ukontrollert læringsalgoritme som ble utviklet og brukt mye før konseptet 

om maskinlæring var aktuelt. Faktoranalyse ble utviklet av Charles Spearman i 1927 med et 

formål om å bedre forståelsen av begrepet «intelligens», og hvorvidt det kan måles som en 

enkel enhetlig forestilling.46 Ved faktoranalyse vil man benytte seg av sammenhenger mellom 

svar som er gitt til en rekke spørsmål, for å finne frem til underliggende dimensjoner eller fak-

torer for videre tolkning av svarene. I sammenheng med faktoranalyse vil den videre tolkningen 

av faktorene være opp til den enkelte forskeren. Det samme vil gjelde for en ukontrollert ma-

skinlæringsalgoritme.  

 

Funksjonaliteten bak faktoranalyse viser hvordan maskiner kan benyttes for å finne strukturer i 

store mengder data. Eksempelvis kan strukturer i dimensjoner estimeres gjennom en såkalt «to-

pic model». Slike modeller vil observere dokumenter av tekst, slik som nyhetsartikler, taler, og 

Facebook-poster. Modellen vil lete etter emner eller temaer ved hjelp av en «document-term 

matrix»47. Avhengig av hvor mange begreper forskeren er ute etter å estimere, vil modellen 

dele begrepene i et dokument inn i en skjult begrepsfordeler. Forskeren må deretter utlede riktig 

angivelse av begrepene med høyest sannsynlig forekomst.48  

 

2.3.2 Et praktisk eksempel på maskinlæring  

I dette avsnittet presenterer jeg et eksempel som kan illustrere hvordan en maskinlæringsalgo-

ritme «lærer». Som nevnt bygger maskinlæring på statistisk læring, og skiller seg derfor fra 

måten mennesker lærer på. Maskinlæringsalgoritmer klarer å forbedre prestasjonen på de opp-

gavene den skal utføre. Selve utførelsen av oppgavene vil bli mer nøyaktig over tid, når den 

kontinuerlig analyserer ny data og finne nye mønstre. Evnen til å forbedre seg på denne måten 

er en av attributtene som kjennetegner en algoritme som en maskinlæringsalgoritme.  

 

Et eksempel på maskinlæring som kan illustrere hvordan det fungerer i praksis, er automatiske 

spamfilter for e-post. Algoritmer som skal identifisere spam-epost er lært opp til å oppdage 

visse mønstre i data. For å trene algoritmen til å oppdage spam-epost, må den bli eksponert for 

faktiske spam-eposter. Dersom en person flagger en epost som spam, vil dette indikere for al-

goritmen at eposten er et faktisk eksempel på spam og vil kunne bruke e-posten som en videre 

                                                
46 Anastasopoulos m.fl. (2018). 
47 N x T matrix, N = antall nummer dokumenter, T = totalt antall unike begreper på tvers av alle N dokumenter 

(Anastasopoulos m.fl. 2018). 
48 Anastasopoulos m.fl. (2018). 
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indikator for mønstre som den skal gjenkjenne. I eksempelet som maskinlæringsalgoritmen blir 

presentert for, vil den forsøke å lete etter spesifikke fellestrekk som tilsier at en e-post sannsyn-

ligvis er spam. Når algoritmen har sett og analysert mange eksempler på spam-epost, vil den 

sannsynligvis finne et mønster og danne en «regel» for hva som sannsynligvis er spam basert 

på statistikk. Surden49 beskriver «Earn Extra Cash» som et eksempel på dette. På bakgrunn av 

dette vil algoritmen bruke indikatorene den har lært på nye eposter for å avgjøre hvor sannsynlig 

det er at e-posten er spam.  

 

En maskinlæringsalgoritme er i stand til å gjøre antagelser basert på informasjon utledet fra 

mønstre i informasjonen den allerede har blitt presentert. Dersom den antar riktig, vil den klare 

å forutse fremtidig data og ta automatiske avgjørelser. Algoritmen som skal avgjøre om en e-

post er spam eller ikke, har oppdaget et mønster med frasen «Earn Extra Cash» i e-postene som 

er flagget som spam. På bakgrunn av dette mønsteret i informasjon har den gjort en antagelse 

om at e-poster som inneholder denne frasen sannsynligvis er spam. En slik generalisering gjør 

det mulig for algoritmen å avgjøre alle fremtidige e-poster som inneholder «Earn Extra Cash» 

som spam. I fremtiden vil den også forsøke å oppdage andre lignende mønstre den kan anta er 

spam slik at den kan skille mellom ønsket og uønsket e-post. Et videre viktig element med 

maskinlæringsalgoritmer er evnen til å forbedre utførelsen av den oppgaven den skal gjøre over 

tid, når den blir presentert for mer data. Målet er at den skal klare å bygge en egen intern modell 

slik at den kan gjøre automatiske (og riktige) beslutninger. Modellen til spam-epost algoritmen 

inneholder et sett med regler med sannsynlige karakteristikker for spam, i tillegg til eksempelet 

«Earn Extra Cash». Algoritmen vil deretter benytte seg av modellen når den skal klassifisere 

nye e-poster.  

 

Eksempelet om spamfilter for e-post som er illustrert her, er ikke en uttømmende beskrivelse 

av maskinlæring. Funksjonen bak automatisk spamfilter viser på en enkel og simplifisert måte 

hvordan maskinlæringsalgoritmer fungerer. Maskinlæring kan virke komplisert, men ved hjelp 

av eksempler er det lettere å forstå hvordan det fungerer i praksis.  

 

                                                
49 Surden (2014). 
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2.3.3 Maskinlæringsmodeller  

Kontrollerte maskinlæringsalgoritmer forutser som nevnt nye utfall ved å estimere en modell 

for å generere utfall. Modellen kan benyttes på nye data som skal ta beslutninger. Denne mo-

dellen regnes som sluttresultatet av læringen.  

 

Det er to måter modeller kan tas i bruk på. Modellen kan være statisk eller dynamisk. Den 

statiske modellen kjennetegnes ved at den aldri endrer seg i løpet av livsløpet. Dette tilsier at 

den vil oppføre seg likt og gi like resultater så lenge den er i bruk. Hvis det blir ønskelig å gjøre 

endringer ved en statisk modell, vil den bli erstattet med en ny modell som inneholder disse 

endringene.50  

 

En dynamisk modell skiller seg fra den statiske ved at den kan endre seg ved hjelp av inputdata. 

Modellen vil derfor kunne tilpasse seg og forbedre seg basert på dataen den blir presentert for. 

Datatilsynet51 bruker overvåking av kredittkorttransaksjoner for å avsløre svindel som et ek-

sempel der en dynamisk modell kan virke mer formålstjenlig enn en statisk. Kredittkorttrans-

aksjoner kan endre seg ut fra brukerens livssituasjon, eksempelvis ved at en transaksjon blir 

gjort på et nytt sted. Slike nye bruksmønstre ville ved en statisk modell sannsynligvis resultert 

i at modellen fant mistenksom aktivitet, og sperret kortet. En dynamisk modell derimot, kan 

oppdateres jevnlig og vil gi nøyaktige resultater.52  

 

Maskinlæringsmodeller kan kategoriseres ytterligere i to modeller. Nevrale nettverk er et ek-

sempel på en komplisert modell, mens beslutningstrær en av de enkleste modellene. Et beslut-

ningstre i sin enkleste form, bryter ned data og plasserer dem inn i et tre. Treet starter på toppen 

og basert på de forskjellige egenskapenes verdi vil det på hvert nivå bli valgt en gren. Dette vil 

gjøres helt til bunnen av treet, hvor det endelige utfallet kan finnes. Når slike modeller er basert 

på en overkommelig mengde data, vil det være mulig å bevege seg oppover i treet for å se 

kriteriene som ligger til grunn for en avgjørelse. Beslutningstrær kan sies å ha relativt stor grad 

av gjennomsiktighet.53 

 

                                                
50 Datatilsynet (2018) s. 9. 
51 Datatilsynet (2018) s. 9. 
52 Datatilsynet (2018) s. 9. 
53 Datatilsynet (2018) s. 9. 
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Motsatsen til den enkle modellen beslutningstrær, er nevrale nettverk som er betydelig mer 

kompliserte. Nevrale nettverk er inspirert av hvordan man tenker seg hjernen fungerer, og er 

bygget opp av enkelte nevroner/komponenter. Nettverket bygges gjerne opp ved hjelp av veldig 

mange nevroner, som resulterer i store og komplekse nettverk.54 Hver enkelt komponent i nett-

verket inneholder grener med forskjellige vekter, som påvirker hvilken grad inputegenskapen 

har på sluttverdien (se figur nedenfor). 

 

 
Figur 3: illustrasjon av et nevron55 

 

I figuren er vektene illustrert som piler. For å trene opp nettverket, er det sluttverdiene som 

må justeres. Justeringen skjer ved å jobbe seg bakover i nettverket for å justere vektingen i de 

forskjellige grenene på de nødvendige komponentene. På denne måten blir sluttresultatet rik-

tig. Figuren nedenfor gir en meget enkel illustrasjon på et nevralt nettverk.  

 

                                                
54 Datatilsynet (2018) s. 13. 
55 Datatilsynet (2018) s. 13. 
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Figur 4: enkel illustrasjon av et nevralt nettverk. 

 

Figuren ovenfor illustrerer et nettverk der eksempelet med spamfilter for e-post blir brukt. 

Egenskapene som er tillagt komponentene til venstre er inputlaget, mens komponenten til 

høyre er outputlaget. Inputlaget inneholder forskjellige egenskaper ved de forskjellige kompo-

nentene som inneholder hver sin verdi der sluttsummen bestemmer utfallet. Figuren nedenfor 

illustrerer et nevralt nettverk som har flere lag.  

 

 
Figur 5: nevralt nettverk med skjult lag 
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Som figuren ovenfor viser, er egenskapene fra inputlaget i figur 3 blitt ytterligere spesifisert 

med et nytt inputlag. Egenskapene fra figur 4, befinner seg nå i et skjult lag (det midterste la-

get i figuren). Nevrale nettverk kan ha flere skjulte lag. For hvert lag i nettverket, vil egenska-

pene spesifiseres basert på summen i hver komponent og gi mer treffsikre beslutninger enn 

eksempelet i figur 4.  

 

Ved å ha mange lag i det nevrale nettverket, vil egenskapene bli mer nyanserte og dermed kan 

en slik modell også være veldig nyttig for å produsere nøyaktige resultater. Likevel er det vik-

tig å presisere at illustrasjonene og eksemplene i dette avsnittet viser en meget forenklet ver-

sjon av nevrale nettverk. I en virkelig modell ville det sannsynligvis vært mange flere egen-

skaper og det kan være flere skjulte lag (dyp læring). Figur 5 er kun ment som en illustrasjon 

på hvordan inndata sendes til det skjulte laget før det blir produsert en beslutning. Det finnes 

også nettverk der det i stedet for enkle piler mellom komponentene er løkker og dataen kan 

sendes flere retninger før det tas en beslutning.  

 

2.4 Undersøkelse av maskinlæring og åpenhet hos Lånekassen  
2.4.1 Innledning  

I avsnittene ovenfor går jeg nærmere inn på relevant litteratur og rettslige perspektiver. De te-

oretiske perspektivene jeg presenterer sier veldig lite om virkeligheten og hvordan det er im-

plementert hos et forvaltningsorgan. Ved å undersøke Lånekassen kan jeg se nærmere på deres 

erfaringer med bruk av maskinlæring ved bokontroll.  

 

Lånekassen er et forvaltningsorgan som har tatt i bruk maskinlæring som et hjelpemiddel ved 

utvelgelse til bokontroll. Personer som blir tatt ut i kontroll må dokumentere sin bostatus, bo-

kontroll er derfor en prosess som påvirker enkeltpersoners rettigheter og plikter. Dette utgangs-

punktet i tillegg til tidligere kjennskap til Lånekassen er som nevnt hovedkriteriet for å bruke 

Lånekassen som enhet for undersøkelsene. Jeg skal presentere Lånekassen som virksomhet og 

litt nærmere om bokontroll før jeg går inn på selve undersøkelsesopplegget.  

 

2.4.2 Om Lånekassen 

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.56 Lånekassen 

forvalter tildeling og tilbakebetaling av lån til utdanning, i tillegg til omgjøring av lån til stipend 

                                                
56 Lånekassen (2018 a). 
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i samsvar med bestemmelsene gitt i utdanningsstøtteloven. Formålet med utdanningsstøttelo-

ven etter § 1 er å gi lik mulighet til utdanning uavhengig av hvem du er eller hvor du kommer 

fra sosialt og økonomisk, sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse og gi studenter 

mulighet til å gjennomføre utdannelsen under tilfredsstillende arbeidsforhold.  Utdanningsstøt-

teordningene gjelder både for elever i videregående opplæring, i tillegg til studenter i høyere 

utdanning.57 I Lånekassen sin virksomhetsstrategi for 2020, fremkommer det et egendefinert 

samfunnsansvar med et ønske om å gi unge mennesker et godt møte med det offentlige, som 

skal bidra til å gi en god forståelse for rettigheter og plikter. Lånekassen har en videre visjon 

om å bli oppfattet som Norges mest moderne offentlige virksomhet.58 I henhold til visjonen ble 

73% av søknadene om støtte, og 88% av søknadene om betalingsutsettelse helmaskinelt be-

handlet i 2018.59 Virksomheten er også bygget på et tydelig verdigrunnlag i samsvar med for-

valtningsverdiene demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet, og effektivitet. Virksomhetsstra-

tegien fremhever i tillegg til disse verdiene at effektivitet ikke skal gå på bekostning av offent-

lighetsprinsippet og åpenheten i virksomheten.60  

 

2.4.2.1 Om bokontroll 

For at studenter skal ha rett på utdanningsstipend, er et av vilkårene at studenten ikke skal bo 

sammen med foreldrene. I søknaden om lån og stipend må hver student derfor oppgi om de bor 

borte eller hjemme, for å få innvilget søknad om stipend. Formålet med bokontrollen er å kont-

rollere om studenter som har borteboer-status i realiteten er borteboere.61 Studenter som blir 

trukket ut i kontroll, må derfor kunne dokumentere sin bostatus. Det er dokumentasjonen stu-

denten sender inn som blir kontrollert.62 Den første landsdekkende bokontrollen ble gjennom-

ført i 2015. Før den landsdekkende kontrollen ble gjennomført, hadde det kun blitt tatt stikk-

prøver. Resultatet av den store kontrollen viste at 4,6 % av de kontrollerte studentene ble tatt 

for juks, som samsvarte med resultatene på stikkprøvekontrollene.63 Blant faktorene for å bli 

trukket ut i den første kontrollen var avstanden mellom foreldrene sin bostedsadresse og din 

egen. Dette tilsier at din oppgitte adresse er så nær foreldrene sin adresse at man i realiteten kan 

                                                
57 Lånekassen (2018 a). 
58 Lånekassen (2014). 
59 Lånekassen (2018 a). 
60 Lånekassen (2014). 
61 Lånekassen (2019 a). 
62 Lånekassen (2019 a). 
63 Lånekassen (2016). 
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bo hjemme. På bakgrunn av blant annet adresse-faktoren for å bi trukket i kontroll, ble nesten 

50 000 studenter kontrollert i 2015.64 

 

Selve kontrollen av studenter krever mye saksbehandling. Med rundt 50 000 studenter som blir 

trukket ut i kontrollen, er det ganske tydelig at dette tilsvarer mye saksbehandling og ikke er 

særlig effektivt. Ved gjennomføringen av bokontroll i 2018, benyttet Lånekassen kunstig intel-

ligens for å plukke ut studenter som skulle kontrolleres.65 Ved å bruke kunstig intelligens ved 

uttrekk til bokontroll kan utvelgingen skje på en smartere måte, fordi modellen som benyttes 

kan se sammenhenger i data mennesker ikke klarer å se.66 Modellen som er benyttet identifise-

rer faktorer som blant annet studentens alder, avstanden mellom studentens hjem og foreldrenes 

hjem, antall år som student, og hvorvidt studenten er kontrollert tidligere. Gjennom å identifi-

sere slike faktorer kan modellen se sammenhenger mellom faktorene som vil tilsi en sannsyn-

lighet for at studenten forsøker å jukse.67  

 

Ved gjennomføringen i 2018 ble 25 000 studenter kontrollert, hvorav 15 000 ble plukket ut ved 

hjelp av maskinlæring og de resterende 10 000 ble tilfeldig valgt som en kontrollgruppe. Re-

sultatet av kontrollen viste at 11,6 % av studentene som ble plukket ut ved hjelp av maskinlæ-

ring ikke bestod kontrollen, mot 5,5 % som ikke bestod i kontrollgruppen.68 Det ble også tydelig 

av resultatet at maskinlæring ved utplukk doblet effektiviteten ved bokontrollen, sammenlignet 

med den tilfeldige kontrollen. Studenter som har borteboer-status, har rett på å få opp til 40 % 

av studielånet omgjort til stipend. Kontrollen i 2018 resulterte i at 38,4 millioner kroner ikke 

ble feilaktig gjort om til utdanningsstipend.69 

 

2.4.3 Undersøkelsesopplegget 

Undersøkelsene jeg har gjennomført hos Lånekassen er basert på en kombinasjon av dokument-

studier og intervju. Gjennom hele arbeidet med denne oppgaven har jeg vært i jevnlig kontakt 

med en kontaktperson innenfor Lånekassen70. I startfasen av arbeidet var det viktig å skaffe 

                                                
64 Lånekassen (2016). 
65 Lånekassen (2019 b). 
66 Lånekassen (2019 a). 
67 Lånekassen (2019 a). 
68 Lånekassen (2019 b). 
69 Lånekassen (2019 b). 
70 Samme kontaktperson som er nevnt i metodekapittelet. 
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oversikt over Lånekassen, særlig bokontroll og det som fantes av offentlig informasjon knyttet 

til maskinlæring og bokontroll. Dokumentene jeg har benyttet har hovedsakelig vært basert på 

det jeg har funnet av offentlige dokumenter som nettsider eller rapporter som finnes tilgjengelig 

på nettsidene til Lånekassen. Jeg har også fått tilgang til dokumenter som ikke er allment of-

fentlig på nettsider eller lignende gjennom kontaktpersonen hos Lånekassen. Tilgangen på disse 

har vært veldig nyttige for å oppnå en dypere forståelse og oversikt over situasjonen hos Låne-

kassen utover det jeg har funnet selv av offentlige dokumenter.  

 

Dokumenter jeg har fått av Lånekassen som ikke er offentlige på nettside eller lignende, er 

protokoll for behandling av personopplysninger, innsynsrutiner (for generelle henvendelser og 

henvendelser fra ansatte), og internkontroll for personvern. I startfasen tok det veldig lang tid 

fra jeg kontaktet Lånekassen, til jeg fikk tilgang på dokumenter jeg hadde behov for. Etter en 

lang stund viste det seg at det var uenighet innad i Lånekassen om hvor mye innsyn jeg skulle 

få i dokumenter knyttet til maskinlæring ved bokontroll. Dette resulterte i at jeg ba om å få 

generelle dokumenter som omhandlet bokontroll, slik at jeg hadde noe å jobbe ut fra. Jeg fikk 

da i tillegg til dokumenter om innsyn, tilsendt en del presentasjoner om bruk av maskinlæring 

ved bokontroll som Lånekassen har holdt ved diverse anledninger. Alle presentasjonene har 

vært for eksterne formål. Informasjon jeg har kunnet utlede fra disse dokumentene har gitt meg 

nyttig oversikt og innsikt for å kunne planlegge videre undersøkelser.  

 

I den videre undersøkelsen utførte jeg ett intervju med to informanter fra Lånekassen. Ved å 

utføre intervju fikk jeg mulighet til å få en dypere innsikt utover dataen jeg hentet fra dokumen-

ter. Informantene som var til stede på intervjuet var kontaktpersonen og Lånekassens person-

vernombud. Utvalget av intervjuobjekter var basert på de funnene jeg gjorde fra dokumentene 

og hva jeg ville undersøke nærmere for å belyse delspørsmålene. I samtale på både mail og 

telefon kom jeg og kontaktpersonen fram til hvilke personer hos Lånekassen som har mest 

kunnskap rundt de temaene jeg hadde spørsmål om for å få best mulig intervju. Valget falt på 

personvernombud som har god kjennskap til personvern og innsyn intern i Lånekassen. I tillegg 

var fagdirektør for kvalitet og kontroll i saksbehandling (kontaktperson) med på intervjuet, som 

har god kjennskap til mange forskjellige fagområder innen Lånekassen inkludert personvern, 

bokontroll og maskinlæring.  

 

Før intervjuet utformet jeg en intervjuguide. I guiden forsøkte jeg å formulere alle spørsmål 

som dukket opp under analyse av dokumenter. Jeg valgte å kategorisere spørsmålene etter tema, 
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slik at jeg enkelt hadde oversikt over hvem av intervjuobjektene jeg skulle henvende meg til. 

Intervjuguiden ble utformet for at jeg skulle ha en rettesnor for intervjuet, uten noe plan for å 

følge den strengt. Jeg ønsket å holde intervjuet så åpent så mulig, for å få mest mulig ut av det. 

Likevel var intervjuguiden strukturert, med klare spørsmål og eventuelle oppfølgingsspørsmål 

basert på hva intervjuobjektene skulle svare. Grunnen til at jeg valgte å gjøre det på denne måten 

var først og fremst for at jeg skulle holde kontroll på (og ikke glemme) de spesifikke spørsmå-

lene jeg måtte få svar på.  

 

2.4.4 Gjennomføring av intervju 

Intervjuet jeg gjennomførte hadde varighet på rundt to timer, og var i praksis i to deler der jeg 

intervjuet personvernombudet først. Det var naturlig å starte med spørsmål til personvernom-

bud, ettersom hun hadde forberedt en presentasjon om innsynsbegjæringer og andre litt mer 

generelle «fakta» om innsyn i Lånekassen.  

 

Gjennomføringen av intervjuet ble litt annerledes enn jeg hadde planlagt, ettersom det var for-

beredt en presentasjon. Likevel ga presentasjonen veldig mye informasjon til intervjuet, fordi 

vi gikk gjennom eksempler på innsynsbegjæringer som har kommet til Lånekassen. I første del 

av intervjuet fikk jeg også anledning til å stille mange relevante spørsmål utover det jeg hadde 

planlagt i intervjuguiden, fordi jeg fikk mye ny informasjon. Intervjuguiden fungerte i første 

del som en slags rettesnor for å holde samtalen innenfor riktig tema. Mange av spørsmålene jeg 

hadde forberedt knyttet til innsyn ble også besvart under presentasjonsdelen.  

 

I del 2 av intervjuet stilte jeg spørsmål som var knyttet mer spesifikt til maskinlæring ved bo-

kontroll og saksbehandling. Jeg erfarte at jeg brukte intervjuguiden mye mer i del 2 av intervjuet 

enn i den første delen. Sannsynligvis var dette fordi mange av spørsmålene jeg hadde knyttet 

til innsyn ble besvart under presentasjonen og ga meg anledning til å stille oppfølgingsspørsmål 

til informasjonen jeg ble presentert. Under del 2 av intervjuet ble også alle spørsmålene jeg 

hadde forberedt på forhånd besvart. Ved flere anledninger fikk jeg stilt en del oppfølgingsspørs-

mål til det vi snakket om.  

 

Alt i alt var erfaringen min at intervjuet jeg gjennomførte gikk veldig bra. Det ble satt av rundt 

1,5 time til intervjuet, men både jeg og intervjuobjektene var enige om at det var greit dersom 

det gikk over/under den planlagte tiden. Det var ingen problemer med å få samtalen i gang, noe 
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som var veldig fordelaktig fordi intervjuet gikk raskt rett på sak. Ettersom intervjuet ble gjen-

nomført med to intervjuobjekter til stede, varte intervjuet en stund. I etterkant tror jeg at jeg like 

gjerne kunne utført to separate intervjuer, for å korte ned på varigheten. Likevel synes jeg at 

jeg fikk bra utbytte av intervjuet som ble gjennomført.  

 

Det var ingen særlige utfordringer knyttet til gjennomføringen av intervjuet. Hovedsakelig mer-

ket jeg som nevnt at gjennomføringen ikke ble helt som forventet, men med et positivt utfall. 

Jeg forsøkte å holde intervjuet mest mulig åpent. En liten utfordring jeg merket meg knyttet til 

dette var å holde samtalen innenfor de planlagte spørsmålene. Ved noen anledninger ble sam-

talen litt mindre flytende fordi jeg hadde behov for å stille de spørsmålene jeg hadde utarbeidet 

på forhånd. Jeg opplevede likevel ikke dette som et veldig stort hinder, og fikk gode svar på 

alle spørsmålene jeg stilte.  

 

2.4.5 Bearbeidelse av data   

I etterkant av intervjuet bearbeidet jeg data ved å føre et referat, jeg tok også lydopptak av 

intervjuet. Referatet ble ført etter notater jeg tok underveis i intervjuet og hadde ikke behov for 

å høre på lydopptaket. Før intervjuet ble gjennomført hadde jeg på forhånd gått ganske grundig 

gjennom interne dokumenter jeg hadde fått tilsendt av Lånekassen. Dette gjorde at jeg hadde 

oversikt over mye av det vi snakket om før jeg gjennomførte intervjuet. Da jeg førte referatet, 

merket jeg at dette hjalp meg til å huske det viktigste vi snakket om. Referatet ble ført som 

relativt korte sammendrag av de viktigste punktene av samtalen. Jeg delte referatet inn i de 

forskjellige temaene vi var innom under intervjuet. Kort tid etter intervjuet sendte jeg referatet 

til intervjuobjektene for kommentarer, og fikk oppklart noen få misforståelser. 

 

Undersøkelsen av Lånekassen ble gjort ved hjelp av både dokumentstudier og intervju. Bear-

beidelse av data var derfor ikke bare knyttet til intervjuet. Før det var aktuelt å gjennomføre 

intervju, hadde jeg nøye bearbeidet interne dokumenter jeg hadde fått av Lånekassen (se mer 

om dokumentene i avsnitt 2.4.3). Dokumentstudiene jeg gjennomførte før selve intervjuet, var 

veldig nyttig for å skape en oversikt over Lånekassen.  

 

Under analysefasen av funn gjort gjennom dokumenter, måtte jeg passe på å tenke kildekritisk. 

Dette var noe jeg ble oppmerksom på ved bruk av nettsidene til Lånekassen, fordi informasjo-

nen var tilpasset kundene. Resultatet av dette er informasjon som er formidlet på en enkel og 

forståelig måte, uten for mye detaljer eller for dyptgående informasjon. For mitt formål virket 
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dette naturligvis begrensende ettersom jeg gjerne ville ha tilgang på så mye informasjon og data 

som mulig. Utfordringen i slike tilfeller ble å utnytte den dataen som fremkommer på best mulig 

måte.  

 

Et videre aspekt ved dokumentstudier er det faktum at informasjonen som innhentes er lite 

spontan. Skriftlig informasjon er ofte mer reflektert og gjennomtenkt, som kan virke både som 

en styrke og en svakhet.71 Dette var noe jeg la merke til, særlig ved bearbeidelsen av Lånekas-

sens interne dokumenter. Informasjonen jeg fikk knyttet til maskinlæring ved bokontroll, var i 

form av presentasjoner. Jeg måtte utlede informasjon selv fra disse, som kan virke som en svak-

het fordi presentasjonene jeg tok utgangspunkt i var sannsynligvis utformet for å bli oppfattet 

på en viss måte. I tillegg kan det faktum at jeg har måttet tolke mye av informasjonen selv, være 

med på å gjøre datafunnene mindre troverdig ettersom funnene kan bli farget av mine egne 

meninger og vurderinger. I dette arbeidet der jeg har benyttet dokumenter har det derfor vært 

veldig viktig med et kildekritisk utgangspunkt ved gjenbruk av informasjon. Det kildekritiske 

utgangspunktet har vært særlig viktig ved undersøkelse av Lånekassen, men også der jeg har 

benyttet relevant litteratur og teori.  

 

I mange tilfeller vil det virke positivt for dokumentets opprinnelse at det er bearbeidet og re-

flektert. Som en del av undersøkelsen har jeg måttet benytte diverse rettskilder. Flere av de 

interne dokumentene jeg fikk av Lånekassen, var basert på forvaltningsloven og personvern-

forordningen. Ett ledd av undersøkelsen var derfor å gå gjennom dokumentene og sammenligne 

med hvordan gjeldende lovverk er utformet. Rettskilder er et eksempel på dokumenter som er 

lite spontant, da de er nøye utredet og vært i utvikling i lang tid fra forberedelse til ferdig doku-

ment. Rettskilder er en type kilde som har betydning for enkeltpersoner og hvordan eksempelvis 

forvaltningen skal reguleres og styres. I forhold til kildekritikk har jeg vurdert rettskilder som 

en trygg og objektiv utformet kilde, der mange forhold har blitt vurdert nøye.  

 

                                                
71 Jacobsen (2015) s. 172. 
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3 Åpenhet og gjennomsiktighet ved bruk av maskinlæring ved 
bokontroll  

3.1 Innledning  
Delspørsmål 1 for dette arbeidet er: «På hvilken måte er bruk av maskinlæring ved utvelgelses-

prosessen til bokontroll hos Lånekassen åpen og gjennomsiktig?» 

 

For å svare og belyse spørsmålet har jeg gjennomført dokumentstudier og intervju som er be-

skrevet i avsnitt 2.4. For å finne data har jeg benyttet en sluttrapport av konseptutredninger for 

muligheter ved bruk av kunstig intelligens, presentasjoner jeg har fått tilsendt av Lånekassen i 

tillegg til intervju. I dette kapittelet skal jeg først presentere relevante funn jeg gjorde gjennom 

undersøkelsene. Deretter skal jeg diskutere og utdype relevante elementer ved funnene som kan 

bidra til å belyse delspørsmålet.  

 

Ved å belyse og undersøke delspørsmål 1 får jeg mulighet til å gå dypere inn i Lånekassen som 

enhet. På denne måten kan jeg finne ut om maskinlæring ved bokontroll er gjennomsiktig. I 

forhold til problemstillingen kan svarene jeg finner si noe om maskinlæring i offentlig forvalt-

ning og dermed bidra til å belyse problemstillingen.  

 

3.2 Resultater fra undersøkelsen 
3.2.1 Om maskinlæringsmodellen ved utvalg til bokontroll 

Lånekassen tok som nevnt maskinlæring i bruk ved gjennomføring av bokontroll i 2018. I slut-

ten av november 2017, kom det en sluttrapport av konseptutredninger for muligheter ved bruk 

av kunstig intelligens. Utredningen av kunstig intelligens ble gjort gjennom «Proof of Con-

cepts» (dette er en metode for å teste/demonstrere produktets praktiske potensiale), slik at Lå-

nekassen kunne sitte på egen erfaring med bruk av kunstig intelligens.72 Prosjektene omfattet 

en virtuell assistent, i tillegg til effektivisering av bokontroll. I rapporten fremkommer det et 

ønske om å utvikle en prediksjonsmodell.  

 

I rapporten er det beskrevet at teknologien som er benyttet i PoCen er basert på en åpen pro-

gramvare som heter CatBoost, som er nyttig til klassifisering.73 Åpen programvare vil si at 

kildekoden til programmet er åpent for alle. Testingen av modellen for bokontroll ga positive 

                                                
72 Hanssen (2017) s. 19. 
73 Hanssen (2017) s. 21. 
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resultater. Dette ga grunnlag for et ønske om å videreutvikle modellen og benytte den i en ekte 

kontroll. Modellen som ble brukt i den første ordentlige kontrollen av kunder våren 2018, var 

basert på beslutningstrær.  

 

I en presentasjon Lånekassen holdt om bruk av maskinlæring ved bokontroll høsten 2018, be-

skrives modellen med andre begreper enn i sluttrapporten. I presentasjonen beskrives modellen 

som gjennomført ved hjelp av en modell som heter Gradient Booster. Presentasjonen trekker 

ikke frem noe mer spesifikt om modellen som ble benyttet. Sluttrapporten74  konstaterer at det 

er CatBoost som ble benyttet ved tesing av modellen. Som nevnt er CatBoost åpen programvare, 

som gjorde det lett for meg å søke på denne programvaren for å finne mer informasjon. GitHub 

er en plattform på internett hvor det blant annet er mulig å få tilgang til åpne kildekoder. Gjen-

nom GitHub kunne jeg altså finne ut at CatBoost er en maskinlæringmetode som baserer seg 

på «gradient boosting» av beslutningstrær.  

 

Begrepsbruken som blir brukt i presentasjon og sluttrapport samsvarer ikke med hverandre som 

har gjort det vanskelig å tolke hva modellen faktisk er basert på. Ettersom CatBoost bygger på 

Gradient Boosting av beslutningstrær, er det nærliggende å anta at modellen som ble benyttet 

ved testing også ble benyttet ved realitetskontrollen.  

 

Sluttrapporten presenterer en hypotese om økt effektivitet ved å ta i bruk maskinlæring ved den 

årlige bokontrollen. Resultatene av den første gjennomføringen av bokontroll ved hjelp av den 

nye modellen viste at hypotesen stemte. Målet med å ta i bruk maskinlæring ved bokontroll var 

nettopp å øke effektivitet. Dette oppnås ved at et færre utvalg personer blir plukket ut, med 

høyere treffsikkerhet av studenter som ikke kan dokumentere bostatusen sin. Ettersom kontrol-

len av dokumentasjon er manuell, betyr dette mindre ressurser til saksbehandling når bokontroll 

skal gjennomføres. Denne målsetningen om effektivitet er et gjennomgående funn ved både 

dokumentstudier og intervju.  

 

I sammenheng med effektivitet ved bokontroll ble det nevnt under intervju at modellen Låne-

kassen benytter ikke har nådd sitt fulle potensiale. Modellen sjekker rundt 15000 studenter, 

hvorav 3000 studenter ikke kan dokumentere sin bostatus. Den trekker fortsatt ut et betydelig 

større antall studenter sammenlignet med hvor mange som faktisk jukser eller har forsøkt å 

                                                
74 Hanssen (2017) s. 21. 
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jukse. En modell som har nådd fullt potensiale vil kunne velge ut kun de som ikke kan doku-

mentere sin bostatus. Selv om dette nevnes, blir det påpekt det at det ikke er en målsetning at 

modellen skal «kjøres» over så lang tid at den finner sannsynlighetsmarkører på egenhånd og 

dermed når sitt fulle potensiale. For Lånekassen er det heller ønskelig å kontrollere modellen 

hvert år og eventuelt oppdatere modellen hvis det er aktuelt.  

 

3.2.2 Åpenhet knyttet til maskinlæringsmodellen Lånekassen har benyttet  

I intervjuet jeg gjennomførte (med kontaktpersonen) fikk jeg mer utfyllende informasjon rundt 

maskinlæringsmodellen til Lånekassen, og dermed også en bedre oversikt. Funnene jeg gjorde 

gjennom dokumentstudier gir en viss oversikt over hvilken teknologi som ligger bak maskin-

læringsmodellen.  

 

Ifølge presentasjonene jeg gikk gjennom benytter modellen til Lånekassen 37 egenskaper/fea-

tures ved utvalg til bokontroll. Før jeg gjennomførte intervjuet var det uklart hvilken betydning 

«egenskaper» hadde for utvalget, dette ble derfor oppklart i intervjuet. Egenskaper/features be-

tyr i denne sammenhengen personopplysninger modellen sjekker for å velge ut kandidater til 

bokontroll. Prosessen starter med å gjøre en vurdering av hvilke personopplysninger som kan 

benyttes ved en kontroll. Det er kun opplysninger som er forenelige med opprinnelig formål 

som kan brukes videre. I denne sammenhengen er det altså snakk om opplysninger som er hen-

tet inn ved søknad om lån og stipend som skal gjenbrukes. Når studentene skal velges ut til 

kontroll hentes det heller ikke inn nye opplysninger.  

 

Det er relevant å påpeke at modellen er basert på 37 forhåndsdefinerte egenskaper (eller opp-

lysningstyper), som brukes for å kontrollere studenter. Videre kan studenter være innenfor enn 

viss sannsynlighetsrisiko (sannsynlighet for at studenten jukser). Dette vil si at studenter som 

har foreldre med bosted veldig langt unna studiestedet utelukkes ganske raskt i kontrollen. Per-

soner som blir valgt ut i kontroll, er personer som har visse egenskaper ved kundeforholdet sitt 

til Lånekassen. Grunnlaget for å velge ut personer er derfor gjort basert på en profilering av 

kundens eksisterende tildelingssak.  

 

Det faktum at modellen baserer seg på 37 forhåndsdefinerte egenskaper for å velge ut personer 

som skal sjekkes, gjør at Lånekassen til enhver tid har kontroll på grunnlaget for utvelgelse til 

bokontroll. Dette betyr at åpenhet ikke er noe utpreget problem i forhold til maskinlæringsmo-

dellens størrelse og kompleksitet.  
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3.3 Utdypning av teknologiske elementer og forholdet til åpenhet  
Avsnittet ovenfor viser funnene jeg gjorde fra dokumentstudier og intervju. Funnene gir en 

oversikt over modellen Lånekassen har tatt i bruk. Som nevnt har det vært vanskelig å få utfyl-

lende informasjon knyttet til modellen Lånekassen benytter, særlig fra dokumenter. Likevel har 

jeg klart å utlede en del nyttig informasjon fra mine undersøkelser.  

 

Ved gjennomføringen av undersøkelsene for å finne ut om bruk av maskinlæring hos Lånekas-

sen er gjort på en åpen og gjennomsiktig måte, var det spesielt to ting jeg merket meg. Først og 

fremst er det viktig å påpeke at utgangspunktet for å få svar på dette delspørsmålet er nært 

knyttet til hypotesen jeg hadde før jeg startet arbeidet med denne oppgaven. Min største for-

ventning til det jeg kom til å finne under undersøkelsene var at Lånekassen ikke klarer å bruke 

maskinlæring på en åpen og gjennomsiktig måte.  

 

De to tingene jeg bemerket meg under bearbeidelsesfasen av dataene jeg hadde samlet inn, var 

knyttet til selve modellen Lånekassen har tatt i bruk og hypotesen jeg hadde på forhånd. For det 

første skjønte jeg raskt at hypotesen ikke stemte, men også at den ikke var testbar hos Lånekas-

sen. Den andre tingen jeg merket meg var at modellen til Lånekassen ikke er maskinlæring og 

derfor begrunner hvorfor hypotesen min ikke var testbar. 

 

Åpenhet i offentlig virksomhet er et hensyn som står sterkt i styringsidealene. For offentlige 

forvaltningsorganer er det derfor viktig at dette hensynet blir ivaretatt. Styringsidealene i seg 

selv gir ingen «oppskrift» på hvordan åpenhet mellom forvaltning og innbygger kan skapes. 

Det blir derfor vanskelig å måle åpenhet som en variabel ut fra styringsidealene. Som nevnt kan 

åpenhet mellom det offentlige og innbyggere skapes ved å etablere innsynsrettigheter.  

 

Innsynstrappen illustrert i figur 2 viser hvordan innbyggere har rett på innsyn etter tre nivåer. 

Ettersom innsynsrettighetene er lovregulert, må forvaltningen ta hensyn til disse i sin virksom-

het. I tilfeller der forvaltningen ønsker å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler i sin virksomhet 

(som maskinlæring) kan dette gi utfordringer når hensyn som åpenhet må ivaretas i løsningen. 

For å måle om løsningen i det hele tatt kan ivareta lovregulerte krav til innsyn, er det aktuelt å 

se nærmere på hvordan løsningen er sporbar.  
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Gjennom undersøkelsene jeg gjennomførte hos Lånekassen, var målet å få en oversikt over 

modellen til Lånekassen og finne ut om den er åpen. Når jeg skriver at jeg ønsker å finne ut av 

sporbarheten til løsningen sikter jeg til muligheten til å se hva systemet har gjort og hvordan 

den har tatt beslutninger. I sammenheng med maskinlæring er dette særlig aktuelt fordi det ikke 

alltid er like enkelt å vite hvordan beslutninger blir tatt ved maskinlæring. Dette blir ofte omtalt 

som «den sorte boksen».75 Det som omtales som den svarte boksen, er det som skjer i maskin-

læringsmodellen.76 

 

Maskinlæringsmodell kan vise til flere ting. Som gjennomgangen i avsnitt 2.3 illustrerer, kan 

dette vise til hva slags type modell som ønskes å ta i bruk (statisk/dynamisk) eller resultatet av 

maskinlæringen. Ved snakk om den svarte boksen mener jeg maskinlæringsmodell som er re-

sultatet av læring.  

 

Tilgang på informasjon knyttet til modellen til Lånekassen var begrenset. Vurderingene jeg har 

gjort er derfor basert på det jeg har fått tilgang til. Under intervjuet kom det frem at modellen 

ikke har nådd sitt fulle potensiale og at det ikke er ønskelig å la den optimalisere seg selv over 

tid. Dette kan ses i sammenheng med en statisk modell for maskinlæring. Den statiske modellen 

er kjennetegnet ved at den ikke endrer seg i løpet av sitt livsløp. Opplæring av modellen skjer i 

et testmiljø og dersom det ønskes å tilføre endringer kan dette kun skje ved å erstatte modellen 

med en ny og oppdatert modell.77 Etter min vurdering er modellen til Lånekassen lik en statisk 

modell.  

 

Maskinlæring er et resultat av statistisk læring basert på mønstergjenkjennelse av data.78 Jeg 

mener det er grunnleggende å understreke at jeg gjennom mine funn har en klar konklusjon på 

at maskinlæring er algoritmer som kan endre seg og lære av dataen den prosesserer over tid. Til 

forskjell fra den statiske modellen, har dynamisk modell mulighet til å tilpasse og forbedre seg 

ved hjelp av inputdata. Hovedforskjellen på dynamisk og statisk modell er derfor evnen til å 

endre seg gjennom sitt livsløp ved prosessering av data. Sammenlignet med min konklusjon for 

hva maskinlæring er, må jeg også konkludere med at en statisk modell ikke er maskinlæring.  

 

                                                
75 Datatilsynet (2018) s. 12. 
76 Se kapittel 2. 
77 Datatilsynet (2018) s. 9. 
78 Se kapittel 2. 
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Etter min faglige vurdering mener jeg en annen (og kanskje bedre) måte å forklare en statisk 

modell er som et maskinlæringsbasert system. Et maskinlæringsbasert system vil på lik linje 

med maskinlæring bestå av algoritmer som trenes opp til å finne sammenhenger i en gitt data-

mengde. Når algoritmene har identifisert sannsynlighetsmarkører for mønstre i datamengden 

og gir riktige beslutninger, vil oppdateringen stoppe. Systemet som blir tatt i bruk har derfor 

blitt trent opp til å finne sannsynlighetsmarkører ved hjelp av maskinlæring. Forskjellen ligger 

i algoritmenes videre evne til å forbedre seg ved hjelp av nye data, som gjør at et slikt system 

ikke er maskinlæring.  

 

Tidligere i dette avsnittet nevnte jeg at modellen Lånekassen benytter viser likhetstrekk med 

statisk modell. Med utgangspunkt i dette er det nærliggende å anta at Lånekassen ikke benytter 

maskinlæring, men at modellen heller er som et maskinlæringsbasert system. Disse funnene 

tilsier som nevnt innledningsvis at hypotesen jeg hadde ikke var testbar hos Lånekassen.  

 

Undersøkelsene jeg gjorde hos Lånekassen viste at de har full kontroll på hvilke opplys-

ninger/egenskaper modellen deres sjekker før den velger ut personer i bokontroll. Dette betyr 

at det ikke er utfordringer knyttet til å etterleve bestemmelser om innsyn i sammenheng med 

utvelgelse til bokontroll, i tilfeller det er aktuelt å gi innsyn. Det betyr også at Lånekassen ikke 

har «sort-boks» problematikk ved modellen sin.  

 

3.4 Konklusjon  
Ved hjelp av undersøkelser har jeg svart på delspørsmålet. Selv om datatilgangen rundt model-

len til Lånekassen var begrenset, har jeg gjennom intervju og dokumenter klart å utlede nyttig 

informasjon. Min konklusjon er som jeg har diskutert i avsnittet ovenfor, at løsningen til Låne-

kassen er åpen og gjennomsiktig. I tillegg diskuterer jeg og konkluderer med at løsningen ikke 

er maskinlæring, men heller et maskinlæringsbasert system.  

 

4 Innsynsrettigheter i forbindelse med bokontroll  
4.1 Innledning  
Det andre delspørsmålet jeg har forsøkt å få svar på i denne oppgaven er «hvilke innsynsrettig-

heter har en som kunde hos Lånekassen, særlig i forbindelse med bokontroll?».  
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I kapittel 3 har jeg gått gjennom funn fra undersøkelsen som gir svar på om løsningen som er 

brukt ved bokontroll er en åpen og gjennomsiktig. Delspørsmålet jeg skal få svar på i dette 

kapitlet er sterkt knyttet til delspørsmålet jeg utforsker i kapittel 3. Jeg har allerede konkludert 

med at løsningen i seg selv ikke påvirker åpenhet på en negativ måte. I dette kapitlet skal jeg 

se nærmere på hvordan innsyn og åpenhet kan etableres mellom Lånekassen og kunder som er 

tatt ut i bokontroll.  

 

For å svare på delspørsmålet har jeg i likhet med delspørsmål 1, gjennomført dokumentstudier 

og intervju. Jeg har benyttet Lånekassens interne dokumenter knyttet til innsynsrutiner, proto-

koll for behandling av personopplysninger. Utførelse av intervju har vært nyttig for å utdype 

funnene jeg gjorde fra dokumenter.  

 

I dette kapitlet skal jeg presentere funn jeg gjorde fra undersøkelsene, utdype relevante juridiske 

elementer og konkludere om jeg har fått svar på delspørsmålet.  

  

4.2 Resultater fra undersøkelsen 
4.2.1 Den enkeltes rett til innsyn hos Lånekassen 

Som kunde hos Lånekassen har en rett på innsyn både som part, registrert og etter offentlighets-

prinsippet.79 Dette vil si at utover den offentlige innsynsretten, kan en få innsyn i personopp-

lysninger Lånekassen har lagret om deg, i tillegg til opplysninger i avgjørelser som gjelder deg 

selv. Den enkeltes rett til innsyn er som kjent regulert i offentleglova, personvernforordningen 

og forvaltningsloven. Gjennom dokumentsøk og intervju har det vært lite data å hente knyttet 

til retten til innsyn utover personvernforordningen. Funnene jeg har gjort er derfor i hovedsak i 

sammenheng med innsynsretten etter personvernforordningen.  

 

Alle virksomheter som behandler personopplysninger er underlagt personvernforordningen for 

behandling av personopplysninger. I Lånekassen sin personvernerklæring som enkelt kan fin-

nes på Lånekassens nettsider, er måten personopplysninger behandles forklart på en grundig 

måte. Personvernerklæringen omfatter blant annet informasjon om hva personopplysninger er, 

behandlingsansvarlig, formål, rettslig grunnlag, rettigheter en har som kunde osv.80  

                                                
79 Innsynsretten etter offentlighetsprinsippet gjelder for øvrig for alle som ber om det og er ikke begrenset til 

Lånekassens kunder. 
80 Lånekassen (2018 b). 
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Personvernerklæringens punkt 7 omhandler kundens rettigheter. Det opplyses blant annet om 

rett til informasjon, klage, korrigering, og innsyn. Kundens rettigheter er først listet opp og 

lenger ned i punktet kan det finnes mer utfyllende informasjon til utvalgte rettigheter i listen. 

Det gis mer utfyllende informasjon knyttet til innsynsretten. For å se hvilke personopplysninger 

Lånekassen har lagret om deg, kan dette enkelt finnes ved å logge inn på Mine sider. I person-

vernerklæringen opplyses det også om at det er inne på Mine sider det kan bes om innsyn.  

 

Det blir gitt tilstrekkelig informasjon knyttet til innsyn i personvernerklæringen, for dem som 

er interessert i å be om innsyn. Imidlertid kommuniserer personvernerklæringen kun retten til 

innsyn etter personvernforordningen. For å undersøke nærmere logget jeg inn på min egen pro-

fil på Mine sider for å finne ut hva som gis av informasjon på siden der det kan bes om innsyn. 

I likhet med personvernerklæringen blir det opplyst om at man har rett på innsyn i personopp-

lysningene Lånekassen har lagret om deg. Det oppfordres til å skrive hva man ønsker innsyn i, 

som eksempelvis knyttet til en spesifikk behandling og å være så konkret som mulig i innsyns-

begjæringen.  

 

4.2.2 Rutiner for å gi innsyn  

Utover selve retten til å be om innsyn som er beskrevet i avsnittet ovenfor, er det flere elementer 

ved innsynsretten som kan utdypes. Jeg har blant annet fått tilgang til Lånekassens interne inn-

synsrutine og protokoll for behandling av personopplysninger. Dette er dokumenter som gir 

mer utfyllende informasjon rundt hva og hvordan kunden faktisk får innsyn.  

 

I Lånekassens egne rutiner for innsynsbegjæring og andre henvendelser om personvern er det 

beskrevet hvordan en innsynsbegjæring skal behandles i tråd med gjeldende regelverk. Rutinen 

er utarbeidet for å sikre at behandling av innsynsbegjæringer i egne opplysninger gjøres i sam-

svar med personvernforordningen art. 15, Lånekassens egen internkontroll for personvern, og 

forvaltningsloven og offentleglova. Rutinen skal ivareta svarfristen etter personvernforord-

ningen artikkel 12 nummer 3, i tillegg til å unngå at registrerte personer som ber om innsyn får 

mangelfullt svar på innsynsbegjæringen. Innsynsrutinen omfatter også rutiner for de forskjel-

lige typer henvendelser, hvor opplysningene kan finnes, svarfrister, og noe tilleggsinformasjon.  
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Innsynsrutinen lister en rekke punkter for hvilken informasjon som omfattes av innsynsretten. 

Informasjonen som inngår i listen samsvarer i stor grad med reglene om innsyn etter person-

vernforordningen artikkel 15. Punktene i listen til Lånekassen er imidlertid delt opp i egne 

punkter og er til dels omformulert. I et eget punkt i listen over informasjon som inngår i inn-

synsretten er relevant informasjon om den bakenforliggende logikken, betydningen og forven-

tede konsekvenser av en slik behandling for den registrerte. Punktet om bakenforliggende lo-

gikk inngår i personvernforordningen artikkel 15 bokstav h, men er likevel formulert som et 

eget punkt i innsynsrutinen av informasjon som det skal gis innsyn i.  

 

Utover informasjonen som fremkommer i rutinebeskrivelsen, kan det i P-SØ-003 beskrivelse 

av behandling/protokoll finnes ytterligere informasjon om de spørsmål som skal besvares i inn-

synsbegjæringen. P-SØ-003 blir gjennomgående omtalt som prosedyre i dokumentet, jeg kom-

mer derfor til å bruke prosedyre heretter i denne fremstillingen. Hensikten med prosedyren er å 

sikre at det er gjort en vurdering for hver behandling av personopplysninger. Det videre målet 

med prosedyren er å unngå at behandling av personopplysninger skjer uten at forholdet til per-

sonvern er vurdert, personopplysningene som behandles ikke dokumenteres, mangelfull doku-

mentasjon på at Lånekassen etterlever reglene om personvern, og at reglene til personvern ikke 

etterleves.  

 

Prosedyren kan være til hjelp ved spørsmål i innsynsbegjæringer fordi den gir en fremgangs-

måte for beskrivelse av Lånekassens behandling av personopplysninger og protokoll. Selve 

fremgangsmåten for beskrivelse som er oppført i prosedyren, er oppført i en tabell som inne-

holder behandlingsaktiviteter (som er nummerert), beskrivelse og referanse. Tabellen omfatter 

rundt 30 behandlingsaktiviteter som blant annet behandlingsansvarlig, formål, grunnlag, og ka-

tegorier av personopplysninger. Behandlingsaktivitetene som er beskrevet i prosedyren sams-

varer med det innsynsrutinen fastsetter som informasjon som inngår i innsynsretten. Alle be-

handlingsaktivitetene som er beskrevet i prosedyren er likevel kategorisert til mer spesifiserte 

og individuelle aktiviteter, sammenlignet med innsynsrutinen.  

 

I prosedyren er det noen behandlingsaktiviteter som stikker seg ut i sammenheng med innsyn 

ved bokontroll. Behandlingsaktivitet nummer 12 angår «behandlingsprosessen». Aktiviteten er 

beskrevet i fire punkter, og det står blant annet at det er en nødvendighet at behandlingsproses-

sen er beskrevet fra start til slutt. Det skal også beskrives om behandlingen har vært automatisert 
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(helt eller delvis), manuell eller om regler har inngått i maskinell behandling. Dersom behand-

lingen har vært automatisert skal dette beskrives, og det skal vises til systemdokumentasjon.  

 

4.2.3 Nærmere om innhold i svar på innsynsbegjæringer og bokontroll 

Lånekassens rutine for innsyn og prosedyre gir generell informasjon rundt hva og hvordan inn-

syn kan gis. Det jeg har utledet fra disse dokumentene sier likevel veldig lite konkret om innsyn 

i sammen med bokontroll, som er det jeg ønsker å finne ut av. I intervjuet jeg gjennomførte fikk 

jeg stilt spørsmål som ga mer utdypende svar på dette.  

 

I intervjuet jeg gjennomførte med personvernombud gikk vi gjennom en presentasjon av ut-

valgte innsynsbegjæringer Lånekassen har mottatt etter personvernforordningen trådte i kraft. 

En bemerkning ved begjæringene var at de fleste er formulert forskjellig og ofte uklart. Konse-

kvensen av dette er et det er vanskelig for Lånekassen å vite hva det egentlig ønskes innsyn i 

og om det i noen tilfeller er behov for veiledning heller enn innsyn.  

 

Uklare formuleringer som gjør det vanskelig å vite omfanget av innsynsbegjæringen kan gjøre 

det vanskelig å svare på begjæringen. I intervjuet snakket vi om at det eksempelvis kan være 

uklart om det er snakk om innsyn i en spesifikk sak eller innsyn i personopplysninger. Alle 

innsynsbegjæringer blir uansett behandlet på en profesjonell måte og det blir gitt svar på det 

som bes om.  

 

Lånekassen har ikke mottatt innsynsbegjæringer knyttet til bokontroll (per 22.03.2019 da jeg 

gjennomførte intervjuet). Som nevnt gir ikke innsynsrutinen eller prosedyren spesifikk infor-

masjon ved hver behandlingsaktivitet og dette gjelder også for bokontroll. I intervjuet (med 

fagdirektør) ble det nevnt at dersom det kommer spørsmål om innsyn i bokontrollen, vil det 

være aktuelt å gi innsyn i hvilke opplysninger som har blir brukt og på hvilken måte de har vært 

avgjørende.  

 

I tillegg til å gi innsyn i hvilke opplysninger som er brukt og hvordan de har vært avgjørende, 

skal det informeres om utvalget til bokontroll ble gjort manuelt eller maskinelt. Dersom kunden 

har blitt valgt ut maskinelt skal det gis informasjon om modellen/systemet som er brukt, dette 

inkluderer opplysningene som brukes for å velge ut personer til kontroll. I tilfeller der utplukket 
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til bokontroll har vært gjort manuelt som del av en kontrollgruppe, vil det også gis innsyn i 

kriteriene som ligger til grunn for utvalget.81  

 

I intervjuet ble det nevnt at tilfeller der det er snakk om partsinnsyn i bokontrollen, er det uklart 

hva som skal inngå i innsynsbegjæringen. Grunnen til dette er at forvaltningsloven gir rett på 

innsyn i sakens dokumenter. Det er ikke avklart enda hva som skal inngå som «sakens doku-

menter» der utplukket til bokontroll er maskinelt.  

 

4.3 Utdyping av relevante juridiske elementer og forholdet til åpenhet 
Avsnittet ovenfor gir en god oversikt over funnene jeg gjorde fra dokumentstudier og intervju. 

Resultatet fra undersøkelsene viser innsynsrettighetene man har som kunde hos Lånekassen, i 

tillegg til interne rutiner og hvordan innsyn kan gis. Blant funnene var det et par ting jeg merket 

meg ved som er interessant å utdype og diskutere nærmere. Omtrent alle funnene jeg gjorde 

knyttet til innsyn hos Lånekassen omhandlet innsyn etter personvernforordningen. Innsyn i bo-

kontroll blir i intervju også for det meste omtalt i forhold til personvernforordningen, og vi 

snakket kort om at Lånekassen ikke har avklart hva som skal inngå i partsinnsyn. Det ble heller 

ikke nevnt noe om innsyn i modellen etter offentleglova. Jeg skal derfor diskutere om det kan 

foreligge rett til innsyn i modellen etter alle nivåene i innsynstrappen. Videre skal jeg utforske 

hvordan spørsmål om innsyn i tekniske systemer kan løses når det ikke er avklart på forhånd.  

 

Ved spørsmål om innsyn i personopplysninger, har man i tillegg til innsyn i opplysningene rett 

på informasjon om opplysningene som er listet i artikkel 15 i personvernforordningen. Denne 

informasjonen omfatter (blant annet) informasjon om forekomst av automatiserte avgjørelser 

og bakenforliggende logikk etter artikkel 15 bokstav h. Selv om bestemmelsen eksplisitt viser 

til automatiserte avgjørelser er det nærliggende å anta at «bakenforliggende logikk» også kan 

sikte til annen maskinell behandling av personopplysninger.  

 

I sammenheng med innsyn i bokontroll der det har blitt gjort maskinelt uttrekk er dette interes-

sant å se nærmere på. I intervjuet blir det nevnt i sammenheng med partsinnsyn at Lånekassen 

ikke helt vet hvordan det skal gis innsyn i «sakens dokumenter». Ettersom forvaltningsloven er 

fra 1967, kan ikke begrepsbruken sies å være tilpasset digital forvaltning slik den er i dag. Do-

                                                
81 Dette avsnittet er basert på data fra intervju. 
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kument er som nevnt definert i forvaltningsloven § 2 bokstav f som «en logisk avgrenset infor-

masjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring 

eller lignende». I tilfeller der saken har blitt behandlet i et beslutningssystem eller maskinelt, 

vil det ikke foreligge saksdokumenter på lik linje som ved manuell saksbehandling. Med ut-

gangspunkt i definisjonen av dokument, mener jeg det er nærliggende å tolke dokument i denne 

sammenhengen som systemet som har behandlet saken helt eller delvis.  

 

Lånekassen kan etter min vurdering måtte komme til å gi innsyn i systemet bak modellen etter 

både artikkel 15 bokstav h i personvernforordningen og etter partsinnsynet i forvaltningsloven. 

I intervjuet jeg gjennomførte kom det frem at det så langt ikke har kommet noen innsynsbegjæ-

ringer knyttet til bokontroll. Likevel er det viktig at Lånekassen vet hvordan de kan forklare/gi 

innsyn i hvordan logikken bak systemet fungerer, men også avklare hva som skal inngå som 

«sakens dokument» der det er snakk om partsinnsyn.  

 

Jeg mener innsyn etter artikkel 15 og partsinnsynet kan overlappe hverandre. Det er relevant å 

peke på det faktum at artikkel 15 i personvernforordningen gjelder innsyn i personopplysninger 

om den registrerte. Innsynet omfatter de opplysningene som er behandlet, men også logikken 

bak behandlingen/systemet. Hvis dokument i partsinnsynet etter forvaltningsloven § 18 kan 

tolkes som systemet som har tatt en beslutning, vil innsynet etter artikkel 15 bokstav h gjelde 

saksopplysninger på lik linje som ved partsinnsynet. Partsinnsynet og innsynet etter artikkel 15 

vil i så fall gjelde et felles innsyn i systemet og dermed gjøre spørsmål om innsyn lettere for 

Lånekassen. 

 

Utover å etablere plikten Lånekassen har til å kunne gjøre rede for systemet de har benyttet er 

det interessant å utforske nærmere hvordan det kan gjøres. Problematikken Lånekassen opple-

ver rundt å vite hva som skal regnes som sakens dokumenter, strekker seg sannsynligvis lenger 

enn å definere hva det gjelder.  

 

Et problem som ofte nevnes i sammenheng med automatiserte avgjørelser82 er liten grad av 

gjennomsiktighet. Grunnen til dette er at personer som benytter seg av selvbetjente tjenester 

hos forvaltningen ofte ikke vet hva som skjer fra man inngir opplysninger til en beslutning blir 

                                                
82 Her mener jeg avgjørelser som blir tatt i beslutnings(støtte)systemer.  
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tatt. Selve beslutningstakingen kan derfor oppleves som en sort-boks for brukeren.  Den samme 

problemstillingen ses ofte i sammenheng med maskinlæring og kunstig intelligens.83 Hoved-

forskjellen er at sort-boks effekten ved maskinlæring er knyttet til maskinlæringens modell. 

Som jeg gjennomgikk i kapittel 2.3.3, kan maskinlæringsmodeller bli veldig store og komp-

lekse. Dette betyr at det i mange tilfeller kan være vanskelig å vite hvordan en maskinlærings-

modell har tatt en beslutning.   

 

Beslutningssystemer er til forskjell fra maskinlæring basert på fastsatte regler, som gjør det 

enkelt å holde kontroll på beslutningstakingen i systemet. Jeg har allerede konkludert med at 

modellen til Lånekassen ikke er maskinlæring, men heller et maskinlæringsbasert system. Mo-

dellen er samtidig ikke et beslutningssystem, fordi det ikke er basert på rettsregler. Selv om 

modellen ikke passer inn som maskinlæring eller beslutningssystem, må Lånekassen kunne 

gjøre rede for og forklare systemet. Liten grad av gjennomsiktighet ved modellen til Lånekassen 

kan derfor bli et problem dersom det ikke oppklares hvordan systemet skal forklares.  

 

Ved automatisert rettsanvendelse kan man bruke systemoffentlighet som en metode for å øke 

gjennomsiktigheten og forutberegneligheten ved systemet. Systemoffentlighet er som nevnt en 

måte å gjøre programkode offentlig tilgjengelig. I kapittel 2.2.1 nevnte jeg støttekalkulator som 

et eksempel på dette. På denne måten kan enkeltpersoner teste sine opplysninger i en represen-

tasjon av systemet og få et innblikk i hvordan rettsreglene kan påvirke sin sak. Dette vil øke 

forutberegneligheten for beslutningssystemet, fordi det kan gi økt forståelse for hvordan reglene 

påvirker deg selv. Det er også en måte å skape åpenhet og gjennomsiktighet ved systemet, fordi 

det gjør det mulig for enkeltpersoner å teste systemets funksjoner og inngi forskjellige opplys-

ninger uten at det får noen reell virkning.  

 

I sammenheng med utvelgelse til bokontroll er ikke systemoffentlighet som presentert ovenfor 

nødvendigvis en aktuell løsning for å forklare modellen til Lånekassen. Fordelen med å benytte 

systemoffentlighet for beslutningssystemer er økt forutberegnelighet, i tillegg til at det minime-

rer sort-boks problematikk fordi det gir innblikk i hvordan systemet fungerer. Systemoffentlig-

het ved modellen til Lånekassen gir ikke disse fordelene fordi det ikke er et beslutningssystem 

som fatter enkeltvedtak. Formålet med bokontroll er uansett å kontrollere vilkåret for bostatus 

i en allerede eksisterende tildelingssak. Kunden blir informert på forskjellige tidspunkt under 

                                                
83 Se kapittel 3. 
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søknad om lån og stipend om bostatus-vilkåret for å få omgjort lån til stipend, inkludert infor-

masjon gitt i vedtaket om støtte.84 Jeg mener derfor at det ikke er behov for å øke forutbereg-

neligheten i denne sammenhengen, ettersom det blir gitt såpass mye informasjon rundt dette 

vilkåret. Dessuten er det viktig å påpeke at utvelgelse til bokontroll er en intern prosess hos 

Lånekassen som ikke angår kunden før man faktisk blir valgt ut til kontroll.  

 

Som jeg allerede har diskutert og kommet frem til, vil innsyn i sakens dokumenter og baken-

forliggende logikk overlappe. Hvis vi ser tilbake på innsynstrappen i figur 2, berører dette inn-

syn på det midterste og øverste trappetrinn. Innsynet angår altså enkeltpersoner og utelukker 

det offentlige innsynet. Imidlertid er hovedregelen i offentleglova § 3 at blant annet saksdoku-

ment er åpent for innsyn hos vedkommende organ. Definisjonen på dokument i offentleglova § 

4 er tilsvarende definisjonen i § 2 i forvaltningsloven. Den videre definisjonen i offentleglova 

§ 4 er blant annet at saksdokument gjelder dokument som er kommet inn/lagt fram for organet, 

opprettet av organet selv eller er innenfor forvaltningsorganets ansvarsområde/virksomhet. 

Med utgangspunkt i dette kan det vise seg at innsynsretten i systemet for bokontroll strekker 

seg over alle trinnene i innsynstrappen.  

 

Hvis vi ser bort fra innsyn i egne opplysninger knyttet til bokontroll, og tar utgangspunkt i at 

alle kan be om innsyn i modellen (kun systemet og dets funksjoner) vil det være fordelaktig for 

Lånekassen å utarbeide en standard «forklaring». Som jeg har gått gjennom i kapittel 2.2.4, ble 

det 14. mars 2019 publisert et forslag om ny forvaltningslov. Forslagets § 12 om forvaltningens 

dokumentasjon av det rettslige innhold i automatiserte saksbehandlingssystemer kan være re-

levant i denne sammenhengen. Selv om bestemmelsen omhandler beslutningssystemer for saks-

behandling, kan systemdokumentasjon være like relevant ved andre maskinelle behandlinger 

Lånekassen (og andre forvaltningsorganer) benytter seg av. Dokumentasjonskravet i § 12 retter 

seg hovedsakelig mot dokumentering av rettslig innhold i systemet. Systemdokumentasjon av 

beslutningssystemer er nødvendig for å sikre at systemet bygger på regler som er representert 

på en riktig måte.85 

 

                                                
84 Basert på egen erfaring med søknad om lån og stipend hos Lånekassen. For øvrig finnes det informasjon knyt-

tet til krav om å være borteboer for å få omgjort lån til stipend flere steder på Lånekassen.no. 
85 NOU 2019:5 s. 265. 
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Det er helt klart at systemdokumentasjon ved beslutningssystemer er viktig ved etterkontroll og 

tilsyn av systemene. Jeg mener den samme kontrollen kan være like viktig ved utvikling av nye 

systemer som baserer seg på maskinlæring og kunstig intelligens. Dette gjelder særlig hvis sys-

temene tar beslutninger som påvirker rettighetene og pliktene til enkeltpersoner. Maskinlæring 

i forvaltningssammenheng er ikke nødvendigvis bygget opp av rettsregler, men det kan være 

like aktuelt å kontrollere grunnlaget for beslutningene den tar. Modellen til Lånekassen har ikke 

dette problemet ettersom «reglene» for systemets beslutninger er fastsatt uten endringer i livs-

løpet. I forslaget til ny forvaltningslov anbefales det at systemdokumentasjonen skal være egnet 

til å gjengi og forklare systemets funksjoner og egenskaper.86 Det siktes riktignok til det som er 

rettslig relevant. Likevel vil en tilnærming om systemdokumentasjon som er egnet å gjengi og 

forklare funksjoner og egenskaper ved systemet, være en måte å lette spørsmål om innsyn i 

andre systemer enn kun beslutningssystemer.  

 

4.4 Konklusjon  
Resultatene fra undersøkelsene jeg gjennomførte svarte godt på delspørsmålet. Funnene gir 

oversikt over rutiner, hvordan innsyn kan gis og intervjuet svarer på hvordan innsyn kan gis i 

sammenheng med bokontroll. Resultatene fra undersøkelsene gir mest data knyttet til innsyn i 

sammenheng med personvernforordningen og hvilke opplysninger som kan inngå i innsynet. 

 

Ut fra det jeg fant gjennom undersøkelser, diskuterer jeg om det kan foreligge innsyn i bo-

kontroll etter offentleglova, personvernforordningen og forvaltningsloven. Jeg diskuterer også 

systemdokumentasjon og om dette kan være løsning for å gi en forklaring på systemets funk-

sjoner og egenskaper. Ettersom retten til innsyn sannsynligvis foreligger på tre nivåer, kan sy-

stemdokumentasjon være en måte å gi innsyn i systemet uavhengig av om det er partsinnsyn 

eller innsyn etter offentleglova. I spørsmål om innsyn i personopplysninger eller partsinnsyn 

skal selvsagt opplysningene som er behandlet også inngå i svaret på innsynsbegjæringen etter 

gjeldende rutiner.  

 

                                                
86 NOU 2019:5 s. 266. 
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5 Hvordan kan styringsidealer harmoniseres med nye teknologier 
og endringsprosesser?  

5.1 Innledning  
I kapittel 3 og 4 har jeg gjennomført undersøkelser for å få svar på to av delspørsmålene jeg har 

utarbeidet for denne oppgaven. Resultatene fra undersøkelsene viste imidlertid ganske raskt at 

jeg fikk svar på delspørsmålene, men også at modellen til Lånekassen ikke er maskinlæring. 

Jeg konkluderte derfor med at hypotesen jeg hadde for dette arbeidet ikke ble tilstrekkelig testet, 

ettersom Lånekassen ikke oppfylte kravene for å sjekke om hypotesen stemmer eller ikke.  

 

Utgangspunktet mitt for å gjennomføre dette undersøkelsesarbeidet var å teste maskinlæring og 

konsekvenser i forhold til åpenhet og styringsidealer. Prinsippet med maskinlæring er algorit-

menes egen evne til å forbedre og endre seg selv, basert på nye data. Evnen til å endre seg 

kombinert med store og komplekse informasjonsmodeller som maskinlæring resulterer i, gjør 

at maskinlæring utfordrer styringsidealer. Maskinlæring (og kunstig intelligens) er teknologier 

som for tiden er populære og «alle» ønsker å ta det i bruk.  

 

Et ønske om å ta i bruk nye teknologier i rask fart, særlig i offentlig sektor, medfører raske 

endringsprosesser i forvaltningen som kan utfordre styringsidealer. I dette kapittelet skal jeg 

undersøke og diskutere dette nærmere. Jeg har ikke utført egne undersøkelser for å svare på 

dette delspørsmålet, men kommer til å ta utgangspunkt i alle funnene jeg har gjort hittil. Erfa-

ringene jeg gjorde hos Lånekassen kommer til å stå i fokus for diskusjonen i tillegg til et gene-

relt overblikk på digital forvaltning i Norge.  

 

5.2 Teknologiske og juridiske endringsprosesser i forvaltningen 
5.2.1 Forholdet mellom juss og teknologi 

En av problemstillingene som oppstår når offentlige virksomheter ønsker å ta i bruk nye tekno-

logier, er hvordan teknologien påvirkes av gjeldende rett. Forvaltningens virksomhet er regulert 

ved hjelp av flere lover, som personvernforordningen og forvaltningsloven som jeg har tatt 

utgangspunkt i denne oppgaven. Før et digitaliseringsprosjekt kan realiseres er det viktig at den 

teknologiske løsningen er i samsvar med gjeldende lovverk. Samtidig står vi overfor et digitalt 

skifte der teknologier som maskinlæring kan være utfordrende å ta i bruk, uten at det går på 

bekostning av rettslige rammeverk. 
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Maskinlæring og kunstig intelligens er teknologier som i det siste har fått mye oppmerksomhet. 

Noen omtaler digitalisering og utvikling av kunstig intelligens som en fjerde industriell revolu-

sjon.87 Ønsket om å ta i bruk maskinlæring er sterkt, og det politiske presset øker i retning om 

å utvikle nye løsninger og tjenester.88 Økt press mot å utvikle løsninger som baserer seg på nye 

teknologier som maskinlæring kan resultere i løsninger som blir utviklet i raskt tempo. Dette 

kan gi konsekvenser i form av løsninger som ikke ivaretar gjeldende regelverk på tilstrekkelig 

måte.  

 

Forvaltningsloven skal legge til rette for god forvaltningspraksis som følger prinsippene for 

blant annet rettssikkerhet. Personvernforordningen på sin side regulerer behandling av person-

opplysninger i tråd med prinsipper for personvern. Som jeg har vært inne på tidligere, er for-

valtningsloven fra 1967. I sammenheng med digitalisering har ikke loven vært særlig tilpasset 

teknologi, som igjen kan føre til utfordringer ved et ønske om digitalisering. Denne problems-

tillingen kan knyttes til eksempelvis begrepsbruk i lovgivningen som ikke er relevant eller like 

gjeldende når det er snakk om tekniske systemer. Som en motsetning trådte personvernforord-

ningen i kraft i 2018 og er aktualisert rundt det digitale skiftet ved behandling av personopplys-

ninger.  

 

Rettslig regulering kan påvirke teknologi på flere måter. Et alternativ kan være at løsningen 

som forvaltningsorganet ønsker å ta i bruk, ikke støttes av regelverket. I slike tilfeller må det 

gjøres en avveining for gevinstene av tjenesten og ulempene tjenesten medfører. En motsetning 

til nevnt eksempel er caset mitt med Lånekassen, hvor bruk av modellen ikke får negative retts-

lige innvirkninger. En fordel for Lånekassen er at modellen er statisk og ikke endrer seg gjen-

nom livsløpet og dermed følger ikke implikasjonene som maskinlæring medfører.  

 

Fra undersøkelsene jeg gjorde hos Lånekassen fikk jeg inntrykk av at det er høy grad av kunn-

skap og et ønske om å ligge i front ved teknologisk utvikling. Jeg fikk også inntrykk av et sterkt 

ønske om å tilby tjenester som ivaretar brukerens rettigheter. Det er et gap mellom begrepsbru-

ken Lånekassen har benyttet seg av og realiteten av modellen som velger ut kandidater til bo-

kontroll. Det er ikke tvil om at løsningen til Lånekassen har bidratt til å effektivisere bokontroll 

                                                
87 Kommunal og moderniseringsdepartementet (2017). 
88 Dette kan eksempelvis ses gjennom Regjeringens ønske om å utvikle ny strategi for kunstig intelligens. Se: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet (2019). 
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ved å kontrollere færre studenter med samtidig høyere treffsikkerhet. Likevel blir det feil å 

profilere bokontroll som kunstig intelligens, når det i virkeligheten er en smartere måte å finne 

sammenhenger i data som gjør det mulig å velge ut færre kandidater. 

 

Jeg mener det er viktig å trekke fram begrepsbruken Lånekassen (og andre forvaltningsorganer 

generelt) bruker når de uttaler seg og gir informasjon om tjenestene de har utviklet og tilbyr. 

Kunstig intelligens og maskinlæring har blitt «buzzwords» som mange ønsker å bli assosiert 

med. Lånekassen har som nevnt i kapittel 2.4.2 en visjon om å bli oppfattet som Norges mest 

moderne forvaltningsorgan. Det er ikke mange forvaltningsorganer som har tatt i bruk verktøy 

basert på maskinlæring eller kunstig intelligens som har en innvirkning på enkeltpersoners ret-

tigheter og plikter.  

 

Konsekvenser som kan oppstå når begrepsbruk ikke samsvarer med realiteten, kan være forvir-

ring for personer som skal bruke tjenestene og ellers henvende seg til det offentlige. Maskinlæ-

ring og kunstig intelligens er svært populære tema for tiden, som gjør det sannsynlig at de fleste 

har plukket opp varierende grad av informasjon fra forskjellige steder. Ved å søke på kunstig 

intelligens på Google, dukker det opp svært forskjellige typer kilder og nettaviser har overskrif-

ter som har en varierende grad av positiv og negativ innstilling til teknologien. Dessuten er 

teknologien bak maskinlæring såpass komplisert at det ikke kan forventes at vanlige personer 

har særlig kunnskap på området. Informasjon fra forvaltningens side bør derfor være enkel, 

helhetlig og riktig slik at brukerne av tjenestene får den informasjonen de trenger.  

 

Det kan være interessant å se nærmere på hvilke andre konsekvenser som oppstår som følge av 

at Lånekassen «pynter» på begrepene når de omtaler det maskinelle uttrekket til bokontroll. Vil 

det eksempelvis føre til at man ser annerledes på bokontroll, eller kan det medføre at kundene 

til Lånekassen blir usikre på hvilke rettigheter de har, for eksempel knyttet til innsyn?  

 

Det er uansett tydelig at buzzwords som kunstig intelligens har stor makt. Et oppfølgingsspørs-

mål kan være hvorfor Lånekassen har valgt å bruke ordene kunstig intelligens og maskinlæring 

i sin omtale av bokontroll. Jeg tror noe av grunnen nettopp kan skyldes forholdet mellom juss 

og teknologi som jeg har diskutert i dette avsnittet. Økende press fra politisk hold om å benytte 

kunstig intelligens, samtidig som gjeldende rett presser på løsninger som skal ivareta brukerens 
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rettigheter, kan ha resultert i et slags kompromiss. Lånekassen har utviklet et maskinlæringsba-

sert system89 som ikke gir noen negative innvirkninger for brukeren. I tillegg vil det å omtale 

systemet som maskinlæring gi inntrykk av at Lånekassen følger med på de seneste teknologiske 

trendene.  

 

5.2.2 Samspillet mellom nye teknologier, rettslige elementer og organisering 

I digital forvaltning, vil introdusering av nye teknologiske hjelpemidler alltid være i et samspill 

med rettslige elementer og organisering. Dette er illustrert i figur 1 i kapittel 2, som viser at 

hvert element påvirker hverandre. Maskinlæring er et eksempel på en ny teknologi som kan 

medføre endringer i dette samspillet. Innføring av en ny teknologi kan føre til et behov i endring 

av organisering innenfor virksomheten, eller det kan være et behov for justering av teknologien 

for å være tilpasset regelverket.  

 

Maskinlæring er som kjent en teknologi som kan være utfordrende å ta i bruk som verktøy ved 

utøvelse av offentlig myndighet. Først og fremst kan det være fordelaktig å definere bruksom-

rådet for maskinlæring. Det er ikke alle områder ved offentlig forvaltningsvirksomhet hvor det 

er egnet å benytte maskinlæring. Eksempelvis kan ikke rettslige beslutningssystemer erstattes 

av maskinlæring og kunstig intelligens. Dette er blant annet fordi beslutningssystemer bygger 

på at alle saker som behandles i systemet blir behandlet på bakgrunn av de samme reglene og 

vilkårene som har blitt programmert på forhånd.  

 

Prinsippet bak maskinlæring er at algoritmene endrer og forbedrer beslutningstakingen ved å 

prosessere nye data. Implikasjoner som kan følge av maskinlæring kan derfor være beslutninger 

som er tatt på usaklig grunnlag eller rasisme. Kombinert med sort-boks problematikken der det 

er vanskelig å gå tilbake i informasjonsmodellen til algoritmene, er konsekvensene en forvalt-

ningsvirksomhet som ikke er i tråd med styringsidealene.  

 

Personvern, offentlighet og rettssikkerhet er styringsidealer som har betydning for forholdet 

mellom enkeltpersoner og stat. Idealene er begrunnet med hensyn til blant annet åpenhet, de-

mokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Innsynsrettighetene hver enkelt person har, inkludert 

retten til å be om offentlig innsyn, er en viktig måte å skape åpenhet mellom forvaltning og 

                                                
89 Se nærmere om min definisjon av maskinlæringsbasert system i kapittel 3.  
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enkeltperson. Ved å be om innsyn har man som enkeltperson mulighet til å føre demokratisk 

kontroll, opplyse seg selv, ta informerte valg, eller benytte seg av eksempelvis klagerett.  

 

Som nevnt favner ikke maskinlæring alle bruksområder for forvaltningen. Maskinlæring kan 

brukes som et internt verktøy for de ansatte, men det kan også brukes til å utføre oppgaver der 

bruken har en innvirkning på enkeltpersoners rettigheter og plikter. Lånekassen sin modell har 

et bruksområde der beslutningene som blir tatt påvirker om en person må dokumentere sin bo-

status eller ikke. Det må stilles strengere krav til en slik modell, sammenlignet med maskinlæ-

ring som skal brukes til interne prosesser som ikke påvirker enkeltpersoner. Hvilke krav som 

skal stilles til systemet er vurderinger hvert enkelt forvaltningsorgan må gjøre før de velger å ta 

i bruk ny teknologi. Samtidig må det vurderes hvorvidt teknologien man tar i bruk påvirker 

gjeldende prinsipper og gjeldende regelverk på en negativ måte.  

 

Det er flere problematiske aspekter ved maskinlæring i sammenheng med offentlig virksomhet. 

Som nevnt kan noen av implikasjonene som følger være beslutninger tatt på usaklig grunnlag 

og rasisme som er i strid med styringsidealene. Et videre problem som kan oppstå er tilfeller 

der det blir spørsmål om å forklare algoritmene og systemene som er tatt i bruk. Undersøkelsene 

jeg gjennomførte viste at Lånekassen allerede sliter med dette, til tross for at de ikke benytter 

seg av maskinlæring. Før en teknologi kan tas i bruk, må det vurderes hvordan den kan imple-

menteres i tråd med rettslige og organisatoriske elementer.  

 

Figur 1 i kapittel 2 viser hvordan rettslige, teknologiske og organisatoriske endringer påvirker 

hverandre og hvordan endring på ett område medfører endringer på andre områder. En annen 

måte å illustrere digital forvaltning, kan være ved å vise samspillet mellom rettslige elementer, 

teknologi og organisering. Figuren nedenfor illustrerer hvert element som en boble, som er i 

ideelt samspill med hverandre. Hvert element tar like stor plass og kan illustrere hvordan tek-

nologi, juss og organisering i realiteten bør være i forhold til hverandre.  
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Figur 6 

Idealet som er illustrert i figur 6 viser hvordan digital forvaltning bør være i harmoni med ele-

mentene som vises i figuren. Likevel er ofte realiteten slik at teknologi ofte utvikler seg i høyt 

tempo og innføring av ny teknologi rekker ikke alltid harmoniseres med de andre elementene 

før det blir tatt i bruk. Dette er noe av inntrykket jeg har av modellen for utvelgelse til bo-

kontroll hos Lånekassen. Som jeg har vært inne på, har Lånekassen en visjon om å være Nor-

ges mest moderne forvaltningsorgan. Samtidig ønsker de å bygge virksomheten på et verdi-

grunnlag av rettssikkerhet, demokrati, faglig integritet, effektivitet og åpenhet. Problemet hos 

Lånekassen ligger imidlertid ikke i dårlig av harmonisering av rettslige elementer ved innfø-

ring av ny teknologi ved bokontroll. Undersøkelsene jeg har gjennomført hos Lånekassen har 

heller vist et stort fokus på teknologi og feilaktig profilering av teknologien de har benyttet. 

 

Det ligger som jeg har diskutert mye makt i buzzwords som maskinlæring. Dette gjelder sær-

lig når begreper som maskinlæring kan assosieres med økt effektivitet innad i en virksomhet. 

For Lånekassen som ønsker å bli oppfattet som det mest moderne forvaltningsorganet i 

Norge, spiller det fordelaktig inn for dem å profilere seg med maskinlæring.90 Selv om Låne-

kassen profilerer feilaktig på denne måten, må det understrekes at det maskinelle uttrekket til 

bokontroll har medført økt effektivitet sammenlignet med tidligere kontroller som ikke har 

hatt maskinelt uttrekk.  

 

                                                
90 NTB (2019). 
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5.2.3 Metoder for å harmonisere teknologi med styringsidealer 

Når det skal innføres nye digitale hjelpemidler og teknologiske verktøy i forvaltningen er det 

flere faktorer som må vurderes. Dette gjelder særlig hvis bruken av hjelpemiddelet påvirker 

rettigheter og plikter til enkeltpersoner. Av faktorer som må vurderes kan eksempelvis være 

hvordan krav til åpenhet eller rettssikkerhet støttes av teknologien.  

 

Noen ganger, som ved maskinlæring, vil det være vanskelig å implementere slike krav i løs-

ningen. I slike tilfeller må hvert forvaltningsorgan gjøre en avveining av fordeler og ulemper 

ved løsningen før den tas i bruk. Fordeler som kan nevnes ved å benytte teknologiske hjelpe-

midler i forvaltningen er økt grad av effektivitet og treffsikkerhet. Beslutningssystemer og ma-

skinlæring er særlig relevant ved snakk om treffsikkerhet, så lenge løsningene som tas i bruk er 

gode. Treffsikkerhet ved beslutningssystemer har bidratt til å gjøre forvaltningen mer digital, 

og det kan frigjøres mer ressurser til andre oppgaver enn saksbehandling. Det har derfor også 

gitt økt effektivitet.  

 

Bruk av beslutningssystemer har ikke samme utfordringer med å implementere eksempelvis 

krav til åpenhet, sammenlignet med maskinlæring. Beslutningssystemet vil være programmert 

på forhånd, som vil si at alle tolkninger og funksjoner ved systemet vil være det samme så lenge 

det er i bruk. Ved en slik avveining av hensynet til effektivitet på den ene siden og for eksempel 

rettssikkerhet på den andre siden, kan man se at hensynene styrkes av hverandre i et beslut-

ningssystem. Dette er fordi systemet aldri kan feile på lik linje med mennesker, og vil aldri la 

seg påvirke av faktorer som saksbehandlerens dagsform. Når det er et ønske om å ta i bruk 

maskinlæring, vil ikke avveiningen av hensynene til effektivitet og rettssikkerhet veie like po-

sitivt som ved beslutningssystemer. Det vil heller være snakk om et ønske om økt effektivitet 

på den ene siden og et spørsmål om hvor mye en kan la teknologien gå utover styringsidealer.  

 

En måte nye teknologier og styringsidealer kan harmoniseres på, utover å gjøre en avveining 

som jeg diskuterer ovenfor, kan være gjennom lovendringer. Forslag til ny forvaltningslov er 

et eksempel på dette, og er en måte å tilrettelegge for digitalisering i forvaltningen. Et krav til 

systemdokumentasjon kan gjøre det lettere for forvaltningsorganer å ivareta krav til åpenhet og 

rettssikkerhet. Som jeg har diskutert tidligere har ikke denne bestemmelsen direkte anvendelse 

der det brukes maskinlæring, ettersom bestemmelsen retter seg mot rettslige beslutningssyste-

mer. Bestemmelsen har likevel stor betydning når forvaltningen må kunne forklare hvordan det 

rettslige beslutningssystemet fungerer.  
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Modellen til Lånekassen har vist seg gjennom mine undersøkelser å være en åpen løsning, hvor 

det ikke er en «sort-boks» som hindrer innsyn. Med bakgrunn i diskusjonene jeg har gjort i 

dette kapittelet, må det understrekes at maskinlæring ikke nødvendigvis alltid er den beste må-

ten å løse spørsmål om effektivitet. Løsningen Lånekassen har utviklet for bokontroll viser dette 

på en bra måte, fordi modellen kan velge ut personer til bokontroll uten implikasjoner knyttet 

til åpenhet som kan skje med maskinlæring. Dette er et viktig poeng å understreke fordi beslut-

ningene som blir tatt av modellen til Lånekassen påvirker enkeltpersoners rettigheter og plikter.  

 

Min vurdering er at maskinlæring ikke hører hjemme ved forvaltningsvirksomhet, så lenge det 

kan medføre implikasjoner i krav til styringsidealer. Dette betyr samtidig ikke at all teknologi 

som ligner eller har elementer fra maskinlæring bør utelukkes. En smartere måte å finne sam-

menhenger i data som kan øke effektiviteten i virksomheten, på lik linje som hos Lånekassen 

er en bra løsning. Dette er min anbefaling for forvaltningsorganer som ønsker å effektivisere 

oppgaver med teknologiske hjelpemidler. Målet bør være å utvikle løsninger og systemer som 

kan gjøre jobben litt smartere, som i tillegg ikke medfører konsekvenser som dårlig ivaretagelse 

av styringsidealer. Jeg anbefaler videre at forvaltningsorganer flytter fokuset vekk fra 

buzzwords og teknologitrender, og heller fokuserer på å utvikle gode løsninger som gagner 

egen virksomhet og personene som blir påvirket av løsningen. 

 

5.3 Konklusjon  
For å svare på dette delspørsmålet har jeg forsøkt å se på flere elementer som kan være relevant 

ved spørsmål om hvordan styringsidealer kan harmoniseres med nye teknologier. Gjennom 

mine diskusjoner basert på funn jeg har gjort i løpet av denne oppgaven, er det tydelig at er 

mange faktorer og dimensjoner ved digital forvaltning som det må tas hensyn til. Eksempelvis 

kan dette ses i hvilken makt buzzwords som maskinlæring har når et forvaltningsorgan velger 

å profilere seg med ordet.  

 

Endringer i digital forvaltning må uansett vurderes som en dynamisk prosess, der alle nye ele-

menter som teknologi eller ny lovgivning eller lignende vil ha innvirkning på hverandre. For å 

få til en harmonisering mellom styringsidealer, nye teknologier og endringsprosesser må det 

være et helhetlig fokus på alle elementene i prosessen. Målet bør være at nye teknologier ikke 

overskrider styringsidealene, eller at det blir innført rettslige endringer som begrenser nye tek-

nologier i for stor grad.  
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6 Oppsummerende vurderinger og avslutning  
Arbeidet med denne masteroppgaven har hovedsakelig handlet om å forsøke å finne et svar på 

problemstillingen: kan maskinlæring brukes av offentlige virksomheter på en åpen og gjennom-

siktig måte? For å få et svar på dette har jeg forsøkt å finne ut hvordan Lånekassen som ett 

forvaltningsorgan i Norge, har tatt i bruk maskinlæring ved bokontroll. Gjennom analyse av 

dokumenter og ved gjennomføring av intervju, har jeg kommet over flere interessante funn. Det 

viktigste jeg fant ut av gjennom undersøkelsene jeg gjorde hos Lånekassen, var det faktum at 

de ikke bruker maskinlæring. Arbeidet med å belyse problemstillingen ble derfor veldig anner-

ledes enn forventet, ettersom premisset for å skrive oppgaven ikke var til stede. Dessuten hadde 

jeg en hypotese på forhånd som viste seg å ikke være testbar. 

 

Til tross for at virkeligheten viste seg å være annerledes enn mine forventninger, var det flere 

elementer ved funnene jeg gjorde som ga grunnlag for videre diskusjon. Delspørsmål 1 ble 

konkludert med at modellen til Lånekassen er åpen og gjennomsiktig. Jeg konkluderte videre 

med at løsningen ikke er maskinlæring, men heller et maskinlæringsbasert system. For del-

spørsmål 2, skulle jeg finne ut av hvilke innsynsrettigheter kunder hos Lånekassen har i sam-

menheng med bokontroll. Diskusjonen i dette delspørsmålet var ikke avhengig av hvilken tek-

nologi Lånekassen har benyttet i modellen sin. Det viktigste funnet jeg gjorde her var proble-

matikk knyttet til forklaring av systemet. Delspørsmål 3 gir en generell diskusjon på hvordan 

nye teknologier og styringsidealer kan harmoniseres.  

 

Mitt generelle inntrykk er at det økende presset og ønsket om digitalisering og effektivitet kan 

resultere i endringsprosesser i digital forvaltning som ikke er tilstrekkelig harmonisert. Hos 

Lånekassen var dette tydelig gjennom en sterk profilering av egen virksomhet knyttet til ma-

skinlæring. Det blir et overdrevent fokus på teknologi og buzzwords har stor makt, særlig når 

det kan gi feilaktig inntrykk av virkeligheten. Min mening, som jeg diskuterer i avsnitt 5.2.3, er 

at maskinlæring som kan gå på bekostning av styringsidealer ikke hører hjemme i offentlig 

forvaltning.  

 

Gjennom undersøkelsene jeg gjennomførte fant jeg ut at Lånekassen, til tross for at modellen 

ikke er maskinlæring, opplever utfordringer knyttet til å forklare systemet som er brukt. Sys-

temdokumentasjon diskuterer jeg som en løsning på dette problemet. Samtidig mener jeg at 
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disse funnene reflekterer over på problemstillingen. Jeg ønsker å finne ut om maskinlæring kan 

brukes av offentlige virksomheter på en åpen og gjennomsiktig måte. Problemstillingen sikter 

til hvordan teknologien og gjeldende rettslige rammeverk kan harmoniseres. En ting er at den 

tekniske løsningen som benyttes er åpen, slik at det er mulig for forvaltningsorganet selv å se 

hvordan systemet fungerer. En annen ting er å kunne kommunisere systemets funksjonalitet til 

innbyggerne eller personer som ber om innsyn. Samfunnet digitaliseres i såpass høy fart, at 

dette må kunne kreves av offentlige virksomheter som bruker digitale verktøy.  

 

Hvis offentlige virksomheter ikke klarer å forklare de digitale verktøyene de benytter, er det da 

riktig å omtale løsningen eller systemet som åpent? Jeg vil ikke påstå at jeg har fått en klar 

konklusjon på problemstillingen, men funnene fra undersøkelsene mine gir en slags rapport for 

tilstanden hos offentlige virksomheter. Det kan være aktuelt å stille spørsmål ved norske of-

fentlige virksomheters modenhet til å ta i bruk teknologier som maskinlæring. I første omgang 

bør offentlige virksomheter finne en metode for å øke åpenheten rundt de digitale verktøyene 

de allerede benytter, før nye og mer avanserte teknologier tas i bruk. Så lenge dette ikke er på 

plass, vil det etter min vurdering neppe være mulig å ta i bruk maskinlæring på en åpen og 

gjennomsiktig måte.  
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