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1. Innledning 
1.1 Motivasjon og aktualitet 

Min motivasjon for å behandle bruken av regelmotorer i denne oppgaven bunner i en overordnet 
interesse for automatisert massesaksbehandling i offentlig sektor. Her tenker jeg på den typen saker 
der forvaltningsorganer rutinemessig må fatte tusenvis av vedtak hvert år.  

Det finnes flere eksempler på automatisert saksbehandling innen offentlig sektor i Norge i dag, der 
regelmotor er en del av den tekniske løsningen. Lånekassen bruker blant annet regelmotor ved 
behandling av søknader om stipend og lån, 1 NAV bruker regelmotor i forbindelse med behandling av 
søknader om pensjon,2 Husbanken bruker regelmotor til å saksbehandle vedtak om bostøtte,3 og UDI 
bruker regelmotor ved behandling av saker om familieinnvandring med faglært arbeidstaker.4 

Felles for alle disse sakstypene er at de er styrt av juridiske regler, først og fremst i form av lover og 
forskrifter, selv om også andre rettskilder kan spille inn. En fellesnevner for flere av sakstypene som 
er listet opp ovenfor, er også at utfallet av saken kan få store konsekvenser – gjerne økonomiske – 
for den enkelte. Det er derfor av stor betydning for den enkelte at disse sakene behandles korrekt.  

Når man automatisere hele eller deler av saksbehandlingen av slike sakstyper, vil man støte på den 
samme, overordnede utfordringen: Hvordan kan man «oversette» de juridiske tekstene til 
dataprogrammer som kan behandle slike saker på en juridisk forsvarlig måte? 

Her kan en regelmotor være en del av svaret: En regelmotor er en type dataprogram – i hovedsak 
kommersielt tilgjengelig software, og det finnes mange ulike merker. Regelmotoren er i 
utgangspunktet «tom» og inneholder ingen regler, men derimot funksjonalitet for å lage og 
administrere regler. Dersom brukeren av en regelmotor fyller den med regler vil reglene kunne 
omdannes til en kjørbar, teknisk representasjon av reglene. Dersom reglene er basert på juridisk 
regelverk, vil det bety at de materielle reglene5 innen den aktuelle sakstypen vil bli representert i 
form av regler i regelmotoren.  

Vi har altså å gjøre med en løsning for å transformere juridiske, materielle regler til programkode, og 
som har vært brukt i behandlingen av hundretusenvis av saker – saker som er viktige for de som er 
berørt. Dette gjør meg nysgjerrig, og jeg har lyst til å undersøke nærmere hva en regelmotor egentlig 
er og hvordan den brukes – da spesielt de juridiske aspektene ved å ta den i bruk. 

                                                             
1 Lanekassen.no – «Hvordan skjer automatisk behandling av søknader?», og e-poster fra leder Data og 
Informasjonsforvaltning, Lånekassen – IT mottatt 21.03.19 og 22.03.19. 
2 NAV er per 2019 i ferd med å fase ut bruken av regelmotor og det bygges ikke nye IT-løsninger med 
regelmotor lenger. 
3 E-post fra brukerservice i Husbanken mottatt 06.03.19. 
4 Statens pensjonskasse har brukt regelmotor i flere år, men faset ut bruken av denne i 2018 (Intervju med 
sjefsarkitekt i SPK 01.02.19). Skatteetaten og Oslo kommune er eksempler på store virksomheter som ikke 
bruker regelmotor. Intervju med daglig leder i konsulentfirma som selger og implementerer regelmotorer 
07.03.19. 

5 Materielle regler er regler som angår konkrete rettigheter og plikter, til forskjell fra prosessuelle regler 
(saksbehandlingsregler) (miljojuss.no). I offentlig masseforvaltning der enkeltpersoner har søkt det offentlige 
om en ytelse, er materielle regler typisk «de reglene som benyttes for å vurdere om kravstiller fyller vilkårene 
for rett til en ytelse […], samt vurdering av ytelsens størrelse i forhold til kravstillers bakgrunn» 
(Rikstrygdeverket (2002), s. 9). 

http://miljojuss.no/
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1.2 Problemstillinger 
I lesningen av teori om regelmotor – og da særlig i kildene som var positive til regelmotorer – kom 
jeg over flere og til dels omfattende opplistinger av påståtte fordeler ved å ta i bruk regelmotorer. De 
skulle bidra til automatisering, gjøre ikke-tekniske fagfolk uavhengig av IT-avdelingen, gjøre det 
lettere å gjenbruke samme beslutningslogikk flere steder i IT-systemet, bidra til samarbeid, bedre 
forståelse av beslutningslogikken, bedre oversikt, enklere vedlikehold, redusere sjansen for feil, etc.6 

Den av disse påståtte fordelene som jeg bet meg mest merke i, fordi jeg anså som den som mest 
faglig relevante for meg, var denne: At ikke-tekniske fagpersoner skulle kunne redigere regler direkte 
i regelmotoren. Det var den direkte bakgrunnen for problemstilling 2 nedenfor om i hvilken grad 
ikke-tekniske fagpersoner som for eksempel jurister eller saksbehandlere faktisk redigerer regler i 
regelmotorer. Den problemstillingen førte i sin tur til spørsmålet om hvorvidt slik redigering i så fall 
er juridisk forsvarlig, jf. problemstilling 3. Som bakgrunn for begge disse to problemstillingene hadde 
jeg imidlertid behov for først å forstå hva en regelmotor er.  

Den første problemstillingen dreier seg derfor om hva en regelmotor er:  

Problemstilling 1: Hva er en regelmotor? 

Som nevnt ovenfor var det særlig en påstand om egenskapene til regelmotorer som jeg bet meg 
merke i ved lesning av litteratur om regelmotorer: At ikke-tekniske fagpersoner skulle kunne redigere 
direkte i regelmotoren.  

Årsaken til at jeg festet meg ved denne egenskapen ved regelmotorer, er at i den grad ikke-tekniske 
fagpersoner faktisk redigerer i regelmotoren, så kan det føre til at personer uten særlig IT-
kompetanse, men med juridisk kompetanse eller saksbehandlerkompetanse, begynner å utføre 
arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av IT-personell. Vi snakker altså om å flytte en 
arbeidsoppgave (forvaltning av beslutningslogikk) fra én yrkesgruppe (IT-personell), til en helt annen 
yrkesgrupper (jurister og/eller saksbehandlere). Prinsipielt vil en slik endring av arbeidsoppgaver 
også føre til at punktet der juss møter IT flyttes fra interaksjonen mellom fagpersoner og utviklere, 
eventuelt mellom en skriftlig kravspesifikasjon og utviklere, til interaksjonen mellom en fagperson og 
skjermbildet han redigerer i.  

Som forvaltningsinformatiker er slike potensielle endringer av forholdet mellom juss, IT og 
organisering av stor interesse. (Denne oppgaven tar særlig for seg forholdet mellom juss og IT, men 
organisering vil også bli berørt litt.) Derfor ønsket jeg å undersøke i hvilken grad bruk av regelmotor i 
en virksomhet faktisk fører til endringer i ansvaret for redigering av beslutningslogikken i 
saksbehandlingssystemer (=redigering av regler i regelmotoren). 

Dette er bakgrunnen for den andre problemstillingen: 

Problemstilling 2: I hvilken grad redigerer ikke-tekniske fagpersoner som for eksempel 
jurister og saksbehandlere regler i en regelmotor? 

Neste spørsmål var så å undersøke hvorvidt det er juridisk forsvarlig å uttrykke juridiske, materielle 
regler ved hjelp av regler i en regelmotor. Det er et avgjørende spørsmål av følgende grunner: Når 
reglene i en regelmotor er basert på juridiske tekster som for eksempel lov og forskrift, er reglene en 
representasjon av de materielle reglene innen en sakstype. Når regelmotoren kjører, utfører den 

                                                             
6 Studytonight.com – «Advantages of a Rule Engine»; Fair Isaac Corporation (2018), s. 2; Jboss.org – Chapter 1 – 
1.2.1. Advantages of a Rule Engine og Weigand, van den Heuvel og Hiel s. 5.  
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dermed en del av den automatiserte saksbehandlingen og påvirker eller avgjør vedtak som er viktige 
for dem vedtakene gjelder, jf. ovenfor. 

Dette er bakgrunnen for den tredje problemstillingen:  

Problemstilling 3: I hvilken grad er det juridisk forsvarlig å forvalte juridiske, materielle regler 
ved hjelp av regler i en regelmotor? 

Her må jeg skynde meg å presisere at jeg ikke drøfter regelmotorens oppbygning og virkemåte opp 
mot det konkrete rettskildemessige grunnlaget, for de to sakstypene jeg undersøker. Det gjør at jeg 
ikke kan si noe konkret om hvorvidt bruken av regelmotor er forsvarlig i disse to tilfellene. Det jeg 
kan si noe om, er i hvilken grad regelmotorens oppbygning og virkemåte generelt gir mulighet for 
korrekt og fullstendig representasjon av juridiske, materielle regler. Jeg kan også peke på hvilke 
generelle og spesielle temaer som bør inngå i en forsvarlighetsvurdering av regelmotorer, for at 
vurderingen skal ta høyde for regelmotorens egenskaper og sammenhengen den inngår i. 
Forsvarlighetsvurderingene jeg gjør i denne oppgaven må derfor avgrenses til disse to områdene. De 
to tilfellene jeg undersøker blir i denne sammenhengen praktiske eksempler som bidrar til å 
korrigere og utfylle kunnskapen fra litteraturgjennomgangen og dokumentstudier, men fortsatt på et 
generelt nivå. Forsvarlighetsvurderingene i denne oppgaven er også begrenset ved at det er flere av 
de klassiske forsvarlighetskriteriene jeg ikke behandler, jf. avsnitt 2.3.4 nedenfor. 

1.3 Avgrensninger og forutsetninger 
Ovenfor har jeg nevnt juridiske, materielle regler flere ganger. Ved saksbehandling må imidlertid de 
materielle reglene anvendes på fakta. Fakta kan i det virkelige liv ofte være enten mangelfulle, 
udefinerte eller flertydige.7 Å få tak i relevante fakta av tilstrekkelig kvalitet og/eller å validere fakta 
av usikker kvalitet, kan derfor forårsake mer hodebry og kreve mer innsats ved drift av automatiserte 
saksbehandlingssystemer, enn å representere de materielle reglene korrekt. Denne oppgaven 
handler like fullt kun om representasjon av de materielle reglene ved hjelp regelmotor, og ikke om 
fakta, selv om fakta er like viktig som materielle regler ved saksbehandling. 

Jeg går heller ikke inn på kommunikasjonen mellom regelmotoren og andre deler av IT-systemet 
internt, eller med eksterne datakilder. Det er imidlertid avgjørende at dette fungerer – regelmotoren 
har ingen verdi i seg selv, kun som «leverandør» av avgjørelser og beregninger til andre programmer 
eller prosesser. 

Dette er heller ikke en komparativ oppgave der jeg forsøker å avgjøre hvorvidt bruk av regelmotor er 
bedre enn andre måter å håndtere saksbehandlingen på – det være seg automatisert saksbehandling 
ved hjelp saksbehandlingssystemer som er programmert fra bunnen av på tradisjonelt vis, manuell 
saksbehandling, eller andre framgangsmåter. Jeg avgrenser meg i all hovedsak bare til å omtale 
regelmotor i og for seg. 

Når det gjelder de juridiske reglene, forutsetter jeg at gjeldende rett er etablert og at alle nødvendige 
rettsregler er utledet innen de sakstypene jeg omtaler.8 

1.4 Metode 
1.4.1 Litteraturgjennomgang 

Det var viktig for meg å forstå både den grunnleggende tekniske virkemåten til en regelmotor og 
praktisk bruk av regelmotor, for å kunne svare på alle tre problemstillingene ovenfor, særlig da 

                                                             
7 Schartum (2018a), s. 172. 
8 Schartum (2018a), s. 191-199. 
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problemstilling 1 angående hva en regelmotor er. Jeg lyktes i veldig liten grad med å finne 
vitenskapelig artikler som omhandlet den grunnleggende, tekniske virkemåten, og for praktisk bruk 
av regelmotorer var kildesituasjonen enda dårligere. Jeg brukte derfor litteratur som i all hovedsak 
handler om andre sider ved regelmotorer, og litteratur med en sterk, positiv slagside i favør av 
regelmotorer, herunder en hel rekke nettsider og produktomtaler («White Papers») som alle 
stammer fra leverandører av ulike kommersielle regelmotorer. Disse kildene stammer altså fra 
firmaer som alle har en åpenbar egeninteresse i å få regelmotorer til å framstå positivt. En stor andel 
av kildene var i tillegg nettsider. Det gjorde det i noen tilfeller vanskeligere å vurdere hvor objektive 
og troverdige kildene var.9 

Litteratursituasjonen var med andre ord ikke god. Derfor var jeg opptatt av å være kritisk til 
litteraturen. Jeg forsøkte blant annet hele tiden å være bevisst på hva som var fakta og hva som var 
vurderinger. Likevel står det i ettertid helt klart for meg at jeg ikke evnet å forholde meg kritisk nok til 
litteraturen, et problem som nok ble forsterket av min manglende tekniske kompetanse. For å være 
litt mer konkret: Ting som framsto som problemfritt i litteraturen viste seg å være vanskelig eller 
veldig ressurskrevende i virkeligheten, funksjonalitet som framsto som viktig i litteraturen viste seg å 
ikke være tatt i bruk eller være irrelevant i praksis, og noen av forutsetningene for å lykkes med bruk 
av regelmotor og mer problematiske sider ved verktøyet som sådan, var ikke kommunisert i det hele 
tatt i litteraturen. Dette svake og mangelfulle teorigrunnlaget gjorde at jeg måtte bruke en 
uforholdsmessig stor del av tiden i intervjuer til å korrigere, utfylle og nærmest «avlære» flere av 
oppfatningene mine av hva en regelmotor er og hvordan den virker. 

1.4.2 Intervju og demonstrasjon 
Jeg hadde behov for å foreta intervjuer for å belyse alle problemstillingene. Intervju ble dermed 
hovedmetoden i oppgaven. 

Allerede i arbeidet med problemstilling 1 innså jeg at jeg trengte grunnleggende forklaringer av hva 
en regelmotor er og hvordan den virker, som jeg ikke fant i litteraturen. Jeg tok derfor kontakt med 
et privat konsulentfirma som selger og implementerer regelmotorer for mange offentlige kunder, og 
gjennomførte et relativt åpent intervju med en representant for firmaet, med fokus nettopp på å 
bekrefte og/eller korrigere min egen forståelse av oppbygning av og virkemåte for regelmotorer. 
Dette ble da en form for metodetriangulering10 ved hjelp av litteraturgjennomgang og intervju i 
kombinasjon. Sett i ettertid ble dette en begrenset suksess. Jeg fikk bekreftet noe av min 
grunnleggende forståelse, samtidig som det var mye jeg ikke forsto. Jeg tror at noe av årsakene til 
det kan være at jeg manglet grunnleggende teknisk kunnskap, at informanten kanskje ikke skjønte 
hvor lite jeg skjønte, og at vi bare snakket om hva en regelmotor var heller enn at jeg fikk en 
demonstrasjon på skjerm. Jeg stilte nok også litt for mange detaljspørsmål, i stedet for bare å spørre 
helt åpent «hva er en regelmotor?». 

Når det gjaldt problemstilling 2 framsto det umiddelbart for meg som om intervju var den opplagte 
metoden å benytte, gitt at denne problemstillingen dreier seg om i hvilken grad ikke-tekniske 
fagpersoner faktisk redigerer i regelmotoren. 

Jeg valgte å starte med å gjennomføre tre relativt åpne intervjuer med personer i tre ulike offentlige 
virksomheter – Statens pensjonskasse, NAV og UDI. Jeg ønsket i utgangspunktet å studere bruk av 
regelmotor i to ulike virksomheter for å kunne sammenligne tilnærmingen til bruk av regelmotor. 
Sammenligning som metodisk grep gir ofte tilleggsinnsikt i forhold til å studere bare ett enkelt tilfelle. 

                                                             
9 Jacobsen (2018) s. 190 - 192. 
10 Jacobsen (2018) s. 138-139. 
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Jeg tok derfor først kontakt med Statens pensjonskasse (SPK) og NAV, siden disse framsto som gode 
eksempler på «masseforvaltningsorganer» med høy grad av automatisering av saksbehandlingen. 
Etter å ha fått vite at SPK hadde sluttet å bruke regelmotor i 2018, og at NAV var i ferd med å fase ut 
bruk av regelmotor, ombestemte jeg meg litt. Jeg ønsket at minst én av virksomhetene jeg skulle 
studere, faktisk skulle bruke regelmotor per nå. 11 Jeg valgte derfor å ikke undersøke SPK noe 
nærmere, og heller studere UDI. At det ble nettopp UDI, var litt tilfeldig. Det var i et møte med NAV 
at en representant fra NAV trakk fram UDI som eksempel på en offentlig virksomhet som hadde 
lyktes med bruk av regelmotor, og dette gjorde at jeg tok kontakt med og etter hvert fikk 
gjennomført intervjuer i UDI. 

Jeg hadde forberedt ganske mange spørsmål allerede til disse første intervjuene, og sjekket 
underveis i intervjuene at vi hadde vært innom de viktigste temaene. Formålet med intervjuene var å 
undersøke generelt hvordan arbeidsdelingen var mellom fagsiden og IT-siden, og hvordan 
virksomhetene i det store og hele opplevde det å forvalte beslutningslogikk i form av regler i en 
reglemotor. Jeg valgte det jeg anså som et relativt åpent format for ikke å avskjære meg selv fra 
viktig kunnskap, og som grunnlag for å kunne gjøre problemstillingene mine mer relevante og 
presise. 

Etter disse tre innledende intervjuene, valgte jeg å gå videre med NAV og UDI. Jeg gjennomførte da 
ytterligere fire intervjuer i NAV og tre intervjuer i UDI. Grunnen til at jeg gjennomførte så mange 
intervjuer både i NAV og i UDI, var at det tok meg lang tid begge steder å få oversikt over hvilke 
sakstyper og områder regelmotor ble brukt innenfor, og hvordan den ble brukt, for deretter å velge 
ut og forstå de mest relevante sakstypene for mitt formål. Lærdommen er at det jeg har kalt «åpne» 
intervjuer ovenfor, ikke var åpne nok. Jeg burde ha stilt enda åpnere spørsmål av typen «innen hvilke 
områder bruker dere regelmotor?» og «hvordan bruker dere regelmotor innen hvert av disse 
områdene?». 

Intervjuene jeg foretok etter de innledende intervjuene, var nokså sterkt strukturerte i formen.12 
Med det mener jeg at intervjuguiden inneholdt ganske mange og konkret formulerte spørsmål, ikke 
bare angivelse av temaer. Dessuten var planen å stille spørsmålene i den rekkefølgen de var angitt i 
intervjuguiden. Samtidig var det ingen forhåndsdefinerte svarkategorier, så det var fortsatt 
kvalitative intervjuer, tross den nokså sterke struktureringen. Det styrende for valget av intervjuform 
var at jeg ville sikre at jeg hadde dekket alle problemstillingene godt. Jeg ønsket imidlertid også å 
bruke mulighetene som intervjuformen gir til å stille oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet. 
Tanken var også å kunne åpne opp intervjuet helt til slutt med spørsmål av typen «er det noe mer du 
har lyst å tilføye?», for å kunne fange opp opplysninger jeg ikke ville ha kommet på å spørre om på 
forhånd. 

Den store ulempen som jeg erfarte under gjennomføringen av selve intervjuene i både NAV og UDI, 
var at jeg ikke hadde fått demonstrert bruk av regelmotor forut for intervjuene. Regelmotor er som 
tidligere nevnt ikke en idé eller en teori – det er et dataprogram, et konkret «IT-artefakt», som har 
visse egenskaper og brukes på visse måter. Kunnskapen om de teoretiske aspektene ved regelmotor 
som jeg hadde klart å tilegne meg ved hjelp av litteraturgjennomgangen, viste seg å være 
utilstrekkelig som grunnlag for å snakke om konkrete implementasjoner av regelmotorer i hver av de 
to virksomhetene. Pendelen svingte dermed tilbake fra strukturerte intervjuer, til mer å ta 

                                                             
11 Senere skulle det vise seg at NAV fortsatt bruker regelmotor i mye større omfang enn det jeg først trodde. 
12 Jacobsen (2018) s. 151. 
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utgangspunkt i det jeg ble vist eller fortalt om bruken av regelmotor i virksomheten, og stille 
spørsmål ut fra det. 

Lærdommen er at jeg burde ha bedt om en demonstrasjon av bruk av regelmotor innen det konkrete 
saksområdet først, før jeg begynte å intervjue informantene. Dette inntrykket ble bekreftet av at de 
intervjuene hvor jeg opplevde at jeg forsto ting best, var intervjuer der jeg samtidig fikk demonstrert 
bruk av regelmotor. Disse intervjuene ble da en form for metodetriangulering ved hjelp av intervju og 
demonstrasjon i kombinasjon. 

Dessverre gjorde jeg to av de tre intervjuene der jeg fikk demonstrert bruk av regelmotor på skjerm, 
først helt mot slutten av arbeidet med oppgaven. Demonstrasjonene viste seg å være helt 
avgjørende for å både å kunne forklare hva en regelmotor er (problemstilling 1), og i hvilken grad det 
er juridisk forsvarlig å forvalte juridiske, materielle regler i form av regler i en regelmotor. 
Demonstrasjonene hadde også en viss betydning for å kunne forklare hvorfor ikke-tekniske 
fagpersoner redigerer regler via webgrensesnitt i UDI, mens de ikke gjør det i NAV (problemstilling 2). 
I NAV fikk jeg demonstrert bruken av akkurat det systemet jeg bestemte meg for å undersøke på en 
grundig måte, og jeg fikk også de skjermdumpene jeg trengte for å kunne illustrere poenger i 
oppgaven. I UDI fikk jeg observere bruk av regelmotor i forbindelse med det innledende intervjuet i 
UDI, men dette gjaldt et annet system enn det jeg etter hvert bestemte meg for å undersøke. 
(Demonstrasjonen av dette systemet hadde likevel en viss relevans også for den sakstypen jeg endte 
opp med å undersøke.) De aktuelle fagpersonene som kunne ha demonstrert bruk av regelmotor for 
sakstypen jeg til slutt undersøkte, hadde dessverre ikke anledning til å møte meg i tidsrommet 
mellom at jeg spurte dem og min innleveringsfrist.13  

Resultatet av den veldig ulike kildesituasjonen hva angår å få sett regelmotoren i bruk i henholdsvis 
NAV og UDI, er at framstillingen nedenfor av hvordan en regelmotor virker er dominert av 
forklaringer basert på NAVs praksis. Mange av skjermdumpene som er brukt som illustrasjoner i 
oppgaven er fra dessuten fra NAV, mens jeg ikke har noen skjermdumper fra UDI. Når det gjelder 
informasjon om sakstypen i UDI har jeg i all hovedsak måttet basere meg på muntlig informasjon i 
intervjuer og e-postkommunikasjon. Dette gir en slagside i oppgaven som er uheldig. Det er også den 
største usikkerhetsfaktoren i oppgaven, slik jeg vurderer det. Det å se regelmotoren for den konkrete 
sakstypen i bruk ville ha vært førstehåndsinformasjon, mens jeg nå i all hovedsak har måttet basere 
meg på hva informanter i UDI fortalte meg, som jo er annenhåndsinformasjon. Det å se 
regelmotoren i bruk gir en annen forståelse enn bare å snakke om den. Dette har helt konkret ført til 
at jeg gjennomgående har måttet være mye mer forsiktig i alt fra beskrivelser av fakta, via drøftelser, 
til konklusjoner som angår sakstypen i UDI, siden den manglende demonstrasjonen jo angår 
faktagrunnlaget for undersøkelsen. Jeg har løst dette ved å føye til formuleringer av typen «slik jeg 
har forstått det» eller tilsvarende, i forbindelse med omtalen av sakstypen i UDI. Det er lite 
tilfredsstillende, men framsto som den beste løsningen, gitt at situasjonen var som den var. 

Jeg ser ikke at jeg kunne ha gjort så mye mer med kildesituasjonen når den først oppstod. Hadde jeg 
imidlertid stilt åpnere spørsmål i utgangspunktet kunne jeg kanskje ha funnet fram til den mest 
relevante sakstypen tidligere i prosessen, noe som igjen kunne ha økt sjansen for at jeg kunnet ha 
rukket å få den demonstrer, jf. lærdommene ovenfor om åpnere spørsmål tidligere i prosessen. 

Med unntak av den manglende demonstrasjonen av regelmotor for sakstypen jeg til slutt valgte å 
studere i UDI, tror jeg informasjonen i de mange intervjuene jeg etter hvert gjennomførte, til 

                                                             
13 Her må det legges til at jeg jo gjennomførte totalt fire intervjuer i UDI, slik at UDI totalt sett må sies å ha vært 
veldig imøtekommende. 
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sammen ga meg en god nok forståelse av både hva en regelmotor er og eksempler på hvordan den 
brukes, som kompenserte tilstrekkelig for det dårlige teoretiske utgangspunktet. Det opplevdes 
imidlertid som en lang og kronglete vei å komme fram til den forståelsen. Et konkret utslag av dette 
er at teoridelen om regelmotorens virkemåte er skrevet om ganske mange ganger. 

For øvrig opplevde jeg intervjuene i både NAV og UDU som både positive og frustrerende. Positive 
fordi informantene var imøtekommende, svarte villig på spørsmålene mine, og var villige til å holde 
på utover tiden som var satt opp for intervjuet, dersom det var behov for det. De svarte også på 
spørsmål jeg sendte dem på e-post i etterkant. Frustrerende fordi jeg slet med å forstå det 
informantene snakket om, jf. behovet for demonstrasjon ovenfor. På den positive siden må det sies 
at graden av positivitet økte og graden av frustrasjon sank etter hvert som arbeidet skred fram og jeg 
forsto mer av hva en regelmotor er og de ulike måtene den kan brukes på. 

Jeg vurderte det slik at det ikke var nødvendig å ta opp eller å transkribere intervjuene. Min erfaring 
fra intervjuer utført i andre sammenhenger, er at det er tilstrekkelig å ta notater underveis og så 
følge opp med noen avklaringsspørsmål på e-post i etterkant. Jeg sendte dessuten de delene av 
oppgaven der jeg har oppgitt kilder, til hver av kildene for gjennomsyn, slik at de kunne korrigere 
dersom de mente at gjengivelsen ikke var korrekt. I forkant av intervjuene sendte jeg også 
intervjuguiden til de jeg skulle intervjue, slik at de skulle være best mulig forberedt på spørsmålene 
jeg ønsket å stille dem. 

1.4.3 Dokumentstudier 
Jeg spurte både NAV og UDI flere ganger i e-post om å få tilsendt dokumentasjon knyttet til både 
bruk av regelmotoren og juridiske vurderinger knyttet til å ta i bruk regelmotor i den automatiske 
saksbehandlingen. Tanken var å få til en form for metodetriangulering ved hjelp av intervju og 
dokumentstudier i kombinasjon. Fra NAV fikk jeg tilsendt to dokumenter – henholdsvis 
kravspesifikasjon og systemdokumentasjon knyttet til EI@-prosjektet.14 På tross av at disse to 
dokumentene stammet helt tilbake fra henholdsvis 2002 og 2003, ga de en viss innsikt i hvordan 
regelmotoren opprinnelig var tenkt brukt. Det var interessante opplysninger å sammenholde med 
dagens praksis i NAV. Fra UDI fikk jeg en presentasjon som dreide seg om hvor mye tid som kunne 
spares ved å automatisere ulike deler av saksgangen for sakstypen familieinnvandring med faglært 
arbeidstaker. Presentasjonen var ikke særlig relevant for mitt formål. 

1.5 Oversikt over fremstillingen 
Utgangspunktet for denne oppgaven er samspillet mellom teknologi (regelmotoren) og de juridiske, 
materielle reglene. Helt konkret er det mulighetene for å representere de materielle reglene som 
regler i en regelmotor, som er tema.  

Både regelmotor og materielle regler presenteres derfor først på generelt nivå i kapittel 2. Først vier 
jeg avsnitt 2.2 til en gjennomgang av regelmotorens oppbygning, innhold og virkemåte. Målet er å gi 
en forklaring som er god nok til at man kan vurdere de juridiske aspektene ved å ta i bruk en 
regelmotor. I avsnitt 2.3 går jeg så videre til å vurdere i hvilken grad bruk av regelmotor i 
automatisert saksbehandling fundert på juridiske, materielle regler, kan sies å være juridisk 
forsvarlig. Gjennomgangen består av de juridiske temaene jeg mener er de mest sentrale i denne 
sammenheng: Myndighetsutøvelse, korrekt og fullstendig representasjon av materielle regler, og det 
generelle prinsippet om forsvarlig saksbehandling – herunder offentlighet, kontradiksjon og 
dokumentasjon. I avsnitt 2.4 samler jeg trådene fra henholdsvis det tekniske og det juridiske 
domenet, ved å si noe om sammenhengene mellom dem. Utgangspunktet for analysen er at måten 

                                                             
14 Et prosjekt for mottak og behandling av elektroniske sykemeldinger fra leger ved hjelp av regelmotor. 
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juridiske, materielle regler er uttrykt på i de juridiske tekstene, leder til visse krav som må oppfylles 
ved representasjon av disse reglene i en regelmotor. Spørsmålet jeg forsøker å besvare er hvordan og 
i hvilken grad en regelmotor oppfyller disse kravene. 

Kapittel 2 inneholder nødvendig bakgrunn for at jeg i kapittel 3 kan zoome inn og beskrive det 
konkrete arbeidet med å forvalte materielle regler i form av regler i en regelmotor i henholdsvis NAV 
og i UDI. I NAV går jeg nærmere inn på bruk av regelmotor i saksbehandlingssystemet for 
pensjonssaker, PESYS. I UDI omtaler jeg bruk av regelmotor ved saksbehandling av søknader om 
familieinnvandring med faglært arbeidstaker.15 Både hos NAV og UDI er målet å finne ut i hvilken 
grad ikke-tekniske fagpersoner som for eksempel jurister eller erfarne saksbehandlere faktisk 
redigerer regler i regelmotoren (problemstilling 2), og årsaken til at praksisen er som den er. I kapittel 
3 svarer jeg også kort på problemstilling 1 om hva en regelmotor er (det blir i all hovedsak besvart i 
gjennomgangen i kapittel 2), og jeg går mer i dybden på spørsmålet om i hvilken grad det er juridisk 
forsvarlig å uttrykke materielle regler med hjelp av regler i en regelmotor (problemstilling 3). 

I kapittel 4 oppsummerer jeg fra to ulike innfallsvinkler. Først ved å gi en samlet vurdering av fordeler 
og ulemper ved bruk av regelmotor. Deretter ved å samle trådene angående i hvilken grad det er 
forsvarlig å bruke regelmotor som del av automatisert saksbehandling.  

                                                             
15 Scenariet er som følger: Den faglærte arbeidstakeren har fått innvilget sin søknad om opphold. Så behandles 
søknaden(e) til et eller flere familiemedlemmer som ønsker å innvandre til Norge for å være sammen med 
denne arbeidstakeren. 
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2 Generelt perspektiv: Forklaring av hva en regelmotor er og 
vurderinger av juridisk forsvarlighet 

2.1 Innledning 
Formålet med kapittel 2 er todelt.  

For det første ønsker jeg å besvare problemstilling 1 ovenfor, «Hva er en regelmotor?». Det 
innebærer å forklare oppbygningen av og den tekniske virkemåten til en regelmotor. 

For det andre ønsker jeg å undersøke i hvilken grad ikke-tekniske fagpersoner har mulighet for å 
representere juridiske, materielle regler ved hjelp av regler i en regelmotor. Da er det to konkret ting 
som må undersøkes: For det første de rent tekniske mulighetene og begrensningene for i det hele 
tatt å representere juridiske, materielle regler som regler i en regelmotor. For det andre selve 
webgrensesnittene for redigering av regler, siden det i praksis bare er gjennom disse grensesnittene 
at ikke-tekniske fagpersoner kan redigere reglene. 

Både oppbygning, virkemåte og mulighet for å representere materielle regler, vil også være 
nødvendig grunnlag for å svare på begge de to andre problemstillingene. 

2.2 Hva er en regelmotor? 
2.2.1 Definisjon og historikk 

Som nevnt ovenfor er regelmotorer en type dataprogram – hovedsakelig kommersielt tilgjengelig 
programvare. 16 

Regelmotoren er i utgangspunktet «tom» og inneholder ingen regler, men derimot funksjonalitet for 
å produsere og forvalte regler – det vil si å lage, endre, slette, angi sammenhenger mellom og 
anvende regler. Mer generelt kan regelmotorer typisk håndtere regler, fakta, prioritet mellom regler, 
regler som gjensidig utelukker hverandre, forutsetninger, og man kan teste om reglene fungerer som 
de skal.17  

Dersom brukeren av en regelmotor fyller den med regler, vil reglene kunne omdannes til en kjørbar, 
teknisk representasjon av reglene. Dersom reglene er basert på juridiske, materielle regler, vil det 
bety at de materielle reglene representeres og får faktisk effekt i den automatiserte 
saksbehandlingen, ved hjelp av regelmotor-regler. En regelmotor er med andre ord en måte å 
transformere juridiske, materielle regler til en teknisk fungerende IT-løsning. 

Oppgaven til en regelmotor er å fatte beslutninger som andre programmer og prosesser, for 
eksempel en saksbehandlingsprosess, har behov for. Derfor må en regelmotor kommunisere med 
andre deler av IT-systemet i sanntid.18 
 

                                                             
16 Her må det nevnes at flere av disse løsningene ikke bare består av en regelmotor, men også en hel del 
annen, relatert funksjonalitet, samlet i ett program. Slike programmer kalles ofte ikke regelmotorer, men 
gjerne heller «Business rule management system» (Wikipedia (2019d)), for å understreke den mer omfattende 
funksjonaliteten. Jeg bruker imidlertid begrepet «regelmotor» i utvidet betydning i denne oppgaven. Det vil si 
at jeg også inkluderer mye av funksjonaliteten i det som er et «Business rule management system», når jeg 
bruker begrepet «regelmotor». For mitt formål her i denne oppgaven er dette presist nok. 

17 Wikipedia (2019a). 
18 Wikipedia (2019a); Wikipedia (2019d); Studytonight.com – siden «What is Drools» og Bloorresearch.com(b). 
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Regelmotorer har eksistert siden tidlig på 1990-tallet. 19 De ble da solgt av selskaper som 
Pegasystems Inc. I Cambridge, Massachusetts, Fair Isaac Corp. i Minneapolis og ILOG i Mountain 
View, California. Regelmotorer ble typisk brukt i bransjer som i stor grad baserer seg på regler, slik 
som finans og forsikring – bransjer som også kjennetegnes av at krav og regler er i stadig endring. 20  

Etter hvert kom flere leverandører til, og flere typer virksomheter ble nysgjerrige på regelmotorer. 
Hovedmotivasjonen var den økte fleksibiliteten som regelmotorer kunne gi i møte med kravene om 
raskere endringer i virksomhetens beslutningsprosesser. I dag brukes regelmotorer fortsatt innen 
både finans og forsikring, men også blant annet innen offentlig sektor, helsesektoren, salg, transport 
og logistikk.21 

Det finnes mange ulike merker av regelmotorer. Noen eksempler er Blaze Advisor, Red Hat Decision 
Manager, IBM Operational Decision Manager, Pega, SMARTS Decision Manager og InRule.22 Et 
eksempel på en regelmotor basert på åpen kildekode, er Drools.23 Regelmotoren Blaze Advisor er av 
særlig interesse for meg, siden både NAV og UDI bruker denne regelmotoren. 

  

                                                             
19 Hildreth (2005), s. 25. 
20 Studytonight.com – siden «Problems with the Traditional Approach». 
21 inrule.com – sidene «Inrule» og «InRule in Other Mission-Critical and Customer-Facing Applications». 
22 Fico.com – «FICO Blaze Advisor Decision Rules Management System»; Redhat.com; IBM.com – siden 
«Automate business decisions with business rules management»; Pega.com; Sparklinglogic.com; Inrule.com. 
23 Wikipedia (2019c). 
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2.2.2 Regelmotorens oppbygning og virkemåte 
Nedenfor vises en enkel prinsippskisse av en regelmotor. Den viser hvilke elementer regelmotoren 
består av, hvordan de er strukturert i forhold til hverandre, regelmotorens virkemåte og samspillet 
med andre deler av IT-systemet. Skissen er på ingen måte komplett, men den er tilstrekkelig for mine 
formål her. 

 

Figur 1 – Prinsippskisse av regelmotorens oppbygning og virkemåte. 
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Nedenfor følger en nærmere forklaring av figur 1 ovenfor. 

Regelmotorens oppbygning 
Bokstavene A – E i kulepunktlisten nedenfor refererer til tilsvarende bokstaver i de fire boksene i 
figur 1 ovenfor. 

• Litt forenklet kan boksene A, B, C og D samlet sies å utgjøre regelmotoren. 

o (A): «Repository». Kan best oversettes med «oppbevaringssted», eller bare «lager» 
for regler. I repository’et lagres og vedlikeholdes24 reglene.  

o (B): Webgrensesnitt beregnet på ikke-tekniske fagpersoner for redigering av regler. 
o (C): Grensesnitt beregnet på utviklere for redigering av regler og all annen redigering. 

Grensesnittet kalles gjerne «Integrated development environment (IDE)». (Ikke-
tekniske fagpersoner og utviklere har med andre ord hver sin type grensesnitt for 
redigering, jf. bokstav B ovenfor.) 

o (D): Slutningsmekanismen er kjernen i regelmotoren. Prøving av vilkår skjer her. 
• (E): Et program eller en prosess som har behov for beslutninger fra regelmotoren, for 

eksempel den automatiserte saksbehandlingsprosessen for behandling av søknader om 
alderspensjon. 

Her er det på sin plass med noen utfyllende kommentarer til bokstav A og B ovenfor: 

Til bokstav (A): At det finnes et repository, gjør at reglene holdes atskilt fra annen programkode,25 
samtidig som de er samlet på ett sted. Atskillelsen betyr at reglene kan vedlikeholdes separat fra og 
uavhengig av annen programkode, på andre måter, og etter andre endringssykluser. Samlingen gjør 
at det blir lett og naturlig å uttrykke alle reglene på samme form: «Hvis betingelse X er oppfylt, så 
utfør konsekvens Y». (For nærmere omtale av regel-formatet i regelmotorer, se avsnitt 2.2.4 
nedenfor.) 
 
Regelmotoren inneholder ikke funksjonalitet for å angi koblinger mellom reglene i regelmotoren og 
de juridiske reglene de bygger på – det være seg paragrafer eller en eller annen form for 
spesifikasjon.26 (Det finnes kommentarfelter for fritekst, og disse kan jo brukes til å notere det 
rettskildemessige grunnlaget, men disse feltene har ingen funksjonalitet knyttet til seg.) 
 
Til bokstav (B): Konseptuelt er webgrensesnittene de eneste «vinduene» ikke-tekniske fagpersoner 
har inn til den underliggende beslutningslogikken – altså reglene. Uten slike grensesnitt er ikke-
tekniske fagpersoner helt avhengige av IT-personell for å få redigert regler. 
 
Regelmotorens virkemåte når den kjører 
Den stiplede linjen i figur 1 ovenfor markerer elementene som er involvert når regelmotoren kjører 
(eksternt program eller prosess (E), og slutningsmekanismen(D)). Repository (A), webgrensesnitt (B), 
og grensesnitt for utviklere (C), brukes til oppbevaring, vedlikehold og utvikling av regler, og er ikke 
involvert når regelmotoren kjører. 
 

                                                             
24 Fair Isaac Corporation (2018), s. 3. 
25 Studytonight.com – siden «What is a Rule Engine»; Jboss.org – Chapter 1. – 1.1.1. Introduction and 
Background og Fair Isaac Corporation (2018), s. 2. 
26 E-post fra teknisk ansvarlig for PREG mottatt 01.07.19. 
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Tallene i den nummererte listen nedenfor refererer til tilsvarende tall i «snakkeboblene» i figur 1 
ovenfor: 

1) Det oppstår et behov i et program eller en prosess utenfor regelmotoren, for eksempel 
underveis i en saksbehandlingsprosess, for å vite om visse materielle vilkår er oppfylt, eller 
hva resultatet av en beregning blir. Saksbehandlingsprosessen sender da med relevante fakta 
inn til regelmotoren, og ber regelmotoren om et svar. 

2) Så sammenholdes faktaene med reglene. Dette kalles å «evaluere» reglene. Evaluering 
innebærer at regelmotoren kontrollerer om vilkår i reglene er oppfylt. Et eksempel på 
evaluering av ett enkelt vilkår, er kontroll av om inntekten til en person er over en viss 
minimumsgrense. Målet er å identifisere de reglene der vilkårene er oppfylt, for deretter å 
utføre konsekvensene som reglene gir anvisning på. Reglene evalueres i den rekkefølgen som 
er angitt på forhånd. (For de reglene der vilkårs-delen ikke er oppfylt, skjer det ikke noe.)  

3) Til slutt sender regelmotoren svar tilbake til programmet eller prosessen som spurte. 

Her er det nødvendig med noen utfyllende kommentarer til punktene 1 og 2: 

Til punkt 1: Forespørsler inn til en regelmotor fra et annet program eller en prosess, kan i prinsippet 
inneholde spørsmål om bare én regel er oppfylt, men det mest praktiske vil som regel være å be 
regelmotoren om å evaluere mange regler på én gang. Et eksempel kan være å be om svar på om alle 
vilkår for å få en pensjonsytelse er oppfylt, noe som innebærer evaluering av en hel rekke regler. 
Dersom svaret er «ja», kan neste spørsmål inn til regelmotoren være hvilket beløp som skal 
utbetales, noe som også innebærer evaluering av en mengde regler. 27 

Til punkt 2: Enkelt sagt motsvarer evalueringen av enkeltregler i slutningsmekanismen i regelmotoren 
subsumsjonen på enkeltregel-nivå innen juridisk metode,28 slik jeg vurderer det: Man holder ett eller 
flere fakta opp mot et vilkår, og avgjør så hvorvidt vilkåret er oppfylt. Evalueringen må selvfølgelig 
være fullstendig strukturert og forhåndsdefinert i regelmotoren, og gjennomføres helt mekanisk i 
henhold til logikken som er programmert. Det er derfor en forutsetning at alle relevante rettsregler 
er utledet, og at det må være utvilsomt hvorvidt hver enkelt regel i regelmotoren er oppfylt eller ikke 
i et gitt tilfelle.29 

Det følger av dette at en regelmotor ikke kan håndtere skjønn.30 Den praktiske konsekvensen av 
dette er at det må finnes måter å skille ut saker der skjønn spiller inn, til (delvis) manuell behandling. 
Dette er en problemstilling som vil gjelde alle former for automatisering, med eller uten regelmotor, 
og som skyldes at det fastlegges hvordan saker skal behandles før de konkrete sakene har oppstått. 
Mer om dette under avsnitt 2.3.3 nedenfor. 

Så til spørsmålet om i hvilken rekkefølge reglene i regelmotoren evalueres: Mye av poenget med 
regelmotorteknologien er at regelmotoren inneholder en algoritme som kan finne den raskeste 
måten å evaluere en mengde regler på. Forutsetningen her er imidlertid at en regel som allerede har 
blitt evaluert én gang, kan bli evaluert på nytt fordi det har skjedd en endring i datagrunnlaget for 
regelen etter den første evalueringen, som resultat av at vilkår i andre regler har blitt oppfylt.31 
Forutsetningen om at en regel kan bli evaluert på nytt på grunn av endringer i datagrunnlaget, er 
imidlertid ikke oppfylt ved evaluering av regler basert på juridiske, materielle regler. I tillegg er det 
                                                             
27 Intervju med teknisk ansvarlig for regelmotoren PREG i pensjonssystemet PESYS hos NAV, 20.05.19. 
28 Boe (2012), s. 64-67 
29 Wikipedia (2019b). 
30 Det finnes måter å operasjonalisere deler av skjønnsutøvelsen, men det fører for langt å gå inn på det her. 
31 Rete-algoritmen er en utbredt algoritme for dette formålet, og er sentral i både Blaze Advisor og mange 
andre regelmotorer. (Wikipedia (2019j) og intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19.) 
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nesten alltid slik at regler må evalueres i en fast rekkefølge som er angitt på forhånd, hver gang en 
gitt type sak skal behandles.32  Dette manglende samsvaret mellom regelmotorens virkemåte og 
jussens krav, skyldes så vidt jeg forstår forskjellen mellom vilkårsstyrt beslutningslogikk som ligger 
fast (jussen), og risikostyring innen bank, finans og forsikring på grunnlag av ikke-lovregulerte 
kalkyler, basert på relativt få, tallfestede, ofte økonomiske, variabler.33 
 
Det er imidlertid fullt mulig å «forhåndsinstruere» i hvilken rekkefølge reglene i regelmotoren skal 
evalueres, og angi at hver regel kun skal evalueres én gang. Da bruker man såkalt «sekvensiell 
metode» 34 ved kjøring av regelmotoren. Forklaringen av regelmotorens virkemåte ovenfor er derfor 
basert på sekvensiell metode, siden det er den relevante virkemåten for mitt formål her. 

2.2.3 Innholdet i regelmotoren: Enkeltregler, regelsett, regelflyter, 
regelkomponenter og regeltjenester 

Regelmotoren – altså selve programvaren – gir mulighet for å bygge opp så avanserte strukturer som 
nødvendig for å representere den aktuelle beslutningslogikken. 

For å være mer konkret: Reglene i regelmotoren vil være organisert i et hierarki.35 Nederst i 
hierarkiet er enkeltreglene, og ett nivå opp finner vi regelsett, som er samlinger av enkeltregler. Hvor 
utbygd hierarkiet er utover disse to nivåene, vil avhenge av kompleksiteten for den aktuelle 
sakstypen. I figur 2 nedenfor vises en framstilling med et hierarki i fem nivåer, som er basert på bruk 
av regelmotor ved beregning av pensjoner i NAV. 

                                                             
32 Dette var en medvirkende årsak til at SPK så liten gevinst i å benytte regelmotor (intervju med sjefsarkitekt i 
SPK 01.02.19). 
33 Intervju med teknisk prosjektleder / utvikler for KUHR (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon) i NAV 
25.04.19 (vedkommende er innleid konsulent). 
34 Jboss.org – Chapter 4. – 4.3.7.1. Sequential Mode. Muligheten for å kjøre reglene ved hjelp av sekvensiell 
metode, virker å være ganske vanlig funksjonalitet i regelmotorer, se Fair Isaac Corporation (2018), s. 33; 
ibm.com – siden “Deciding on an execution mode”; access.redhat.com og support.inrule.com. 
35 Det er en sannhet med visse modifikasjoner, men er presist nok for mitt formål her. 
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Figur 2 - Prinsippskisse av regelhierarki som består av fem nivåer.  

I figur 2 ovenfor vises – nedenfra og opp – 1) enkeltregel, 2) regelsett, 3) regelflyt, 4) 
regelkomponent, og 5) regeltjeneste. De tre nederste nivåene er de mest sentrale for mitt formål, 
altså enkeltregler, regelsett og regelflyter. Jeg vil derfor bruke mest tid på å omtale disse tre nivåene 
nedenfor, og kommer bare kort tilbake til regelkomponenter og regeltjenester helt mot slutten av 
avsnittet. 

Hvert av de tre nederste elementene i hierarkiet har følgende oppgave: 

• En enkeltregel evaluerer om ett eller flere vilkår er oppfylt, gitt visse fakta. Dersom vilkårene 
er oppfylt, skal visse konsekvenser utføres. 

• Et regelsett er en gruppering av enkeltregler som logisk sett hører sammen. Innad i et 
regelsett kan man styre i hvilken rekkefølge reglene skal evalueres. Et eksempel på et 
regelsett kan sees i avsnitt 2.2.5 nedenfor. 

• En regelflyt kan brukes til å styre i hvilken rekkefølge og under hvilke forutsetninger visse 
regelsett skal kjøres. 

I gjennomgangen nedenfor går jeg mer detaljert inn på hva hvert enkelt av disse tre elementene gjør, 
og hvordan hvert element henger sammen med de to andre elementene. 
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2.2.4 Enkeltregel: Evaluering av vilkår 

 

Figur 3 – Sammenhengen enkeltregler inngår i. 

Når regler skal implementeres i en regelmotor må de uttrykkes i et helt fast format. Nedenfor vil jeg 
bruke litt plass på å forklare dette formatet, både fordi det gir en bedre forståelse av regelmotorens 
virkemåte og fordi formatet har direkte juridisk relevans. 

Formen på en enkeltregel er slik: «Dersom betingelse X er oppfylt, utfør konsekvens Y.»36 Eller enda 
enklere uttrykt: «Hvis X, så Y.» Det er den samme grunnleggende «hvis, så»-strukturen som vi finner i 
juridiske, materielle regler,37 jf. figur 4 nedenfor. 
 

 
Figur 4 - Eksempel på "hvis, så"-strukturen i en enkeltregel. 38 

Regelen i figur 4 ovenfor dreier seg om reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av 
søkers inntekt i henhold til folketrygdloven § 3-26 første ledd. «Hvis»-delen av regelen evaluerer om 
søkers inntekt er høyere enn et fribeløp. «Så»-delen av regelen regner ut hvor stor reduksjonen i 
tillegget blir, dersom søkers inntekt er høyere enn fribeløpet. (Grensesnittet ovenfor er beregnet på 
utviklere – ikke på jurister eller saksbehandlere.) 

                                                             
36 Regelmotor.no – «Spørsmål og svar». 
37 Boe (2012), s. 34 og Schartum (2018a), s. 170-171. 
38 Eksemplet er hentet fra regelmotoren PREG som brukes av NAV ved beregning av pensjoner. 
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Reglene i en regelmotor kan håndtere regler med mer enn ett vilkår, mer enn én konsekvens, eller en 
kombinasjon av begge deler.39 Det er kan være nyttig med tanke på å kunne uttrykke alternative og 
kumulative vilkår,40 slik de er formulert i materielle regler.41 

Regelmotorer kan ikke bare håndtere tekstlige vilkår, men også tall – både sammenligninger av tall, 42 
og beregninger.43  
 
Med sammenligninger av tall mener jeg evaluering av materielle regler som inneholder vilkår som lik 
(=), ulik (<>), mindre enn (<), større enn (>), mindre eller lik (<=) og større eller lik (=>). Et enkelt 
eksempel fra jussen som illustrerer at regelmotorer må kunne håndtere slike sammenligninger, er 
folketrygdlovens § 1-6. Der heter det at «Med barn menes i denne loven en person under 18 år». Her 
må regelmotoren sammenholde en persons faktiske alder med tallet 18, og så konkludere med om 
personen er under 18 år, altså barn, eller over 18 år, altså ikke barn. 
 
 

 

Figur 5 - Eksempel på bruk av operatorene "mindre enn" (<) og "større eller lik" (>=) i to regler i en regelmotor. 44 

I eksemplet i figur 5 ovenfor sammenlignes to datoer, og utfallet av sammenligningen avgjør hvordan 
en tredje variabel skal beregnes. (Grensesnittet ovenfor er beregnet på utviklere – ikke på jurister 
eller saksbehandlere.) 
 

                                                             
39 Chattopadhyay, Banerjee og Banerjee (2016), s. 691; Fair Isaac Corporation (2018), s. 30; studytonight.com, 
siden «What is a Rule Engine» og Jboss.org, Chapter 5, “5.8.3.3. Conditional Element or”. 
40 Jusleksikon.no – sidene «Kumulative vilkår» og «Alternative vilkår». 
41 Det er også mulig å implementere en materiell regel med alternative vilkår ved å splitte den opp og lage én 
regel i regelmotoren for hvert alternativt vilkår. Det gjøres i regelmotoren PREG som brukes av NAV ved 
beregning av pensjoner. Motivasjonen for oppsplittingen er at hver regel skal være spisset mot ett formål og at 
det heller aldri vil være noen tvil om hvorfor en regel er oppfylt. (E-post mottatt fra teknisk ansvarlig for PREG i 
NAV 03.06.19.) 
42 Ficoanalyticcloud.com – siden “Comparison_Operator”, Ibm.com – siden “Number operators”, Oracle and/or 
its affiliates (2016), s. 69. 
43 Ficoanalyticcloud.com – siden “Operator Precedence”, Ibm.com – siden “Arithmetic operators”, Oracle 
and/or its affiliates (2016), s. 160 - 164. 
44 Eksemplet er hentet fra regelmotoren PREG som brukes av NAV ved beregning av pensjoner. 
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Når det det gjelder utregninger, så kan regelmotorer håndtere de fire regneartene (+, -, ×, /), 
avrunding, beregning av gjennomsnitt, finne minimums- og maksimumsverdier, og også andre mer 
avanserte beregninger som for eksempel potens (Xn) og logaritmer (log).45 Flere av disse 
beregningsmetodene er nødvendige å ta i bruk ved utregning av økonomiske ytelser som er 
avhengige av opptjente rettigheter, inntekt, formue, behovsprøving, etc. Et eksempel på dette kan 
være utregning av sykepengegrunnlaget etter folketrygdloven, 46 uten at jeg går nærmere inn på 
selve utregningen her. 
 

 

Figur 6 – Eksempel på en beregning i regelmotoren som gjør bruk av pluss, gange og deling. 47 

I figur 6 ovenfor vises en regel som beregner et fribeløp i forbindelse med et forsørgertillegg. (G = 
folketrygdens grunnbeløp, TT = Trygdetid, PRO_RATA = Relevant ved pensjonsopptjening fra flere 
EØS-land. Grensesnittet ovenfor er beregnet på utviklere – ikke på jurister eller saksbehandlere.) 

Ikke-tekniske fagpersoner kan i prinsippet manipulere reglene i regelmotoren via webgrensesnitt. I 
figur 7 nedenfor vises et eksempel på hvordan et grensesnitt for redigering av regler som skal utføres 
av ikke-tekniske personer, kan se ut når det lages i regelmotoren Blaze Advisor. Eksemplet er strengt 
tatt fra programmet som brukes til å lage grensesnittet, og ikke fra en nettleser. Jeg ble imidlertid 
fortalt at det ville blitt seende veldig likt ut i en nettleser. Formålet med eksempelet er å gi en bedre 
forståelse av hvordan det kan oppleves i praksis å redigere regler i en regelmotor. 

 

Figur 7 - Eksempel på webgrensesnitt for redigering av regler.48 

I eksemplet ovenfor kan ikke-tekniske fagpersoner redigere en regel i et webgrensesnitt ved hjelp av 
nedtrekksmenyer og felter for å skrive inn datoer og tall. Det er ledetekster foran hvert av feltene 

                                                             
45 Ficoanalyticcloud.com – siden “Math Built-ins (NdMathBuiltIns)”. 
46 Ftrl. §§ 8-10, 8-28, 8-29 og 8-30. 
47 Eksemplet er et utdrag fra en regel i regelmotoren PREG som brukes av NAV ved beregning av pensjoner. 
48 Eksemplet er hentet fra regelmotoren PREG som brukes av NAV ved beregning av pensjoner. 
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som kan manipuleres, og det er to setninger nederst i figuren som forklarer hvordan resultatet av 
regnestykket som vises i figuren kan bli forandret på grunn av andre forhold (trygdetid og «pro rata»-
beregninger). Den konkrete regelen i eksemplet dreier seg om utregning av fribeløp for visse tidsrom, 
der både tidsrom (dato fra-til) og noen av elementene i selve regnestykket, kan manipuleres.49 
 
Ingen slike webgrensesnitt er imidlertid klare «ut av boksen» - de må lages av utviklere. Man må ta 
stilling til både hva som skal kunne redigeres og hvordan det skal se ut. I følge en av mine 
informanter i NAV er det en relativt stor investering både å bygge den kompetansen som trengs for å 
kunne lage slike webgrensesnitt, og selve jobben med å lage grensesnittene. Dermed blir det et 
kost/nytte-spørsmål om en virksomhet vil yte den innsatsen som skal til for at ikke-tekniske 
fagpersoner skal kunne redigere regler via webgrensesnitt. Et annet aspekt i tillegg til rene 
kost/nytte-vurderinger, er i hvilken grad man kan forutse hvilke endringer som vil komme i de 
materielle reglene for en gitt sakstype framover. Endringene vil avgjøre hvilke eksisterende regler det 
vil bli behov for å endre og hvilke nye regler det vil bli behov for å opprette, og dermed hvilke 
webgrensesnitt som må lages.50  
 
Et annet og mer praktisk poeng – men med juridiske konsekvenser – er i hvilken grad 
webgrensesnittene i regelmotoren oppfattes som brukervennlige og intuitive av de ikke-tekniske 
fagpersonene. Dersom fagpersoner som redigerer regler blir usikre på effektene av redigeringen de 
utfører, eller de ikke helt får til å redigere reglene slik de ønsker, vil jo det påvirke vurderingen av i 
hvilken grad det er juridisk forsvarlig å uttrykke materielle regler ved hjelp av regler i en regelmotor, 
jf. problemstilling 3. 

2.2.5 Regelsett: I hvilken rekkefølge enkeltregler blir evaluert 

Figur 8 - Sammenhengen regelsett inngår i. 

Ovenfor fokuserte jeg mest på enkeltregler. Her vil jeg ta for meg mulighetene for å se og angi i 
hvilken rekkefølge enkeltreglene skal evalueres.  

Fordi det er en vilkårsstruktur i det juridiske regelverket, er rekkefølgen for evalueringen av de 
materielle reglene innad i en sakstype i stor grad gitt. Et eksempel på dette på helt overordnet nivå, 
er at alle nødvendige vilkår for å motta en økonomisk ytelse må være oppfylt før det gir mening å 
beregne hvor stor ytelsen blir. Videre er det ofte situasjoner der evalueringen av et vilkår forutsetter 
at resultatet av evalueringen av et annet vilkår er kjent. På et mer detaljert nivå må hovedregler 
evalueres før unntaksregler. 

                                                             
49 Det er ikke helt klart for meg om redigering i dette grensesnittet teknisk sett gir opphav til én eller flere 
regler i regelmotoren, men jeg velger å presentere det her under enkeltregler, siden det for meg framstår som 
én regel funksjonelt sett. 
50 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19. 
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I en regelmotor kan man angi rekkefølgen for evaluering av enkeltregler på en måte som svarer til 
behovet beskrevet ovenfor. Regler som hører logisk sammen kan grupperes i regelsett. Innad i 
regelsett kan man så arrangere reglene i den rekkefølgen man vil at de skal evalueres, jf. figur 9 
nedenfor. 

 

Figur 9 - Eksempel på regelsett. 51 

I figur 9 ovenfor er hver rad under overskriften «Content» en regel. Når feltet «Execution Mode» er 
satt til "Sequential" (sekvensiell metode), vil reglene bli evaluer t i den rekkefølgen de er listet opp, 
ovenfra og ned. Man kan endre på rekkefølgen ved å «dra og slippe» hver enkelt regel. 

Regelsett kan brukes til å representere juridiske vilkårsstrukturer på detaljnivå. De er dermed juridisk 
relevante.  

Selve regelmotorteknologien åpner for at ikke-tekniske fagpersoner kan opprette regelsett via 
webgrensesnitt. Denne muligheten gjelder imidlertid kun innenfor de grensene som er satt ved 
utvikling av «malen» for oppretting av den aktuelle typen av regelsett.52 Ut fra litteraturen virker det 
imidlertid ikke som om det er tenkt at ikke-tekniske fagpersoner skal kunne manipulere rekkefølgen 
reglene skal evalueres i.53 I NAV er muligheten til å opprette regelsett ikke relevant, siden ikke-
tekniske fagpersoner uansett ikke redigerer noe som helst i regelmotoren. For sakstypen jeg 
undersøkte hos UDI, vet jeg ikke om det er relevant for ikke-tekniske fagpersoner å opprette nye 
regelsett. Ut fra det jeg vet om sakstypen generelt, vil jeg imidlertid tro at det ikke er relevant. 
Motivasjonen måtte i så fall være en ren sortering av regler i ulike grupper, slik jeg ser det. Endring av 
rekkefølgen reglene skal evalueres i, er uansett ikke relevant for sakstypen, siden alle reglene alltid 
skal evalueres, jf. avsnitt 3.2.2 nedenfor. 

Hovedinformanten i NAV, som er utvikler, opplyser imidlertid at de relativt ofte viser fram både 
regelsett og regelflyter, jf. nedenfor, til ikke-tekniske fagpersoner når de har dialog med dem om 
reglene. Dette trekker han fram som en stor fordel ved regelmotoren.54 Det visuelle ved 

                                                             
51 Eksempelet er hentet fra regelmotoren PREG som brukes av NAV ved beregning av pensjoner. 
52 E-post fra teknisk ansvarlig for PREG i NAV mottatt 02.07.19. 
53 Fair Isaac Corporation (2018), s. 12. 
54 E-post fra teknisk ansvarlig for PREG i NAV mottatt 01.07.19. 
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grensesnittet i figur 9 ovenfor har derfor en viss relevans for hvordan ikke-tekniske fagpersoner vil 
oppleve regelmotoren, selv om det er hentet fra et utvikler-miljø. Opplevelsen for de ikke-tekniske 
fagpersonene vil da bestå i at de ser på grensesnittet sammen med en utvikler som forklarer logikk 
og virkemåte. 

2.2.6 Regelflyt: I hvilken rekkefølge og under hvilke forutsetninger regelsett 
kjøres 

 
Figur 10 - Sammenhengen regelflyter inngår i. 

Regelflyter er visuelle framstillinger av i hvilken rekkefølge og under hvilke forutsetninger de enkelte 
regelsettene skal kjøres. Her er vi på nivå tre i hierarkiet som styrer evalueringen av regler, jf. figur 10 
ovenfor. Nedenfor følger et eksempel på hvordan en regelflyt kan se ut. 

 

 
 

Figur 11 – Regelflyt for ulike beregningsmåter ved beregning av pensjon.55 

Figur 11 ovenfor avgjør hvilke beregningsmåter som skal brukes ved utregning av en konkret 
pensjon. Hver av de fem hvite boksene i figuren refererer til ett regelsett. Først kjøres regelsettet 
«Bestem beregningsmetode» til venstre i figuren. Resultatet av kjøringen av dette regelsettet, fører 
til at ett eller flere av de fire regelsettene som vises til høyre i figuren, kjøres. Disse fire regelsettene 
utfører beregninger av den aktuelle pensjonen i henhold til enten en trygdeavtale, EØS-avtalen, 
nordiske avtaler og/eller folketrygdens regler om pensjon. 

                                                             
55 Eksemplet er hentet fra regelmotoren PREG som brukes av NAV ved beregning av pensjoner. Eksemplet viser 
en nokså enkel regelflyt. Regelflyter i regelmotoren Blaze Advisor, som figuren ovenfor er laget i, kan også være 
mer avanserte og inneholde flere forgreininger, looper, og underflyter til hovedflyten (Fair Isaac Corporation 
(2018), s. 11.). 
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Regelflyter kan brukes til å representere juridiske vilkårsstrukturer på nivået over regelsett. De er 
dermed juridisk relevante.  

Ut fra litteraturen virker det som om det er mulig å la ikke-tekniske fagpersoner redigere 
regelflyter.56 Min informant i NAV bekrefter dette. Samtidig sier han at det i praksis er umulig fordi 
fagpersoner som eventuelt skulle gjøre dette måtte ha behersket en del tilleggsaktiviteter knyttet til 
programvareutvikling generelt, og her er terskelen svært høy. Dessuten fører endringer i regelflyter 
så å si alltid til endringer i underliggende regelsett i tillegg.57 Ut fra den informasjonen jeg sitter med, 
har det heller ikke i UDI vært aktuelt at ikke-tekniske fagpersoner skulle redigere regelflyter for den 
sakstypen jeg undersøkte der. 

Som nevnt under omtalen av regelsett ovenfor, brukes imidlertid regelflyter som et visuelt 
hjelpemiddel når utviklere og ikke-tekniske fagpersoner i NAV har dialog om reglene i sakstypen jeg 
undersøkte der. 58 På samme måte som for regelsett, vil det visuelle ved grensesnittet i figur 11 
ovenfor derfor ha en viss relevans for hvordan ikke-tekniske fagpersoner vil oppleve regelmotoren, 
selv om det er hentet fra et utvikler-miljø. 

2.2.7 Regelkomponent og regeltjeneste: Gruppering og strukturering på 
overordnet nivå 

 

Figur 12 - Sammenhengen regelkomponenter og regeltjenester inngår i. 

Regelkomponenter og regeltjenester kan brukes til å gruppere og strukturere samlinger av regler på 
enda høyere nivåer enn regelsett og regelflyter. Regelkomponentene er funksjonelt sett like 

                                                             
56 Fair Isaac Corporation (2018), s. 7 og 11. 
57 E-post fra teknisk ansvarlig for PREG i NAV mottatt 01.07.19. 
58 E-post fra teknisk ansvarlig for PREG i NAV mottatt 01.07.19. 
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regelsettene, og regeltjenestene er funksjonelt sett like regelflytene, jf. gjennomgangen ovenfor. Jeg 
går derfor ikke nærmere inne på det her. 

Den juridiske relevansen av regelkomponenter og regeltjenester, er at de kan brukes til å 
representere vilkårsstrukturer på overordnet nivå. Tre eksempler på regeltjenester (øverste nivå) i 
regelmotoren NAV bruker for å beregne pensjon, er beregning av trygdetid, prøving av vilkår for 
alderspensjon, og beregning av alderspensjon. Her er vi med andre ord på et helt overordnet nivå 
hva angår vilkårsstrukturer. Regelkomponenter og regeltjenester kan sammen med regelflyter og 
regelsett også gi en samlet oversikt over den totale regelmengden innen en sakstype, og dermed 
være nyttige for å avdekke om det er regler som mangler for at regelmengden skal være fullstendig 
og dekkende for sakstypen. 

2.3 I hvilken grad er det juridisk forsvarlig å uttrykke materielle regler ved hjelp 
av regler i en regelmotor? 

2.3.1 Innledning 
Ovenfor har jeg fokusert på hva en regelmotor er – teknisk, logisk og praktisk. Formålet med 
drøftingen nedenfor er å gi nødvendig juridisk bakgrunn for å svare på problemstilling 3, altså i 
hvilken grad det er juridisk forsvarlig å uttrykke materielle regler ved hjelp av regler i en regelmotor. 
Som nevnt i avsnitt 1.2 ovenfor er forsvarlighetsvurderingen avgrenset til to områder: 1) Forsøke å 
avgjøre i hvilken grad regelmotorens oppbygning og virkemåte generelt gir mulighet for korrekt og 
fullstendig representasjon av juridiske, materielle regler. 2) Identifisere hvilke generelle og spesielle 
temaer som bør inngå i en forsvarlighetsvurdering av regelmotorer. 

Det finnes meg bekjent ingen direkte juridisk regulering av regelmotorer. Bruk av regelmotor er en 
måte å automatisere saksbehandling, og utgangspunktet har generelt vært at selve automatiseringen 
ikke krever en egen hjemmel, men at behandling av visse typer opplysninger kan fordre hjemmel.59 
Det finnes imidlertid andre juridiske motiverte innfallsvinkler som kan belyse i hvilken grad bruk av 
regelmotor i automatisert saksbehandling kan sies å være juridisk forsvarlig. 

Den mest umiddelbare årsaken til at det er behov for å vite om den tekniske virkemåten til en 
regelmotor er juridisk forsvarlig er allerede nevnt ovenfor: Innen saksområder som er lovregulerte vil 
virkemåten til regelmotoren være synonymt med hvordan de materielle regler blir anvendt i den 
automatiserte saksbehandlingen. En annen viktig årsak er at automatisert massesaksbehandling i det 
offentlige ofte leder fram til at det fattes enkeltvedtak, noe som innebærer myndighetsutøvelse ved 
hjelp av automatisert saksbehandling. Det følger av dette at det kan være fruktbart å analysere 
bruken av regelmotor i lys av læren om myndighetsutøvelse og prinsippet om forsvarlig 
saksbehandling. Regelmotorens virkemåte kan også være av en viss relevans for økonomistyring i en 
virksomhet, siden den kan fatte mange av beslutningene som ligger til grunn for utbetalinger fra det 
offentlige. 

2.3.2 Hvorfor forsvarligheten av automatiserte enkeltvedtak må vurderes: 
Myndighetsutøvelse og økonomistyring 

Rammene for denne oppgaven er automatisert massesaksbehandling i det offentlige. Slik 
saksbehandling leder ofte fram til at det fattes enkeltvedtak, slik disse er definert i 

                                                             
59 NOU 2019: 5 punkt 18.3.3.3 første avsnitt. Et viktig unntak er muligheten for / kravet til lovhjemmel i 
personvernforordningens art. 6(1)c og e som gjelder helt eller delvis automatisert behandling av 
personopplysninger generelt, og i art. 22(2)b som gjelder avgjørelser utelukkende basert på automatisert 
behandling spesielt. 
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forvaltningsloven60, altså vedtak som gjelder «rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer»61. Eksempler på slike vedtak kan være innvilgelse eller avslag på søknader om pensjon fra 
NAV, studiestøtte fra Lånekassen, og bostøtte fra Husbanken. 

Jeg vil starte med å se på det å fatte slike automatiserte enkeltvedtak i lys av begrepet 
«myndighetsutøvelse». Selv om begrepet først og fremst brukes om det offentliges mulighet å 
fastsette privates rettigheter og plikter på grunnlag av «statens høyhetsrett», brukes det også om 
tildeling av visse goder som for eksempel sosialhjelp.62 Her kan vi si at alle tre eksemplene ovenfor 
(pensjon, studiestøtte og bostøtte), i utgangspunktet er «goder». Men i den grad staten bruker sin 
høyhetsrett til å «binde seg selv»63, for eksempel i lovs form, blir disse ytelsene omgjort fra goder til 
rettigheter for den enkelte. Det betyr at offentlige virksomheter, her eksemplifisert ved NAV, 
Lånekassen og Husbanken, utøver myndighet ved hjelp av automatiserte saksbehandlingssystemer, 
når disse systemene helt eller delvis fatter vedtak som angår privates rettigheter og plikter.64 

Det følger av dette at det blir nødvendig å foreta en forsvarlighetsvurdering av den automatiserte 
saksbehandlingen som sådan. I den grad en regelmotor inngår i den automatiserte 
saksbehandlingen, betyr det at også regelmotoren må omfattes av forsvarlighetsvurderingen. 

En annen grunn til å vurdere forsvarligheten av bruk av regelmotor, er at automatisert 
saksbehandling i mange tilfeller vil danne grunnlaget for utbetalinger (studielån, pensjon, trygder, 
bostøtte, etc.). Dermed kan det være relevant å vurdere regelmotoren opp mot reglementet for 
økonomistyring i staten. Der heter det blant annet at internkontroll "skal forhindre styringssvikt, feil 
og mangler slik at [...] økonomistyringen er organisert på en forsvarlig måte og utføres i samsvar med 
gjeldende lover og regler, herunder at transaksjoner er i samsvar med underliggende forhold".65 
Videre heter det at "det forutsettes at virksomheten fører kontroll med at systemløsningene 
fungerer som forutsatt".66  

Her må det innledningsvis presiseres at kravene i økonomireglementet først og fremst dreier seg om 
økonomi- og regnskapssystemer, slik at begreper som «i samsvar med gjeldende lover og regler», jf. 
sitatet ovenfor, nok først og fremst relaterer seg til økonomi- og regnskapslovgivning. Likevel mener 
jeg det er relevant å ta med dette her: Når reglementet viser til «underliggende forhold», tolker jeg 
det som fakta og beslutninger som ligger til grunn for utbetalinger. Da angår reglementet i så fall 
regelmotorens oppbygning og virkemåte. For å være mer konkret: Dersom en regelmotor ikke bare 
avgjør om vilkårene for en ytelse er oppfylt, men faktisk beregner størrelsen på ytelsen (slik det for 
eksempel er for pensjon i NAV), er jo det helt avgjørende input for økonomisystemet. 

                                                             
60 Forvaltningsloven. Lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 
61 Fvl. § 2 første ledd bokstav b, jf. første ledd bokstav a. 
62 Eckhoff og Smith (2014), s. 30. 
63 Eckhoff og Smith (2014), s. 49. 
64 Schartum argumenterer for at også deler av selve systemutviklingsprosessen kan sees på som 
myndighetsutøvelse, nærmere bestemt når det tas avgjørelser knyttet til systemets rettslige innhold – det 
Schartum kaller «rettslige systemavgjørelser» (Schartum (2018a), s. 37-42). 
65 Finansdepartementet (2015), s. 32. 
66 Finansdepartementet (2015), s. 34. 
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2.3.3 Hva forsvarlig saksbehandling innebærer (1):  
Korrekt og fullstendig representasjon av rettsregler 

Tradisjonelt har det overordnede prinsippet om forsvarlig saksbehandling blitt operasjonalisert i form 
av krav til offentlighet, innsyn, kontradiksjon, begrunnelse, muligheter for overprøving av vedtak, 
forvaltningens utredningsplikt og regler om at avgjørelser må treffes på uhildet grunnlag. 67 

Ved automatisert saksbehandling er det imidlertid nødvendig å supplere de tradisjonelle 
forsvarlighetskravene med to nye krav som direkte gjelder IT-systemer som brukes i slik 
saksbehandling: At rettsreglene er både korrekt og fullstendig representert i IT-løsningen. Med 
«korrekt» representert mener jeg her både at hver enkelt regel og nødvendige sammenhenger 
mellom regler, er i overenstemmelse med gjeldende rett innen den aktuelle sakstypen. Med 
«fullstendig» representert mener jeg her at alle rettsregler som er nødvendige for å uttrykke alle 
sider ved gjeldende rett innen den aktuelle sakstypen, er representert i regelmotoren. Begge disse 
kravene er så grunnleggende for forsvarlig saksbehandling ved bruk av regelmotor at jeg ønsker å 
behandle dem før jeg går inn på et par av de mer tradisjonelle kravene. 

For å forstå hvor viktige kravene til korrekt og fullstendig representasjon av de materielle reglene i 
regelmotoren er, er det innledningsvis nødvendig å kort nevne et par av de grunnleggende 
forskjellene mellom manuell behandling av enkeltsaker, og det å konstruere og forvalte et IT-system 
som skal behandle saker.  

Ved manuell behandling av saker gjør juristen eller saksbehandleren en konkret vurdering av den 
enkelte sak i det saken oppstår. Reglene i regelmotoren er derimot resultatet av generell, juridisk 
tolkning av gjeldende rett innen sakstypen, før en eneste sak er behandlet. Disse to ulike 
tilnærmingene til saksbehandling refereres gjerne til som henholdsvis saksdrevet og systemdrevet 
fortolkning av rettskildene.68 Dette skillet vil gjelde for all automatisert saksbehandling, og dermed 
også regelmotorer. 

Ved manuell behandling av saker anvender dessuten juristen eller saksbehandleren de materielle 
reglene direkte når han skal fatte et vedtak. Ved systemdrevet fortolkning er den konkrete 
rettsanvendelsen i enkeltsaker overført fra saksbehandleren eller juristen, til IT-systemet, herunder 
regelmotoren. Regelmotoren anvender ikke de materielle reglene direkte, men slik de er 
representert i form av regler i regelmotoren. I en slik kontekst blir rollen til en jurist eller en 
saksbehandler ikke å behandle enkeltsaker, men å sørge for at de materielle reglene blir korrekt og 
fullstendig representert i regelmotoren.  

På denne bakgrunnen er det ikke vanskelig å forstå at korrekt og fullstendig representasjon av 
materielle regler ikke er nevnt i de tradisjonelle omtalene av forsvarlig saksbehandling, 69 siden 
forutsetningene der er manuell behandling av enkeltsaker. Når saksbehandlingen derimot blir 
systemdrevet, slår de to kravene om korrekt og fullstendig representasjon inn med full styrke, og blir 
helt grunnleggende for forsvarligheten av saksbehandlingen. 

2.3.4 Hva forsvarlig saksbehandling innebærer (2):  
Offentlighet og kontradiksjon 

I starten av avsnitt 2.3.3 ovenfor listet jeg opp flere av de klassiske, juridiske kravene som følger av 
prinsippet om forsvarlig saksbehandling. Alle kravene gjelder også ved automatisert saksbehandling, 
men det forutsetter en annen type innsats fra forvaltningen for å oppfylle kravene når 
                                                             
67 Graver (2015), s. 387. 
68 Schartum (2018a), s. 166-168. 
69 Graver (2015), s. 387: Eckhoff og Smith (2014), s. 196 og Bernt og Rasmussen (2010), s. 47-48, 147-159. 
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saksbehandlingen blir automatisert og systemdrevet. Her velger jeg å avgrense meg til å behandle 
prinsippene om offentlighet og kontradiksjon. Jeg oppfatter begge kravene som grunnleggende for å 
ivareta viktige, demokratiske hensyn. Det dreier seg om muligheten til å se forvaltningen i kortene 
(offentlighet) og muligheten til å ta til motmæle når man er uenig med forvaltningen (kontradiksjon). 

Nedenfor beskriver jeg først kort hva offentlighet og kontradiksjon innebærer helt allment, før jeg 
fokuserer på hvordan krav til dokumentasjon er en forutsetning for at prinsippene skal få praktisk 
gjennomslag. Jeg benytter begrepet «offentlighet» i vid forstand, slik at det både omfatter 
allmennoffentlighet etter offentleglova, og innsynsrettene etter forvaltningsloven og 
personvernforordningen. Jeg går så kort gjennom i hvilken grad det per i dag kan sies å eksistere 
lovkrav til å dokumentere automatiske saksbehandlingssystemer, herunder regelmotorer. Så tar jeg 
litt grundigere for meg hvordan disse lovkravene vil endres, dersom de to nylig publiserte 
lovutredningene om ny forvaltningslov og ny arkivlov blir vedtatt. 

Offentlighet i styringen av samfunnet dreier seg helt overordnet om allmennhetens mulighet for å 
skjønne hva både folkevalgte og forvaltningen gjør, og hvorfor. Det er igjen en forutsetning for 
opplyste borgere som kan opptre som informerte velgere, samt for en løpende, kritisk, offentlig 
samtale. Offentlighet er med andre ord en forutsetning for demokrati.70 Går vi til formålsparagrafen i 
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), ser vi at noen av formålene 
med offentlighet også gjelder hensyn og prinsipper som er mer direkte relevant for 
saksbehandlingsprosesser i forvaltningen. Jeg tenker her på formålene om at offentlig virksomhet 
skal være «open og gjennomsiktig, for slik å styrkje […] rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det 
offentlege og kontrollen frå ålmenta».71 

Prinsippet om offentlighet er i lovverket operasjonalisert i form av innsyn på tre ulike måter. For det 
første innsyn som gjelder for alle. Denne formen for innsyn er ivaretatt i offentleglova.72 
Innsynsretten gjelder uavhengig av om det finnes noen sak å få innsyn i eller om man selv er part i en 
eventuell sak. Enheten det gis innsyn i er i all hovedsak saksdokumenter.73 For det andre kan det gis 
innsyn etter personvernforordningen (PVF).74 Forutsetningen for innsyn etter PVF art. 15 er at det er 
registrert personopplysninger75 om vedkommende som ber om innsyn. Også her gjelder 
innsynsretten uavhengig av eventuell sak. Enheten det gis innsyn i er personopplysninger, og 
dessuten informasjon om behandlingen av opplysningene.76 For det tredje gjelder innsyn etter 
forvaltningsloven.77 Her knyttes innsynsretten til det å være part78 i en sak. Enheten det gis innsyn i 
er i primært saksdokumenter, sekundært opplysninger. Innsynsretten etter PVF art. 15 og 
forvaltningsloven kan dermed sies å være spesialtilfeller av det generelle offentlighetsprinsippet, og 

                                                             
70 Bernt og Rasmussen (2010), s. 117-118. 
71 Offl. § 1 og Bernt og Rasmussen (2010), s.118. 
72 Offl. § 3.  
73 Innsyn i saksdokumenter er hjemlet i offl. § 3. Det gis også innsyn i journaler og lignende register etter 
samme paragraf, men journaler og registre er jo hovedsakelig bare hjelpemidler for å finne fram til relevante 
saksdokumenter. Det gis også innsyn i sammenstillinger av opplysninger fra databaser etter offl. § 9, men 
denne innsynsretten er meg bekjent av helt marginal betydning sammenlignet med retten til dokumentinnsyn. 
74 Personopplysningsloven § 1 inkorporerer forordning (EU) 2016/679) om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om 
oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), i loven. Jeg henviser her i oppgaven til denne 
forordningen som «personvernforordningen» første gang jeg nevner den, og deretter kun som «PVF». 
Innsynsbestemmelsen i PVF finnes i artikkel 15. 
75 PVF art. 4 nr. 1. 
76 PVF art. 15(1). 
77 Fvl. §§ 18 og 18c. 
78 Fvl. § 2 første ledd bokstav e). 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/32016r0679*
https://lovdata.no/pro/#reference/eu/31995l0046*
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som gir henholdsvis registrerte og parter videre innsynsretter enn det som gis til alle etter 
offentleglova. 

Kontradiksjon dreier seg om muligheten til å «si imot» forvaltningen når den tar avgjørelser man er 
uenig i. Da skal man ha anledning til å fremme sin sak og sin uenighet overfor forvaltningen.79 
Kontradiksjon forutsetter derfor prinsippet om offentlighet,80 jf. figur 13 nedenfor. Uten innsyn i 
hvilke fakta som er lagt til grunn og hvilke hjemler som er anvendt, blir det svært vanskelig å 
formulere en begrunnet klage. Da reduseres sjansene for den enkelte til å vinne fram overfor 
forvaltningen tilsvarende. 
 

 

Figur 13 - Kontradiksjon forutsetter offentlighet. 

Kontradiksjon er operasjonalisert på mange vis i lovverket. Den generelle retten til klage,81 retten til 
retting, sletting, begrensning av behandling av personopplysninger,82 og retten til å bringe en sak inn 
for domstolene,83 er alle utslag av kontradiksjonsprinsippet. Disse rettighetene gir i sin tur mulighet 
for omgjøring av forvaltningens opprinnelige avgjørelser. Alle de tre typene av innsynsrettigheter 
(alle, parter, den registrerte) kan være relevante for mulighetene til kontradiksjon. Men i forbindelse 
med saksbehandling i forvaltningen, vil nok forvaltningslovens bestemmelser om partsinnsyn være av 
størst praktisk betydning. 
 
Både offentlighet og kontradiksjon forutsetter i stor grad at det finnes spesifikk dokumentasjon av 
saken eller det aktuelle forholdet. Dette gjelder imidlertid ikke for innsyn etter PVF art. 15. 
Innsynsretten der gjelder personopplysninger som sådan, uavhengig av om opplysningene er samlet i 
et dokument, eller hvordan de ellers måtte være organisert og lagret. Generelt gjelder imidlertid at 
det må finnes noe å offentliggjøre eller be om innsyn i, for at offentlighetsprinsippet skal få reell, 
juridisk effekt. Dette «noe» vil typisk være saksdokumenter og opplysninger. Alle 
dokumentasjonskrav som stilles til forvaltningen, det være seg om dokumenter, opplysninger 
og/eller andre «innsynsenheter», vil derfor understøtte prinsippet om offentlighet. 
 

 

Figur 14 - Offentlighet og kontradiksjon forutsetter dokumentasjon. 

 

                                                             
79 Graver (2015), s. 387. 
80 Graver (2015), s. 387. 
81 Offl. § 32, fvl. § 28. 
82 PVF art. 16, 17 og 18. 
83 Graver (2015), s. 387. 
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Når det gjelder dokumentasjon av virkemåten til automatiserte saksbehandlingssystemer, er 
situasjonen per i dag at det ikke stilles noen helt klare krav om slik dokumentasjon. To relevante 
bestemmelser er imidlertid PVF art. 24(1) om den behandlingsansvarliges ansvar, og PVF art. 15(1)(h) 
om den registrertes rett til innsyn. Hva angår PVF art. 24(1), kan kanskje formuleringen om at den 
behandlingsansvarlige skal «gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og 
påvise at behandlingen utføres i samsvar med denne forordning», gi grunnlag for 
dokumentasjonskrav. Schartum skriver at «tiltak for å «påvise» må trolig anses å omfatte 
dokumentasjon». Hva angår PVF art. 15(1)(h), er det plikten til å gi den registrerte «relevant 
informasjon om den underliggende logikken» ved automatiserte avgjørelser, som er det interessante 
punktet. Spørsmålet er om man kan utlede en dokumentasjonsplikt av systemer fra denne 
formuleringen. 84 
 
Schartum konkluderer med at disse to bestemmelsene utgjør et svakt juridisk grunnlag for å kreve 
utarbeidelse av dokumentasjon som kan brukes til legalitetskontroll av systemer. Etter hans mening 
er PVF art. 24(1) er «alt for ubestemt» for å påberopes som noe nyttig dokumentasjonskrav med 
tanke på legalitetskontroll, og omfatter uansett ikke juridiske personer (som resten av 
personvernforordningen). Artikkel 15(1)(h) på sin side gir ikke plikt til å utarbeide dokumentasjon for 
informasjonen som må gis, og vil dessuten kun gjelde for løsninger som er helt automatiserte.85 Jeg 
kjenner heller ikke til andre lov- eller forskriftsbestemmelser som gir plikt til å dokumentere 
virkemåten til automatiserte saksbehandlingssystemer. 
 
I begge de to nylige avgitte lovutredningene om henholdsvis ny forvaltningslov og ny arkivlov,86 stilles 
det nye og mer konkrete krav til dokumentasjon av virkemåten til automatiserte 
saksbehandlingssystemer. Spørsmålet er i hvilken grad disse kravene kan få konsekvenser for 
forvaltningens plikt til å dokumentere og forklare bruk av regelmotor i automatisert saksbehandling 
utad til allmennheten, jf. figur 15 nedenfor. 
 

 

Figur 15 – Dokumentasjonskravene i de to nye lovutredningene kan ses på som spesialtilfeller av det generelle behovet for 
dokumentasjon for å kunne gjennomføre innsyn og offentlighet i praksis. 

                                                             
84 Schartum (2018a), s. 218. 
85 Schartum (2018a), s. 218. 
86 NOU 2019: 5 og NOU 2019: 9. 
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Nedenfor går jeg kort gjennom de delene av hvert av lovutkastene som gjelder krav til 
dokumentasjon av automatiserte saksbehandlingssystemer. Avslutningsvis gjør jeg en samlet 
vurdering av i hvilken grad hvert av de to lovutkastene kan sies å utløse plikt for forvaltningen til å 
dokumentere virkemåten til regelmotorer. 
 
Utkastet til ny forvaltningslov inneholder i § 12 første ledd et forslag om at forvaltningen får plikt til 
å dokumentere «det rettslige innholdet i automatiserte saksbehandlingssystemer», og videre at 
dokumentasjonen skal offentliggjøres. Kravet skal gjelde både hel- og delautomatiserte 
beslutningssystemer. Kriteriet for om bestemmelsen kommer til anvendelse, skal altså ikke være 
graden av automatisering, men at systemet overhodet «inneholder representasjoner av 
rettsregler».87 
 
Angående innholdet i dokumentasjonen, så skal den overordnet være egnet til å «forklare systemets 
funksjoner og egenskaper som er rettslig relevante». Mer konkret skal dokumentasjonen vise til de 
juridiske reglene som hver del av pseudokoden88 bygger på, inneholde begrepsdefinisjoner, forklare 
hvordan vesentlige fortolkningsspørsmål, tolkningstvil og skjønn er håndtert, og hvordan rettsregler 
er supplert i systemet.89 

Når det gjelder formen på dokumentasjonen, så forutsetter og anbefaler utvalget at det for 
automatiserte systemer alltid lages en rettslig kravspesifikasjon. En bekreftet utgave av 
kravspesifikasjonen kan da utgjøre dokumentasjon på systemets faktiske virkemåte. Det legges til 
grunn at spesifikasjonen er utformet som «pseudokode eller annet semiformelt uttrykk».90 

Bestemmelsen om offentliggjøring i § 12 skal oppfylle flere formål. De to mest relevante formålene 
her, er at bestemmelsen skal legge til rette for åpenhet og kontroll.91 
 
Den grunnleggende forutsetningen om åpenhet er den samme som i dagens lovverk, jf. det som er 
sagt om offentlighet ovenfor. Åpenheten er i denne sammenheng foreslått praktisert ved at 
forvaltningsorganet av eget tiltak legger ut åpen informasjon om virkemåten til 
saksbehandlingssystemer på sitt eget nettsted.92 Dette til forskjell fra offentlighet basert på 
innsynsbegjæringer som forutsetter at borgeren aktivt må henvende seg til forvaltningen for å få 
tilgang til dokumenter og opplysninger, jf. ovenfor. I utredningen argumenteres det for at dersom 
forvaltningen på eget initiativ publiserer dokumentasjon om virkemåten til saksbehandlingssystemer, 
så vil det kunne bidra både til tillit til systemet og til økt sannsynlighet for at det oppdages feil.93 
 
Hensynet til kontroll gjelder både ekstern kontroll av forvaltningen utført av tilsynsorganer, 
forvaltningens egenkontroll, og den enkelte borgers mulighet for å kunne kontrollere systemet og 

                                                             
87 NOU 2019: 5 punkt 37, merknadene til § 12. Dette til forskjell fra PVF art. 22 som kun gjelder «avgjørelse 
som utelukkende er basert på automatisert behandling». 
88 Pseudokode er ifølge Wikipedia «en kompakt og informativ beskrivelse av programmeringen av en algoritme. 
Pseudokode bruker strukturelle konvensjoner fra noen programmeringsspråk, men er skrevet for å leses av 
mennesker, snarere enn en datamaskin. Slik kode utelater derfor vanligvis detaljer som ikke er nødvendige for 
at mennesker skal forstå algoritmen […]» (Wikipedia (2019i)). Mye av poenget med pseudokode som er 
utformet på grunnlag av rettsregler, er at vilkår og beregninger blir tydelige (NOU 2019: 5 punkt 18.3.3.5 
avsnitt 6). For eksempler på juridiske tekster uttrykt som pseudokode, se Schartum (2018a), s. 171 og 173. 
89 NOU 2019: 5 punkt 18.3.3.5 avsnitt 7. 
90 NOU 2019: 5 punkt 18.3.3.4 avsnitt 5. 
91 NOU 2019: 5 punkt 37, merknadene til § 12. 
92 NOU 2019: 5 punkt 18.3.3.6 avsnitt 5. 
93 NOU 2019: 5 punkt 18.3.3.6 avsnitt 1. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Programmering
https://no.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://no.wikipedia.org/wiki/Programmeringsspr%C3%A5k
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avgjørelsene det tar.94 Her går det en rød tråd fra åpenhet som gir grunnlag for kontroll, som i sin tur 
gir grunnlag for kontradiksjon, jf. figur 16 nedenfor. Kravet i forslaget til ny § 12 om dokumentasjon 
av automatiserte saksbehandlingssystemer kan dermed gi et bedre grunnlag for kontradiksjon for 
den som får saken sin behandlet av et slikt system. 
 

 

Figur 16 - Utvidelse og nyansering av figur 15 ovenfor ved at "Kontroll" er føyd til som et eget steg på veien fram mot mulig 
kontradiksjon. 

Utkastet til ny arkivlov er mer konkret på hvilket systeminnhold som skal dokumenteres. Allerede i 
selve utkastet til lovtekst er det konkrete krav om dokumentasjon av datatyper, kilder for 
datatypene, og – det mest interessante for mitt formål her – «behandlingsregler som er utledet av 
rettsreglene og som er styrende for vedtakene».95 I «regelmotorterminologi» vil dette være 
synonymt med reglene i regelmotoren. I merknadene til § 10 detaljeres dette ytterligere ved at det 
kreves dokumentasjon av «hvordan […] behandlingsgrunnlagene er implementert i systemet».96 
Bestemmelsene i § 10 spiller sammen med de mer generelle kravene i forslaget til ny § 9 om å 
dokumentere informasjonssystemer, herunder bruksrutiner, datamodell og systemegenskaper.97 
Dokumentasjonskravet gjelder for rettsanvendelse som er enten helt eller delvis automatisert,98 på 
samme måte som for utkastet til § 12 i ny forvaltningslov. 
 
På samme måte som i utkastet til ny forvaltningslov forutsettes det her at det finnes 
kravspesifikasjoner for implementering av rettsregler i systemet, og at bekreftede versjoner av disse 
spesifikasjonene «i stor grad» kan fungere som dokumentasjon av systemet. Det nevnes flere 
eksempler på hvordan man konkret kan forklare systemets virkemåte – pseudokode, brukerhistorier, 
flytdiagrammer og prosessbeskrivelser.99 
 
Formålet med dokumentasjonskravet i utkastet til ny § 10 i arkivloven er sammenfallende med 
formålet for ny forvaltningslov. Både innsyn og etterprøving av forvaltningens myndighetsutøvelse, 
angis som motivasjon for dokumentasjonsplikten,100 jf. fokuset på åpenhet og kontroll hos 
forvaltningslovutvalget, samt rettssikkerheten mer overordnet.101 Prinsippet om offentlighet finner vi 
                                                             
94 NOU 2019: 5 punkt 18.3.3.5 avsnitt 3 og 4. 
95 NOU 2019: 9 lovutkastets § 10. 
96 NOU 2019: 9 kapittel 25, merknadene til § 10. 
97 NOU 2019: 9 lovutkastets § 11. 
98 NOU 2019: 9 lovutkastets § 10. 
99 NOU 2019: 9 punkt 25, merknadene til § 10. 
100 NOU 2019: 9 punkt 14.3.4 avsnitt 4. 
101 NOU 2019: 9 punkt 25, merknadene til § 10. 
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også igjen i utkastet til formålsparagraf for hele loven, der det slås fast som en overordnet 
motivasjon at loven blant annet skal fremme offentlighet.102 Mer konkret sikres 
offentlighetsprinsippet ved hjelp av forslaget til ny § 17 om tilgjengeliggjøring av dokumentasjon.103 I 
merknadene til ny § 17 kommer også målet om offentlighet til uttrykk i form av formuleringen om 
«allmennhetens bruk i nåtid av forvaltningens dokumentasjon».104 Det foreslås imidlertid ingen plikt 
for forvaltningen til å gjøre dokumentasjonen tilgjengelig av eget tiltak, slik som i 
forvaltningslovutvalget, men slik tilgjengeliggjøring omtales i lovutkastet som en «ambisjon»,105 sett i 
lys av formålet om offentlighet i utkastets § 1. 
 
Kontradiksjon er også en tydelig motivasjon bak forslaget til ny § 10 i arkivloven, jf. punktet om 
etterprøving av forvaltningens myndighetsutøvelse ovenfor. Dette rimer også godt med den 
overordnede formålsformuleringen om at «[l]oven skal særlig legge til rette for å […] fastsette, 
fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav».106 

Samlet sett er det tydelig at prinsippene om offentlighet og kontradiksjon ligger til grunn for 
forslagene til nye bestemmelser om dokumentasjonsplikt knyttet til automatisert saksbehandling, 
både i utkastet til ny forvaltningslov og i utkastet til ny arkivlov, selv om prinsippene er 
operasjonalisert på litt ulikt vis i de to lovutkastene. 

Hva vil så de to lovutkastene bety for krav til dokumentasjon av regelmotorer som brukes i 
automatisert saksbehandling i forvaltningen, dersom de skulle bli vedtatt slik de står nå? Dette 
spørsmålet krever svar på to ulike nivåer – systemnivå og saksnivå. Disse to nivåene korresponderer 
med det som er sagt ovenfor om systemdrevet og saksdrevet fortolkning.  

På systemnivå er arkivlovutvalgets krav til dokumentasjon av automatiserte 
saksbehandlingssystemer mer detaljerte og tekniske pregede enn forvaltningslovutvalgets. 
Forvaltningslovutvalget krever riktignok at systemdokumentasjonen skal vise til de juridiske reglene 
som hver del av pseudokoden bygger på, mens arkivlovutvalget går så langt som til å kreve 
dokumentasjon av «hvordan […] behandlingsgrunnlagene er implementert i systemet».107 Det er en 
prinsipielt viktig forskjell på disse to ulike måtene å stille krav. Pseudokode er jo bare en måte å 
spesifisere krav på – riktignok en ganske formalisert måte – men som likevel vil kunne implementeres 
på forskjellig vis, jf. forvaltningslovutvalgets krav. Arkivlovutvalgets krav forutsetter derimot at 
dokumentasjonen tar utgangspunkt i den konkrete tekniske implementasjonen. Jeg vil derfor hevde 
at forvaltningslovutvalgets krav ikke gjør det nødvendig å forklare virkemåten for en regelmotor ut til 
borgerne, mens arkivlovutvalgets krav vil gjøre det nødvendig med en slik forklaring. 

Også på saksnivå virker det som om de to lovutkastene har ulike tilnærminger, når det gjelder hvor 
detaljert forvaltningen må gå til verks ved forklaring av hvordan den automatiserte saksbehandlingen 
utøves. Forvaltningslovutvalget skriver i merknadene til utkastet til ny § 48 om krav til begrunnelse, 
at «[d]et er ikke nødvendig å redegjøre for de enkelte bevismidler og slutningene en trekker fra dem 
(selve bevisvurderingen)».108 Om jeg forstår dette utsagnet rett, er det nettopp en beskrivelse av hva 
en regelmotor gjør, jf. avsnitt 2.2.2 ovenfor. Utsagnet vil dermed isolert sett kunne brukes direkte i 

                                                             
102 NOU 2019: 9 lovutkastets § 1 andre ledd bokstav a. 
103 NOU 2019: 9 lovutkastets § 17. 
104 NOU 2019: 9 kapittel 25, merknadene til § 17. 
105 NOU 2019: 9 kapittel 25, merknadene til § 17. 
106 NOU 2019: 9 lovutkastets § 1 andre ledd bokstav c. 
107 NOU 2019: 9 kapittel 25, merknadene til § 10. 
108 NOU 2019: 5 punkt 37, merknadene til § 48. 
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en begrunnelse for hvorfor forvaltningen ikke vil måtte redegjøre for en regelmotors virkemåte i 
begrunnelsen for et enkeltvedtak, i hvert fall ikke på detaljnivå.  

Utvalget skriver videre at «[s]om hovedregel er det ikke nødvendig å gjøre rede for 
tolkningsprosessen, men det kan være nødvendig hvis et bestemt tolkningsspørsmål er det 
springende punktet i saken».109 Hvorvidt denne uttalelsen kan sies å gjøre det nødvendig å forklare 
regelmotorens virkemåte, er tvetydig. Det skal altså som hovedregel ikke være nødvendig å gjøre 
rede for tolkningsprosessen. Det er et argument mot å måtte forklare regelmotorens virkemåte. 
Samtidig er det slik at ved systemdrevet, automatisert saksbehandling, der de fleste eller alle 
tolkningsspørsmål er fastlagt på forhånd, vil det være vanskelig å forutse hva som vil kunne bli «det 
springende punktet i saken», i en konkret, framtidig sak. Dermed svikter i hvert fall delvis premisset 
om at man bare unntaksvis skal gjøre rede for tolkningsprosessen, og man kan argumentere for at 
det som hovedregel er nødvendig å gjøre rede for tolkningsprosessen. 

Arkivloven på sin side er jo ikke en lov om saksbehandling, og inneholder derfor naturlig nok ingen 
bestemmelser om begrunnelser av enkeltvedtak. Det sies imidlertid i drøftelsen av automatiserte 
beslutningsprosesser at «[v]ed delvis automatiserte prosesser inneholder ofte 
selve vedtaksbrevene bare en gjengivelse av vedtak, hjemmel og eventuelt vilkår som er oppfylt, men 
som regel ikke en drøfting eller redegjørelse for avgjørelsen.»110 Dette utsagnet leser jeg i hovedsak 
som en kritikk av manglende drøfting og redegjørelser i vedtaksbrev ved hel- og delautomatiserte 
vedtak per i dag. Kanskje kan man også dra det så langt som at utvalget mener at dagens praksis er 
uforsvarlig, og at lovforslaget delvis er motivert av et ønske om å motvirke slik uforsvarlig praksis. 
Utsagnet kan også leses som en indirekte kritikk av forvaltningsutvalgets vurdering av i hvilken grad 
enkeltvedtak må begrunnes. Her tenker jeg konkret på det Forvaltningslovutvalget skriver om at det 
ikke er nødvendig å ta med selve bevisvurderingen eller – som hovedregel – å gjøre rede for 
tolkningsprosessen, jf. ovenfor.  

Ovenfor har jeg analysert kravene til dokumentasjon av automatiserte saksbehandlingssystemer på 
henholdsvis systemnivå og saksnivå, slik de foreligger i to lovutkast. Målet har vært avgjøre hvilke 
krav disse to lovutkastene vil stille til dokumentasjon av regelmotorer. Jeg mener at 
forvaltningslovutvalgets utredning ikke gir grunnlag for å kreve at forvaltningsorganer som benytter 
seg av regelmotorer i automatisert saksbehandling, må forklare regelmotorens virkemåte utad til 
borgerne. Det gjelder både på system- og saksnivå. Forslaget til ny arkivlov vil derimot, slik jeg ser 
det, føre til at forvaltningen må forklare regelmotorers virkemåte utad. Det gjelder på systemnivå, 
men ikke på saksnivå. 

2.4 Samlet drøftelse av i hvilken grad regelmotorteknologien og 
dokumentasjonen av teknologien, tilfredsstiller kravene i jussen 

2.4.1 Korrekt og fullstendig representasjon av rettsregler 
Ovenfor har jeg slått fast at korrekt og fullstendig representasjon av rettsregler er avgjørende for at 
automatisert saksbehandling ved hjelp av regelmotor kan sies å være juridisk forsvarlig. Nedenfor 
oppsummerer jeg de tekniske og praktiske mulighetene som er gjennomgått ovenfor for å angi 
rettsregler korrekt og fullstendig i en regelmotor, i lys av kravet om forsvarlighet. 

Enkeltregler: Jeg konstaterer at juridiske, materielle regler alltid lar seg uttrykke på «hvis, så»-
formatet som regelmotoren krever, selv om de materielle reglene rent språklig kan være formulert 

                                                             
109 NOU 2019: 5 punkt 37, merknadene til § 48. 
110 NOU 2019: 9 punkt 14.3.4 avsnitt 4. 
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på ulikt vis i de juridiske tekstene.111 Videre har vi sett at både alternative og kumulative vilkår lar seg 
uttrykke i form av regler i en regelmotor. Regelmotoren kan også sammenligne tall og utføre 
beregninger. Alt sammen er nødvendig for å kunne uttrykk juridiske, materielle regler korrekt i en 
regelmotor. Regler i en regelmotor kan imidlertid ikke representere skjønn, jf. punktet 
«Regelmotorens virkemåte» nedenfor. 

Vilkårsstrukturer: Regeltjenester og regelkomponenter gir mulighet for å representere 
vilkårsstrukturer på overordnet nivå. Regelflyter gir mulighet for å angi i hvilken rekkefølge og under 
hvilke forutsetninger regelsett skal kjøres. Regelsett gir i sin tur mulighet for å samle enkeltregler 
som henger logisk sammen. Rekkefølgen på evalueringen av enkeltreglene innad i et regelsett kan 
styres ved å bruke såkalt «sekvensiell metode» ved kjøring av regelmotoren (dette til forskjell fra å la 
regelmotoren selv fastsette rekkefølgen ved hjelp av en algoritme). Til sammen gir slik gruppering og 
strukturering, sammen med sekvensiell metode, etter det jeg forstår gode nok muligheter til å 
representere vilkårsstrukturene i de juridiske, materielle vilkårene på en korrekt og fullstendig måte. 

Regelmotorens virkemåte: Som sagt ovenfor vurderer jeg det slik at evalueringen av hver enkelt regel 
som skjer i slutningsmekanismen i regelmotoren, er i overenstemmelse med subsumsjon på «mikro-
nivå» innen juridisk metode, og slik sett juridisk korrekt. 

To viktige forskjeller mellom virkemåten til en regelmotor og hvordan en jurist ville sammenholdt 
faktum med materielle regler ved behandling av en enkeltsak har imidlertid blitt tydelige. Den første 
forskjellen er at en regelmotor ikke kan håndtere skjønn – et forhold som gjelder all automatisert 
saksbehandling. Den andre forskjellen angår systemdrevet kontra saksdrevet fortolkning. 
Systemdrevet fortolkning er verken forsvarlig eller uforsvarlig i seg selv. Den er imidlertid kvalitativ 
annerledes enn saksdrevet fortolkning, fordi den skjer forut for at konkrete saker oppstår, og fordi 
den må være systematisk og uttømmende. 112 Det virker å være to hovedgrupper av utfordringer 
knyttet til systemdrevet fortolkning: Å identifisere alle rettslige spørsmål som må løses i systemet, og 
å foreta en eventuell supplering av rettskildene. Det finnes imidlertid framgangsmåter som gjør at 
begge utfordringene kan løses slik at den systemdrevne fortolkningen blir forsvarlig. 113 

Vi ser videre at regelmotorens algoritme for å avgjøre i hvilken rekkefølge enkeltregler skal evalueres 
ikke er relevant ved evaluering av lov- og forskriftsbaserte, materielle regler. Her er det med andre 
ord ikke samsvar mellom regelmotorens virkemåte, og kravene som stilles når man skal evaluere lov- 
og forskriftsbaserte regler i regelmotoren. Når det gjelder webgrensesnitt, oppleves det i hvert fall i 
NAV helt uhensiktsmessig å lage slike grensesnitt for redigering av regler. Både algoritmen som 
avgjør rekkefølgen reglene skal evalueres i, 114 og redigering av regler via webgrensesnitt, presenteres 
imidlertid som sentral og viktig funksjonalitet i omtalen av regelmotorer i litteraturen. Det 
manglende samsvaret mellom regelmotorens virkemåte og behovene som stilles ved forvaltning av 
regler med basis i lov og forskrift, virker å skyldes formålet regelmotorer opprinnelig ble laget for – 
risikostyring innen bank, finans og forsikring. Slik risikostyring gjøres i stor grad på grunnlag av ikke-
lovregulerte kalkyler, basert på relativt få, tallfestede, ofte økonomiske, variabler. I tillegg gjøres 

                                                             
111 Boe (2012), s. 34-35. 
112 Schartum (2018a), s. 166. 
113 Schartum (2018a), s. 174 – 191 (angående identifisering av rettslige spørsmål), og Schartum (2018a), s. 191 
– 199 (angående supplering av rettsregler). Begge deler er imidlertid spørsmål som ligger forut for og utenfor 
selve implementeringen av reglene i regelmotoren, så derfor går jeg ikke nærmere inn på disse temaene her. 

114 Fair Isaac Corporation (2018), s. 31-33; Jboss.org – Chapter 1 – 1.2.1. Advantages of a Rule Engine og 
Chattopadhyay, Banerjee og Banerjee (2016). 



   
 

38 
 

disse kalkylene igjen og igjen. Dette til forskjell fra lovregulerte, mer komplekse og unike endringer. 
Det er imidlertid like fullt mulig å representere materielle regler korrekt i en regelmotor, jf. ovenfor. 

Fullstendig representasjon av rettsreglene: Med «fullstendig representasjon» mener jeg at 
regelmotoren inneholder alle regler som er nødvendige for at de materielle reglene innen en 
sakstype skal være gjengitt fullt ut. For å undersøke dette i praksis er det to forutsetninger som må 
være oppfylt: 1) Man må ha et komplett sett av materielle rettsregler innen sakstypen, og 2) man må 
kunne få full oversikt over reglene som er lagt inn i regelmotoren. Når man så sammenholder de 
materielle rettsreglene med reglene i regelmotoren, kan man si noe om graden av fullstendighet. 
Siden jeg ikke kartlegger noen rettskildemessige grunnlag her i oppgaven, mangler jeg grunnlag for å 
si noe konkret om fullstendigheten for de to sakstypene jeg har undersøkt. 

En regelmotor har imidlertid funksjonalitet som kan benyttes for få god oversikt over hvilke regler 
som er lagt inn i regelmotoren for en gitt sakstype. Det er avgjørende ved kontroll av om 
representasjonen er fullstendig. Når man i praksis skal kontrollere om det er regler som mangler eller 
overlapper, må reglene i regelmotoren kunne grupperes og struktureres slik at det totale bildet blir 
forståelig og oversiktlig. En regelmotor gir mulighet for slik gruppering og strukturering. Om vi 
begynner nedenfra i hierarkiet, ser vi at både regelsett og regelflyter bidrar til gruppering og 
strukturering av regler. For enkle og avgrensede sakstyper kan disse to nivåene, eller til og med bare 
regelsett, gi tilstrekkelig struktur og oversikt. For mer komplekse og omfattende sakstyper behøves 
det imidlertid flere nivåer av strukturering. Om vi da går videre oppover i hierarkiet, kan vi benytte 
regelkomponenter og regeltjenester for å aggregere samlinger av regler på enda høyere nivåer. Ikke-
tekniske fagpersoner vil imidlertid være avhengige av utviklere for å få sett og forklart de ulike 
gruppene og strukturene i hierarkiet, muligens med unntak av regelsett, jf. avsnitt 2.2.5 ovenfor. 

Redigering av regler via webgrensesnitt: Et avgjørende viktig aspekt ved regelmotorens oppbygning 
for mitt formål, er webgrensesnittene beregnet på redigering av regler og regelsett, som skal brukes 
av ikke-tekniske fagpersoner. Dersom disse fagpersonene skal kunne komme i direkte inngrep med 
reglene i regelmotoren må det finnes en praktisk måte de kan redigere på. Webgrensesnittene er i 
praksis det eneste «vinduet» inn til regelmotoren for ikke-tekniske fagpersoner, og det er derfor 
avgjørende at disse grensesnittene er brukervennlige og intuitive. 

Et mer grunnleggende problem er selvfølgelig at slike grensesnitt kanskje ikke vil bli laget i det hele 
tatt, enten fordi det er for ressurskrevende å lage webgrensesnitt, og/eller fordi det er for 
uforutsigbart hvilke endringer som kommer i regelverket og derfor hvilke grensesnitt som behøves, 
jf. redegjørelsen under avsnitt 2.2.4 ovenfor. 

Det som er sagt direkte ovenfor angående webgrensesnitt, gjelder grensesnitt for redigering av 
enkeltregler og regelsett. I praksis har vi imidlertid sett at redigering av regelsett håndteres av teknisk 
side (NAV), eller – slik jeg forstår det – ikke er relevant for ikke-tekniske fagpersoner (UDI), jf. avsnitt 
2.2.5 ovenfor, og avsnittene 3.5.1 og 3.5.2 nedenfor. Det samme gjelder for regelflyter, jf. avsnitt 
2.2.6 ovenfor. Vi har imidlertid sett at den visuelle framstillingen av både regelsett og regelflyter 
brukes i dialog om reglene mellom utviklere og ikke-tekniske fagpersoner (NAV). Når ikke-teknisk 
fagpersoner vil angi rekkefølge for evaluering av enkeltregler eller uttrykke mer overordnede 
vilkårsstrukturer, er de like fullt avhengige av teknisk personale for å få gjort dette. Det vil igjen bety 
at kommunikasjonen mellom disse to yrkesgruppene, heller enn utformingen av webgrensesnittene 
for redigering, blir avgjørende for i hvilken grad rekkefølge og vilkårsstrukturer blir representert på 
en juridisk korrekt måte. 
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2.4.2 Offentlighet og kontradiksjon 
Ovenfor gikk jeg gjennom utvalgte deler av det generelle juridiske forsvarlighetskravet, og relaterte 
disse til bruk av regelmotor i automatisert saksbehandling i offentlig forvaltning. Overordnet 
konkluderte jeg med at kontradiksjon forutsetter offentlighet, som igjen forutsetter dokumentasjon. 
Mer konkret konkluderte jeg med at forslaget til ny arkivlov vil føre til at forvaltningsorganer som 
benytter seg av regelmotorer i automatisert saksbehandling, vil måtte forklare regelmotorens 
virkemåte utad til borgerne. 

Dette er i seg selv en overraskende konklusjon: At utkast til arkivlovgivning som i hovedsak dreier seg 
om dokumentasjon og bevaring, inneholder mer detaljerte krav til dokumentasjon av 
saksbehandlingsløsninger enn utkastet til ny forvaltningslov, som jo må sies å være «grunnloven» for 
saksbehandling i det offentlige. Konsekvensen for forvaltningen vil like fullt være at den må 
produsere dokumentasjon som inkluderer relativt detaljert informasjon om regelmotorens virkemåte 
på systemnivå med tanke på offentliggjøring, dersom utkastet til ny arkivlov blir vedtatt slik det står 
nå.  
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3 Spesielt perspektiv: Bruk av regelmotor i behandling av søknader 
om pensjon i NAV og søknader om familieinnvandring med faglært 
arbeidstaker i UDI 

3.1 Innledning 
I kapittel 2 ovenfor anla jeg et teoretisk perspektiv på regelmotorer. Her skifter jeg fokus og ser 
nærmere på praktisk bruk av regelmotor i automatisert saksbehandlingen hos henholdsvis NAV og 
UDI.115  
 
Jeg er særlig interessert i å finne ut i hvilken grad ikke-tekniske fagpersoner som for eksempel jurister 
og saksbehandlere redigerer regler i en regelmotor (problemstilling 2), og i hvilken grad er det 
juridisk forsvarlig å forvalte juridiske, materielle regler ved hjelp av regler i en regelmotor 
(problemstilling 3). 
 

3.2 Om bruken av regelmotor i saksbehandlingen og organisering 
3.2.1 NAV116 

Valg av sakstype: I NAV undersøkte jeg bruken av regelmotor i det automatiserte 
saksbehandlingssystemet som behandler søknader om pensjon, PESYS.117 PESYS ble laget fra 2006, 
og gikk på lufta i 2011. Regelmotoren i PESYS kalles PREG. 

NAV bruker eller har brukt regelmotor ved behandling av flere typer saker og i flere systemer.118 At 
jeg valgte å ta for meg nettopp regelmotoren i PESYS var litt tilfeldig. Jeg fikk hjelp av en 
kontaktperson i NAV til finne informanter, jf. nedenfor, og to av de tre informantene som hadde 
direkte erfaring med bruk av regelmotor, hadde mye erfaring med nettopp PESYS/PREG. Dessuten er 
PESYS nettopp den typen høyt automatisert massesaksbehandlingssystem for behandling av 
søknader fra enkeltpersoner, som jeg var interessert i å undersøke. I PESYS behandles typisk mellom 
8 000 og 10 000 saker automatisk per måned.119 

Organisering av arbeidet med sakstypen: NAV har en IT-avdeling med rundt 700 ansatte,120 som i 
økende grad utvikler og vedlikeholder egne IT-løsninger internt i virksomheten.121 Organiseringen av 
arbeidet med PESYS/PREG er illustrert i figuren nedenfor: 

                                                             
115 For begrunnelse for valg av virksomheter, se avsnitt 1.4.2 ovenfor. 
116 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19. 
117 I PESYS behandles følgende sakstyper: AFP, AFP Privat, alderspensjon, barnepensjon, familiepleierytelse, 
gjenlevendeytelse, krigspensjon og uføretrygd. (NAV (2019), s. 5.) 
118 Eksempler på systemer og sakstyper: EIA (et system for mottak av behandling av elektroniske sykemeldinger 
fra leger), KUHR (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon), alderspensjon, uføretrygd, AFP Privat, barnepensjon 
og gjenlevendeytelse. 
119 NAV (2019), s. 2. 
120 Cw.no. 
121 Frifagbevegelse.no. 
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Figur 17 - Organisering av arbeidet med PESYS/PREG.122 

Som figur 17 ovenfor viser, er arbeidet med PESYS delt mellom NAV og konsulentselskapet 
Accenture. Enheten som arbeider med PREG i NAV er én av tre enheter som til sammen utgjør 
«Team PESYS». Enheten består av tre personer som alle jobber fulltid med å videreutvikle og 
vedlikeholde PREG. En av mine informanter er teknisk ansvarlig i denne enheten og har jobbet 13 år 
med PREG. En annen informant er innleid konsulent fra Accenture. 

PESYS består overordnet av de fire systemene PSAK, PSELV, PEN og PREG, som er kort beskrevet i 
figur 17 ovenfor. Figur 18 nedenfor illustrerer hvordan disse fire systemene samvirker. 

 

Figur 18 - Overordnet skisse av systemene som utgjør PESYS og hvordan de samvirker. 123 

                                                             
122 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 20.05.19. 
123 Skissen ble tegnet av innleid konsulent ved Kontor for Elektronisk samhandling, Forvaltningsseksjonen i NAV 
IT, i intervju 23.04.19, med kun mindre justeringer av meg. 
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Skissen i figur 18 ovenfor viser at både systemet for manuell saksbehandling med elektronisk støtte 
(PSAK) og systemet for selvbetjening for sluttbrukere (PSELV), jobber inn mot den felles 
pensjonsfaglige kjernen (PEN). PEN kommuniserer med regelmotoren (PREG). 

PREG er laget i regelmotorprogramvaren Blaze Advisor. Internt er PREG er bygd opp som prosedyrisk 
kode, der reglene er strukturert i henhold til vanlig sakstankegang og flytskjema-logikk. Data og 
logikk er helt atskilt i regelmotoren. Data er i en enkel database så å si uten logikk, og regelmotoren 
inneholder bare logikk. Dette er i overensstemmelse med beskrivelsen av regelmotorens oppbygning 
og virkemåte, beskrevet i avsnitt 2.2.2 ovenfor. 

Automatiseringsgrad: Automatiseringsgraden innen PESYS anslås å være 93-94 prosent. Dette er 
imidlertid et tall som inkluderer mange automatiserte jobber man normalt ikke tenker på som 
saksbehandling. For eksempel innebærer bare det å oppjustere løpende pensjoner i forhold til den 
årlige endringen i folketrygdens grunnbeløp (G), 1,4 – 1,5 millioner behandlinger. I tillegg går det 
flere faste, automatiske jobber i systemet både ukentlig, månedlig og årlig. Mange av disse gjelder 
justering av satser. Alle disse automatiserte jobbene i PESYS gjør automatiseringsgraden høyere enn 
den ville vært om man bare skulle inkludert det å innvilge eller avslå en søknad om pensjon. Å 
innvilge en søknad er «bare starten», som min informant uttrykte det.124  

Saksgang: Det utføres mange kontroller, valideringer og mye datainnsamling internt i NAVs systemer 
før regelmotoren (PREG) kjører mot slutten av saksbehandlingen. PREG gjør i hovedsak tre ting:  

1. Beregner trygdetid – et sentralt vilkår ved saksbehandling av pensjon. 
2. Kontrollerer om kravene til å få pensjon er oppfylt – vilkårsprøving. 
3. Regner ut hvor mye pensjon personen har rett på – beregning. 

Saksgangen er forsøkt illustrert i figur 19 nedenfor. 

 

Figur 19 - Prinsippskisse av regelmotorens rolle i saksbehandlingen av søknader om alderspensjon. (Skissen dreier seg kun 
om prosesser, ikke fysiske eller logiske komponenter.)125 

Saker kan skilles ut til (delvis) manuell behandling underveis i saksbehandlingsprosessen. Da følger 
det med såkalte «merknader» fra systemet, som saksbehandleren må ta stilling til. I praksis sluttfører 

                                                             
124 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 20.05.19. 
125 Skissen ble tegnet av teknisk ansvarlig for PREG i NAV i intervju 20.05.19, med kun mindre justeringer av 
meg. 
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saksbehandleren da ofte saken, siden kjøring av regelmotoren og dermed utskilling av saker, skjer 
mot slutten av saksflyten. 

3.2.2 UDI126 
Valg av sakstype: I UDI undersøkte jeg bruken av regelmotor ved behandling av søknader om 
familieinnvandring med faglært arbeidstaker.127 Automatisert saksbehandling av denne sakstypen 
ved hjelp av regelmotor ble satt i drift i desember 2017. 

UDI bruker også regelmotor i fire andre systemer. De fire systemene er  
• oppholdsstatus 
• e-meldinger – brukes til å sende ut SMS’er og e-poster til brukere i forbindelse med 

saksbehandlingen, typisk hvor i prosessen saken deres er 
• kurante fornyelser – system som siler ut enkle fornyelsessaker 
• vedtaksmodulen – modul for saksbehandlere for manuell behandling av saker 

 
Av disse totalt fem systemene er imidlertid familieinnvandring med faglært arbeidstaker det eneste 
systemet som kan karakteriseres som delvis automatisering av en konkret sakstype. Det var 
avgjørende for at jeg valgte nettopp dette systemet. De andre systemene utfører enten 
enkeltoppgaver som gjelder for flere sakstyper (oppholdsstatus, e-meldinger og kurante fornyelser), 
eller er ikke automatisert (vedtaksmodulen).128 
 
Organisering av arbeidet med sakstypen: UDI har en egen IT-avdeling, men all teknisk IT-utvikling er 
satt ut til Visma.129 For eksempel må nye webgrensesnitt for redigering av regler, bestilles fra Visma. 
 
Internt i UDI er forvaltningen av regelmotoren plassert i en egen enhet, «Fagdata», som også har 
andre oppgaver. Enheten hører organisatorisk til i IT-avdelingen, men er en tverrfaglig enhet med 
både IT- og fagkompetanse. Fagdata kan sies å være en enhet i skjæringspunktet mellom fag og IT. 
Fagdata har faste kontaktpersoner («områdesystemkoordinatorer») i fagavdelingene. Disse 
samordner endringsønsker fra fagavdelingene, og samarbeider med Fagdata. 130 
 
Det faglige ansvaret for å behandle søknader om familieinnvandring med faglært arbeidstaker er 
plassert i Oppholdsavdelingen. En av informantene er områdesystemkoordinator i denne avdelingen. 
 
Begge de to hovedansvarlige for sakstypen på henholdsvis teknisk side (Fagdata) og fagsiden 
(Oppholdsavdelingen), har bakgrunn som saksbehandlere. Ingen av dem er med andre ord jurister. I 
arbeidet med å automatisere familieinnvandring med faglært arbeidstaker, har det imidlertid vært 
med både fagkoordinator fra den aktuelle fagenheten (som var jurist), i tillegg til en annen jurist.131 

Også UDI bruker regelmotoren Blaze Advisor. 

Automatiseringsgrad: Regelmotoren behandler i overkant av 40 søknader om familieinnvandring 
med faglært arbeidstaker per måned. Det totale antallet slike saker som behandles per måned 

                                                             
126 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19, supplert med svar i e-post 
13.05.19 og 27.06.19. 
127 Dette er saker som må kunne behandles med hjemmel i utlendingsloven § 40 første ledd. 
128 Intervju med funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 27.03.19. 
129 Intervju med funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 27.03.19. 
130 Intervju med funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 27.03.19. 
131 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19, supplert med svar i e-post 
27.06.19. 
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varierer mellom cirka 200 og 250.132 Systemet kan derfor ikke sies å utføre massesaksbehandling, og 
automatiseringsgraden er heller ikke særlig høy. 

Her er det på sin plass å påpeke at bruken av regelmotor i behandlingen av denne typen saker 
betegnes av en informantene som eksperimentering med en regelmotor de allerede hadde inne i 
systemporteføljen, og at hele automatiseringen av sakstypen bare er gjort ved å sette sammen IT-
komponenter de allerede hadde.133 Automatiseringen av sakstypen er også gjort innenfor ordinært 
budsjett, uten at UDI fikk tilført noen ekstra midler til dette. 

Saksgang: Nedenfor følger en forenklet framstilling av saksgangen ved søknad om familieinnvandring 
med faglært arbeidstaker, med vekt på de delene som er interessante for mitt formål: 

1. Arbeidstakeren og familien søker om oppholdstillatelse i UDIs søknadsportal på nett. 
2. Arbeidsenheten i Oppholdsavdelingen i UDI behandler manuelt søknaden til den personen 

som søker om opphold som faglært arbeidstaker. 
3. Så vurderes søknaden om familieinnvandring for de øvrige familiemedlemmene av en 

saksbehandler. Dersom saken framstår som en «automatiseringskandidat», altså at saken er 
egnet for automatisert saksbehandling, behandler ikke saksbehandleren saken, men lar den 
ligge ubehandlet i påvente av at regelmotoren skal behandle saken. Kriterier som 
saksbehandleren vurderer når han skal avgjøre om saken er en «automatiseringskandidat», 
er blant annet følgende: 

a. Søkerne må ha samtykket til automatisert saksbehandling.134 
b. Søknaden til den faglærte arbeidstakeren som er grunnlaget for 

familieinnvandringen, må være innvilget. 
c. Den som søker om opphold på grunnlag av å være faglært arbeidstaker, og den/de 

som søker om familieinnvandring med faglært arbeidstaker, må ha fremmet 
søknadene sine samtidig.135 

d. Tillatelsen som er aktuell å innvilge må være av en viss varighet. 
e. Saken må være en førstegangssøknad om familieinnvandring med faglært 

arbeidstaker (ikke fornyelse). 
f. Saken må kunne behandles med hjemmel i utlendingsloven § 40 første ledd. (Denne 

hjemmelen gjelder ektefellen til den faglærte. I tillegg kommer behandling av 
søknader om familieinnvandring for eventuelle barn av den faglærte og 
ektefellen.)136 

4. Det kjøres en automatisk rutine i IT-systemet flere ganger i døgnet på faste tidspunkter. 
Rutinen identifiserer saker som egner seg for automatisert behandling ved hjelp av 
regelmotoren. Den automatiske rutinen fanger opp både saker som saksbehandlerne har 
«latt ligge» fordi de vurderer det slik at sakene kan behandles automatisk, men også saker 
som saksbehandlerne ennå ikke har vurdert, men som rutinen identifiserer som egnet for 
automatisk behandling. 

5. Så skjer den automatiserte saksbehandlingen i regelmotoren.  

                                                             
132 E-post fra områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI mottatt 13.05.19. 
133 Intervju med fungerende seksjonssjef i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 12.06.19. 
134 I overkant av 25 prosent samtykker ikke til automatisert behandling av søknaden. 
135 Dette er ikke en juridisk begrensning for å behandle saker automatisk, men skyldes praktiske forhold som at 
ulike søknadstidspunkter gir ulike frister for innreise til Norge, og man velger derfor å behandle bare de aller 
mest kurante sakene automatisk. 
136 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19, supplert med opplysninger i 
e-post mottatt 27.06.19. 
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Regelmotoren brukes kun til å behandle saker om familiegjenforening som fører til innvilgelse.137 
Dersom ikke alle vilkår for familiegjenforening er innfridd, skjer det ingen ting i regelmotoren, og 
saken må behandles manuelt. Utover å bekrefte at vilkårene for familieinnvandring er oppfylt, er 
formålet med å bruke regelmotoren å sikre at saken faller innenfor et typetilfelle. Det gjør at det kan 
brukes standardbegrunnelse for den innvilgede tillatelsen, sikrer at det beregnes rett varighet på 
tillatelsen, og i tillegg at korrespondanse med rett innhold sendes til rett sted.138 

3.3 Om selve undersøkelsen 
I NAV gjennomførte jeg fem intervjuer med fire ulike personer. Intervju 2, 4 og 5 dreide seg om 
PESYS og PREG. De tre intervjuene var med to ulike utviklere som begge har jobbet eller jobber mye 
med PREG. Årsaken til at jeg intervjuet utviklere og ikke ikke-tekniske fagpersoner, var at ikke-
tekniske fagpersoner aldri har redigert i regelmotorer i NAV, jf. avsnitt 3.5.1 nedenfor. Intervju 1 var 
med en forretningsarkitekt på fagsiden, og dreide seg helt overordnet om hvorfor NAV har bestemt 
seg for å fase ut bruken av regelmotor på sikt, og hvorfor ikke-tekniske personer ikke redigerer i 
reglene i regelmotoren. Dette var et kort intervju på bare en halv time. Intervju 3 var med en utvikler 
som jobbet med KUHR (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon). Intervju 1 og 3 ble dermed 
bakgrunn for NAVs bruk av regelmotor generelt, mens intervju 2, 4 og 5 var direkte relevante for 
oppgaven. 

En kontakt i NAV arrangere de fleste av intervjuene i NAV for meg. Kontakten var også til stede på 
det første intervjuet. Det aller meste av tiden opplevedes det veldig positivt å få så god hjelp og 
bistand med å finne fram til relevante personer å intervjue i en så stor virksomhet som NAV. Ved et 
par tilfeller opplevde jeg imidlertid at jeg mistet litt kontroll på prosessen fordi jeg ikke fikk vite på 
forhånd hvem jeg skulle intervjue, og fordi det ble satt opp ett intervju mer enn det jeg hadde bedt 
om, uten at jeg fikk beskjed om det. Men alt i alt var kontakten til stor hjelp. Han svarte villig på mine 
spørsmål på e-post, og han fant fram til ham som viste seg å bli hovedinformanten for hele 
oppgaven. Den informanten har vært helt avgjørende for at jeg har klart å skrive denne oppgaven. 

I UDI gjennomførte jeg 4 intervjuer med 4 ulike personer. Intervju 3 og 4 dreide seg om bruk av 
regelmotor innen sakstypen familieinnvandring med faglært arbeidstaker. Det ene av disse to 
intervjuene var med en ikke-teknisk fagperson som jobber med å redigere i regelmotoren på 
fagsiden, nærmere bestemt i Oppholdsavdelingen, hvor hun har en rolle som internt kalles 
«områdesystemkoordinator». Det andre intervjuet var med en ikke-teknisk mellomleder i Fagdata. 
Intervju 1 var med en dataforvalter (kode- og regelansvarlig) i Fagdata, mens intervju 2 var med en 
funksjonell arkitekt i Fagdata. Intervju 1 og 2 ble dermed i hovedsak bakgrunn for UDIs bruk av 
regelmotor generelt, mens intervju 3 og 4 var direkte relevante for oppgaven. 

Én ting som tok litt tid før jeg skjønte godt nok i UDI, var hvordan det tekniske utviklingsarbeidet er 
organisert. Der er alt av teknisk utvikling satt ut til Visma. I NAV derimot, har de som nevnt ovenfor 
en stor og voksende IT-avdeling, og strategien er å gjøre mer av utviklingsarbeidet internt. 

3.4 Problemstilling 1: Hva er en regelmotor? 
Denne problemstillingen er konkret besvart i kapittel 2, og jeg går derfor ikke noe nærmere inn på 
selve forklaringen av hva en regelmotor er, her. 

                                                             
137 De aller fleste sakene av denne typen som blir manuelt behandlet, blir også innvilget. 
138 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19. 
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Det er likevel på sin plass med noen kommentarer knyttet til forholdet mellom den teoretiske 
presentasjonen som gis av regelmotorer i litteraturen, og faktisk bruk i de to sakstypene jeg har 
undersøkt. 

Jeg fant at regler i regelmotorer faktisk uttrykkes på «hvis, så»-formatet, det er mulig å uttrykke 
alternative og kumulative vilkår, sammenligne tall, utføre beregninger, og det er mulig å angi 
rekkefølgen for evaluering av både enkeltregler og grupper av regler. Her stemmer teori og praksis 
overens. 

På to vesentlige punkter skilte imidlertid praktisk bruk av regelmotor seg fra det jeg hadde antatt 
etter å ha lest teorien. Den ene forskjellen er hvorvidt man lar regelmotoren administrere 
rekkefølgen for evalueringen av reglene ved hjelp av en algoritme, eller om rekkefølgen fastsettes på 
forhånd. I avsnitt 2.2.2 ovenfor konkluderte jeg med at det ikke er aktuelt å fastsette rekkefølgen ved 
hjelp av en algoritme, når reglene er basert på juridiske, materielle regler. Dette gjelder generelt. I 
sakstypen familieinnvandring med faglært arbeidstaker som jeg undersøkte i UDI, er situasjonen litt 
annerledes. Her brukes regelmotoren på en så enkel måte at algoritmen i regelmotoren for å styre 
rekkefølgen ikke ville gitt noen gevinst uansett – alle vilkårene må sjekkes og må være oppfylt. I 
begge tilfeller blir imidlertid resultatet at et av de viktigste potensialene ved en regelmotor ikke 
utnyttes. 139 

Den andre, store forskjellen mellom teori og praksis, var hvor enkelt det skulle være å la ikke-
tekniske fagpersoner å redigere reglene i regelmotoren. Jeg kommer nærmere inn på dette når jeg 
besvarer problemstilling 2 nedenfor.  

3.5 Problemstilling 2: I hvilken grad redigerer ikke-tekniske fagpersoner som for 
eksempel jurister og saksbehandlere regler i en regelmotor?  

3.5.1 NAV 
I NAV var det i utgangspunktet tenkt at ikke-tekniske fagpersoner selv skulle legge inn regler i 
regelmotoren. I dokumentasjonen for regelmotoren i EI@-prosjektet140 helt tilbake i 2002 og 2003 
het det for eksempel at «regler må kunne endres enkelt og hurtig av personer med trygdefaglig 
kompetanse»,141 og at systemet «skal forenkle dagens utvikling og vedlikehold ved at trygdefaglige 
personer […] i størst mulig grad kan foreta dette arbeidet selv».142 Slik ble det imidlertid ikke – verken 
i EI@-prosjektet, PESYS-prosjektet, eller noen andre prosjekter i NAV. Ikke-tekniske fagpersoner har 
aldri redigert i regelmotoren. 

Når det gjelder hvorfor det ble slik, har jeg fått litt ulike forklaringer fra tre forskjellige informanter i 
NAV. To av informantene jobber som utviklere i NAV IT og er dermed representanter for teknisk side 
i arbeidet med regelmotor. Den tredje informanten er forretningsarkitekt på fagsiden. 
 
Informanten på fagsiden er nå forretningsarkitekt i Ytelsesavdelingen, men da pensjonsprogrammet 
ble gjennomført var hun løsningsarkitekt i IT-avdelingen. Hun har et ledelsesperspektiv i sin 
forklaring. Hun mener det ble satt for lite «trøkk» fra ledelsen på at ansatte på fagsiden i NAV måtte 
lære seg å redigere reglene i regelmotoren selv. Alternativt kunne man ha vurdert å ansette noen 
som allerede kunne redigere i regelmotorer. I stedet ble man avhengig av eksterne konsulenter. 
                                                             
139 Teknisk ansvarlig for PREG i NAV karakteriserer Rete-algoritmen som det mest sentrale i både Blaze Advisor 
og alle andre regelmotorer.  

140 Et prosjekt for mottak og behandling av elektroniske sykemeldinger fra leger, ved hjelp av regelmotor. 
141 Rikstrygdeverket (2002), s. 13. 
142 Rikstrygdeverket (2003), s. 5 
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Informanten mener at dersom de ansatte på funksjonell side hadde redigert reglene selv, så hadde 
det gitt bedre kontroll på implementeringen av regelverket i IT-systemene.143 
 
Den ene av informantene som er utvikler jobbet med PREG i perioden 2008 – 2011, og så litt til og fra 
fra 2013. Han forteller at det ble forsøkt å dra inn ikke-tekniske fagpersoner i redigeringen av 
regelmotoren i starten, men at regelmotoren ikke var brukervennlig nok for disse brukergruppene da 
– man var nede på programmeringsnivå. De fleste av de ikke-tekniske fagpersonene som var med 
hadde heller ikke så stor interesse av å redigere i regelmotoren. Hans vurdering er også at de fleste 
av juristene ikke klarte å skrive jussen slik at den kunne uttrykkes på det formatet som regelmotoren 
krevde. Informanten vet ikke om det ble gjort noen flere forsøk på å dra inn ikke-tekniske 
fagpersoner i redigering av regler i regelmotoren senere.144 
 
Den andre informanten som er utvikler, har jobbet med PREG i 13 år og jobber fortsatt med den. Han 
tar utgangspunkt i at alle webgrensesnitt må lages, og de må lages for nøyaktig de endringene som 
skal utføres. 145 Graden av kompleksitet i de aktuelle endringene og graden av forutsigbarhet for 
hvilke endringer som kommer, er også viktig faktorer for ham, jf. avsnitt 3.5.1 ovenfor. Han 
resonnerer slik: Hvis NAV skulle ha laget et webgrensesnitt som skulle kunne brukes av ikke-tekniske 
fagfolk til å redigere og som skulle kunne håndtere alle tenkelige endringer, så måtte de kunne 
forutse alle mulige typer endringer, og deretter laget et slags generisk / universelt grensesnitt. De 
måtte ha investert enormt mye for å lage et slikt grensesnitt. Det blir fullstendig uhensiktsmessig. 
Endringer av satser og tilsvarende er enkelt, men å forsøke å forutse hvilke andre endringer som 
kommer, er umulig – «9 av 10 endringer kan ikke forutsees», som informanten formulerte det.146 
 

 

Figur 20 - Illustrasjon av hvordan graden av kompleksitet og forutsigbarhet påvirker rasjonale for å lage webgrensesnitt for 
redigering av regler i en regelmotor. 147 

                                                             
143 E-post fra forretningsarkitekt i Ytelsesavdelingen i NAV mottatt 20.06.19. Uttalelsene gjelder perioden da 
pensjonsprogrammet ble gjennomført. 
144 Intervju med innleid konsulent ved Kontor for Elektronisk samhandling, Forvaltningsseksjonen i NAV IT 
23.04.19. For egen regning vil jeg påpeke at dette er vurderinger av forhold som ligger ganske mange år tilbake 
i tid. 
145 Opplæringen for å lære å lage webgrensesnitt i regelmotoren Blaze Advisor, som både NAV og UDI bruker, 
er visstnok mer omfattende enn grunnkurset for å lære å bruke regelmotoren som sådan (intervju med teknisk 
ansvarlig for PREG i NAV 20.05.19). 
146 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19. 
147 Illustrasjonen ble tegnet av teknisk ansvarlig for PREG i NAV i intervju 02.05.19, med kun mindre justeringer 
av meg. 
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Som illustrasjonen ovenfor viser, finnes det ikke noen tilfeller hvor det er hensiktsmessig å lage 
webgrensesnitt slik denne informanten ser det: For enkle, forutsigbare endringer er webgrensesnitt 
unødvendige, mens for kompliserte, uforutsigbare endringer kreves altfor kompliserte grensesnitt til 
at det er fornuftig å lage disse. Informanten oppsummerer ved å si at det er ikke er noen endringer 
som samtidig både er a) forutsigbare (slik at det hadde vært mulig å realisere endringen i 
webgrensesnittet), og b) kompliserte (som krever at domeneeksperten/fagfolk selv realiserer 
reglene).148 

Når den samme informanten skal illustrerte en situasjon der det kunne være aktuelt å lage mer 
omfattende grensesnitt, nevner han en salgsavdeling som skal gjennomføre en kampanje. Da er 
situasjonen at produkt X skal tilbys kundegruppe Y til pris Z i tidsrom Æ. Her er situasjonen at 
parameterne fastsettes av virksomheten selv, de er enkle, og webgrensesnittet kan brukes igjen og 
igjen fordi det er samme parametere som skal endres hver gang. Dette til forskjell fra politisk styrte 
lov- og forskriftsendringer der selve endringene er mer uforutsigbare og kompliserte, ikke minst er 
sammenhengene mellom reglene mer kompliserte.149 Det manglende samsvaret mellom 
uforutsigbare og komplekse regelendringer på den ene siden, og regelmotorens virkemåte på en 
andre, henger kanskje sammen med det opprinnelige formålet regelmotorer ble laget for – 
risikostyring innen bank, finans og forsikring på grunnlag av ikke-lovregulerte kalkyler, basert på 
relativt få, tallfestede, ofte økonomiske, variabler. Fastsetting av hvilken lånerente eller hvilke 
forsikringsbetingelser som skal tilbys til hvilket kundesegment i en gitt periode, vil for eksempel 
stemme helt overens med kampanjeeksemplet ovenfor. 

3.5.2 UDI 
For bruk av regelmotor i UDIs systemer gjelder generelt at både noen tilsatte i Fagdata (teknisk side) 
og noen ikke-tekniske fagpersoner i fagavdelingene, kan redigere reglene i regelmotoren for de ulike 
systemene via webgrensesnitt. Arbeidsfordelingen mellom Fagdata og fagavdelingene ved bruk av 
regelmotor er slik det var planlagt at den skulle være. 
 
Når det gjelder sakstypen familieinnvandring med faglært arbeidstaker, er det to personer i den 
aktuelle fagavdelingen som kan redigere og muligens opprette nye regler150 for denne sakstypen via 
webgrensesnitt. Informanten i fagavdelingen er veldig bevisst på at de på fagsiden skal gjøre mest 
mulig av regelredigeringen selv, slik at de som er tettest på jussen skal skjønne reglene og 
regelmotoren best mulig, selv om de samarbeider tett med Fagdata.151 
 
Innen sakstypen familieinnvandring med faglært arbeidstaker er det aktuelt å redigere og muligens 
opprette helt nye enkeltregler. Også opprettelse av regelsett kan muligens være aktuelt, men jeg 
anser det som usannsynlig ut fra den generelle kunnskapen jeg har om sakstypen, jf. avsnittene 2.2.5 
og 3.2.2 ovenfor. Det er imidlertid ikke relevant å redigere rekkefølgen reglene evalueres i ved hjelp 

                                                             
148 E-post fra teknisk ansvarlig for PREG i NAV mottatt 26.06.19. 
149 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19. 
150 Jeg var interessert i å vite om de ikke-tekniske fagpersonene kan opprette helt nye regler, i tillegg til å 
redigere eksisterende regler, og spurte om dette i e-post. Jeg fikk da følgende svar fra 
områdesystemkoordinatoren i Oppholdsavdelingen i e-post mottatt 01.07.19: «Regelmalene er lagt opp etter 
automatisering av denne konkrete porteføljen, og legger dermed begrensninger på hva vi kan opprette av nye 
regler.» Det er uklart for meg hva disse «begrensningene» innebærer. Derfor har jeg valgt å føye til den noe 
ulne formuleringen «og muligens opprette nye regler», som jeg også bruker i det videre (På det tidspunktet jeg 
mottok svaret fra informanten var det ikke tid til å avklare dette nærmere.)  
151 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19. 
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av regelsett eller regelflyter, fordi det er en «alt eller ingenting»-situasjon: Dersom ikke alle vilkårene 
er oppfylt i en sak, skilles saken ut til manuell behandling. 

Dersom en fagperson ikke får til å utføre ønsket endring av reglene i regelmotoren, kontakter 
vedkommende den ansvarlige for sakstypen i Fagdata. Den ansvarlige i Fagdata og fagansvarlig 
utfører da typisk endringen sittende sammen foran PC-skjermen.152 

Erfaringene til informanten i fagavdelingen i UDI med å bruke regelmotor er at det generelt er enkelt, 
greit og forståelig. Hun mener regelmotoren har et enkelt språk og oppsett, og er relativt intuitiv. I 
regelmotoren brukes det UDI-terminologi som hun kjenner igjen fra andre UDI-systemer som DUF 
(Datasystem for UtlendingsForvaltningen). Det er også positivt at regelmotoren gjør bruk av 
avgjørelseskategorier som er kjente og lette å forstå – «har / har ikke», og «gjelder/ gjelder ikke». 
Samtidig sier hun at det tar tid å bli kjent med mulighetene og begrensningene i regelmotoren.153 

Når det gjelder å få laget nye webgrensesnitt for redigering og muligens oppretting av nye regler, 
er mitt inntrykk at informanten i Fagdata som jeg spurte om dette, opplever det som relativt 
uproblematisk å få laget slike grensesnitt. Det gjøres anslagsvis 2 - 4 ganger i året per system, og er 
angivelig heller ikke dyrt.154 

3.5.3 Sammenligning av NAV og UDI 
Hvordan kan det så ha seg at de har lyktes med å la ikke-tekniske fagpersoner redigere reglene via 
webgrensesnitt i UDI, mens dette ikke har lyktes i NAV? Her har jeg ikke noen klare svar, men jeg tror 
følgende faktorer kan spille en rolle:  
 
Ekstremt forskjellig kompleksitet: Pensjon er en veldig kompleks og omfattende sakstype, og det 
behandles typisk mellom 8 000 og 10 000 saker automatisk per måned. Sakstypen familieinnvandring 
med faglært arbeidstaker er derimot basert på noen få paragrafer i utlendingsloven med forskrift, og 
det behandles kun i overkant av 40 saker automatisk per måned. For familieinnvandring med faglært 
arbeidstaker, gjelder i tillegg at bare de mest kurante sakene behandles ved hjelp av regelmotor, og 
regelmotoren behandler kun saker som fører til innvilgelse. De to regelmotorløsningene er dermed i 
helt ulike divisjoner, og er slik sett egentlig ikke sammenlignbare. Jeg tror dette er den viktigste 
grunnen til den opplevde forskjellen i hvor ressurskrevende og vanskelig det oppleves å lage og 
forvalte webgrensesnitt. 
 
Timing og tidspress: Slik jeg oppfatter det laget UDI i større grad enn NAV webgrensesnitt allerede 
som del av innføringsprosjektet da de begynte å bruke regelmotor i virksomheten. De grensesnittene 
som nå lages dreier seg om mindre suppleringer til den opprinnelige «grunnlagsjobben». En av 
informantene i NAV sier at det ikke var fokus på å lage webgrensesnitt for at ikke-tekniske 
fagpersoner skulle kunne redigere regler i PREG ved utviklingen av PESYS-prosjektet – fokuset var på 
å levere pensjonsreformen.155 
 
Intern organisering av fag og IT: På direkte spørsmål om i hvilken grad den organisatoriske enheten 
Fagdata har hatt betydning for at UDI har lyktes med å la fagpersonene redigere reglene selv, svarer 
en av informantene i UDI med å poengtere at skillet mellom fag og IT generelt blir mindre og mindre, 

                                                             
152 Intervju med funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 27.03.19. 
153 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19. 
154 Intervju med funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 27.03.19. 
155 E-post fra innleid konsulent ved Kontor for Elektronisk samhandling, Forvaltningsseksjonen i NAV IT mottatt 
24.04.19. 
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og man må derfor være i tett dialog med fagsiden for å lykkes med automatisering. Han påpeker 
videre at de jobber langsiktig med automatisering av saksbehandlingen, og at fagfolkene må ha en 
interesse av å jobbe med reglene i regelmotoren selv. Han konstaterer at de har klart å trekke med 
seg fagsiden, og at Fagdata har fått til et godt samarbeid med Oppholdsavdelingen (en av 
fagavdelingene i UDI). Samtidig erkjenner han at UDI er langt fra der de trenger å være med Fagdata 
med tanke på framtidig satsing på automatisering.156  
 
Det finnes ikke noen organisatorisk enhet i NAV som tilsvarer Fagdata i UDI. Jeg har ikke full oversikt 
over hvilke andre måter NAV sikrer kommunikasjonen mellom IT-siden og fagsiden på, ved 
forvaltning av reglene i regelmotoren. Noen relevante punkter som jeg imidlertid har fått vite om i 
arbeidet med oppgaven, er at fagsiden deltar i design og testing av nye og endrede regler, samt at 
det brukes pseudokode ved spesifisering av regler, jf. avsnittene 3.6.2 og 3.6.4 nedenfor. 
 
Interesse blant ikke-tekniske fagpersoner: Det er ikke sikkert at det er tilstrekkelig med 
brukervennlige grensesnitt for å oppnå målet om at ikke-tekniske fagpersoner skal redigere reglene i 
regelmotoren. Også graden av interesse for å redigere beslutningslogikk i form av regler i en 
regelmotor, kan kanskje spille inn. Den ene av informantene i NAV som var involvert i arbeidet med 
regelmotoren PREG i perioden 2008 – 2011, sier at de fleste av de ikke-tekniske fagpersonene som 
var med ikke hadde så stor interesse av å redigere i regelmotoren, jf. beskrivelsen under avsnitt 3.5.1 
ovenfor. Han forteller imidlertid også at regelmotoren ikke var brukervennlig nok for disse 
brukergruppene da.157 Den ene informanten min i UDI trekker også fram fagfolkene må ha interesse 
av å jobbe med reglene i regelmotoren selv, jf. avsnittet «Intern organisering av fag og IT» ovenfor. 
Også en informant fra et konsulentfirma som selger og implementerer regelmotorer, mener at 
interessen hos de aktuelle fagpersonene for å redigere i regelmotoren, kan ha betydning.158 
 
Jeg skal imidlertid vokte meg vel for å konkludere med at fagsiden i NAV ikke var interessert i å 
redigere regler i regelmotoren, mens fagsiden i UDI var interessert i det. For det første vet jeg for lite 
om dette. For det andre kan det ha en betydning dersom ledelsen ikke er tilstrekkelig opptatt av at 
de ansatte på fagsiden skal kunne redigere reglene selv, jf. avsnitt 3.5.1 ovenfor. For det tredje er det 
litt urettferdig å sammenligne forvaltningen av en sakstype som ble utviklet mellom 2006 og 2011 
(PREG), med en sakstype som gikk på lufta i 2017. Det kan godt hende at muligheten for redigering av 
regler via webgrensesnitt var forbedret i mellomtiden. For det fjerde kan graden av interesse også 
være et resultat av andre faktorer, like mye som en årsak i seg selv. 
 
Endringstakt og kostnader: UDI har også en «tilleggsmotivasjon» for å la ikke-tekniske fagpersoner 
redigere regler via webgrensesnitt: Å bestille alle endringer fra en leverandør ville nemlig medført en 
tregere endringstakt, i tillegg til at det er mye lettere å bruke tid internt, enn penger på å kjøpe 
konsulenttimer eksternt.159 Premisset I UDI er imidlertid at all IT-utvikling er satt ut til en ekstern 
leverandør. Dette til forskjell fra NAV som håndterer den tekniske forvaltningen av PREG internt. 
Argumentene om endringstakt og tid internt versus kostnader eksternt, er derfor ikke relevante for 
forvaltningen av PREG i NAV. 

                                                             
156 Intervju med fungerende seksjonssjef i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 12.06.19. 
157 Intervju med innleid konsulent ved Kontor for Elektronisk samhandling, Forvaltningsseksjonen i NAV IT 
23.04.19. For egen regning vil jeg påpeke at dette er vurderinger av forhold som ligger ganske mange år tilbake 
i tid. 
158 Intervju med daglig leder i konsulentfirma som selger og implementerer regelmotorer 07.03.19. 
159 Intervju med fungerende seksjonssjef i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 12.06.19. 
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3.6 Problemstilling 3 – I hvilken grad er det juridisk forsvarlig å uttrykke 
materielle regler ved hjelp av regler i en regelmotor? 

3.6.1 Regelmotorens oppbygning, innhold og virkemåte 
Jeg vil hevde at gjennomgangen i avsnittene 2.2.4 til 2.2.7 ovenfor, viser at det er mulig å uttrykke 
både de enkelte materielle reglene og vilkårsstrukturer korrekt i en regelmotor – altså i 
overenstemmelse med gjeldende rett innen den aktuelle sakstypen.  
 
Et viktig unntak fra denne generelle konklusjonen, er at regler i en regelmotor ikke kan håndtere 
skjønn. Den praktiske konsekvensen av dette er som før nevnt at det må finnes forsvarlige måter å 
skille ut saker som krever vurdering av skjønn til manuell behandling, jf. avsnitt 2.2.2 ovenfor. Den 
juridiske konsekvensen er at den totale regelmengden i regelmotoren ikke vil være komplett for 
sakstyper som innebærer skjønn. Det avgjørende her er for så vidt ikke at regelmotoren i og for seg 
inneholder alle nødvendige regler innen sakstypen. Regelmotoren må imidlertid ha funksjonalitet 
som gjør at det er mulig å få god oversikt over reglene, slik at man kan være sikker på nøyaktig hvilke 
materielle regler som er representert i regelmotoren og hvilke som ikke er det. I avsnittene 2.2.5 til 
2.2.7 ovenfor har jeg vist at regelmotoren har funksjonalitet for å gruppere og strukturere 
enkeltregler og grupper av regler, som nettopp kan brukes til å oppnå slik oversikt. Kravet om 
fullstendighet vil da kunne oppfylles av den automatiserte saksbehandlingen i regelmotoren og den 
manuelle saksbehandlingen i kombinasjon. 
 
Videre forutsetter bruk av regelmotor systemdrevet fortolkning av rettskildene. Slik fortolkning kan 
gjøres forsvarlig ved at juridisk metode suppleres med andre metoder, jf. avsnitt 2.4.1 ovenfor. Målet 
med systemdrevet fortolkning er både korrekt og fullstendig utledning av gjeldende rett. For å kunne 
vurdere graden av fullstendighet, må man sammenholde resultatet fra den systemdrevne 
fortolkningen med de reglene som faktisk er laget i regelmotoren. Her vil regelmotorens 
funksjonalitet for å få oversikt over den totale regelmengden være avgjørende, jf. direkte ovenfor. 
 
Jeg vurderer det videre slik at virkemåten til slutningsmekanismen i regelmotoren er juridisk 
forsvarlig. For det første fordi den sammenholder det enkelte vilkår med det enkelte faktum på en 
juridisk korrekt måte, jf. avsnitt 2.2.2 ovenfor. For det andre fordi det er mulig å angi rekkefølgen for 
evaluering av enkeltregler slik at den blir i samsvar med de juridiske vilkårsstrukturene, jf. avsnitt 
2.2.2 ovenfor. 
 
Under forutsetning av at skjønn håndteres på en forsvarlig måte, ser det derfor for meg ut som om 
en regelmotor inneholder tilstrekkelig funksjonalitet for både å representere regler og 
sammenhenger mellom regler. Den delen av automatisert saksbehandling som utføres av en 
regelmotor, kan i så fall i prinsippet gjøres korrekt og fullstendig. 
 
Konklusjonen ovenfor gjelder imidlertid bare teknologien som sådan. Dersom regler redigeres av 
ikke-tekniske fagpersoner, må en forsvarlighetsvurdering også omfatte slik redigering. I den 
forbindelse har jeg ovenfor kun fokusert på om det finnes webgrensesnitt og at grensesnittene er 
brukervennlige. Underveis i arbeidet med oppgaven har det imidlertid blitt klart for meg at en 
forsvarlighetsvurdering av slik redigering også må omfatte selve regelmotorteknologien, 
kompleksiteten i sakstypen, kompetansen til de som er involvert i redigeringen, samarbeidet mellom 
fagsiden og teknisk side, og testregimet. Alt dette tar jeg for meg i avsnitt 3.6.2 nedenfor. 
 



   
 

52 
 

I avsnittene 3.6.3 til 3.6.7 nedenfor, går jeg også gjennom noen andre punkter som er relevante for 
forsvarlighetsvurdering av regelmotorer. Først tar jeg for meg fire punkter som har dukket opp etter 
hvert som arbeidet har skredet fram. Det gjelder vurdering av regelredigering når den utføres av 
utviklere, sammenhengen mellom pseudokode og «hvis, så»-formatet for enkeltregler, mulige 
fordeler ved å starte regelmotor-satsingen i det små, og konsekvensene av at redigering i regelmotor 
fordrer en egen kompetanse. Som et siste punkt vurderer jeg også behovet for å forklare 
regelmotorens virkemåte ut til allmennheten, for at saksbehandlingen skal kunne sies å være 
forsvarlig. 

3.6.2 Redigering av regler uført av ikke-tekniske fagpersoner 
Etter min mening viser webgrensesnittet i figur 7 ovenfor at det er mulig å lage brukervennlige 
webgrensesnitt for redigering av regler. Utformingen av grensesnittet bidrar i så fall til forståelighet 
og kontroll, noe som kan sies å være juridisk relevant med tanke på korrekt og fullstendig 
representasjon. Eksemplet i figur 7 ovenfor er imidlertid kun ett eksempel fra NAV, mens jeg helt 
mangler eksempler fra UDI, noe jeg gjerne skulle hatt med.  

Regelmotorteknologien i seg selv gjør det mulig å la ikke-tekniske fagpersoner opprette regelsett. Det 
ser imidlertid ut til at fagpersonene ikke kan manipulere rekkefølgen reglene evalueres i, jf. avsnitt 
2.2.5 ovenfor. Regelflyter kan i teorien redigeres av ikke-tekniske fagpersoner, men det virker for alle 
praktiske formål å være umulig, når premisset er gjengivelse av faste, juridisk baserte 
vilkårsstrukturer, jf. avsnitt 2.2.6 ovenfor. I praksis har vi sett at for sakstypen familieinnvandring 
med faglært arbeidstaker i UDI, kan ikke-tekniske fagpersoner redigere og muligens opprette nye 
enkeltregler. Opprettelse av regelsett er etter det jeg kan forstå, ikke relevant her, jf. avsnittene 2.2.5 
og 3.2.2 ovenfor. For sakstypen familieinnvandring med faglært arbeidstaker, begrenser derfor 
uavhengigheten til ikke-tekniske fagpersoner seg etter alt å dømme til at de kan redigere og muligens 
opprette nye enkeltregler, uten hjelp fra teknisk side. For PREG i NAV gjelder at ikke-tekniske 
fagpersoner ikke kan redigere i regelmotoren i det hele tatt. Dermed er ikke-tekniske fagpersoner 
her helt avhengige av utviklere for å få redigert noe som helst i regelmotoren. Kommunikasjonen 
mellom teknisk side og fagsiden må derfor være god, siden de på teknisk side utfører operasjoner 
som er viktige for korrekt og fullstendig representasjon av rettsreglene. Dette gjelder generelt, og må 
derfor være et element i forsvarlighetsvurderingen ved bruk av regelmotorer. I mitt tilfelle her 
gjelder dette særlig for NAV, siden fagpersonene der ikke kan redigere noe selv i regelmotoren, og 
fordi sakstypen er veldig kompleks og omfattende. Visualiseringen av regelsett og regelflyter er til 
hjelp i denne kommunikasjonen om regler i PREG. 

Slik jeg forstår det, har imidlertid de ikke-tekniske fagpersonene i UDI med ansvar for reglene innen 
familieinnvandring med faglært arbeidstaker, alle nødvendige muligheter til å redigere i 
regelmotoren. Det gjelder selv om de som nevnt kun har mulighet til å redigere og muligens opprette 
nye enkeltregler. Det er tilstrekkelig, siden sakstypen som behandles ved hjelp av regelmotoren er så 
enkel at rekkefølgen reglene evalueres i ikke spiller noen rolle, jf. avsnitt 3.2.2 ovenfor. I forbindelse 
med redigering av regler, vil jeg også nevne at den ansvarlige for sakstypen i Fagdata poengterer at 
det har kjempestor verdi at regelmotoren viser en visualisering av reglene, i situasjoner der hun sitter 
sammen med en fagansvarlig og redigerer regler.160 Her gjør med andre ord presentasjonen av 
reglene i webgrensesnittet i regelmotoren at den blir et godt samarbeidsverktøy, noe som kan sies å 
bidra til å øke sjansen for korrekt representasjon av de enkelte rettsreglene.  

Tilstrekkelig juridisk fagkunnskap hos de fagansvarlige er i tillegg avgjørende for å sikre korrekt og 
fullstendig representasjon av rettsreglene. Når det gjelder kompetansen til de som er involvert i 

                                                             
160 Intervju med funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 27.03.19. 
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redigering av reglene for den aktuelle sakstypen i UDI, så har begge to bakgrunn som 
saksbehandlere. (Jeg hadde generelt sett for meg at den ansvarlige på fagsiden ville være jurist, og 
den ansvarlige på fagsiden ville være utvikler, men slik er det altså ikke her.) Jeg skal være forsiktig 
med å mene så mye om effekten av at de begge har bakgrunn som saksbehandlere, siden jeg bare 
undersøkte det litt overflatisk mot slutten av arbeidet med oppgaven. Jeg vil likevel komme med et 
par kommentarer: Det å ha vært saksbehandler innen feltet virker å være en veldig relevant 
bakgrunn for å redigere regler, både på fagsiden og på teknisk side. Det virker dessuten som om det 
er gode muligheter for å kvalitetssikre endring av regler hos en jurist i den aktuelle fagavdelingen.  

Så over til sammenhengen mellom organiseringen av arbeidet med å redigere regler, og korrekt og 
fullstendig representasjon av rettsreglene. Modellen for sakstypen familieinnvandring med faglært 
arbeidstaker er som nevnt at det primært er fagpersonene som redigerer reglene, siden de er 
ekspertene på det faglige. De får imidlertid hjelp fra ansvarlig person i den tverrfaglige enheten 
Fagdata når de trenger det. Det virker i utgangspunktet som en god idé å ha en organisatorisk enhet 
som har en blanding av IT-kompetanse og fagkompetanse: Ansatte i en slik enhet vil antakelig forstå 
fagsidens behov bedre enn ansatte i en ren IT-avdeling, og dermed kunne bistå fagsiden på en bedre 
måte. De vil også kunne «oversette» fagsidens behov til IT-tankegang ved utforming av bestillinger til 
den eksterne IT-leverandøren. I begge tilfeller rimer en slik organisering tilsynelatende godt med 
behovet for god kommunikasjon mellom fagsiden og IT-siden som ble nevnt ovenfor. I UDIs tilfelle 
kan man videre si at en slik organisering nærmest er nødvendig: Siden UDI har satt ut all utvikling er 
det mer kritisk å ha en slik enhet internt nå, enn om de hadde utført teknisk utvikling selv. Jeg tviler 
på at det hadde vært praktisk mulig å la ikke-tekniske fagpersoner være så involvert i redigering av 
regler som de er, dersom de hadde måttet kommunisere med en ekstern IT-leverandør hver gang de 
trengte bistand. 

Behovet for tilstrekkelig testing av endringer gjelder generelt ved utvikling og drift av IT-løsninger. 
Dermed trengs gode rutiner også for testing av endrede eller nye regler i en regelmotor. Dette 
gjelder selv om redigeringen skulle utføres av fagpersoner. Type og omfang av testing må derfor 
inkluderes ved forsvarlighetsvurdering av regelmotorer. I UDI kontrolleres endringer både av den 
ansvarlige i Fagdata og av fagpersonen i fagavdelingen. I pre-produksjons-miljøet oppretter de i 
tillegg nye testsaker som de tester alle endringer med, før nye regler settes i produksjon. 161 I 
arbeidet med PREG i NAV går regelendringer gjennom ordinært testregime. Både systemtest og 
akseptansetest er relevante for regelmotoren. De som tester må ha pensjonsfaglig kompetanse.162 

3.6.3 Redigering av regler utført av utviklere 
I de tilfellene der reglene i regelmotoren redigeres av utviklere, slik som i NAV, får vi en ganske 
ordinær sitasjon for samarbeidet mellom fagside og teknisk side: Den faglige kvaliteten på det som 
utvikles på teknisk side må sikres gjennom blant annet gode kravspesifikasjoner, hensiktsmessig 
systemutviklingsmetodikk, god dialog underveis i utviklingsprosjektet, og et godt nok testregime. En 
vurdering av i hvilken grad et slikt ordinært samarbeid sikrer korrekt og fullstendig representasjon av 
rettsregler i en regelmotor, må derfor ta for seg disse punktene. Jeg går imidlertid ikke noe nærmere 
inn på det her. 

Jeg vil imidlertid kort nevne to egenskaper som er spesielle for regelmotorer som ble trukket fram av 
et par utviklere i NAV, som er relevante for forsvarlighetsvurderinger: For det første ble 
visualiseringen av beslutningslogikk i form av regelflyter, og at alt som vises i regelflyten er 

                                                             
161 Intervju med funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 27.03.19, supplert med 
informasjon i e-post mottatt 01.07.19. 
162 E-post fra teknisk ansvarlig for PREG i NAV mottatt 03.06.19. 
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funksjonelle elementer, framhevet som positivt av en av informantene, jf. figur 11 ovenfor. Dette er 
positivt når utviklerne som jobber med PREG skal ha dialog med ikke-tekniske fagpersoner om 
reglene.163 Det kan sies å være spesielt relevant med tanke på å få oversikt over og kvalitetssikre 
vilkårsstrukturer i representasjonen, og for fullstendigheten av den totale regelmengden. For det 
andre ble det påpekt at det er positivt for utviklere at alle reglene innen en sakstype finnes samlet på 
ett sted, atskilt fra annen programkode, i repository’et, jf. figur 1 ovenfor. Denne «isolasjonen» av 
reglene fra annen programkode ble trukket fram som positivt av to informanter som begge er 
utviklere.164 Poenget her er så vidt jeg kan forstå, at dette gir god kontroll på og oversikt over 
reglene. Det kan dermed sies å være positivt med tanke på forsvarlig saksbehandling helt generelt, 
og kanskje spesielt med tanke på kontroll av fullstendighet. Her må det presiseres at dette siste 
poenget om atskillelse kun angår utviklere og ikke personer på fagsiden. 

3.6.4 Sammenhengen mellom pseudokode og «hvis, så»-formatet 
Underveis i det ene av de to intervjuene jeg hadde med min hovedinformant i NAV, nevnte han et 
poeng som etter hans mening er spesielt for spesifisering og implementering av regler i en 
regelmotor, og som har relevans for forsvarlighetsvurderinger: Dersom det benyttes pseudokode ved 
kravspesifisering av regler, gir det å uttrykke reglene i regelmotoren på «hvis, så»-formatet en egen 
gevinst: «Avstanden» fra pseudokoden i kravspesifikasjonen – som fagsiden er med på å lage – til 
implementerte regler i regelmotoren, er nemlig kort. Det som implementeres er så å si det samme 
som det som er designet, jf. figur 21 nedenfor. 165 
 

 

Figur 21 - Eksempel på den korte avstanden mellom pseudokode og regelkode ved implementasjonen av regler i PREG i NAV. 
Pilene illustrerer hvilke deler av pseudokoden som transformeres til hvilke deler av regelkoden. 

                                                             
163 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19, og e-post mottatt 01.07.19. 
164Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19, og intervju med teknisk prosjektleder / utvikler for 
KUHR (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon) i NAV 25.04.19 (vedkommende er innleid konsulent). 
165 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19. Kravspesifikasjonen består foruten pseudo-kode av 
prosa og flytskjemaer. 
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Den korte avstanden fra pseudokode til regelkode gir ifølge samme informant en ekstra trygghet, 
siden sjansene da reduseres for at det forsvinner detaljer i implementasjons- og konstruksjonsfasen. 
Samme informant trekker i denne sammenhengen også inn verdien av at reglene må formuleres på 
en ganske streng og snever måte. Det er bare én måte å implementere noe på, og det er få 
funksjoner som støttes, jf. at alle regler må uttrykkes på «hvis, så»- formatet. Det anser han som 
positivt, siden det sikrer konsistens og lesbarhet.166 Her bidrar altså den korte avstanden fra 
pseudokode til regelkode, sammen med «tvangen» til å formulere reglene i regelmotoren på «hvis, 
så»-formatet, positivt med tanke på korrekt representasjon av rettsreglene. 

3.6.5 UDIs strategi med å starte i det små 
Fra UDIs side var det et helt bevisst valg å starte med å automatisere en enkel sakstype. Det ble gjort 
juridiske vurderinger rundt det å ta i bruk regelmotor til automatisk saksbehandling. De valgte da ut 
familieinnvandring med faglært arbeidstaker, nettopp fordi de mente at det var den mest 
uproblematiske sakstypen. (Strukturert informasjon var dessuten tilgjengelig.) 167 UDIs strategi har 
vært å starte med å automatisere denne veldig avgrensede sakstypen, og herunder bare de enkleste 
sakene, for å få erfaringer før de går videre.168  

Denne skrittvise, langsiktige strategien kan slik jeg vurderer det øke sjansen for at saksbehandlingen 
blir forsvarlig, både for den enkelte sakstypen og for automatiseringsarbeidet i virksomheten som 
helhet. Jeg tenker her på muligheten til å vinne erfaringer med både det tekniske, juridiske og 
organisatoriske ved å bruke regelmotor i liten skala først, før den tas i bruk for mer omfattende og 
komplekse sakstyper. Jeg vil tro at en slik tilnærming i det minste vil gjøre det lettere å oppnå korrekt 
og fullstendig representasjon av rettsregler i regelmotoren ved større satsninger i framtiden. 

3.6.6 Konsekvensene av at det å redigere i en regelmotor er en egen 
kompetanse 

Her ønsker jeg å ta med en betraktning omkring hva en regelmotor er på systemnivå, som er relevant 
med tanke på forsvarlighetsvurdering av den automatiserte saksbehandlingen generelt. 
Betraktningen er relevant med tanke på både korrekt og fullstendig representasjon, men er i og for 
seg mer overordnet: En av informantene pekte på at regelkode er på et høyere abstraksjonsnivå enn 
programkode, og gir dermed et ekstra lag med kompleksitet.169 En annen av informantene mente at 
det virket som om grunnlaget for regelspråket var en blanding av Fortran og COBOL (to eldre 
programmeringsspråk), og at regelkoden derfor var fremmed for den vanlige javaprogrammerer. 
Regelkoden ble dermed en kompliserende faktor.170 Å jobbe med regelmotor blir med andre ord en 
egen kompetanse. Det kan i sin tur føre til sårbarhet internt dersom veldig få eller kanskje bare én 
person i virksomheten behersker regelmotoren fullt ut,171 eller man kan få avhengighet eksternt fordi 
virksomheten blir avhengig av eksterne konsulenter i forvaltningen av regelmotoren.172  

Slike sårbarheter internt og avhengigheter eksternt kan – i hvert fall i teorien – føre til svekket 
kontroll med at endringer som gjøres i regelmotoren blir juridisk korrekte. Problemet internt vil helt 

                                                             
166 Intervjuer med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 02.05.19 og 20.05.19, supplert med svar i e-post mottatt 
26.06.19. 
167 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19. 
168 Neste steg nå er å automatisere søknad om statsborgerskap, en mer kompleks sakstype enn 
familieinnvandring med faglært arbeidstaker. 
169 Intervju med sjefsarkitekt i SPK 01.02.19. 
170 Intervju med innleid konsulent ved Kontor for Elektronisk samhandling, Forvaltningsseksjonen i NAV IT 
23.04.19. 
171 Intervju med sjefsarkitekt i SPK 01.02.19. 
172 Intervju med forretningsarkitekt i Ytelsesavdelingen i NAV 05.02.19. 
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enkelt bestå i å kunne forvalte reglene i regelmotoren dersom den eller de få som har den 
nødvendige kompetansen blir syk, slutter, eller får andre typer fravær. Problemet med ekstern 
avhengighet dreier seg om at det kan være problematisk at eksterne konsulenter forvalter reglene i 
regelmotoren, med tanke på juridiske bestemmelser om delegasjon. Delegering til private 
virksomheter forutsetter at det ikke er avgjørende argumenter mot dette i rettskildene, at 
instruksjonsmyndighet kan sikres gjennom avtale (noe som nok vil være veldig vanskelig å få til i 
praksis), og at den private virksomheten er faglig kompetent til å forvalte reglene.173 Et annet 
problem i denne sammenhengen, er anbudsregler og prinsippet om konkurranse. Begge deler gjør 
det usikkert om en virksomhet kan beholde den samme eksterne samarbeidspartneren over lengre 
tid. Dermed blir dokumentasjon av regelmotoren viktig for å muliggjøre både legalitetskontroll og 
videre drift av systemet. 
 
Jeg har imidlertid ingen konkrete holdepunkter for at verken intern sårbarhet eller ekstern 
avhengighet faktisk har ført til problemer i praksis i verken NAV eller UDI. I NAV har de tre 
fulltidsansatte utviklere som arbeider med PREG, noe som jeg antar gir en viss robusthet ved fravær. 
I UDI forvalter de selve redigeringen av regler internt via webgrensesnitt, og har dermed kontroll på 
kjernen i det juridiske ved regelforvaltningen, selv om utvikling av nye webgrensesnitt og annen 
utvikling av regelmotoren er satt ut til Visma. 

3.6.7 Forklaring av regelmotorens virkemåte ut til søkerne  
Ovenfor konkluderte jeg med at forvaltningen må produsere dokumentasjon som inkluderer relativt 
detaljert informasjon om regelmotorens virkemåte på systemnivå med tanke på offentliggjøring, 
dersom utkastet til ny arkivlov blir vedtatt slik det står nå. Siden dette er regelverk som ikke er 
vedtatt, har det ingen direkte konsekvens for lovligheten av gjeldende praksis. Blir lovutkastet 
vedtatt, vil det imidlertid bety at bruk av regelmotor i automatisert saksbehandling i forvaltningen 
blir ulovlig, gitt at nødvendig dokumentasjon ikke foreligger.  

Dersom man skulle skille mellom lovlighet og faktisk forsvarlighet i dette tilfellet, kan man jo i tillegg 
spekulere i om arkivlovutvalget anser dagens praksis som uforsvarlig, jf. de avsluttende drøftelsene 
helt mot slutten av avsnitt 2.3.4 ovenfor. Utkastet til ny arkivlov vil i så fall kunne sees på som et 
forsøk på å gjøre ulovlig en praksis utvalget anser som uforsvarlig. Bekreftede versjoner av rettslige 
kravspesifikasjoner antas å kunne dekke dokumentasjonskravet i stor grad. Slik dokumentasjon vil da 
utgjøre det faktiske grunnlaget for offentlighet og innsyn, som igjen gir grunnlag for 
etterprøving/kontroll, og eventuell kontradiksjon. Det framgår tydelig av utredningen at nettopp 
disse hensynene motiverer det foreslåtte dokumentasjonskravet. 

I NAV forklarer man per nå ikke regelmotorens virkemåte utad til søkere om alderspensjon. Min 
informant beskriver det som «litt for ambisiøst». Noe av utfordringen er at det ofte ikke er noe én-til-
én forhold mellom juridiske, materielle regler og regler i regelmotoren. Én materiell regel kan gi 
opphav til mange regler i regelmotoren, og noen regler i regelmotoren dreier seg om kontroller som 
vil oppleves helt irrelevant for en søker å få forklart. Her er det et spenningsforhold mellom å kode 
noe riktig i regelmotoren, og det å gi en meningsfull forklaring ut til brukeren.174 
 
Per i dag er det i liten grad eksplisitte koblinger fra materielle regler til regler i PREG. Det finnes heller 
ikke noe system for å mappe materielle regler mot regelmotor-regler. Samtidig erkjenner 

                                                             
173 Schartum (2018a), s. 62. 
174 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 20.05.19. To eksempler på irrelevante opplysninger: 1) Pro 
rata-brøk for personer som aldri har jobbet utenfor Norge, og 2) kontroll av om vedkommende har vært ufør, 
for personer som aldri har vært uføre. 
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informanten at det er et veldig aktuelt tema å kunne forklare regelmotorens virkemåte utad, og 
nevner legalitetskontroll som et stikkord for hvorfor dette kan være viktig for NAV. Per nå arbeides 
det med å lage forklaringer på hvordan de er kommet fram til ulike beregninger som gjelder 
pensjoner. Målet på sikt er å kunne presentere formler ut i vedtaksbrevet som forklarer hvordan 
beregninger er foretatt.175 
 
I UDI har det vært diskutert om det er nødvendig å forklare ut til brukerne hvordan regelmotoren 
virker. Konklusjonen ble at dette måtte tas fra sak til sak. De har så langt ikke fått noen 
innsynsbegjæringer som har gjort det nødvendig å forklare regelmotorens virkemåte ut til brukere.176 

3.6.8 Oppsummering 
Som nevnt ovenfor har jeg ikke drøftet det konkrete, juridiske grunnlaget for de to sakstypene jeg 
har undersøkt. Jeg har også avgrenset forsvarlighetsvurderingen tematisk til å omhandle korrekt og 
fullstendig representasjon, offentlighet/innsyn og kontradiksjon. Dermed er det flere av de klassiske 
forsvarlighetskriteriene jeg ikke har gått inn på. Her må jeg derfor avgrense forsvarlighetsvurderingen 
til disse tre overordnede punktene: 1) Hvilke muligheter og begrensninger har 
regelmotorteknologien i og for seg, 2) hvilke temaer bør vurderes med tanke på korrekt og 
fullstendig representasjon av rettsregler i regelmotorer, og 3) hva betyr de nye 
dokumentasjonskravene i utkastet til ny arkivlov for virksomheter som bruker regelmotor i 
automatisert saksbehandling? 

Ovenfor har jeg konkludert med at selve regelmotorteknologien i prinsippet gjør det mulig å 
representere både enkeltregler og sammenhenger mellom regler på en korrekt og fullstendig måte. 
Samme konklusjon gjelder for regelmotorens virkemåte. Forutsetningen for begge konklusjonene er 
at skjønn håndteres på en forsvarlig måte. Konklusjonene må også avgrenses til teknologien som 
sådan. I hvilken grad redigering av regler utført av ikke-tekniske fagpersoner fører til korrekt og 
fullstendig representasjon, avhenger imidlertid av flere andre faktorer i tillegg: Om det finnes 
brukervennlige webgrensesnitt, om grensesnittene dekker en tilstrekkelig andel av 
beslutningslogikken,177 om organiseringen av samarbeidet mellom fagside og teknisk side fungerer 
godt nok, og om de som redigerer reglene har tilstrekkelig kompetanse. Generelt gjelder også at 
testregimet må være tilstrekkelig. Alle disse punktene bør derfor inkluderes i en 
forsvarlighetsvurdering av regelmotorer. 

I UDI fikk jeg som nevnt ovenfor dessverre aldri sett webgrensesnittene for sakstypen 
familieinnvandring med faglært arbeidstaker. Jeg fikk imidlertid demonstrert et annet av UDIs 
systemer som bruker regelmotor, 178 og jeg ble fortalt at prinsippet for redigering av regler er det 
samme for alle systemer og prosesser som automatiseres ved hjelp av regelmotor.179 I tillegg fikk jeg 
noen muntlige, positive vurderinger fra hovedinformanten i UDI, jf. avsnitt 3.5.2 ovenfor. Samlet blir 
dette likevel et litt for tynt faktagrunnlag til å konkludere på hvorvidt webgrensesnittet for sakstypen 

                                                             
175 Intervju med teknisk ansvarlig for PREG i NAV 20.05.19. 
176 Intervju med områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI 08.04.19. Informasjonen ble gitt som 
svar på helt konkret spørsmål om UDI har vurdert om det er nødvendig å forklare til brukerne hvordan 
regelmotoren virker, med tanke på kravet i PVF art. 15(1)(h) om retten til å få «relevant informasjon om den 
underliggende logikken». 
177 Jf. at familieinnvandring med faglært arbeidstaker er en så enkel sakstype av tilgang til redigering av kun 
enkeltregler dekker beslutningslogikken godt. 
178 Systemet «OVAK» - Online Vedlikehold Av Koder. 
179 E-post mottatt fra fungerende seksjonssjef i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI 03.06.19. 
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familieinnvandring med faglært arbeidstaker, gir god nok mulighet for korrekt og fullstendig 
representasjon av de aktuelle rettsreglene. Kunnskapen blir for indirekte og for mye annenhånds. 

Når det gjelder samarbeidet mellom fagsiden og teknisk side (Fagdata) i UDI, tyder svaret fra en av 
informantene i UDI på at samarbeidet er organisert på en hensiktsmessig måte, jf. avsnitt 3.5.3 
ovenfor. Det vil i så fall bidra positivt med tanke på å oppnå korrekt og fullstendig representasjon. 

Hva angår vurderingen av kompetansen til de ansvarlige for sakstypen på henholdsvis fagsiden og 
tekniske side i UDI, er faktagrunnlaget mitt også her for dårlig. Jeg må nøye meg med de to 
kommentarene om den antatte relevansen av å ha bakgrunn som saksbehandler, samt muligheten til 
å få kvalitetssikret regler med jurist i den aktuelle fagavdelingen, jf. avsnitt 3.6.2 ovenfor. 

Testingen som utføres i både NAV og UDI bidrar etter alt å dømme positivt med tanke på å oppnå 
både korrekt og fullstendig representasjon. Jeg vet imidlertid for lite om testregimet til å si noe om i 
hvilken grad regimet er tilstrekkelig for å sikre korrekt og fullstendig representasjon. 

Regelmotoren har videre noen egenskaper som oppleves som positive av utviklerne som jobber med 
forvaltning av reglene: Beslutningslogikk visualisert ved hjelp av regelflyter, atskillelsen av regler fra 
annen programkode, den korte avstanden fra pseudokode til regelkode, og de begrensede 
mulighetene ved implementasjon (sikrer konsistens), jf. avsnittene 3.6.3 og 3.6.4 ovenfor. Disse 
punktene er dermed relevante å ta med ved forsvarlighetsvurderinger av regelmotorer. 

Virksomheter som er opptatt av forsvarlig bruk av regelmotor, må løse de utfordringene som fører 
med at det å arbeide med regelmotor er en egen kompetanse. Hvordan disse utfordringene skal 
løses, bør inngå i en forsvarlighetsvurdering av regelmotorer. Eksempler på mulige løsninger finner vi 
både hos UDI og NAV. For UDIs del løses dette ved å ha noe IT-kompetanse internt i Fagdata, og ved 
å redigere reglene selv via webgrensesnitt. For NAVs del løses dette ved å ha tilstrekkelig teknisk 
kompetanse internt. 

Ovenfor konkluderte jeg med at konsekvensene av forslaget til ny arkivlov, vil være at forvaltningen 
må produsere dokumentasjon med relativt detaljert informasjon om regelmotorens virkemåte på 
systemnivå, med tanke på offentliggjøring. Dette må inn i forsvarlighetsvurderingen av all 
automatisert saksbehandling, herunder bruk av regelmotorer. For både UDI og NAV gjelder at ingen 
av de to virksomhetene har tilstrekkelig dokumentasjon på plass til å oppfylle dette 
dokumentasjonskravet. Dermed vil dagens praksis med automatisert saksbehandling ved hjelp av 
regelmotor kunne bli ulovlig, dersom utkastet til ny arkivlov vedtas slik det står og nødvendig 
dokumentasjon ikke er på plass ved ikrafttredelse av loven. 

3.7 Samlet drøftelse av funnene i problemstillingene 1, 2 og 3 
Noe av det mest slående ved undersøkelsene jeg foretok, var hvor utrolig forskjellig bruken av 
regelmotor er i NAV og UDI, på tross av at det er samme regelmotor som er implementert av samme 
konsulentselskap (riktignok til ulik tid): Sakstypene som er valgt ut til automatisering er helt 
forskjellige – pensjon er en mye mer kompleks og omfattende sakstype enn familieinnvandring med 
faglært arbeidstaker. Der NAV driver utpreget masseforvaltning, driver UDI nærmest med 
«mikroforvaltning». NAV har høy automatiseringsgrad, mens UDI har lav automatiseringsgrad. I UDI 
skiller de også ut alle saker unntatt de aller mest kurante, til manuell behandling.  
 
Jeg tror disse store forskjellene i hovedsak skyldes ulik tilgang til ressurser for automatisering hos 
NAV og UDI. NAV har etter alt å dømme hatt mye større ressurser til rådighet enn UDI – de har for 
eksempel tre heltidsansatte utviklere til å forvalte PREG per i dag, mens automatiseringen av 
familieinnvandring med faglært arbeidstaker er håndtert innenfor ordinært budsjett. En annen årsak 
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kan være hvilken fase virksomheten er i når det gjelder innføring av regelmotor i automatiserte 
saksbehandlingsprosesser: NAV startet arbeidet med regelmotor mange år før UDI. NAV tok dessuten 
i bruk regelmotor i stor skala nokså raskt, mens UDI har gjennomført en mer gradvis utbredelse av 
regelmotor i virksomheten. Per i dag er status at det ikke utvikles noen nye løsninger ved hjelp av 
regelmotor i NAV. Innen noen sakstyper faser de tvert imot ut bruk av regelmotor. UDI på sin side 
planlegger å øke bruken av regelmotor ved å automatisere behandlingen av søknader om 
statsborgerskap.  
 
Når det gjelder redigering av enkeltregler utført av ikke-tekniske fagpersoner, er det ganske enkelt å 
fastslå at det ikke skjer i NAV, mens det skjer i UDI. Når det gjelder årsakene til at det er slik, har jeg 
for dårlig faktagrunnlag til å svare klart. Jeg antar imidlertid at det kan ha å gjøre med at sakstypene i 
NAV og UDI er ekstremt forskjellige, timing og tidspress, intern organisering av fag og IT, og kanskje 
interessen blant ikke-tekniske fagpersoner i kombinasjon med hvor opptatt ledelsen er av dette (her 
er jeg på tynn is). Disse årsakene er imidlertid ikke undersøkt særlig grundig, så her må jeg nøye meg 
med å bare antyde mulige forklaringer. 
 
Ovenfor konkluderte jeg med at det isolert sett er forsvarlig å ta i bruk selve regelmotorteknologien, 
med tanke på å kunne oppnå korrekt og fullstendig representasjon av materielle regler. 
Forutsetningen er at skjønn håndteres på en forsvarlig måte – noe som gjelder automatisering av 
saksbehandling helt generelt.  
 
Konklusjonen ovenfor er imidlertid ikke tilstrekkelig til å avgjøre i hvilken grad bruken av regelmotor 
er forsvarlig mer overordnet. Dersom ikke-tekniske fagpersoner skal redigere regler via 
webgrensesnitt, må man i tillegg vurdere grensesnittene de redigerer i, organisering av samarbeidet 
mellom teknisk side og de som redigerer regler på fagsiden, og kompetansen til de som redigerer 
reglene. De konkrete kunnskapene mine om hvordan tilstanden er for hvert av disse punktene i UDI 
er dessverre for dårlig til at jeg kan konkludere på hvorvidt den samlede praksisen sikrer eller ikke 
sikrer korrekt og forsvarlig representasjon. Det samme gjelder for testregimet, og her omfatter 
konklusjonen også PREG i NAV. Det jeg imidlertid kan konkludere med, er at alle disse faktorene bør 
inngå i en samlet forsvarlighetsvurdering ved bruk av regelmotorer. Også utfordringen med at 
regelmotor er en egen kompetanse, bør tas med i en slik vurdering. På plussiden bør en 
forsvarlighetsvurdering inkludere i hvert fall disse to punktene: 1) Regelmotorens styrke som 
samarbeidsverktøy mellom fagsiden og teknisk side, fordi den viser visualiseringer av enkeltregler og 
grupper av regler, og 2) de positive sidene ved regelmotoren som utviklere kan oppleve. 
 
Det eneste av forsvarlighetskravene jeg har behandlet ovenfor som jeg kan konkludere konkret på, er 
at verken NAV eller UDI per i dag har dokumentert regelmotoren slik at de oppfyller 
dokumentasjonskravene som er foreslått i utkastet til ny arkivlov. 
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4. Konklusjoner 
I litteraturen om regelmotorer påstås det at ikke-tekniske fagpersoner skal kunne redigere regler 
uavhengig av IT-personell, ved hjelp av webgrensesnitt.180 Denne påståtte uavhengigheten fra IT-
avdelingen presenteres som et av de viktigste argumentene for bruk av regelmotor.  Det er også den 
egenskapen ved en regelmotor som er mest interessant sett fra et juridisk ståsted, siden det 
potensielt kan endre arbeidsfordelingen mellom ikke-tekniske fagpersoner og utviklere, og fordi det 
kan gjøre interaksjonen mellom en ikke-teknisk fagperson og et webgrensesnitt, viktigere enn 
interaksjonen mellom ikke-tekniske fagpersoner og utviklere. 
 
Gjennomgangen ovenfor har vist at denne uavhengigheten fra IT-siden i beste fall er ganske 
begrenset: Erfaringene fra familieinnvandring med faglært arbeidstaker i UDI, er riktignok et 
eksempel på at det er mulig at ikke-tekniske fagpersoner kan redigere og muligens opprette 
enkeltregler via webgrensesnitt. Generelt er det også teknologisk mulig å la ikke-tekniske 
fagpersoner opprette regelsett. I UDI kan de ikke-tekniske fagpersonene sannsynligvis ikke opprette 
regelsett, men dette vet jeg ikke sikkert. I NAV er det ikke aktuelt, siden ikke-tekniske fagpersoner 
der ikke redigerer i regelmotoren i det hele tatt.  
 
I arbeidet med PREG i NAV anses redigering utført av ikke-tekniske fagpersoner som komplisert, 
ressurskrevende og lite hensiktsmessig. Men også der slik redigering er mulig og anses som 
hensiktsmessig, vil utviklere uansett måtte lage webgrensesnittene de ikke-tekniske fagpersonene 
skal redigere i. Erfaringene fra UDI viser også at ikke-tekniske fagpersoner i noen tilfeller vil trenge 
hjelp fra teknisk side (Fagdata) med selve redigeringen. Utviklere vil også uansett måtte opprette og 
redigere grupper av regler utover regelsett (regelflyter, regelkomponenter og regeltjenester). 
Grupperinger av regler er relevante for å få oversikt over den totale regelmengden, slik at man kan 
kontrollere i hvilken grad kravet til fullstendighet er oppfylt. Også når det gjelder testing og 
produksjonssetting av nye eller endrede regler, tyder erfaringene gjengitt ovenfor på at teknisk side 
må inn i bildet. 
 
Dersom ikke-tekniske fagpersoner skal redigere regler via webgrensesnitt vil også 
forsvarlighetsvurderingen måtte utvides til å inkludere grensesnittene de redigerer i, organisering av 
samarbeidet mellom fag og IT ved denne samarbeidsformen, og kompetansen til de som redigerer 
reglene på fagsiden.  
 
Mer generelt må virksomheter som skal bruke regelmotor i automatisert saksbehandling også finne 
måter å håndtere at det kreves en egen kompetanse hos utviklere som skal jobbe med regelmotorer. 
Ellers kan konsekvensene bli intern sårbarhet eller ekstern avhengighet. Dette punktet angår ikke 
bare kompetanse, men også organiseringen av arbeidet med regelmotoren.  
 
Samlet sett virker regelmotor derfor å gi en begrenset uavhengighet for ikke-tekniske fagpersoner, til 
en relativt høy kostnad, dersom bruken skal være juridisk forsvarlig. Dette er et bilde som er totalt 
annerledes enn det inntrykket jeg satt igjen med etter å ha lest litteraturen om regelmotorer. 
 
Denne nokså negative konklusjonen må balanseres med at informanten på fagsiden i UDI som selv 
redigerer i regelmotoren, er fornøyd med bruken av regelmotor. En annen informant i Fagdata i UDI 
påpeker også at de oppnår en høyere endringstakt ved å redigere reglene selv. (Forutsetningene her 

                                                             
180 Wikipedia (2019d); Jaxenter.com – «Goals»; Fair Isaac Corporation (2018), s. 2.; Bloorresearch.com (a); og 
regelmotor.no – «Spørsmål og svar». 
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er at UDI har den tverrfaglige enheten Fagdata internt, og at all utvikling er satt ut til Visma.) Her vil 
jeg imidlertid påpeke at familieinnvandring med faglært arbeidstaker er en veldig liten og enkel 
sakstype. Det er dermed ikke gitt at konklusjonene for UDIs del blir de samme når de skalerer opp 
bruken av regelmotor til mer komplekse sakstyper som behandling av statsborgerskap. Det vil være 
veldig interessant å undersøke i framtiden. Jeg holder det derfor åpent at framtidige erfaringer med 
regelmotor i UDI kan føre til at jeg må revidere konklusjonen min ovenfor i mer positiv retning. Det 
som nok uansett vil være en styrke for UDI og som har beredt grunnen for framtidige regelmotor-
satsninger der, er erfaringene de har gjort seg så langt på flere felter: Transformering av materielle 
regler til regelmotor-regler, redigering av regler via webgrensesnitt, utskilling av saker til manuell 
behandling, samspillet mellom automatisk og manuell behandling generelt, organiseringen internt 
(samspillet mellom Fagdata og fagavdelingene), og organiseringen eksternt (samarbeidet med 
Visma).181 

På plussiden mer generelt, kan også tas med at visualiseringene av enkeltregler og grupper av regler, 
gjør regelmotoren godt egnet som samarbeidsverktøy mellom fagsiden og IT-siden. Dette ble påpekt 
på litt ulikt vis i både NAV og UDI. Videre har regelmotoren et par andre egenskaper som to av 
informantene som er utviklere i NAV, satte pris på: At alle reglene innen en sakstype finnes samlet på 
ett sted, atskilt fra annen programkode, og den korte avstanden fra eventuell pseudokode i 
kravspesifikasjonen til implementert regelkode. 

En annen konklusjon kan dermed være at regelmotoren tross alt har noen positive sider, og at 
konteksten i den aktuelle virksomheten kan være avgjørende for om det er verdt innsatsen å la ikke-
tekniske fagpersoner redigere regler. UDI har for eksempel en åpenbar fordel av å kunne redigere 
reglene internt via webgrensesnitt, siden all teknisk utvikling er satt ut til en ekstern leverandør. 
Andre faktorer som muligens har noe å si er hvor kompleks den aktuelle sakstypen er, intern 
organisering av fag og IT, interessen blant ikke-tekniske fagpersoner, og i hvilken grad ledelsen er 
opptatt av at ikke-tekniske fagpersoner skal kunne redigere reglene selv. 
 
Ovenfor konkluderte jeg med at regelmotoren i og for seg inneholder tilstrekkelig funksjonalitet til å 
kunne representere rettsregler korrekt og fullstendig. Unntaket gjelder skjønn, som må håndteres på 
en forsvarlig måte, i praksis ofte ved manuell saksbehandling. Også redigering av regler utført av 
ikke-tekniske fagpersoner kan utføres på en måte som gjør at rettsreglene blir korrekt og fullstendig 
representert. Videre fant jeg at verken NAV eller UDI har tilstrekkelig dokumentasjon på plass per i 
dag for å møte dokumentasjonskravene som er foreslått i utkastet til ny arkivlov. 
 
Jeg er imidlertid ikke i stand til å konkludere konkret på hvorvidt bruken av regelmotor i verken NAV 
eller UDI er forsvarlig eller ikke, fordi jeg ikke har drøftet rettsgrunnlagene for de to sakstypene opp 
mot forsvarlighetskravene. Forsvarlighetsvurderingene i denne oppgaven er også begrenset ved at de 
er avgrenset til korrekt og fullstendig representasjon, offentlighet/innsyn og kontradiksjon. Dermed 
er det flere av de klassiske forsvarlighetskriteriene jeg ikke har gått inn på, som begrunnelse, 
mulighet for overprøving av vedtak, forvaltningens utredningsplikt, og regler om at avgjørelser må 
treffes på uhildet grunnlag. Det jeg har oppnådd, er å identifisere en rekke faktorer som bør inngå i 
en samlet forsvarlighetsvurdering ved bruk av regelmotorer. 
 

                                                             
181 Her er det på sin plass å påpeke at UDI også har erfaring med å bruke regelmotor i fire andre systemer i 
tillegg til familieinnvandring med faglært arbeidstaker, jf. avsnitt 3.2.2 ovenfor. Den samlede erfaringen med 
bruk av regelmotor i UDI er derfor mye større enn omtalen av sakstypen familieinnvandring med faglært 
arbeidstaker isolert sett kan gi inntrykk av.  
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Informanter 
Teknisk ansvarlig for regelmotoren PREG som brukes i NAVs system for automatisk behandling av 
pensjoner, PESYS. 

Innleid konsulent ved Kontor for Elektronisk samhandling, Forvaltningsseksjonen i NAV IT. 

Teknisk prosjektleder / utvikler for KUHR (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon) i NAV (innleid 
konsulent). 

Forretningsarkitekt i Ytelsesavdelingen i NAV. 

Områdesystemkoordinator i Oppholdsavdelingen i UDI. 

Funksjonell arkitekt i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI. 

Dataforvalter (kode- og regelansvarlig) i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI. 

Fungerende seksjonssjef i Fagdata, Avdeling for elektronisk forvaltning i UDI. 

Sjefsarkitekt i SPK. 

Leder Data og Informasjonsforvaltning, Lånekassen – IT. 

Brukerservice i Husbanken. 

Daglig leder i et konsulentfirma som selger og implementerer regelmotorer. 
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