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Denne rapporten presenterer fire ulike løsninger for 

statistikkrapportering og statistikkinnhenting om sø-

kere i godkjenningsprosesser for lovregulerte yrker. 

Rapporten er utarbeidet av DAMVAD på oppdrag 

fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-

tet (BLD). Rapporten kartlegger dagens statistikkre-

gistrering, saksbehandlingsrutiner og tekniske løs-

ninger. På bakgrunn av dette kommer vi med for-

slag til hvordan myndighetene kan innhente sta-

tistikk som skal sikre ønsket styringsinformasjon om 

godkjenningsprosesser for lovregulerte yrker.  

 

Godkjenning av lovregulerte yrker 

Godkjenning av lovregulerte yrker dreier seg om en 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. De forskjellige 

godkjenningsordningene har til hensikt å sikre at 

personell som utøver et lovregulert yrke har nød-

vendig kompetanse til å utøve yrket på en forsvarlig 

måte. Hensyn til sikkerhet, liv og helse er et ufravi-

kelig krav for alle godkjenningsordningene.   

 

Lik saksbehandling på tvers av instanser 

Kartlegging viser at saksgangen i behandlingen av 

søknader til lovregulerte yrker i dag er relativt lik på 

tvers av godkjenningsinstansene og på tvers av de 

lovregulerte yrkene. Det viser seg også å være de 

samme utfordringene som trekkes frem, på tvers av 

godkjenningsinstanser og yrkeskvalifikasjonsområ-

der. På samme måte, ser vi at det er noen gjennom-

gående forhold som utkrystalliserer seg, både med 

tanke på i hvilken grad statistikk registreres per i 

dag, og utfordringer knyttet til registreringen. Gjen-

nom intervjuene fremkommer det at godkjennings-

instansene er positive til at det utvikles et felles sys-

tem for statistikkinnsamling.     

 

 

Liten bruk av statistikksystemer i dag 

Per i dag finnes det, med noen unntak, lite statistikk 

om søkere til lovregulerte yrker og godkjenningspro-

sessen. Det som eventuelt gjøres av statistikkregi-

strering, gjøres i liten grad systematisk, og heller 

ikke samlet på tvers av ulike godkjenningsinstanser. 

Dette gjør at det er vanskelig å få tilgang til informa-

sjonen som finnes. Unntaket her er statistikken som 

Norge er pålagt å rapportere til EU for yrkene som 

faller inn under yrkeskvalifikasjonsdirektivet. 

 

Funnene fra Danmark og Sverige tyder på at det er 

lite man kan hente av erfaring fra disse landene når 

det gjelder en samlet database over søkere til lov-

regulerte yrker.  

 

Fire alternative løsninger 

Rapporten foreslår fire mulige løsninger for innhen-

ting av statistikk på tvers av alle godkjenningsin-

stanser. Alternativene fordeler seg fra en mini-

mumsløsning til en maksimumsløsning, hvor for-

skjellene er kompleksiteten i den it-tekniske løs-

ningen. 

 

Nullalternativet (minimumsløsningen) innebærer 

at søknadsprosessen og saksbehandlingen opp-

rettholdes som i dag, men det legges til et krav om 

statistikkrapportering fra godkjenningsinstansene. 

Statistikken rapporteres f.eks. i et Excel-ark og sen-

des til administrator av den samlede statistikken. 

 

Alternativ I innebærer at søknadsprosessen og 

saksbehandlingen opprettholdes som i dag, men 

det legges til et krav om statistikkrapportering fra 

godkjenningsinstansene. Statistikken rapporteres i 

et elektronisk rapporteringsskjema i Altinn og sen-

des til administrator av den samlede statistikken. 

 

Alternativ II a innebærer at søkerne fyller ut et elek-

tronisk søknadsskjema i Altinn, som så sendes til 

Sammendrag 
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riktig godkjenningsinstans. Saksbehandler behand-

ler søknaden, herunder kvalitetssikrer utfylt informa-

sjon om søker. Kommunikasjon mellom søker og 

saksbehandler skjer i den form saksbehandler fin-

ner best. Saksbehandler sammenstiller informasjon 

om søker og saksbehandlingen (inkl. vedtak) og 

sender til administrator av den samlede statistikken.  

 

Alternativ II b (maksimumsløsningen) er utformet på 

samme måte som II a, men all kommunikasjon mel-

lom søker og saksbehandler skjer via Altinn sin mel-

dingstjeneste. 

 

Eier og administrator av statistikken 

Et sentralt spørsmål i utviklingen av statistikksyste-

met er hvilken aktør som skal eie og administrere 

og drifte databasen. Hvis ønskelig kan ansvaret for 

eierskap og administrasjon deles mellom flere aktø-

rer. For eksempel kan eierskap legges til et depar-

tement, mens drift legges til en underliggende virk-

somhet. Rapporten fremmer fem kriterier, som ak-

tuelle aktører bør vurderes opp mot ved endelig av-

gjørelse av hvem aktøren eller aktørene skal være.  

 

Følgende kriterier foreslås: 

 

 Vurderes aktøren å være en interessent innen-

for temaet «lovregulerte yrker»? 

 Har aktøren som vurderes den riktige kompe-

tansen for å administrere og drifte en database 

av denne størrelsen? 

 Har den aktuelle aktøren interesse, engasje-

ment for og ønske om å eie og/eller administ-

rere databasen? 

 Innfrir aktøren kravene som stilles til å være tje-

nesteeier i Altinn-samarbeidet? 

 Er aktøren å anse for å ha en nøytral rolle til de 

ulike godkjenningsinstansene?  

 

Økonomisk og administrative kostnader 

Kostnaden vil avhenge av hvilken av de foreslåtte 

løsningene man velger å implementere. Det er per i 

dag ingen som har ansvaret for å innhente og utar-

beide en samlet statistikk om søkere i godkjen-

ningsprosesser til lovregulerte yrker. Det må derfor 

settes av ressurser til dette, både i form av årsverk 

til administrasjon av databasen og investering i sys-

temer som gjør statistikkinnhentingen mulig. 

 

Nullalternativet (minimumsløsningen) medfører 

ingen andre investeringskostnader enn det som er 

knyttet til opprettelse av en administrator. Løs-

ningen er derimot den som vil kreve mest ressurser 

i rapportering og sammenstilling av statistikk. Med 

bakgrunn i dagens ressursbruk på uttrekk og tilret-

telegging av statistikk, vil minimumsløsningen trolig 

kreve ett årsverk hos de største godkjenningsin-

stansene. 

 

Alternativ I krever at det opprettes et elektronisk 

rapporteringsskjema i Altinn. Med dette følger utvik-

lingskostnader (selve tjenesten). Det må også på-

regnes kostnader til opplæring av saksbehandlerne 

som skal rapportere inn statistikken. Opprettelse av 

selve rapporteringsskjemaet vurderes til å kreve om 

lag 25 timer fra utvikler.  

 

Løsningen i dette alternativet vil samlet sett kreve 

mindre ressurser knyttet til statistikkproduksjon enn 

minimumsalternativet. At alle godkjenningsinstan-

sene rapporterer via (like) elektroniske skjemaer i 

Altinn vil lette arbeidet med sammenstilling betrak-

telig. 

 

Alternativ II a medfører utvikling av søknads-

skjema(er) i Altinn, som forventes å kreve om lag 40 

timer, mens kostander forbundet med oppsett av 

løsningen (mottak hos godkjenningsinstans etc.) 
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vurderes til rundt 700-800 timer. Avhengig av time-

prisen i rammeavtalen betyr det en samlet pris rundt 

700 000-800 000 kroner. 

 

Innføring av elektroniske søknadskjemaer vil trolig 

gjøre det enklere for søker å utfylle søknaden, samt 

enklere for saksbehandler å behandle søknaden. 

 

Det må påregnes transaksjonskostnader i forbin-

delse med innsending av søknadsskjemaer og sta-

tistikkinformasjon i Altinn med denne løsningen. 

Med det nåværende søkerantallet vil det bety årlige 

omkostninger til Altinn på 200 000 kroner. 

 

Alternativ II b (maksimumsløsningen) har i all ho-

vedsak samme kostnadsprofil som II a, men det må 

påregnes høyere utviklingskostnader, gitt en mer 

komplekst teknisk løsning. Selve utarbeidingen av 

søknadsskjema(er) vil være likt som i alternativ II a, 

men kostnaden forbundet med oppsett av løsningen 

vil bli høyere. Det forventes at denne løsningen kre-

ver mer enn 1 500 timer og vil koste over 1,5 mill. 

kroner. 

 

Anbefalinger 

Valg av løsning. Valg av løsning avhenger av am-

bisjonsnivået og hva det kan oppnås enighet om. Vi 

anbefaler at diskusjonen vurderer fordeler og ulem-

per ved de forskjellige alternativene. Vår vurdering 

er at den mest kostnadseffektive løsningen vil være 

å implementere alternativ II a. Denne sikrer best 

mulig innsamling av statistikk, med minst mulig mer-

arbeid for saksbehandler og dataadministrator. 

 

Valg av eier og administrator. I diskusjonene 

rundt hvilken eller hvilke aktører som skal eie og ad-

ministrere databasen, har vi fremmet forslag til et 

sett av kriterier som ulike relevante aktører bør vur-

deres opp mot. I hvilken grad den aktuelle aktøren 

imøtekommer hvert enkelt kriterium, gir en pekepinn 

på i hvilken grad den enkelte aktør som vurderes 

kan sies å være godt egnet eller ikke. 

 

Vi har ingen klar anbefaling om hvem som skal eie 

statistikken. Det må være opp til de relevante inter-

essenter å diskutere og avklare dette i fellesskap. 

Gjennom intervju har ulike aktører blitt nevnt som 

relevante administratorer av statistikken. Vår ana-

lyse peker på NOKUT som den mest opplagte kan-

didaten som administrator. 

 

Behov for felles informasjonsside. Vi anbefaler å 

videreutvikle NOKUTs informasjonsside i tråd med 

løsningen som velges. Dette innebærer bl.a. infor-

masjon om hvordan man logger inn i Altinn, hvilket 

søknadsskjema som hører til hvilket yrke (hvis det 

utarbeides flere søknadskjemaer) og rekkefølgen i 

prosessen. Samtidig må det gjøres tydeligere for 

søkere, arbeidsgivere og andre hvor de finner dette 

informasjonspunktet.  
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This report present four alternative solutions for re-

porting and gathering statistics about applicants for 

regulated professions. The report is commissioned 

by the Ministry of Children, Equality and Social In-

clusion. The report maps the present practice of sta-

tistical registration, administrative procedures and 

technical solutions. On this basis, we provide sug-

gestions about how authorities can gather the nec-

essary statistics to ensure access to the desired in-

formation related to the approval process of regu-

lated professions. 

 

Approval of regulated professions 

The approval of regulated professions relates to ap-

proval of professional qualifications. The objective 

of the various schemes used for approval is to en-

sure that practitioners of regulated professions pos-

sess the necessary expertise to pursue the profes-

sion in a responsible manner. Safety and health 

concerns are mandatory requirements for all ap-

proval schemes. 

 

Similar procedures across recognition authorities 

Our analysis indicates that the procedure of pro-

cessing applications is relatively similar across 

recognition authorities and across professions. Fur-

thermore, the same challenges seems to be present 

across authorities and professional qualifications. 

Likewise, we find that there are some general 

tendencies, both in terms of the current registrations 

practice, and challenges related to registration. The 

interviews reveal that the recognition authorities 

have a positive attitude towards the development of 

a common system of collecting statistics.  

 

Currently, statistical systems are rarely utilized 

As of today, there is little data on applicants apply-

ing for regulated professions or the process of ap-

proval. In addition to being limited, the existing sta-

tistics have not been collected across authorities, 

and is gathered in a rather unsystematic way. This 

reduces the accessibility of existing information. An 

exception is the statistics related to occupations 

within Directive 2005/36/EC (on the recognition of 

professional qualifications. 

 

Four alternative solutions 

The report suggest four alternative solutions in or-

der to gather statistics across all recognition author-

ities. The solutions alter in the complexity of the IT-

solution. The null alternative keeps the same appli-

cation process and proceedings as in place today, 

but includes a requirement of reporting statistics to 

a common administrator for all authorities. Alterna-

tive I further includes the requirement that the sta-

tistics are sent to an administrator through a form in 

Altinn. In alternative II a, the applicant is required to 

fill in an electronic application in Altinn. The final al-

ternative, alternative II b, is designed in the same 

manner as alternative II a, but further requires that 

all communication between the applicant and case-

worker goes through Altinn.  

 

Owner and administrator of the statistics 

An important issue in the development of a common 

statistical system is to agree upon an owner and ad-

ministrator of the database, and whether this re-

sponsibility should be divided between different 

stakeholders. This report promotes five criterions, 

which should be met by the owner/administrator:  

 

 Is the candidate a stakeholder within the topic 

“regulated professions”?  

 Does the candidate possess the needed com-

petence to manage and operate a database of 

this size? 

 Does the candidate indicate an interest in own-

ing and/or operating the database? 

 Does the candidate meet the requirements de-

manded by Altinn? 

Executive summary 
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 Does the candidate have a neutral role related 

to the various recognition authorities? 

 

Financial and administrative expenses 

The cost will vary depending on the alternative se-

lected. Currently, no one is responsible for gather-

ing and preparation of statistics on applicants. Thus, 

resources must be allocated for this purpose, both 

in terms of FTEs used for administration of the da-

tabase and investment in systems making the sta-

tistical gathering possible. 

 

Expenses related to the four alternatives 

The null alternative does not include any other in-

vestments than those related to the establishment 

of an administrator. However, this alternative has 

the highest costs related to reporting and assem-

bling the statistics. Alternative I will require fewer re-

sources to assembly and report the statistics, as this 

is done electronically in Altinn, but this alternative 

does face expenses related to establishment and 

training of utilizing the form in Altinn. Alternative II a 

requires the applicant to fill in an electronic applica-

tion, which will be subject to transaction fees. Fur-

thermore, the alternative requires resources to cre-

ate and implement the application forms in Altinn. 

Alternative II b have a similar cost profile as alterna-

tive II a, but the development costs will be higher 

due to a more complex IT-solution. 

 

Recommendations 

Selection of solution. We recommend that the dis-

cussion consider costs and benefits related to the 

four alternatives. We have found that the implemen-

tation of alternative II a will be the most cost efficient 

solution. This alternative ensures the best possible 

collection of statistics, with minimal additional work 

for the caseworkers and data administrator.  

 

Selection of owner and administrator. The report 

propose a set of criterions that we recommend as a 

guideline in assessing the various relevant agen-

cies. Whether the criteria is met or not provides an 

indication of the extent to which the considered au-

thority is well suited or not. 

 

The report does not provide a clear recommenda-

tion as to who should own the statistics; this is to be 

discussed and clarified by relevant stakeholders. 

Our analysis points to NOKUT as the most obvious 

candidate to administer the database. 

 

Need for a common information site. We recom-

mend utilizing NOKUT’s information site, further de-

veloped in line with the selected solution. This in-

cludes information on how to log onto Altinn, which 

application form relates to which profession (if sev-

eral application forms are created) and information 

about the order of the process. 
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1.1 Formål og bakgrunn for rapporten 

DAMVAD har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD) utredet ulike mu-

ligheter for å utvikle system for statistikkrapportering 

og statistikkinnhenting om søkere i godkjennings-

prosesser for lovregulerte yrker.  

 

Et overordnet mål i arbeidet har vært at systemene 

skal legge til rette for en mest mulig ensformet sta-

tistikkrapportering på tvers av de ulike godkjen-

ningsinstansene og at statistikken skal samles på 

ett sted, slik at ulike interessenter kan benytte seg 

av informasjonen. Videre har det vært et overordet 

mål at systemene skal medføre lavest mulige admi-

nistrative og økonomiske kostnader. I den grad det 

har vært mulig, har det tilsvarende vært et mål at 

forslagene til statistikksystemer skal gjøre rapporte-

ringen og innhentingen av statistikk mer effektivt 

enn i dag, og gi synergier i form av en mer effektiv 

saksbehandling.     

 

Et lovregulert yrke defineres her som følgende: 

 

Et lovregulert yrke er et yrke som krever autorisa-

sjon for at lovlig yrkesutøvelse kan finne sted. God-

kjenningen sikrer at yrkesutøvere har nødvendige 

kvalifikasjoner til å utøve et yrke i henhold til myn-

dighetsgitte krav. En autorisasjon er ikke det 

samme som faglig eller akademisk godkjenning. 

 

Utredningen er særlig gjort i lys av behovet for å 

samle statistikk om søkere med kvalifikasjoner fra 

utlandet, og spesielt fra utenfor EØS. Rapporten 

munner ut i ulike alternativer for hvordan slik sta-

tistikk kan samles inn på en hensiktsmessig og kost-

nadseffektiv måte, og med forslag til hva det kan 

samles statistikk om. For best mulig utbytte av sta-

tistikkinnhentingen, legger de alternative løsning-

ene opp til at alle søkere til lovregulerte yrker inklu-

deres, uavhengig av utdanningsland.  

Å utvikle systemer for innsamling av statistikk om 

søkere til lovregulerte yrker vil gi kunnskap som 

imøtekommer ulike instansers behov for informa-

sjon og som er viktig for politikkutforming på flere 

sentrale områder.  

 

For det første vil kunnskapen være et viktig bidrag 

til politikkutformingen som skal legge til rette for at 

det norske arbeidsmarkedet har tilgang til tilstrekke-

lig og relevant kompetanse. Et viktig bidrag her vil 

være at all tilgjengelig, relevant og kvalifisert ar-

beidskraft utnyttes på en effektiv og hensiktsmessig 

måte. For det andre vil kunnskapen bidra til sentral 

informasjon for å utforme politikk som legger til rette 

for innvandreres integrering i det norske samfunnet, 

det å legge til rette for innpass på arbeidsmarkedet 

er et viktig tiltak. Eksempelvis vil statistikk om saks-

behandlingen av søknader til yrkesutøvelse i lovre-

gulerte yrker kunne synliggjøre om det er systema-

tikk i hvem som får avslag og hvorfor. Videre kan 

statistikken synliggjøre hvilke forhold som eventuelt 

forlenger saksbehandlingsprosessen. På bakgrunn 

av slik informasjonen kan myndighetene vurdere 

om det er hensiktsmessig å iverksette tiltak. 

 

Det er flere sentrale myndighets- og samfunnsaktø-

rer som har interesse av at kunnskapsgrunnlaget 

sikres. BLD har ansvaret for å koordinere integre-

ringspolitikken i Norge. Dette er et tema som også 

berører andre aktører som har ansvar for inklude-

ring, integrering, kompetanse, utdanning og ar-

beidsmarked. Av andre departementene er kanskje 

særlig Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og 

omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartemen-

tet relevante.  

 

1 Innledning 
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1.2 Yrkesutøvelse i lovregulerte yrker krever 

en godkjenning 

Med noen unntak1 trenger alle arbeidstakere som 

skal drive lovlig yrkesutøvelse av et lovregulert yrke 

i Norge en godkjenning, uavhengig av om den en-

kelte har sine kvalifikasjoner fra Norge eller utlan-

det.  

1.2.1 Ivaretagelse av sikkerhet, liv og helse 

Godkjenning av lovregulerte yrker dreier seg om en 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. De forskjellige 

godkjenningsordningene har til hensikt å sikre at 

personell som utøver et lovregulert yrke har nød-

vendig kompetanse til å utøve yrket på en forsvarlig 

måte. Hensyn til sikkerhet, liv og helse er et ufravi-

kelig krav for alle godkjenningsordningene.   

 

1.2.2 Krav til kontroll varierer etter hvor man er 

fra 

Alle som skal jobbe i et lovregulert yrke i Norge 

trenger en godkjenning. For personer med kvalifika-

sjoner som er opparbeidet i Norge, vil imidlertid god-

kjenning ofte skje ved en formalitet.  

 

Norge er bundet av direktivet for godkjenning av yr-

keskvalifikasjoner gjennom EØS-avtalen. Direktiv 

2005/36/EF (heretter yrkeskvalifikasjonsdirektivet) 

innebærer at EØS-/EU-borgere har rett til å prakti-

sere yrket sitt i andre EØS-/EU-land.  

 

Mer konkret med tanke på de lovregulerte yrkene, 

vil dette si at borgere fra EØS-/EU-land som ønsker 

å jobbe innenfor et lovregulert yrke i Norge kan få 

yrkeskvalifikasjonene sine godkjente ved å søke om 

dette. En godkjenning forutsetter at den det gjelder 
 
 
                                                      
1 F.eks. er lærere utdannet i Norge godkjent i kraft av sitt vitnemål og 
trenger ikke godkjenning for å utøve læreryrket i Norge 
2 Personer fra utenfor EU-land, EØS-/EFTA-landene Island, Norge og 
Liechtenstein og EFTA-landet Sveits 

kan dokumentere at han eller hun er ferdig kvalifi-

sert. Dette innebærer at søker har rett til eller er kva-

lifisert til å utføre yrket i hjemlandet sitt.  

 

Søkere med kvalifikasjoner fra land utenfor EU eller 

EØS kan også søke om godkjenning til å jobbe i lov-

regulerte yrker i Norge. Norske myndigheter er imid-

lertid ikke bundet av EU-direktiver om godkjenning 

av yrkeskvalifikasjoner når det gjelder tredjelands-

borgere2. I praksis fører dette til at søkere fra et tred-

jeland underlegges strengere kontroll enn søkere 

fra EØS-området (Rambøll, 2009). I slike tilfeller stil-

les det imidlertid ofte mer omfattende krav til doku-

mentasjon, og i mange tilfeller vil søker måtte ta til-

leggsutdanning før godkjenning innvilges.3    

 

Dersom man er utenlandsk statsborger og ønsker å 

jobbe i Norge, må det i tillegg søkes om oppholds-

tillatelse. Dette krever oftest at søker har skaffet seg 

jobb først.4 Kravene til at søker kan vise til et anset-

telsesforhold er generelt strengere til statsborgere 

utenfor EU/EØS. Vurderingen av om en søker med 

utdanning fra utlandet kan få godkjenning til å jobbe 

i et lovregulert yrke i Norge og søknadsprosessen i 

forbindelse med oppholdstillatelse skjer uavhengig 

av hverandre. Dette prosjektet har ikke sett på det 

som berører søking om og behandling av søknader 

om å få oppholdstillatelse.   

 

1.3 Motsetning mellom å ivareta sikkerhet, liv 

og helse og tilrettelegge for et inklude-

rende arbeidsliv 

Kravene til at det må søkes om en godkjenning for 

å jobbe innenfor lovregulerte yrker bidrar til en «in-

teressekonflikt». På den ene siden ønsker man å 

3 http://www.nokut.no/no/utdanning-fra-utlandet/andre-godkjenningsord-
ninger/autorisasjon/ 
4 http://www.udi.no/skal-soke/arbeidsinnvandring/ 
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beholde reguleringen av hensyn til liv, helse og sik-

kerhet. Samtidig ønsker man å tilrettelegge for inn-

vandreres deltakelse i arbeidslivet, både av hensyn 

til integrering og for å imøtekomme arbeidsmarke-

dets etterspørsel etter arbeidskraft.  

 

Denne interessekonflikten er også omtalt i Meld. St. 

6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Her 

påpekes det at: «Godkjenningsordningene er av 

stor betydning for blant annet å sikre at hensyn til 

sikkerhet, liv og helse ivaretas. Ønsket om raskere 

overgang til arbeid for innvandrere, skal derfor ikke 

komme foran hensynet til hva som er hovedmålet 

med godkjenningsordningene» (kapittel 3.3.2). Vi-

dere står det i kapittel 3.3.3: «Det er (…) viktig at 

organiseringen og praktiseringen av godkjennings-

ordningene for lovregulerte yrker, ikke legger unø-

dig begrensninger på arbeidstakers muligheter til å 

bruke utdanning og kunnskaper».   

 

Dette betyr med andre ord at kravene som stilles til 

lovlig utførelse av lovregulerte yrker har bakgrunn i 

hensyn som må tas til sikkerhet, liv og helse. God-

kjenningsordningene skal likevel ikke legge unødige 

begrensninger på arbeidstakeres mulighet til å 

bruke sin utdanning og kunnskap.     

 

Det er viktig å understreke at dette prosjektet ikke 

vil gå inn i en vurdering av hvorvidt kravene som 

stilles til godkjenning er hensiktsmessige og rele-

vante eller ikke. 

 

1.4 Leserveiledning 

I denne rapporten vil vi omtale følgende: 

 

Kapittel 2: Her beskriver vi dagens prosesser for 

saksbehandling, samt omtaler forhold som kan på-

virke saksbehandlingstiden i negativ retning. Videre 

går vi nærmere inn på hva som registreres av sta-

tistikk per i dag og hvordan dette gjøres. Her omta-

les også erfaringer fra Sverige og Danmark. 

 

Kapittel 3: Her fremmes ulike forslag til systemer 

for statistikkrapportering. Forslagene er ulike både 

med tanke på hvordan statistikk innrapporteres og 

med tanke på omfanget av informasjon. 

 

Kapittel 4: Her foreslås hvilke kriterier aktøren som 

skal eie databasen bør innfri og hvem som innfrir 

eller kan innfri disse i dag. 

 

Kapittel 5: Her foretas en vurdering av økonomisk-

administrative kostander knyttet til innføringen av 

nye statistikksystemer.  

 

Kapittel 6: Her trekker vi frem hvilke faktorer som 

bør hensyntas i valg av løsning for statistikkinnhen-

ting og når det skal bestemmes hvem som skal eie 

og administrere dataene som hentes inn. 
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I dette kapittelet vil vi gjøre rede for hovedtrekkene 

i saksbehandlingen som finner sted i forbindelse 

med at utenlandske borgere søker om godkjenning 

til å jobbe i et lovregulert yrke i Norge. Videre vil vi 

beskrive forhold ved saksgangen som kan være 

med på å forlenge tiden det tar fra søker henvender 

seg til godkjenningsinstansen første gang, til ende-

lig vedtak foreligger. Vi vil også kort komme inn på 

forhold ved saksgangen som på andre måter kan 

være utforende.  

 

Kunnskap om de ulike forholdene i saksbehand-

lingsprosessen danner et viktig grunnlag for våre 

forslag til hvordan et felles system for statistikkinn-

henting kan fungere. 

 

2.1 Likheter på tvers av mangfoldet av god-

kjenningsinstanser 

Informasjonen fra intervjuene vi har gjennomført 

med godkjenningsinstansene viser at saksgangen i 

behandlingen av søknader til lovregulerte yrker er 

relativt lik på tvers av godkjenningsinstansene og på 

tvers av de lovregulerte yrkene. Det viser seg også 

å være de samme utfordringene som trekkes frem, 

på tvers av godkjenningsinstanser og yrkeskvalifi-

kasjonsområder. På samme måte, ser vi at det er 

noen gjennomgående forhold som utkrystalliserer 

seg, både med tanke på i hvilken grad statistikk re-

gistreres per i dag, og utfordringer knyttet til regi-

streringen.   

 

Helt overordnet er saksgangen slik at søkerne må 

sende inn en søknad til godkjenningsinstans om å 

få utøve et lovregulerte yrke i Norge. Vedlagt søk-

naden må det fremlegges papirer som dokumente-

rer søkers kvalifikasjoner. Dokumentasjonen som 

fremlegges skal imøtekomme et sett av fastsatte 
 
 
                                                      
5 Se vedlegg for en fullstendig liste over respondenter 

krav. Dokumentasjonskravene varierer fra yrke til 

yrke. Det er også slik at kravene varierer fra om sø-

ker er fra et EU-/EØS-land eller ikke, og/eller etter 

hvor søker har sin utdanning fra.  

 

Etter at søknad og tilstrekkelig dokumentasjon er 

sendt inn, vil godkjenningsinstans behandle søkna-

den. Saksbehandlingstiden varierer mellom god-

kjenningsinstansene og kan også variere etter hvor 

søker er fra eller hvor utdanningen er fra. Mange av 

instansene saksbehandler i tråd med krav til saks-

behandlingstid i forvaltningsloven og forskrift til for-

valtningsloven.      

 

2.2 Ulike saksbehandlingssystemer   

Alle instansene vi har intervjuet5 har et system der 

relevante dokumenter i tilknytning til en søknad lag-

res og arkiveres. Det varierer imidlertid i hvilken 

grad systemene kan anses som et saksbehand-

lingssystem, tilrettelagt for enkelt å kunne følge 

saksgangen og hvor man er i prosessen. På samme 

måte varierer det om systemene er tilrettelagt slik at 

det er der søker laster opp søknad og legger ved 

påkrevd dokumentasjon, og om det er i systemet 

kommunikasjon med søker finner sted.   

 

Flere av de vi har intervjuet bruker Altinn som første 

inngang til å søke.6 Dette innebærer at søker opp-

retter en profil i Altinn, slik at søknad og påkrevd do-

kumentasjon kan lastes opp der. Samtidig virker det 

å være vanlig at Altinn er koblet til det interne sys-

temet for dokumentasjonslagring hos den enkelte 

instans, slik at alle relevante dokumenter ligger til-

gjengelig for saksbehandler i saksbehandlingssys-

temet.  

6 Av godkjenningsinstansene vi har intervjuet, bruker følgende instanser 
Altinn: SAK, Sjøfartsdirektoratet, Helsedirektoratet og Finanstilsynet. 

2 Saksbehandlingsprosessene 
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Da det ikke er anledning til å kreve at søknad skal 

finne sted elektronisk, vil det alltid være noen søk-

nader, med tilhørende dokumenter, som sendes 

postalt. I andre tilfeller kan søknad mv. sendes per 

e-post. I tilfellene der søknad ikke kan sendes elek-

tronisk i Altinn, er det noen instanser som setter krav 

til at alle relevante dokumenter skal sendes postalt, 

og det stilles da normalt krav til at dokumentene er 

apostillestemplet («rett-kopi-stemplet»).  

 

2.2.1 Pragmatisk tilgang til hvordan kommuni-

kasjon med søker finner sted  

Uavhengig av om det er lagt til rette for at kommu-

nikasjon mellom godkjenningsinstans og søker kan 

finne sted i Altinn eller på andre måter, ser vi fra in-

tervjuene at kommunikasjonsform ofte velges ut fra 

hva som er mest praktisk og tidseffektivt. Det vil si 

at innenfor en enkeltsak kan kommunikasjon både 

skje gjennom systemet, per e-post, postalt eller over 

telefon. I dette ligger det en utfordring, blant annet i 

at kommunikasjon og oversendelse av dokumenter 

kan gå om hverandre. Flere av de vi har intervjuet 

nevner eksempler på der dokumentasjon etterspør-

res, parallelt med at søker sender inn dokumenta-

sjon, noe som danner grunnlag for en uryddig saks-

prosess og misforståelser.   

 

Unntaket er imidlertid at det virker å være forhånds-

definert hvordan søknad skal sendes inn, hvordan 

bekreftelse på mottatt søknad besvares og hvordan 

endelig vedtak i saken skal formidles.  

 

2.2.2 Dokumentasjonskrav er en utfordring  

Som vi har omtalt tidligere, kan kravene som stilles 

i søknadsprosessen for å få godkjenning til å utføre 

yrkesutøvelse i et lovregulert yrke representere en 

«interessekonflikt». Motsetningsforholdene oppstår 

i krysningsfeltet mellom at kravene som stilles er 

ment for å sikre liv, helse og sikkerhet på den ene 

siden, samtidig som at man ønsker å tilrettelegge 

for innvandreres deltakelse i arbeidslivet.  

 

Det har ikke vært en del av prosjektet å vurdere i 

hvilken grad kravene til dokumentasjon er hensikts-

messige og relevante for formålet. Det tas derfor 

bare til etterretning at kravene finnes og er ment å 

skulle sikre kvaliteten på kvalifikasjonene den en-

kelte søker besitter og dokumentasjonen av kvalifi-

kasjonene. Uavhengig av om kravene til dokumen-

tasjon er hensiktsmessige eller ikke, medfører kra-

vene at søknadsprosessen kan forlenges som følge 

av at søker i sin første henvendelse til gjeldende 

godkjenningsinstans ikke fremlegger tilstrekkelig 

dokumentasjon. 

  

Krav til dokumentasjon kan være et hinder   

Generelt for alle søknader om yrkesutøvelse i lovre-

gulerte yrker, krever godkjenningsinstansene at sø-

ker fremlegger et relativt omfattende dokumenta-

sjonsgrunnlag før søknad kan behandles. Krav til 

dokumentasjon fremgår av det respektive lov- og re-

gelverket den enkelte godkjenningsinstans må for-

holde seg til. Dokumentasjonskravene vil derfor va-

riere. En følge av dette er at kravene til dokumenta-

sjon også varierer etter om det er snakk om søkere 

fra EØS eller ikke, og kravet er mer omfattende for 

ikke-EØS-borgere. Søkere fra utenfor EØS utgjør 

imidlertid et mindretall blant søkerne. 

 

At mangelfull dokumentasjon fremlegges, kan på-

virke søknadsprosessen tidsmessig på følgende to 

måter: 

 

 For det første gjør dette at «pre-fasen» kan bli 

relativt lang. Dette er primært en utfordring for 

søkere utenfor EØS, da dokumentasjonskra-

vene er strengere og kan være vanskeligere å 

oppfylle for disse søkerne, sammenlignet med 

EØS-søkere. 
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 For det andre kan dokumentasjonskravene for-

lenge saksbehandlingstiden eller den enkelte 

søkers mulighet til å søke om godkjenning ved 

at noen søkere ikke klarer å fremlegge tilstrek-

kelig dokumentasjon for å få søknaden sin be-

handlet. Dette forholdet er så å si utelukkende 

en utfordring for søkere utenfor EØS. Et forhold 

som kan eksemplifisere dette, er der det kreves 

fremleggelse av politiattest fra de to siste lan-

dene søker har bodd, og der det stilles krav til 

at attesten skal være av nyere dato. Dette vil for 

noen søkere være et umulig krav å imøte-

komme.   

 

Det er viktig å påpeke at vi i denne analysen ikke tar 

stilling til om kravene til dokumentasjon er hensikts-

messige ut fra formålet om å sikre kvalitet på den 

ene siden, og å sikre en effektiv arbeidsmarkedspo-

litikk på den andre siden.  

 

Tiden det tar å få uttalelser fra eksterne instanser 

kan være uforutsigbare  

Et annet forhold som trekkes frem som et tidsfor-

lengede moment i en sak, er der godkjenningsin-

stansene ønsker en uttalelse fra en tredjepart, for 

eksempel i forbindelse med vurderingen av innhol-

det i eller nivået på en utdanning som er tatt i et an-

net land. Saksgangen hos tredjepart er ikke noe den 

respektive godkjenningsinstans har kontroll over. 

Eksempler på slike prosesser kan være i tilfeller der 

godkjenningsinstans ønsker en uttalelse fra 

NOKUT, fra en høyere utdanningsinstitusjon eller 

fra andre eksterne fagorganer.   

 

Forlenget saksbehandlingstid er utfordrende for 

søker, godkjenningsinstans og samfunnet for øvrig 

Utfordrende for godkjenningsinstans da det fører til 

at saksbehandling ikke kan avsluttes. Ofte må saker 

tas opp igjen flere ganger.  

 

Utfordring for samfunnet med tanke på å få relevant 

og kompetent arbeidskraft inn på arbeidsmarkedet.  

 

Flaskehalsene som er omtalt over, er med på å for-

lenge saksbehandlingstiden. Disse er illustrert i figur 

2.1. 

 

Forlenget saksbehandlingstid er en utfordring for 

godkjenningsinstansene, dersom dette gjør at det 

blir vanskelig å oppfylle fastsatte tidsfrister for saks-

behandlingen, og dersom dette gjør at sakene ho-

per seg opp. Det kan også være en utfordring for 

øvrige myndigheter, dersom det blir til hinder for at 

etterspurt arbeidskraft kommer seg raskt og effektivt 

inn på arbeidsmarkedet.  

 

Lang saksbehandlingstid er likevel først og fremst 

en utfordring for den enkelte søker. Tidsperioden fra 

 
 
FIGUR 2.1 
Tidsfordelingene momenter i saksbehandlingsprosessen 

 

Kilde: DAMVAD 
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søknad sendes inn til all dokumentasjon foreligger, 

kan ta svært langt tid, og dette er særlig utfordrende 

for den enkelte som ønsker å komme seg i arbeid. 

Som vi vil komme inn på senere, er det også slik at 

denne «pre-fasen» ikke regnes som saksbehand-

lingstid av godkjenningsinstansene.    

 

2.3 Registrering av statistikk er begrenset og 

varierende 

Tiden som går med til reell saksbehandling hos den 

enkelte godkjenningsinstans utgjør ofte bare en 

brøkdel av den totale tiden den enkelte bruker i god-

kjenningsprosessen. Det finnes i dag lite statistikk 

om fasene mellom innsending av søknad og vedtak. 

Noen søkere har mangelfull dokumentasjon av sine 

kvalifikasjoner, som fører til anmodning om å frem-

legge dokumentasjon i henhold til fastsatte krav. 

Noen ganger kan søker sende den etterspurte do-

kumentasjonen omgående, andre ganger kan det ta 

lenger tid. I dag registreres ikke nødvendigvis tiden 

dette tar. Et annet eksempel er de saksbehand-

lingen resulterer i et krav om at den enkelte tilegner 

seg mer kompetanse og arbeidspraksis før godkjen-

ning blir gitt.  Her eksisterer det heller ikke statistikk 

som gir grunnlag for å tallfeste andelen som fullfører 

påkrevd tilleggsutdanning, og tiden den enkelte bru-

ker for å skaffe seg denne tilleggskompetansen. 

 

Liten bruk av statistikksystemer 

Det som eventuelt gjøres av statistikkregistrering i 

dag, gjøres i liten grad systematisk, og heller ikke 

samlet på tvers av ulike godkjenningsinstanser. 

Dette gjør at det er vanskelig å få tilgang til informa-

sjonen som finnes. Unntaket her er statistikken som 

Norge er pålagt å rapportere til EU for yrkene som 

faller inn under yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Denne 

rapporteringen er det Kunnskapsdepartementet 

som har ansvaret for, og statistikken er tilgjengelig 

på EUs nettsider.    

 

Hovedinntrykket fra intervjuene gjennomført i dette 

prosjektet er at det i liten grad finnes systemer til å 

trekke ut statistikk om saksbehandlingen. I den grad 

det finnes statistikksystemer, oppleves disse å være 

tungvinte og lite anvendbare. Følgene av dette er at 

det er tids- og ressurskrevende å fremhente etter-

spurt statistikk, da dette må gjøres manuelt, og det 

virker i disse tilfellene å være vanlig å samle infor-

masjonen i et Excel-dokument. 

 

Mangelen på (gode) statistikksystemer kan virke 

noe paradoksal, da flere av godkjenningsinstan-

sene har krav på seg, eller blir forespurt om å frem-

legge slik informasjon. Etterspørrere av informasjon 

kan være intern ledelse, overordnede departemen-

ter, journalister, eller øvrig allmennhet. 

 

Variasjon i hvilken statistikk som registreres 

Generelt er det slik at statistikk om søkere fra EØS-

land og søkere som faller innunder yrkeskvalifika-

sjonsdirektivet er tilgjengelig på EUs hjemmesider. 

Statistikken baserer seg på de enkelte landenes 

rapporteringer. Tilsvarende oversikt over statistikk 

om søkere fra utenfor EØS er langt mer mangelfull 

og lite tilgjengelig.   

 

Blant godkjenningsinstansene vi har intervjuet, er 

det ikke alle som berøres av yrkeskvalifikasjonsdi-

rektivet. Dette er imidlertid ikke avgjørende for om 

en godkjenningsinstans har statistikk eller ikke. Den 

største forskjellen ligger i hvor tilgjengelig statistik-

ken er. Det virker heller ikke å være slik at godkjen-

ningsinstansene som registrerer statistikk, skiller 

mellom søkere med kvalifikasjoner fra EØS og ikke-

EØS med tanke på hva som registreres av sta-

tistikk. Søkere kan deles inn i de to gruppene i et-

terkant, i den grad statistikken inneholder informa-

sjon om utdanningsland.   

 

På spørsmål om hva som eventuelt registreres av 

statistikk per i dag, viser dette å være begrenset og 
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varierende. Det virker imidlertid å være et overord-

net prinsipp fra godkjenningsinstansenes side, at de 

ikke registrerer mer enn det må. I punktene under 

følger eksempler på hva som registreres. Det er 

imidlertid ikke slik at alle registrerer alt som fremgår 

her. For eksempel er det ikke alle som registrerer 

informasjon om nasjonalitet, statsborgerskap, i hvil-

ket land utdanningen er tatt og hvor lang tid saksbe-

handlingstiden er.  Eksempel på hva som registre-

res er følgende: 

 

 Personalia (navn, fødselsdato/D-nummer/per-

sonnummer, adresse) 

 Antall saker inn 

 Antall godkjenninger/avslag  

 Antall som får godkjenning på vilkår eller tilsva-

rende 

 Formalkompetanse og realkompetanse 

 Nasjonalitet/statsborgerskap 

 EØS/ikke-EØS 

 Utdanningsland 

 Søkers faglige bakgrunn/yrkestittel 

 Antall utgående brev (per yrkeskategori) 

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

   

Sentrale forhold knyttet til å skulle registrere tid 

Når det kommer til å kunne ta ut statistikk om hvor 

lang tid saksbehandlingen tar, er det flere problem-

stillinger knyttet til dette.  

 

For det første virker det å være slik at i den grad 

saksbehandlingstid registreres, gjelder dette gjen-

nomsnittlig saksbehandlingstid for saksprosessen 

totalt. Tiden brytes dermed ikke ned på de ulike del-

prosessene i saksbehandlingen. Dette gjør at man 

ikke har statistikk over hvilke deler av saksbehand-

lingen som tar mest og minst tid, og man får heller 

ikke skilt ut hva som er reell behandlingstid og hva 

som er tid som går med på å vente på en eller annen 

form for respons fra søker.     

 

Videre er det ikke nødvendigvis slik at det skilles 

mellom ulike typer søknader, for eksempel søkna-

der innenfor og utenfor EØS. Som vi allerede har 

omtalt er søknadsprosessen for ikke-EØS ofte mer 

omfattende og dermed også mer tidkrevende. Man 

har derfor mangelfull informasjon om eksakt hvor 

mye mer tid- og ressurskrevende søknader fra uten-

for EØS er, sammenlignet med andre søknader.   

 

For det tredje er det relevant å se nærmere på når 

det regnes at søknadsprosessen starter. Her er det 

i hovedsak to punkter som kan ligge til grunn. Det 

første tidspunktet er dato for når søknad er mottatt. 

Det andre tidspunktet er dato for når all påkrevd do-

kumentasjon foreligger. I søknadene der all doku-

mentasjon fremlegges ved første henvendelse, vil 

de to tidspunktene sammenfalle. Tid fra første hen-

vendelse til saksbehandlingen starter er videre in-

teressant i et integreringsperspektiv, bl.a. fordi infor-

masjonen kan gi en indikasjon på kvaliteten på in-

formasjon om prosessen og veiledning. Det kan 

også gi informasjon om tiden det tar søkerne å frem-

skaffe nødvendig dokumentasjon. 

 

Fra intervjuene virker det å være mest vanlig å 

regne starttidspunktet fra da all dokumentasjon fo-

religger. De som har elektroniske saksbehandlings-

systemer kan enklere uthente informasjon om både 

når saken første gang kom inn og eventuelt når all 

dokumentasjon forelå, enn dersom dette må hentes 

manuelt ved å gå tilbake til arkivsystemene, hvis 

dette er det eneste systemet for finnes.     

 

Godkjenningsinstansene regner også saken som 

avsluttet i det endelig vedtak er fattet. For søkere 

hvor vedtaket er krav om tilleggskompetanse eller 

mer arbeidspraksis, registreres det derfor ikke hvor 

lang tid de bruker på innfri disse kravene. Når søke-

ren kan dokumentere påkrevd tilleggskompetanse 

må det sendes inn en ny søknad og saksbehand-

lingstiden måles for den «nye» saken. Her kan det 
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også nevnes at i tilfeller det bes om ettersendelse 

av påkrevd dokumentasjon i pre-fasen, kan det skje 

at en sak gjenåpnes og videreføres som én og 

samme sak i stedet for å opprette ny sak på søker, 

dersom søker returnerer med ny dokumentasjon et-

ter kort tid.  

 

Ingen av godkjenningsinstansene vi har intervjuet 

registrerer tid for saksbehandlingsprosessen etter 

«stoppeklokkeprinsippet» - altså slik at reell saks-

behandlingstid kan skilles fra andre forhold som tar 

tid. Vi kjenner imidlertid til at det nye saksbehand-

lingssystemet til SAK vil kunne genererer slik infor-

masjon.  

 

2.3.1 Godkjenningsinstansene ser behov for et 

godt statistikksystem og mer systema-

tisk registrering av informasjon 

Gjennom intervjuene fremkommer det at godkjen-

ningsinstansene er positive til at det utvikles et sys-

tem for statistikkinnsamling. Det forutsettes imidler-

tid at det ikke medfører merarbeid. Samtidig ligger 

det en klar forventning til at dette vil gjøre arbeidet 

med å samle statistikk langt mer effektivt enn i dag, 

samt at det blir mulig å samle inn statistikk som ikke 

registreres i dag, men som det oppleves å være be-

hov for. 

 

Det er særlig noen forhold som det i intervjuene yt-

res ønske om å kunne registrere (noen registrerer 

dette allerede). Informasjon om statsborger-

skap/nasjonalitet er ett forhold som trekkes frem. Et 

annet forhold er informasjon om søker er fra EØS-

land eller ikke. Videre er det ønske om å kunne re-

gistrere hvilke utdanningsinstitusjoner søker har ut-

danningen sin fra, og om hele eller deler av utdan-

ningen er tatt ved en eller flere institusjoner. Til slutt 

er muligheten til å registrere gjennomsnittlig saks-

behandlingstid, samt å kunne skille mellom faktisk 

saksbehandlingstid og tid som går med til å vente 

på respons fra søker et ønske som går igjen i inter-

vjuene. 

 

2.4 Erfaringer fra Sverige og Danmark 

Som del av datainnhentingen har vi sett til Danmark 

og Sverige, for å undersøke om det finnes erfaringer 

vi kan trekke på i utviklingen av et system for statis-

tikkinnhenting i Norge. Vi har gjennomført intervju 

med relevante aktører i de to landene. Intervjuene 

ga imidlertid svært lite informasjon om erfaringer, da 

de hverken i Danmark eller Sverige har en felles sta-

tistikkinnsamling eller felles database for alle god-

kjenningsområdene.  

 

Datainnhentingen viser at organiseringen og god-

kjenningsprosessene langt på vei er de samme i 

alle de nordiske landene. Også i Danmark og Sve-

rige finnes det en rekke godkjenningsaktører med 

ansvar for sine særlige fagfelt. Hver instans har sine 

saksbehandlingssystemer hvor informasjon lagres.  

Hva som lagres, varierer mellom godkjenningsin-

stansene og baserer seg på interne rutiner.  

 

Det virker også å være slik at utfordringene med at 

noen faser i godkjenningsprosessen kan ta lang tid, 

er relatert til manglende kvalifikasjoner og/eller 

mangelfull dokumentasjon.  

 

Godkjenningsinstansene i Danmark og Sverige rap-

porterer påkrevd informasjon til sine respektive «ut-

danningsdepartementer», i henhold til krav om å 

rapportere til EU for yrker som faller inn under yr-

keskvalifikasjonsdirektivet.  Som i Norge, samles in-

formasjonen inn manuelt i Excel-format fra hver 

godkjenningsinstans.   
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I dette kapittelet vil vi legge frem våre forslag til sys-

temer for statistikkrapportering og statistikkinnhen-

ting om søkere i godkjenningsprosesser for lovregu-

lerte yrker. I tråd med oppdraget har vi utarbeidet 

forslag til minimums- og maksimumsløsning. Vi har 

i tillegg utarbeidet to alternative løsninger mellom de 

to ytterpunktene.  

 

Formålet med dette prosjektet er å foreslå mulige 

løsninger til systemer for statistikkinnhenting på 

tvers av alle godkjenningsinstanser. Det vil deretter 

være opp til Barne-, likestillings- og inkluderingsde-

partementet (BLD), i samarbeid med andre depar-

tementer og aktører, å fremme forslag til eventuell 

oppfølgning. Hvilken, og om det blir, en løsning vil 

dermed bli besluttet i myndighetenes videre arbeid 

med dette. 

 

3.1 Avveining mellom statistikkens omfang 

og merarbeid for saksbehandler 

En utfordring i valg av løsning og utforming av sys-

temet vil være å balansere ønsket om at statistikken 

skal inneholde nok til å gi god styringsinformasjon 

mot at det skal føre minst mulig merarbeid for den 

enkelte saksbehandler. Følgende faktorer har der-

for vært viktige for oss i kartleggingen av mulige løs-

ninger: 

 

 En felles statistikkinnsamling for alle godkjen-

ningsinstanser, som sikrer sammenlignbare in-

dikatorer, samtidig som det tillater forskjeller i 

omfang av datainnhenting blant godkjennings-

instansene. 

 

 Statistikkrapporteringen/-innsamlingen skal i 

minst mulig grad føre til ekstra økonomiske og 

administrative kostnader. Systemet skal heller 
 
 
                                                      
7 Hentes fra Statistisk sentralbyrå 

søke å effektivisere flyten i søknadsprosessen, 

både for søker og saksbehandler.  

 

 Et system som lar seg kombinere med godkjen-

ningsinstansenes nåværende saksbehand-

lingssystem, for å redusere omfanget av de tek-

niske endringene og dermed redusere utvik-

lings- og implementeringskostnaden. 

 

De to første punktene er i høy grad motstridende, 

da statistikkrapportering betyr merarbeid for god-

kjenningsinstansene i de aller fleste tilfeller. Graden 

av merarbeid vil imidlertid avhenge av hvor automa-

tisert rapporteringen legges opp til å være (hvilken 

løsning som velges), samt hvor mye statistikk som 

skal rapporteres.  

 

I den grad det er mulig, bør allerede eksisterende 

persondata kobles til søkerne, da dette vil redusere 

omfanget av informasjon man må innhente fra sø-

kerne. Det vil i hovedsak være snakk om informa-

sjon fra folkeregisteret, men også utdannings- og 

arbeidsmarkedsdata.7 Det er viktig å påpeke at 

både datainnhenting og -kobling må forholde seg til 

gjeldene regler og praksis, herunder Datatilsynets 

krav til personvern. Hva som kan kobles avhenger 

av formålet med koblingen, og det er i mange tilfeller 

nødvendig med et forskningsprosjekt for å kunne 

koble utvalgte personopplysninger. Hva som kan 

innhentes av personopplysninger til den endelige 

statistikken må derfor tas med i vurderingen av hva 

man ønsker å innhente fra søkerne. 

 

3 Forslag til modeller for statistikkinnsamling 
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3.2 Minimumskrav til statistikkinnhold 

Kravet om innrapportering må spesifisere hvilke in-

dikatorer det må rapporteres på og hvor ofte sta-

tistikken skal innrapporteres. Det er ønskelig at sta-

tistikken dekker alle søkere, uavhengig av vedtak. 

 

På bakgrunn av informasjon fra deltagere i prosjek-

tets referansegruppe foreslår vi følgende indikato-

rer, hhv. i kategoriene «må vite» og «fint å vite»: 

 

Må vite: 

 Navn (fornavn, mellomnavn og etternavn) 

 Fødselsnummer (hvis mulig) 

 Fødselsdato* 

 Kjønn* 

 Nasjonalitet (fødeland)*  

 Statsborgerskap* 

 Bostedsland 

 

 Yrke8 

 Utdanningsland 

 Utdanningsnivå 

 Utdanningsinstitusjon 

 Tilleggskompetanse 

 

 Dato for vedtak 

 Søknadsstatus 

 Vedtak  

 Behandlingstid (inndelt i faser) 

 Vedtak på grunnlag av utligningstiltak 

 Vedtak om krav til tilleggskompetanse 

 Avslagstype/-grunner 

 Tilbaketrukket autorisasjon (helsepersonell) 

 

 Godkjenning uten gjennomført utligningstiltak** 

 Avslag** 
 
 
                                                      
8 Fremgår av hva de søker autorisasjon for  
9 Personer som skal oppholde seg og jobbe i Norge i mer enn seks måne-
der må melde flytting til Norge og registreres i folkeregisteret. Personer 

 Klage** 

 Gjennomfører prøveperiode** 

 Gjennomfører egnethetsprøve** 

 

For søkere som er registrert i folkeregisteret9 vil va-

riable merket med * kunne hentes derfra når man 

har personens fødselsnummer (ev. D-nummer). Va-

riable merket med ** er i tråd med yrkeskvalifika-

sjonsdirektivet. Noe av denne informasjonen kan 

tenkes å være mulige registreringer under «ved-

tak». Det er i utgangspunktet kun i saker innenfor 

EØS denne informasjon må registreres i forbindelse 

med rapportering til EU-kommisjonen. For sammen-

ligningsformål ser vi det som hensiktsmessig at 

dette registreres for alle søkere. 

 

Med informasjon om personens nasjonalitet, stats-

borgerskap, bostedsland og utdanningsland, kan 

man dele søkere inn i EØS/ikke-EØS, avhengig av 

om man er interessert i hvor søkeren kommer fra, 

bor eller har tatt utdanningen sin. 

 

Fint å vite: 

 Saksnummer 

 Saksbehandler 

 Dato mottatt 

 Dato komplett 

 Adresse ved søknadstidspunkt 

 Henleggelse/trukket 

 

 Spesialitet 

 Rekvisisjonsrett (helsepersonell) 

 

 Kilde (informasjon om søknadsprosess) 

 

som skal jobbe i Norge i mindre enn seks måneder trenger ikke melde 
flytting, men må melde seg på skattekontoret for å få et midlertidig identi-
fikasjonsnummer (D-nummer) 
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På bakgrunn av den innrapporterte statistikken kan 

man bl.a. kartlegge søknader per yrke og land, god-

kjenningsprosent for ulike yrker og land, antall søk-

nader per år (trender), vanligste grunner til avslag, 

typer krav og oppfølgingsaktiviteter og antall søkere 

som fullfører påkrevd tilleggsutdanning, samt tiden 

de bruker for å skaffe seg tilleggskompetansen.  

 

Det er videre et mål at statistikken skal kunne gi 

myndigheter ytterligere styringsinformasjon på bak-

grunn av saksbehandlingstiden, bl.a. total tid fra 

søknad til endelig avgjørelse, tid fra komplett søk-

nad til endelig avgjørelse og tid fra innsendt søknad 

til svar for enkeltfasene i prosessen, herunder tid 

brukt på tilleggsutdanning.  

 

Det er viktig å påpeke at informasjon om hvor lang 

tid hver fase i søknadsprosessen tar, ikke i seg selv 

gir informasjon om hva det brukes tid på. For ek-

sempel vil ikke informasjon om tiden søkeren bruker 

for å skaffe seg tilleggskompetanse, alene kunne gi 

svar på om det er behov for effektivisering. For å 

svare på det må man også innhente informasjon om 

hva som tok tid (har søkeren utsatt utdanningen, 

jobbet i mellomtiden etc.). Dette er grunnlag for 

forskning basert på statistikken. 

 

3.3 Koblingsmuligheter med annen statistikk 

I den grad det er mulig, bør allerede eksisterende 

persondata kobles til søkerne. Dette vil redusere 

omfanget av informasjon man må innhente fra sø-

kere, samt sikre kvaliteten på statistikken.  

 

Statistisk sentralbyrås (SSB) registre kommer fra 

flere ulike kilder (bl.a. Skattedirektoratet, NAV og 

DBH10). Innholdet i registrene kvalitetssikres av 

 
 
                                                      
10 Database for statistikk om høgre utdanning 

SSB i forbindelse med publiseringer av ulike sta-

tistikker. Kobling mot disse registrene sikrer dermed 

kvaliteten på opplysningene om søkerne, samt at 

opplysningene følger samme kategorisering og der-

med er sammenlignbare.  

 

En forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg av alle-

rede eksisterende registre er at søkerne opptrer i 

disse og at personen lar seg identifisere (person-

nummer, D-nummer, navn, fødselsdato etc.). 

 

I selve saksbehandlingen og etableringen av sta-

tistikken vil opplysninger fra folkeregisteret trolig 

være mest relevant (bl.a. kjønn, alder og fødeland), 

mens utdannings- og arbeidsmarkedsstatistikken vil 

være interessant for forskningsformål. Sistnevnte 

statistikker vil bare kunne gi opplysninger om perso-

nens utdannings- og arbeidsmarkedsaktiviteter i 

Norge. 

 

3.4 Dagens løsninger som utgangspunkt 

En viktig del av oppgaven har vært å kartlegge 

hvilke systemer de ulike godkjenningsinstansene 

har i dag, og hvordan disse kan tilrettelegges for å 

sikre en felles statistikkinnsamling på tvers av in-

stansene.  

 

På bakgrunn av denne kartleggingen anbefaler vi 

løsninger for statistikkinnhenting som tar utgangs-

punkt i Altinn. Dette begrunnes med to hovedpunk-

ter: 

 

 Tilpassede elektroniske skjemaer i Altinn benyt-

tes allerede i dag av flere av godkjenningsin-

stanser (bl.a. SAK11, Finanstilsynet og Mattilsy-

net). 

 

11 Høsten 2015 
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 Å ta i bruk Altinn som en del av systemet er, et-

ter vår vurdering, den løsningen som krever 

minst endringer i øvrig saksbehandlingssystem 

hos de enkelte godkjenningsinstansene.     

 

Elektroniske skjemaer fra Altinn kan åpnes i et hvil-

ket som helst saksbehandlingssystem. En løsning 

som tar i bruk denne typen skjemaer vil derfor være 

i tråd med ønsket om minst mulig tekniske endringer 

hos de ulike godkjenningsinstansene. I tillegg vil det 

for noen instanser ikke utgjøre noen forskjell fra da-

gens system.  

 

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 

(SAK) vil i løpet av 2015 gå fra en løsning hvor sø-

kere sender søknad postalt, til en løsning hvor sø-

kere fyller ut et elektronisk søknadsskjema i Altinn. 

SAK er den godkjenningsinstansen med flest søk-

nader og godkjenninger årlig, som betyr at svært 

mange søknader vil leveres via Altinn. 

 

At flere av godkjenningsinstansene allerede i dag 

tar i bruk Altinn er ikke nødvendigvis i seg selv en 

god begrunnelse for å velge en slik løsning. Det 

imidlertid grunn til å tro at SAK, og øvrige, har gjort 

en grundig vurdering av fordeler/besparelser og 

ulemper/kostnader ved ulike alternativer før endelig 

valg av løsning. I tillegg er det vanskelig å se for seg 

at SAK og andre vil implementere et annet nytt sys-

tem, når de foretatt de investeringene de har gjort. 

 

I de kommende avsnittene vil vi presentere våre for-

salg til modeller for statistikkinnsamling. Vi vil i pre-

sentasjonen av hvert alternativ ta utgangspunkt i de 

tre mest sentrale aktørene i etableringen av sta-

tistikken (i) søker, (ii) saksbehandler og (iii) data-

eier. Vi vil presentere deres plass i selve saks-

gangen og hvilke endringer (fra dagens situasjon) 

alternativene utgjør for de ulike aktørene. 

 

Gitt at det i dag ikke er en felles innsamling og sam-

menstilling av statistikk om søkere i godkjennings-

prosesser for lovregulerte yrker, eksisterer heller 

ikke aktøren vi her kaller «dataeier». Alle modellene 

vil derfor føre til endringer for denne aktøren, sam-

menlignet med dagens situasjon. Dataeiers hoved-

oppgave vil i alle tilfeller være å innhente, sammen-

stille og tilrettelegge statistikken. Potensielle data-

eiere og øvrige oppgaver/ansvar drøftes nærmere i 

kapittel 4. 

De fire foreslåtte modellene presenteres etter grad 

av endring og kompleksitet: 

 
 
TABELL 3.1 
Oppsummering av de fire foreslåtte alternativene – endringer fra dagens situasjon 

Alternativ (modell) Søker Saksbehandler Dataeier 

Nullalternativet 

(minimumsløsning) 

Ingen endring Rapporteringskrav  

(Excel, XML eller lignende) 

Innhenting, bearbeiding, kvalitets-

sikring og tilrettelegging av data 

Alternativ I Ingen endring Rapporteringskrav  

(Altinn) 

Innhenting, kvalitetssikring og til-

rettelegging av data 

Alternativ II a Søke via elektronisk 

skjema i Altinn 

Motta elektroniske søknader 

via Altinn 

Kvalitetssikring og tilrettelegging 

av data 

Alternativ II b 

(maksimumsløsning) 

Søke via elektronisk 

skjema i Altinn 

Motta elektroniske søknader 

via Altinn 

Kvalitetssikring og tilrettelegging 

av data 
 

Kilde: DAMVAD 
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 Nullalternativet (minimumsløsningen) medfører 

kun et krav om rapportering av statistikk til da-

taeier (saksbehandler velger selv hvordan sta-

tistikken rapporteres). 

 

 Alternativ I medfører et krav om rapportering til 

dataeier ved hjelp av et elektronisk rapporte-

ringsskjema i Altinn (alle saksbehandlere må 

bruke samme skjema).  

 

 Alternativ II a medfører at alle12 søkere må søke 

via elektronisk søknadskjema i Altinn og saks-

behandler mottar søknadene (inkl. vedlegg) di-

rekte i saksbehandlingssystemet. 

 

 Alternativ II b (maksimumsløsningen) medfører 

det samme som i alternativ II a, i tillegg til at all 

kommunikasjon mellom søker og saksbehand-

ler skjer vi Altinn.  

 

Endringer for de tre aktørene og deres roller/ansvar 

i de ulike modellene er oppsummert i tabell 3.1. 

 

3.5 Nullalternativet (minimumsløsning)  

Nullalternativet er vårt forslag til en minimumsløs-

ning. I dette ligger det at søknadsprosessen, herun-

der saksbehandling, ikke endres fra dagens ordning 

hos de enkelte godkjenningsinstansene. Løsningen 

fordrer imidlertid at det innføres et rapporteringskrav 

på et minimum av sammenlignbar statistikk om sø-

kere i godkjenningsprosesser for lovregulerte yrker.  

 

 
 
                                                      
12 Søkere har rett til å reservere seg mot digital kommunikasjon. Godkjen-
ningsinstansene må derfor fortsatt kunne motta søknader per post, selv 
om man velger denne løsningen 

3.5.1 Innhold i statistikken (indikatorer) 

Krav til rapportering vil føre til merarbeid, sammen-

lignet med dagens situasjon, for de fleste saksbe-

handlere.13 Det er derfor nødvendig å holde antall 

indikatorer det skal rapporteres på til et absolutt mi-

nimum for at denne løsningen skal kunne kalles en 

minimumsløsning. Dette hensynet må imidlertid 

ikke veie så tungt at innholdet i statistikken ikke gir 

tilstrekkelig eller god nok styringsinformasjon.   

 

Vi vet at det per i dag samles inn statistikk om sø-

kere til lovregulerte yrker i forbindelse med EU-di-

rektivet. Intervju tyder på at de fleste saksbehand-

lere gjør dette ved å gå tilbake i arkivet (når de blir 

bedt om å rapportere) og henter nødvendig informa-

sjon. Informasjonen sendes som regel til Kunn-

skapsdepartementet i Excel-filer. 

 

3.5.2 Saksgang 

Minimumsløsningen er illustrert i figur 3.2. Det er i 

grove trekk fem trinn f.o.m. søker sender inn søknad 

t.o.m. statistikken er etablert:  

 

1. Søker fyller ut og sender søknaden, samt på-

krevd dokumentasjon.14 Søknaden sendes per 

post, e-post eller via Altinn, avhengig av hvilket 

system godkjenningsinstansen benytter i dag. 

Søker må på forhånd sette seg inn i hvilken 

godkjenningsinstans som er relevant for 

hans/hennes yrke. 

 

2. Saksbehandler mottar og registrerer søknaden 

i arkivet. Saksbehandlingen starter når saksbe-

handler anser at tilstrekkelig dokumentasjon fo-

religger (ikke nødvendigvis det samme som at 

all dokumentasjon er komplett). Saksbehandler 

13 Jo mer veletablerte systemer godkjenningsinstansene har for statistikk-
uthenting fra arkivet i dag, jo mindre merarbeid påfører denne løsningen 
saksbehandler 
14 Ofte også bekreftelse på innbetalt gebyr, som må betales til godkjen-
ningsinstansen  
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ber om vurdering fra tredjepart (NOKUT, UH-in-

stitusjon etc.) hvis det er tvil om personens kva-

lifikasjoner er tilstrekkelig. 

 

3. Saksbehandler kvalitetssikrer innsendt informa-

sjon og dokumentasjon og fatter et vedtak på 

bakgrunn av fremlagte, samt eventuelle uttalel-

ser fra tredjepart. Søker får enten autorisasjon 

til å utøve det aktuelle yrket eller avslag på søk-

naden. Saksbehandler begrunner eventuelle 

avslag, og opplyser om hva som mangler (fag, 

praksis etc.) for å få autorisasjon. Svar sendes 

til søker per post eller e-post. 

 

4. Saksbehandler fyller ut rapporteringsskjema og 

sender til dataeier. I hvilket format statistikken 

rapporteres avhenger av hvilken løsning god-

kjenningsinstansen har, men alle må rapportere 

på de indikatorene det blir enighet om at skal 

være en del av statistikken. Det er ønskelig at 

alle søkere er en del av statistikken, uavhengig 

av vedtak (både godkjent og avslått).  

 

5. Dataeier mottar rapporteringsskjemaene fra de 

ulike godkjenningsinstansene og sammenstiller 

informasjonen, samt kvalitetssikrer det inn-

sendte (at alle indikatorer er rapportert på, at in-

formasjonen er registrert på riktig sted etc.).  

 
 
FIGUR 3.2 
Nullalternativet (minimumsløsning) – skisse  

 

Kilde: DAMVAD 
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Dataeier er ansvarlig for tilrettelegging av sta-

tistikken. 

 

Hvilke endringer de tre aktørene (søker, saksbe-

handler og dataeier) vil merke ved innføring av mi-

nimumsløsningen, sammenlignet med dagens si-

tuasjon, er beskrevet under. 

 

3.5.3 Søker  

Minimumsløsningen vil ikke endre søknadsproses-

sen i forhold til dagens løsning for søkerne. God-

kjenningsinstansene står imidlertid selv fritt til å 

endre sine systemer til et hvert tidspunkt, og sø-

kerne må forholde seg til det systemet den rele-

vante instansen bruker.  

 

3.5.4 Saksbehandler 

Minimumsløsningen vil ikke føre til endringer i selve 

saksbehandlingen, sammenlignet med dagens sys-

tem. For saksbehandler vil forskjellen ligge i kravet 

til innrapportering av statistikk om søker og saksbe-

handlingen (vedtak, tid etc.). 

 

3.5.5 Dataeier 

Minimumsløsningen er den mest krevende løs-

ningen for aktøren som har som ansvar å samle sta-

tistikken og legge denne til rette for relevante bru-

kere. Dette skyldes at løsningen ikke stiller krav til 

at statistikken innrapporteres i ett og samme format. 

Dermed vil dataeier også måtte bruke tid på å få all 

statistikken inn i et format og en struktur som gjør 

det håndterlig å hente ut samlet statistikk om søkere 

og saksbehandlingen.   

 

All erfaring med systematisering av store mengder 

data tilsier at desto flere ulike formater, desto vans-

keligere og mer tidkrevende vil det være å lage én 

felles database. Erfaring tilsier også at manuell 

sammenstilling av store mengder data øker risikoen 

for feil, som kan være vanskelig og tidkrevende å 

rette opp i etterkant. 

 

Utover ansvaret for innhenting, bearbeiding og kva-

litetssikring av data, vil dataeier være ansvarlig for 

tilrettelegging av statistikken for ulike interessenter 

(departementer, direktorater, Statistisk sentralbyrå, 

forskningsinstitusjoner etc.). 

 

3.6 Alternativ I 

Alternativ I er vårt forslag til en modell med svært få 

endringer, sammenlignet med dagens situasjon. 

Denne løsningen strømlinjeformer statistikkrappor-

teringen i større grad enn minimumsløsningen. Som 

for minimumsløsningen, er den eneste forskjellen at 

det innføres et rapporteringskrav for et utvalg indi-

katorer. Med dette alternativet foreslår vi en modell 

hvor innrapporteringen skjer via Altinn. 

 

Innrapportering via Altinn gjør det mulig å lage ett 

felles skjema for alle godkjenningsinstanser, som 

sikrer at all innrapportert statistikk er i samme for-

mat. Dette forenkler dataeiers oppgave med å sam-

menstille statistikken betraktelig, og vil dermed bi-

dra til å redusere den totale tidsbruken på utarbei-

delse av databasen (alt annet likt).  

 

Skjemaene i Altinn gjør det mulig å lage såkalte rull-

gardiner med alternativer, som vil forenkle saksbe-

handlers rapporteringsoppgave. Fremfor å skrive 

inn all nødvendig informasjon kan saksbehandler 

krysse av eller klikke seg gjennom store deler av 

innrapporteringen. Dette reduserer også risikoen for 

feilinntastinger. 

 

3.6.1 Innhold i statistikken (indikatorer) 

Med et elektronisk rapporteringsskjema i Altinn er 

det grunn til å tro at man kan rapportere på flere av 

indikatorene under «fint å vite», uten at dette tar 
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lenger tid for saksbehandler. Dette forutsetter imid-

lertid at denne informasjonen eksisterer og er lett til-

gjengelig, samt at skjemaet er utformet slik at det 

faktisk tar kortere tid enn alternativet i minimumsløs-

ningen. 

 

3.6.2 Saksgang 

Alternativ I er illustrert i figur 3.3. Det er i grove trekk 

fem trinn f.o.m. søker sender inn søknad t.o.m. sta-

tistikken er etablert. De tre første trinnene er akkurat 

som beskrevet under minimumsløsningen (søknad, 

saksbehandling og vedtak), og de to siste trinnene 

har kun små justeringer: 

 
 
                                                      
15 Personer som skal oppholde seg og jobbe i Norge i mer enn seks må-
neder må melde flytting til Norge og registreres i folkeregisteret. Personer 
som skal jobbe i Norge i mindre enn seks måneder trenger ikke melde 

4. Saksbehandler fyller ut et elektronisk rapporte-

ringsskjema i Altinn og sender til dataeier. Skje-

maet kan utformes sånn at noen felter må fylles 

ut, mens andre kan fylles ut (jf. «må vite» og 

«fint og vite»). Hvis søker er registrert i folkere-

gisteret15 vil deler av skjemaet (personalia) fyl-

les ut automatisk ved at saksbehandler oppgir 

søkers personnummer. Det er ønskelig at alle 

søkere er en del av statistikken, uavhengig av 

vedtak (både godkjent og avslått). 

 

5. Dataeier mottar det elektroniske rapporterings-

skjemaet fra de ulike godkjenningsinstansene, 

flytting, men må melde seg på skattekontoret for å få et midlertidig identi-
fikasjonsnummer (D-nummer) 

 
 
FIGUR 3.3 
Alternativ I – skisse 

 

Kilde: DAMVAD 
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og kvalitetssikrer det innsendte. Det kan eksem-

pelvis være å sjekke at riktig informasjon er fylt 

ut på riktig sted i skjemaet og at det er fylt ut 

tilstrekkelig med informasjon. Dataeier er an-

svarlig for tilrettelegging av statistikken. 

 

Hvilke endringer de tre aktørene (søker, saksbe-

handler og dataeier) vil merke ved innføring av al-

ternativ I, sammenlignet med dagens situasjon, er 

beskrevet under. 

 

3.6.3 Søker 

Alternativ I vil ikke endre søknadsprosessen i for-

hold til dagens løsning for søkerne. Godkjennings-

instansene står imidlertid selv fritt til å endre sine 

systemer til et hvert tidspunkt, og søkerne må for-

holde seg til det systemet den relevante instansen 

bruker.  

 

3.6.4 Saksbehandler 

Alternativ I vil ikke føre til endringer i selve saksbe-

handlingen, sammenlignet med dagens system. For 

saksbehandler vil forskjellen ligge i kravet til innrap-

portering av statistikk om søker og saksbehand-

lingen (vedtak, tid etc.). 

 

Denne modellen vil også føre til merarbeid for saks-

behandler, sammenlignet med dagens situasjon, så 

sant godkjenningsinstansen ikke allerede benytter 

Altinn. Det er derfor nødvendig å begrense antall in-

dikatorer det skal rapporteres på. Dette hensynet 

må imidlertid ikke veie så tungt at innholdet i sta-

tistikken ikke gir tilstrekkelig eller god nok styrings-

informasjon.     

 

 
 
                                                      
16 Det kan være godkjenningsinstansene må legge til informasjonsfelter i 
sine skjemaer hvis minimumskravet til statistikk ikke dekkes av deres ek-
sisterende skjema 

Innrapportering ved hjelp av et skjema i Altinn vil 

imidlertid forenkle utfyllingen for saksbehandler, 

sammenlignet med minimumsløsningen. 

 

Saksbehandlere ved godkjenningsinstanser som 

selv har valgt å implementere et system med bruk 

av Altinn (bl.a. SAK) vil ikke trenge å rapportere eks-

tra, da ønsket statistikk kan trekkes ut fra deres ek-

sisterende skjema.16 

 

3.6.5 Dataeier 

Alternativ I innebærer opprettelse av et elektronisk 

rapporteringsskjema i Altinn, samt at noen har an-

svar for å oppdatere dette ved eventuelle endringer. 

Dette krever videre at den som skal «eie» skjemaet 

er godkjent som såkalt «tjenesteeier» i Altinn-felles-

skapet.17 Det vil være naturlig at aktøren vi her kal-

ler dataeier også eier rapporteringsskjemaet.  

 

Sammenlignet med minimumsløsningen gir denne 

modellen gevinster for dataeier, i form av lavere res-

sursbruk på bearbeiding og sammenstilling av data.  

 

3.7 Alternativ II a 

Alternativ II a er en mer teknisk avansert løsning 

enn de to foregående alternative og innføring av 

denne løsningen vil føre til endringer for alle aktø-

rene. Forskjellen på denne løsningen og alternati-

vene over, er at søkerne her er ment å søke ved 

hjelp av elektronisk(e) søknadskjema(er) i Altinn. 

 

Tanken med dette alternativet er at hver enkelt god-

kjenningsinstans har sitt eget søknadsskjema (tje-

neste) i Altinn og søker må selv vite hvilket skjema 

som er det riktige for han/henne. Dette krever der-

med at det finnes en felles infoside/veileder, hvor 

17 Hvilke krav som stilles for å bli tjenesteeier er nærmere beskrevet i ka-
pittel 4. Se for øvrig https://altinnett.brreg.no/no/Altinn/Deltakere-i-Altinn-
samarbeidet/ 

https://altinnett.brreg.no/no/Altinn/Deltakere-i-Altinn-samarbeidet/
https://altinnett.brreg.no/no/Altinn/Deltakere-i-Altinn-samarbeidet/
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det kommer tydelig frem hvilket skjema som hører 

til de ulike yrkesgruppene. 

 

Et viktig grunnlag for denne løsningen blir derfor å 

skape et felles informasjonspunkt med veiledning 

om hvilket og hvordan skjemaet skal fylles ut, øvrig 

informasjon om søknadsprosessen og kontaktopp-

lysninger til relevante myndigheter i Norge. Det fin-

nes allerede flere informasjonssider om godkjen-

ningsprosesser for lovregulerte yrker, som kan vide-

reutvikles ved en eventuell innføring av denne løs-

ningen (se avsnitt 6.3).  

 

Denne løsningen krever at alle godkjenningsinstan-

sene har en form for saksbehandlingssystem, for at 

de skal kunne åpne de elektroniske søknadskjema-

ene. 

 

3.7.1 Innhold i statistikken (indikatorer) 

Hvilke indikatorer det må rapporteres på (jf. avsnitt 

3.2), som angår søkeren, kan legges inn som obli-

gatoriske felter i søknadsskjemaet. Informasjon fra 

søknaden og saksbehandlingen kan dermed kom-

bineres i en datafil som sendes til dataeier.  

 

Så lenge søknadskjemaet foreligger som en datafil, 

kan man trekke ut en ønsket delmengde av denne 

informasjonen. Denne løsningen gjør det dermed 

mulig at de ulike godkjenningsinstansene tilpasser 

søknadsskjemaene til sine behov, så lenge de pas-

ser på å innhente den informasjonen det er ønskelig 

at skal være en del av den endelige statistikken. 

 

Det betyr at alle søknadsskjemaene vil be om et mi-

nimum av informasjon, som er felles på tvers av alle 

godkjenningsinstansene. Denne informasjonen vil 

danne grunnlaget for statistikken. Det vil være fullt 
 
 
                                                      
18 Løsningen garanterer imidlertid ikke at opplastet dokumentasjon er riktig 
eller komplett 

mulig for godkjenningsinstansene å be om mer in-

formasjon fra søkerne, enn det som skal være en 

del av statistikken, men de kan ikke be om mindre. 

 

3.7.2 Saksgang 

Alternativ II a er illustrert i figur 3.4. Løsningen gjør 

det mulig å kombinere statistikkrapportering med 

saksbehandlers tilbakemelding til søkeren. Dette re-

duserer antall oppgaver, sammenlignet med de to 

foregående alternativene, og det er i grove trekk fire 

trinn f.o.m. søker sender inn søknad t.o.m. statistik-

ken er etablert: 

 

1. Søker logger inn i Altinn og finner frem til den 

tjenesten (det skjemaet) han/hun trenger og fyl-

ler ut søknadsskjemaet. Hvis søkeren er regi-

strert i folkeregisteret vil han/hun kunne logge 

inn med personnummer (ev. D-nummer) og noe 

personalia utfylles automatisk. Søknadsskje-

maet sendes som en datafil til riktig godkjen-

ningsinstans. Det vil ikke være mulig å sende 

søknaden før alle obligatoriske felter er utfylt og 

all dokumentasjon18 er lastet opp.  

 

2. Saksbehandler mottar søknaden og den regi-

streres automatisk i arkivet. Saksbehandlingen 

starter når saksbehandler anser at tilstrekkelig 

dokumentasjon foreligger (ikke nødvendigvis 

det samme som at all dokumentasjon er kom-

plett). Saksbehandler ber om vurdering fra tred-

jepart (NOKUT, UH-institusjon etc.) hvis det er 

tvil om personens kvalifikasjoner er tilstrekkelig. 

 

3. Saksbehandler kvalitetssikrer innsendt informa-

sjon og dokumentasjon og fatter et vedtak på 

bakgrunn av fremlagte, samt eventuelle uttalel-

ser fra tredjepart. Søker får enten autorisasjon 
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til å utøve det aktuelle yrket eller avslag på søk-

naden. Saksbehandler begrunner eventuelle 

avslag, og opplyser om hva som mangler (fag, 

praksis etc.) for å få autorisasjon. Svar sendes 

til søker per e-post eller post. Samtidig som sva-

ret sendes til søkeren, sendes statistikkinforma-

sjonen over til dataeier. 

 

For at all ønskelig informasjon skal være dekket 

av statistikken, må data sendes til dataeier etter 

at saksbehandlingen er fullført. Saksbehandler 

kan da legge informasjon, som ikke genereres 

automatisk gjennom datafangst i Altinn (bl.a. 

behandlingstid og vedtak), til øvrig informasjon 

om søkeren.  

 

4. Dataeier mottar datafiler fra de ulike godkjen-

ningsinstansene, og kvalitetssikrer det inn-

sendte. Det kan eksempelvis være å sjekke at 

riktig informasjon er fylt ut på riktig sted i skje-

maet og at det er fylt ut tilstrekkelig med infor-

masjon. Dataeier er ansvarlig for tilrettelegging 

av statistikken. 

 

Hvilke endringer de tre aktørene (søker, saksbe-

handler og dataeier) vil merke ved innføring av al-

ternativ II a, sammenlignet med dagens situasjon, 

er beskrevet under. 

 

3.7.3 Søker 

Med denne løsningen må søkerne levere søknad 

om godkjenning av kvalifikasjoner elektronisk via 

Altinn. Dette medfører kun endringer for søkere som 

forholder seg til godkjenningsinstanser uten en løs-

ning som uansett tar eller vil ta i bruk Altinn.  

 

Tilgang til søknadskjemaet krever innlogging i Alt-

inn. For at søkerne skal ha mulighet til å søke fra 

 
 
FIGUR 3.4 
Alternativ II a – skisse 

 

Kilde: DAMVAD 
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utlandet, før de har fått person-/D-nummer, må løs-

ningen legge opp til at søkerne kan logge inn med 

brukernavn og passord de selv har registrert. Denne 

innloggingsformen gir tilgang til tjenester på det som 

kalles sikkerhetsnivå 0.19 Denne løsningen er upro-

blematisk og finnes allerede i dag. 

 

Sammenlignet med en løsning hvor søker sender 

søknaden (inkl. all dokumentasjon) per post, vil 

denne løsningen redusere tiden det tar å sende inn 

søknaden og å kommunisere med saksbehandler. I 

tillegg vil det redusere muligheten for at saksbe-

handler og søker snakker forbi hverandre. Det vil 

ikke lenger ta flere dager (eller uker) fra søker sen-

der søknad og dokumentasjon til det er mottatt og 

arkivert hos saksbehandler, som reduserer mulig-

heten for at søker ettersender dokumentasjon sam-

tidig som saksbehandler sender en forespørsel om 

denne dokumentasjonen. Det vil dermed gjøre kom-

munikasjonen i saksbehandlingen mer strømlinjet. 

 

3.7.4 Saksbehandler 

Alternativ II a vil ikke føre til endringer i selve saks-

behandlingen, sammenlignet med dagens system. 

Forskjellen ligger i at saksbehandler vil motta søk-

naden elektronisk, og den kan åpnes direkte i saks-

behandlingssystemet. 

 

Det er etter vår vurdering flere gevinster å hente på 

at søknadsprosessen gjøre elektronisk. For det 

første kommer søknad (inkl. dokumentasjon) di-

rekte inn i saksbehandlingssystemet, noe som for-

enkler arkivering og sikrer at ingen dokumenter for-

svinner. For det andre vil graden av merarbeid i for-

bindelse med statistikkrapportering være betydelig 

lavere, da systemet gjør det mulig å trekke ut ønsket 
 
 
                                                      
19 Se https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Innlogging-og-rapporte-
ring/Valg-av-innloggingsmetode-2/#3169  

statistikk fra søknadsskjemaet, samt saksbehand-

lingssystemet, og sende dette til dataeier.   

 

3.7.5 Dataeier 

For dataeier vil alternativ II a være svært likt alter-

nativ I. Hvilken rolle dataeier har i forbindelse med 

opprettelse og vedlikehold av søknadskjemaene i 

Altinn, avhenger av hvordan tjenesten utarbeides 

rent teknisk.  

 

Alle godkjenningsinstansene kan selv være såkalte 

«tjenesteeiere» i Altinn, noe flere er allerede i dag 

(bl.a. SAK, Mattilsynet, Finanstilsynet og Sjøfartsdi-

rektoratet). Alternativt kan det være én tjenesteeier 

og all data (utfylte søknader) sendes til riktig god-

kjenningsinstans på vegne av denne tjenesteeieren. 

Med tanke på en felles statistikkinnhenting vil det 

trolig være hensiktsmessig at den som er dataeier 

også har det overordnede ansvaret for tjenestene i 

Altinn.   

 

Sammenlignet med minimumsløsningen gir denne 

modellen gevinster for dataeier, i form av lavere res-

sursbruk på bearbeiding og sammenstilling av data. 

I tillegg vil denne løsningen sikre høyere kvalitet på 

dataene, ettersom man unngår en manuell utfylling 

av statistikkinformasjon i flere ledd. Samtidig vil 

saksbehandler ha en form for kvalitetssikrerfunk-

sjon når søknaden behandles. Løsningen garante-

rer ikke at for eksempel søker er tilstrekkelig presis 

i beskrivelsen av egen utdanningsbakgrunn, og 

saksbehandlers kvalitetssikring vil derfor fortsatt 

være viktig.  

 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Innlogging-og-rapportering/Valg-av-innloggingsmetode-2/#3169
https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Innlogging-og-rapportering/Valg-av-innloggingsmetode-2/#3169
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3.8 Alternativ II b (maksimumsløsningen) 

Alternativ II b er vårt forslag til maksimumsløs-

ningen. Denne løsningen er i all hovedsak den 

samme som alternativ II a, men med utvidede tek-

niske muligheter. Dette går først og fremst på at all 

kommunikasjon mellom søker og saksbehandler 

skjer i Altinn (jf. figur 3.5), men også antall søknad-

skjemaer og hvordan de sendes til riktig godkjen-

ningsinstans.  

 

Fremfor å la alle godkjenningsinstansene har egne 

søknadskjemaer, kan det være hensiktsmessig å 

utarbeide en felles mal til søknadskjema. Malen in-

neholder alt man kunne tenke seg av informasjon, 

men den enkelte godkjenningsinstansen kan fjerne 

det som ikke er relevant for den. Dette vil gjøre det 

mulig å utarbeide en generell tjeneste i Altinn, der 

man kan bruke kategorisering av yrker og sporvalg 

for å sende søknaden til riktig godkjenningsinstans.  

 

Igjen vil det være opplagt å samle all relevant infor-

masjon på en felles informasjonsside. 

 

3.8.1 Innhold i statistikken (indikatorer) 

Sammenlignet med alternativ II a kan man, i dette 

alternativet, legge opp til at det skal være mulig å 

trekke ut mer informasjon knyttet til saksbehand-

lingen. Det kan også være ønskelig å følge opp sø-

kerne som får avslag, men som kan ta mer utdan-

ning og/eller kurs for å få autorisasjon, grundigere.  

 

Flere av de som får avslag på søknaden om autori-

sasjon til å utøve et lovregulert yrke, får dette som 

følge av at de mangler noen få fag eller relevant 

praksis. Svaret fra saksbehandler vil i disse tilfellene 

inneholde hva de kan gjøre for å innfri kvalifika-

sjonskravene. Grunnene til avslag, og hva som 

mangler, kan kategoriseres og inngå som en del av 

statistikken. For å innhente statistikk på hvor lang 

tid søkerne bruker på å oppnå tilstrekkelige kvalifi-

kasjoner og hvor de er i prosessen, kan man utar-

beide en løsning som muliggjør jevnlig rapportering 

fra søker til saksbehandler. 

 

For at oppfølging av søkerne og rapportering skal 

være overkommelig (både for søker og saksbe-

handler) må løsningen innrettes slik at all kommuni-

kasjon mellom de to aktørene skjer i Altinn. Det er 

en teknisk løsning som er fullt mulig, men det krever 

at godkjenningsinstansen kan sende/motta beskje-

der til/fra søkerens meldingsboks i Altinn (ev. digital 

postkasse) gjennom saksbehandlingssystemet.  

 

3.8.2 Saksgang 

Saksgangen er som beskrevet i alternativ II a, men 

svar på søknaden sendes med denne løsningen til 

søkerne via Altinn (jf. figur 3.5).  

 

3.8.3 Søker 

For søkere som ved førstegangssøking blir autori-

sert vil ikke denne løsningen være noe annerledes 

enn i alternativ II a. For søkere som får avslag vil det 

kun være endringer, sammenlignet med II a, hvis 

det er ønskelig at de skal rapportere hvor i et even-

tuelt utdanningsløp de er. 

 

All kommunikasjon mellom saksbehandler og søker 

skjer i Altinn. Selv om selve kommunikasjonen skjer 

i Altinn kan søkerne få beskjed på e-post om at det 

er en ny melding i innboksen. Dette er en løsning 

som allerede benyttes i flere andre sammenhenger, 

bl.a. i forbindelse med innlevering av selvangivelse. 

Vi ser det som en fordel å benytte et velkjent sys-

tem, siden dette er en garanti for at systemet virker. 
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3.8.4 Saksbehandler 

Denne løsningen vil kun føre til endringer, sammen-

lignet med II a, hvis det er ønskelig at saksbehand-

ler skal følge opp søkere som får avslag og som må 

ta fag/kurs i Norge for å få autorisasjon.  

 

3.8.5 Dataeier 

Samme som i alternativ II a.  

 

 

  

 
 
FIGUR 3.5 
Alternativ II b- skisse 

 

Kilde: DAMVAD 
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Et viktig spørsmål i oppdraget er å operasjonalisere 

de foreslåtte løsningene. Et sentralt spørsmål her er 

hvilken aktør som skal eie og administrere og drifte 

databasen. Hvis ønskelig kan ansvaret for eierskap 

og administrasjon deles mellom flere aktører. For 

eksempel kan eierskap legges til et departement, 

mens drift legges til en underliggende virksomhet. 

Her kan det også tenkes at flere aktører inngår, ek-

sempelvis som for A-ordningen der både NAV, Sta-

tistisk sentralbyrå og Skatteetaten er involvert.  

 

Da vårt oppdrag har vært å se på de konkrete mu-

lighetene for å utvikle en felles innsamling av og en 

felles database for statistikk om lovregulerte yrker, 

har vi i hovedsak konsentrert diskusjonen om eier-

skap og drift til å omhandle driftsdelen. I det videre 

vil vi derfor omtale eierskap og drift samlet, med 

mindre annet fremgår eksplisitt. I hvilken grad det 

vurderes å være hensiktsmessig å skille eier og ad-

ministrator, må til slutt bli en avgjørelse som tas av 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

(BLD), i samarbeid med andre relevante departe-

menter og interessenter. 

 

I dette kapittelet vil vi foreslå et sett med kriterier vi 

mener aktøren som skal administrere og eie data-

basen bør vurderes opp mot når man i det fremti-

dige arbeidet skal ta en endelig avgjørelse på eier-

skap og administrasjonsansvar. Ut fra kriteriene 

som vi foreslår, vil vi også vurdere konkrete aktører 

som kan være aktuelle for å ta ansvar for eierskap 

og drift av databasen. En oppsummering av vurde-

ringen fremgår av tabell 4.1. Også her vil den ende-

lige vurderingen og avgjørelsen måtte tas av be-

rørte interessenter i det videre arbeidet som vil være 

påkrevd.  

 

Aktøren eller aktørene som inngår i driftingen og ei-

erskap av databasen vil ha en svært viktig rolle i 

oppbyggingen og innretningen av databasen. Data-

basen vil også kreve vedlikehold (oppdateringer), 

både teknisk og innholdsmessig. Til slutt vil en viktig 

oppgave være å følge opp rapportering fra de ulike 

godkjenningsinstansene og legge den samlede sta-

tistikken til rette for departementer, direktorater, 

forskningsaktører og andre interessenter.  

 

4.1 Kriterier 

Vi vil ikke foreslå én eller flere konkrete aktører til 

rollen som eier og/eller administrator av databasen. 

Vi vil imidlertid fremme fem kriterier, som vi mener 

aktuelle aktører bør vurderes opp mot, når BLD og 

andre interessenter skal ta en endelig avgjørelse på 

hvem aktøren eller aktørene skal være. Kriteriene 

vurderer vi å være relevante på bakgrunn av infor-

masjonene som har fremkommet i intervjuene og 

øvrig dialog med relevante aktører som har funnet 

sted i prosjektperioden.  

 

Vi foreslår følgende kriterier: 

 

 Vurderes aktøren å være en interessent innen-

for temaet «lovregulerte yrker»? 

 Har aktøren som vurderes den riktige kompe-

tansen for å administrere og drifte en database 

av denne størrelsen? 

 Har den aktuelle aktøren interesse, engasje-

ment for og ønske om å eie og/eller administ-

rere databasen? 

 Innfrir aktøren kravene som stilles til å være tje-

nesteeier i Altinn-samarbeidet? 

 Er aktøren å anse for å ha en nøytral rolle til de 

ulike godkjenningsinstansene?  

 

4.1.1 En interessent 

Utgangspunktet for hvilke aktører som blir vurdert 

bør være at de har god kjennskap til temaet «god-

kjenning av lovregulerte yrker». Det er særlig to 

grunner til dette. For det første er det et komplisert 

fagområde vi her snakker om. Det vil derfor være en 

4 Administrasjon og eierskap 
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stor fordel at aktørene som vurderes har god for-

kunnskap om temaet, godkjenningsrutiner og fore-

liggende utfordringer. For det andre vil det være 

svært uhensiktsmessig å vurdere aktører som over-

hodet ikke har noe kjennskap, interesse eller eier-

skap til temaet.  

 

4.1.2 Riktig kompetanse  

En forutsetning for å være aktuell for oppgaven, er 

at aktøren har den riktige kompetansen for å admi-

nistrere og drifte en database av størrelsen det her 

er snakk om. Dette inkluderer kjennskap til og kunn-

skap om oppbygging, organisering, kvalitetssikring 

og tilrettelegging av store mengder data, herunder 

krav til personvern ved utlån av persondata. 

 

Omfanget av SAKs aktivitet på autorisasjon og li-

sens er alene rundt 20 000 søknader i året.20 I tillegg 

kommer søknader til de resterende godkjenningsin-

stansene.  

 

Å velge en aktør som allerede besitter nødvendig 

kompetanse vil redusere kostnaden knyttet til opp-

læring av de ansatte (se avsnitt 5.1) ved etablering 

av databasen. I tillegg vil det sikre at godkjennings-

instansene har tillit til at deres statistikk blir behand-

let på en rettmessig måte. 

 

4.1.3 Interesse og engasjement 

Hvis den som får ansvaret for databasen ikke har 

en interesse for dette eller er engasjert i oppgaven, 

vil det være en risiko for at for få ressurser blir allo-

kert til gjennomføre den. Dette gjelder både i opp-

byggingsfasen og det kontinuerlige arbeidet med å 

oppdatere og vedlikeholde databasen. 

 

 
 
                                                      
20 Årsrapporten for 2014 viser at SAK fikk 19 517 søknader og innvilget 
17 355 autorisasjoner 

Det må derfor velges en eier og administrator som 

ønsker å ha dette ansvaret.  

 

4.1.4 Tjenesteeier i Altinn 

En forutsetning for de foreslåtte løsningene i alter-

nativ I, II a og II b er at eieren av databasen er tje-

nesteeier i Altinn. For å bli tjenesteeier i Altinn må 

virksomheten være statlig etat, direktorat, tilsyn eller 

statlig virksomhet. Dette er krav som stilles fra Alt-

inn.21  

 

Etater som ønsker å bli tjenesteeiere må inngå en 

samarbeidsavtale med Altinn. Denne avtalen sikrer 

bl.a. at personopplysninger om brukerne av Altinn 

ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede 

i hende. Eksempler på tjenesteeiere er SAK, Mattil-

synet, Finanstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Helsedi-

rektoratet, Skatteetaten, NAV, Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir), Utlendingsdirektoratet 

og Statistisk sentralbyrå. 

 

4.1.5 Nøytral aktør 

Det må være tiltro til at aktøren som administrerer 

databasen er nøytral overfor de forskjellige godkjen-

ningsinstansene. Det vil si at alle godkjenningsin-

stanser behandles likt med tanke på oppfølging, 

kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring. Det innebærer 

også at et likt engasjement for alle godkjenningsin-

stansene.  

 

Et godt samarbeid mellom godkjenningsinstansene 

og den som har eierskap og drift krever at den ak-

tuelle aktøren har legitimitet blant godkjenningsin-

stansene. Selv om data som skal samles inn i ut-

gangspunktet ikke er sensitive, så kan statistikken 

inneholde informasjon om den enkelte instans in-

terne prosesser (saksbehandlingstid etc.). Det er 

21 https://altinnett.brreg.no/no/Bli-tjenesteeier/Hvordan-bli-tjenesteeier-i-
Altinn/Kontakt-og-muligheter/  

https://altinnett.brreg.no/no/Bli-tjenesteeier/Hvordan-bli-tjenesteeier-i-Altinn/Kontakt-og-muligheter/
https://altinnett.brreg.no/no/Bli-tjenesteeier/Hvordan-bli-tjenesteeier-i-Altinn/Kontakt-og-muligheter/
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derfor viktig at godkjenningsinstansene har tillit til at 

deres data blir behandlet på en god måte og i likhet 

med andre instansers data. 

 

4.2 Aktører som er vurdert  

Endelig valg av dataeier og hvem som skal ha an-

svaret for vedlikehold av databasen vil, som tidli-

gere omtalt, være opp til BLD, i samarbeid med 

andre departementer og eventuelle andre interes-

senter.  

 

Samtidig har en rekke konkrete aktører blitt nevnt i 

intervju som er gjennomført i prosjektet. Aktører 

som er nevnt er Arbeids- og sosialdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet, BLD, Statistisk sentral-

byrå og NOKUT. Vi har derfor valg å vurdere disse 

opp mot de foreslåtte kriteriene omtalt over. Listen 

av aktører er ikke nødvendigvis uttømmende og det 

kan være andre aktører, som i det videre arbeidet 

fremkommer som relevante. Disse bør i så fall vur-

deres på lik linje med de som er nevnt her. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

Arbeids- og sosialdepartement, vil først og fremst 

være aktuelle å vurdere opp mot eierrollen.  

 

En interessent 

I hvilken grad det gis avslag eller innvilgelse av au-

torisasjon til å jobbe i et lovregulert yrke, har betyd-

ning for i hvilken grad personer med utdanning fra 

utlandet har mulighet til å kunne søke og få seg jobb 

i Norge. I lys av dette er Arbeids- og sosialdeparte-

mentet vurdert til å være en relevant aktør, da de 

har det overordnede ansvaret for sysselsettingspo-

litikken i Norge. 

 

I lys av Arbeids- og sosialdepartementets ansvar for 

den generelle arbeidsmarkedspolitikken i Norge, 

kan departementet oppfattes som et sektornøytralt 

departement, og i sammenheng med databasen 

som vi her omtaler, kan departementet også ses på 

som en relativt «nøytral» aktør. 

 

Kompetanse til å administrere databasen 

Arbeids- og sosialdepartementets vil først og fremst 

være aktuelle å vurdere som overordnet eier. Når 

det kommer til administrering og drifting av databa-

sen, vil det være nærliggende å tenke seg at denne 

oppgaven legges til en egnet underliggende virk-

somhet, eksempelvis Arbeidsdirektoratet. Direkto-

ratet vil ha nødvendig kompetanse og ekspertise til 

å ivareta rollen. Dette vet vi fra intervju med Arbeids-

direktoratet, der det fremgår at de besitter statistisk 

ekspertise.     

 

Interesse og engasjement 

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker selv ikke å 

ha ansvar for eierskap eller drifting av statistikken 

om søkere til lovregulerte yrker. Utgangspunktet for 

deres arbeid, herunder NAVs arbeid, er at departe-

mentet skal drive med arbeidsformidling. Dette in-

nebærer å få personer som er arbeidsledige i arbeid 

på en mest mulig effektiv måte. De definerer derfor 

selv at deres ansvar kommer i etterkant av at søk-

nad om autorisasjon er vurdert av en godkjennings-

instans.  I intervjuet som ble gjort med departemen-

tet fremgår det også at de jobber ut fra en overord-

net policy om å ikke iverksette særlige tiltak rettet 

mot avgrensede grupper, eksempelvis definert ut 

fra nasjonalitet.   

 

Krav til å være tjenesteeier i Altinn 

Arbeids- og sosialdepartementet innfrir kravene for 

å bli tjenesteeier i Altinn. Det vil imidlertid være mer 

naturlig at en av departementets underliggende 

virksomheter står som tjenesteeier. NAV og Ar-

beidstilsynet er per i dag tjenesteeiere i Altinn.  

 

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet 

Som for Arbeids- og sosialdepartementet vil BLD 

primært aktuell som eier av databasen.  
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En interessent 

I flere av intervjuene som er gjennomført i prosjek-

tet, har det blitt stilt spørsmål om BLD kan være en 

relevant eier av databasen. 

 

BLD har samordningsansvaret for integreringspoli-

tikken i Norge. Å legge til rette for at flest mulig skal 

få tilgang til arbeidsmarkedet er et sentralt virkemid-

del for å sikre integrering. BLD er også den aktøren 

som gjennom utlysningen av dette prosjektet, samt 

i løpet av prosjektperioden, har gitt tydeligst uttrykk 

for at de har behov for en samlet statistikk over god-

kjenning av lovregulerte yrker, for å forstå hvor sø-

kerne eventuelt «står fast» og om dette kan unngås. 

 

BLD kan også ses på som en relativt nøytral aktør, 

i lys av at de i rollen som samordnende departement 

for integreringspolitikken ikke nødvendigvis er et 

strengt definert «sektordepartement». BLD kan der-

for også vurderes å være en relativt «nøytral» aktør 

med tanke på eierskap, og eventuelt administra-

sjonsansvar, for databasen. 

   

Kompetanse til å administrere databasen 

Det er ikke klart hvor gode kompetanser BLD har 

internt for å kunne administrere databasen, med det 

er grunn til å tro at BLD ikke er den rette aktøren for 

administrasjon og drift. 

 

Interesse og engasjement 

BLD ønsker selv ikke å ha ansvar for eierskap eller 

drifting av statistikken om søkere til lovregulerte yr-

ker. 

 

Krav til å være tjenesteeier i Altinn 

BLD innfrir kravene for å bli tjenesteeier i Altinn. Det 

vil imidlertid være mer naturlig at en av departemen-

tets underliggende virksomheter står som tjeneste-

eier. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-

dir) er per i dag tjenesteeiere i Altinn.   

 

Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet har blitt nevnt som en 

mulig eier av databasen.  

 

En interessent 

Kunnskapsdepartementet har allerede ansvaret for 

å rapportere på statistikk til EU om lovregulerte yr-

ker som faller inn under yrkeskvalifikasjonsdirekti-

vet. Dette gjøres ved at Kunnskapsdepartementet 

ber relevante godkjenningsinstanser om å rappor-

tere på et sett av EU-definerte variabler til departe-

mentet. Departementet sammenstiller informasjon i 

ønsket format og rapporterer videre til EU.   

 

Kunnskapsdepartementet har imidlertid ikke ansvar 

for lovregulerte yrker som ikke faller inn under EUs 

yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Dersom departementet 

skulle ha det overordnede ansvaret for den samlede 

statistikken, som det her vil være snakk om, betyr 

det at de på dette feltet må utvide mandatet og an-

svarsområdet sitt. Gitt dette, er ikke Kunnskapsde-

partementet å regne for et like nøytralt departement 

som de to andre departementene vi har omtalt over, 

og Kunnskapsdepartementet har et klart definert 

sektoransvar. Når det er sagt, har de ansvaret for 

blant annet kompetanse og utdanning, som er gjen-

nomgående for temaet «godkjenning av lovregu-

lerte yrker». Det er derfor ikke utenkelig å se for seg 

Kunnskapsdepartementet som en relevant eier.  

   

Kompetanse til å administrere databasen 

Kunnskapsdepartementet besitter i utgangspunktet 

ikke relevant og tilstrekkelig kompetanse til å admi-

nistrere databasen. Generelt er det slik at ansvaret 

for innsamling og rapportering av statistikk som er 

relevant for departementet per i dag er lagt til under-

liggende virksomheter, som eksempelvis Utdan-

ningsdirektoratet og NOKUT. Dersom Kunnskaps-

departementet skulle tillegges eierskapet for data-

basen, vil det også i dette tilfellet være naturlig å 
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tenke at det administrative ansvaret ville legges til 

en underliggende virksomhet.   

 

Interesse og engasjement 

Kunnskapsdepartementet har gitt uttrykk for at de 

ikke ønsker en rolle relatert til databasen over sta-

tistikk om lovregulerte yrker, utover ansvaret de har 

i dag i forbindelse med yrkeskvalifikasjonsdirektivet.  

 

Krav til å være tjenesteeier i Altinn  

Kunnskapsdepartementet innfrir kravene til å bli tje-

nesteeier i Altinn. For Kunnskapsdepartementet vil 

det også være hensiktsmessig at en underliggende 

virksomhet står som tjenesteeier, eksempelvis 

NOKUT.  

 

Statistisk sentralbyrå 

Statistisk sentralbyrå (SSB) er i første omgang vur-

dert ut fra at de kan være en relevant administrator 

og drifter av databasen over statistikk for lovregu-

lerte yrker.  

 

En interessent 

SSB vurderes å være en relevant aktør i kraft av at 

de er den sentrale institusjonen for innsamling, be-

arbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge 

og har hovedansvaret for å dekke behovet for sta-

tistikk om det norske samfunnet.  

For SSB bør det også tas med i vurderingen at de 

er underlagt Finansdepartementet. I den grad SSB 

vurderes som en aktuell aktør, vil spørsmålet måtte 

avklares med eierdepartementene. Dette berører 

både et overordnet spørsmål om hvilke oppgaver 

SSB skal ha ansvar for. I forlengelsen av dette er 

det også et spørsmål om avsetting av nok ressurser 

og tildeling av midler.    

 

SSB kan vurderes å være en nøytral aktør, i lys av 

at de publiserer statistikk på tvers av sektorer og 

fagområder. 

 

Kompetanse til å administrere databasen  

I og med at SSB er den mest sentrale aktøren for å 

samle inn offisiell statistikk i Norge, anses de også 

for å ha noe av landets fremste statistiske kompe-

tanse. Faglig sett, er de derfor å anse som en svært 

egnet kandidat til å ha driftsansvaret for databasen 

over statistikk om lovregulerte yrker. 

 

Interesse og engasjement 

I dialogen vi har hatt med SSB i prosjektperioden, 

fremgår det at SSB ikke ser seg selv som en rele-

vant kandidat til å ta ansvaret for databasen. Dette 

begrunnes ut fra at de per i dag ikke har ansvar for 

å publisere statistikk som skal virke som styringsin-

formasjon for enkeltaktører. Dermed kan man si at 

innenfor SSBs definerte oppgaver slik de er i dag, 

så vil ikke SSB være en relevant aktør.    

 

Krav til å være tjenesteeier i Altinn 

SSB er allerede tjenesteeier i Altinn-samarbeidet. 

 

NOKUT 

På linje med SSB, er NOKUT først og fremst vurdert 

med utgangspunkt i at de er en relevant administra-

tor og drifter av databasen. 

 

En interessent 

NOKUT er en relevant aktør å vurdere, da de per i 

dag blant annet er kontaktpunkt for godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulerte i yr-

keskvalifikasjonsdirektivet.    

NOKUT er underlagt Kunnskapsdepartementet. 

Departementet har ansvaret for å samle inn sta-

tistikk om lovregulerte yrker som faller inn under yr-

keskvalifikasjonsdirektivet. Som for SSB, vil det 

også her måtte tas en vurdering av hvilke oppgaver 

som skal legges til NOKUT.  

 

Dersom databasen skal inkludere statistikk om sø-

kere både innenfor og utenfor EØS, vil eksempelvis 

NOKUTs arbeidsoppgaver og mandat måtte utvides 
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til også å omfatte det som faller utenom EØS-områ-

det. I tillegg vil det være et spørsmål om allokering 

av ressurser og finansiering. Denne diskusjonen vil 

måtte berøre Kunnskapsdepartementet.  

 

NOKUT kan ikke, i likhet med Kunnskapsdeparte-

mentet, anses som en nøytral aktør. NOKUT har i 

dag ansvar for et klart avgrenset område, som i ho-

vedsak knytter seg til høyere utdanning. Samtidig vil 

NOKUT, som underliggende virksomhet av Kunn-

skapsdepartementet med ansvar for alle utdan-

ningsnivåer og den generelle utdanningspolitikken, 

kunne antas å fremstå som en aktør som kan iva-

reta alle involverte parters interesser.  

 

Kompetanse til å administrere databasen 

NOKUT har fra før egne databaser. NOKUT-porta-

len, som skal bidra til bedre og lettere tilgjengelige 

indikatorer for kvalitet i forskning og utdanning, er 

en egen portal utviklet på bakgrunn av data generert 

gjennom Database for statistikk om høgre utdan-

ning (DBH).22 I tillegg drifter NOKUT Studiebarome-

teret. Dette en årlig nasjonal studentundersøkelse 

og resultatene gir informasjon om aspekter ved stu-

denters opplevde studiekvalitet. Kompetansen 

NOKUT besitter i forbindelse med dette arbeidet, vil 

 
 
                                                      
22 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er statistikkoperatør 

være kompetanse som er relevant for å administ-

rere og drifte databasen vi snakker om her. I tillegg 

har NOKUT en egen avdeling for utredning og sta-

tistikk, som besitter betydelig kompetanse på sta-

tistikk og kvantitative data. 

 

Interesse og engasjement 

NOKUT har selv gitt uttrykk for at de ønsker oppga-

ven som administrator og drifter av databasen. 

Dette har kommet til uttrykk i intervju og øvrig dialog 

med NOKUT i prosjektperioden. En av hovedgrun-

nen til interessen er, som tidligere omtalt, at de alle-

rede har en rolle som kontaktpunkt for godkjenning 

av yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulert i yr-

keskvalifikasjonsdirektivet.   

 

Krav til å være tjenesteeier i Altinn 

NOKUT er per i dag ikke tjenesteeier i Altinn, men 

innfrir på lik linje med andre statlige etater kravene. 

Valg av NOKUT som administrator og drifter av da-

tabasen krever derfor at de inngår en samarbeids-

avtale med Altinn.  

 

Tilbakemeldinger fra Altinn tilsier at det ikke skulle 

være noen umiddelbare utfordringer med at NOKUT 

søker om å bli tjenesteeier. Det kan imidlertid ta tid. 

 
TABELL 4.1 
Vurdering1) av eiere og administratorer av samlet statistikk for søkere til lovregulerte yrker 

Aktør til vurdering 

Kriterier for vurdering av relevans 

Interessent Kompetanse Engasjement Tjenesteeier2) Nøytral 

Arbeids- og sosialdepartementet      

BLD      

Kunnskapsdepartementet       

Statistisk sentralbyrå      

NOKUT      
 

Kilde: DAMVAD 

1) Aktørene vurdert her er aktører som har blitt nevnt som relevante underveis i prosjektet. Vurderingen av aktørenes «score» på de ulike kriteriene er 

basert på informasjon innhentet i forbindelse med prosjektet og er DAMVADs egne 

2) Aktørene med gult felt er per i dag ikke tjenesteeier, men oppfyller kravene til Altinn 
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Hvor lang tid det vil ta er ikke helt klart, men alle nye 

tjenesteeiere skal godkjennes av alle nåværende in-

teressenter i Altinn-samarbeidet.  
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I dette kapittelet vurderer vi de økonomiske og ad-

ministrative kostnadene knyttet til innhenting av sta-

tistikk om søkere i godkjenningsprosessen for lov-

regulerte yrker. Kostnaden vil avhenge av hvilken 

av de foreslåtte løsningene man velger å implemen-

tere. Det er ikke mulig å eksakt tallfeste prisen per 

løsning, men vi vil vurdere alternativene opp mot 

hverandre. 

 

For å gi et bilde på kostnadsforskjellen mellom de 

ulike løsningene har vi har delt kostnadene inn i tre 

elementer: (i) kostnader knyttet til innføring av ny 

løsning (investeringskostnader), (ii) kostnader knyt-

tet til saksbehandling og (iii) kostnader knyttet til inn-

henting og tilrettelegging av statistikken.  

 

Informasjon om dagens ressursbruk (innhentet fra 

et utvalg godkjenningsinstanser23), sett opp mot de 

tre kostnadselementene, gir i tillegg et bilde av hvor-

dan de ulike løsningene vil skille seg fra dagens si-

tuasjon og hva man må forvente av ressursbruk i de 

ulike alternativene.  

 

 
 
                                                      
23 SAK, Utdanningsdirektoratet, NOKUT, Sjøfartsdirektoratet og Helsedi-
rektoratet 

De fire foreslåtte modellene vil alle ha en kostnad 

knyttet til opprettelse og drift av aktøren vi har kalt 

«dataeier». Utover denne kostanden vil de ulike al-

ternativene ha følgende kostnadsprofil: 

 

 Nullalternativet (minimumsløsningen) har lave 

investeringskostnader, sammenlignet med de 

øvrige løsningen. Imidlertid medfører dette al-

ternativet en betydelig kostnadsøkning, sam-

menlignet med dagens situasjon, i form av økt 

tidsbruk i forbindelse med statistikkrapporte-

ring. Man må også påregne relativt høye kost-

nader (tidsbruk) knyttet til statistikkinnhenting 

og sammenstilling. 

 

 Alternativ I har moderate investeringskostna-

der, sammenlignet med II a og b. Løsningen 

medfører de samme kostnadselementene som 

minimumsløsningen, men en mer strømlinjefor-

met rapportering kan redusere tidsbruken hos 

saksbehandler. Det må påregnes kostnader 

knyttet til opplæring i forbindelse med utfylling 

5 Økonomiske og administrative kostnader 

 
 
TABELL 5.1 
Oppsummering av de fire foreslåtte alternativene – kostnadsendringer fra dagens situasjon (+/-) 

Alternativ (modell) Investering1) Søker Saksbehandler Dataeier Sum 

Nullalternativet 

(minimumsløsning) 

Lav (+) Ingen endring (0) Rapporteringskrav 

(++) 

Mye arbeid med innhenting 

og sammenstilling (++)  

+++++ 

Alternativ I Moderat (++) Ingen endring (0) Rapporteringskrav 

(++) 

Moderat arbeid med innhen-

ting og sammenstilling (+)  

+++++ 

Alternativ II a Høy (+++) Elektronisk søk-

nadsskjema (0/-) 

Elektroniske søk-

nader (0/+) 

Moderat arbeid med innhen-

ting og sammenstilling (+) 

++++(+) 

Alternativ II b 

(maksimumsløsning) 

Høy (++++) Elektronisk søk-

nadsskjema (0/-) 

Elektroniske søk-

nader (0/+) 

Moderat arbeid med innhen-

ting og sammenstilling (+) 

+++++(+) 

 

Kilde: DAMVAD 

1) Investeringskostnaden er en engangskostnad og er derfor ikke helt sammenlignbar med øvrige kostnadselementer for de ulike alternativene.  
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av skjema i Altinn. Kostnadene (tidsbruk) knyt-

tet til statistikkinnhenting og sammenstilling vil 

være lavere enn for minimumsløsningen.   

 

 Alternativ II a har høye investeringskostnader, 

sammenlignet med de to foregående alternati-

vene. Løsningen kan medføre redusert tidsbruk 

for søkerne i utfylling av søknaden, sammenlig-

net med dagens situasjon. Det samme gjelder 

saksbehandler. Kostnadene (tidsbruk) knyttet til 

statistikkinnhenting og sammenstilling vil være 

lavere enn for minimumsløsningen.   

 

 Alternativ II b (maksimumsløsningen) vil i ho-

vedsak ha samme kostnadsprofil som alternativ 

II a, men søkers og saksbehandlers tidsbruk av-

henger av om det er ønskelig med oppfølging 

etter avslag eller ikke. 

  

I tabell 5.1 har vi oppsummert for hvem av aktørene 

man må påregne økte kostnader i de ulike alterna-

tivene, sammenlignet med dagens situasjon. En 

mer utdypende forklaring er gitt i de kommende av-

snittene.   

 

5.1 Investeringskostnader ved ny løsning 

Alle løsningen presentert i kapittel 3 medfører en in-

vesteringskostnad, samt driftskostnader knyttet til 

aktøren som har ansvar for innhenting, sammenstil-

ling og tilrettelegging av statistikken.  

 

Det er per i dag ingen som har ansvaret for å inn-

hente og utarbeide en samlet statistikk om søkere i 

godkjenningsprosesser til lovregulerte yrker. Det 

må derfor settes av ressurser til dette, både i form 

av årsverk til administrasjon av databasen og inves-

tering i systemer som gjør statistikkinnhentingen 
 
 
                                                      
24 Eventuelt videreføre og videreutvikle NOKUTs allerede eksisterende in-
formasjonsside 

mulig. Under administrasjon bør det avsettes res-

surser til å oppdatere og vedlikeholde et felles infor-

masjonspunkt for søkere, arbeidsgivere og andre.24  

 

For å utarbeide en database over alle søkere25 til 

lovregulerte yrker kreves tilstrekkelig med serverka-

pasitet og datamaskiner (inkl. programvare) som 

kan håndtere store mengder data. Videre må det 

påregnes kostander til eventuell ansettelse av data-

behandlere og/eller opplæring av ansatte i den eta-

ten som får ansvaret for databasen.  

 

Investeringskostnaden i minimumsalternativet er 

dekket av kostnadene nevnt over. For de øvrige løs-

ningen vil denne kostnaden variere noe, utover de 

nevnt over.  

 

5.1.1 Alternativ I 

Alternativ I krever at det opprettes et elektronisk 

rapporteringsskjema i Altinn. Med dette følger utvik-

lingskostnader (selve tjenesten). Det må også på-

regnes kostnader til opplæring av saksbehandlerne 

som skal rapportere inn statistikken.  

 

Kostnader forbundet med utvikling av rapporterings-

skjema vurderes til å være om lag 25 timer.  

 

5.1.2 Alternativ II a 

Som for alternativ I følger det utviklingskostnader 

med valget av denne løsningen. Gitt at dette alter-

nativet er mer teknisk avansert enn alternativ I vil 

utviklingskostnadene være betydelig høyere for 

dette alternativet.  

 

Kostnader forbundet med utvikling av søknads-

skjema forventes å være om lag 40 timer, mens ko-

25 Utdannet både innenfor og utenfor EØS  
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stander forbundet med oppsett av løsningen (mot-

tak hos godkjenningsinstans etc.) vurderes til rundt 

700-800 timer. Avhengig av timeprisen i rammeav-

talen betyr det en samlet pris rundt 700 000-800 000 

kroner. 

 

Også i dette alternativet må det påregnes kostnader 

knyttet til opplæring og kompetanseheving. Saksbe-

handler må med denne løsningen forholde seg til 

elektroniske søknader direkte i saksbehandlings-

systemet. 

  

5.1.3 Alternativ II b (maksimumsløsning) 

Forskjellen på dette alternativet og alternativ II a er 

den tekniske kompleksiteten og at investeringskost-

nadene vil øke med økt tidsbruk på utforming av løs-

ningen.   

 

Selve utarbeidingen av skjema vil være likt som i al-

ternativ II a, men kostnaden forbundet med oppsett 

av løsningen vil bli høyere. Det forventes at denne 

løsningen krever mer enn 1 500 timer og vil koste 

over 1,5 mill. kroner. 

 

Med denne løsningen vil all kommunikasjon mellom 

søker og saksbehandler skje i Altinn. Dette krever 

at det settes opp en meldingstjeneste og følgelig vil 

medføre høyere utviklingskostnader enn i alternativ 

II a. Dette er imidlertid en engangsinvestering, og 

må veies opp mot den løpende kostanden av at 

saksbehandler må kommunisere med søker på 

andre måter. Hvor høy denne kostnaden blir er 

vanskelig å svare på. Det vil kreve en del forunder-

søkelse, bl.a. av de ulike godkjenningsinstansenes 

nåværende saksbehandlingssystem, og hvordan 

disse kan settes opp for å kommunisere med Altinn. 

 

5.2 Kostnader knyttet til saksbehandling 

De fire løsningene presentert i kapittel 3 vil ikke, et-

ter vår vurdering, føre til betydelige endringer i tiden 

det tar å behandle søknadene (fra det tidspunktet 

søknaden er komplett). Sammenlignet med dagens 

situasjon kan alternativ II a og II b føre til noe lavere 

saksbehandlingskostnader. 

 

Til forskjell fra investeringskostnadene, er kostan-

der knyttet til saksbehandling et kostnadselement 

som allerede eksisterer i dag. Dette er også det 

største kostnadselementet (målt i tidsbruk) i god-

kjenningsprosessen.   

 

Basert på innspill fra de utvalgte godkjenningsin-

stansene anslår vi at selve saksbehandlingen i dag 

utgjør 60-70 pst. av den totale tiden saksbehand-

lerne bruker på veiledning, saksbehandling, sta-

tistikkuttrekk og annet informasjonsarbeid.  

 

5.2.1 Nullalternativet (minimumsløsningen) 

Målt i hvor mye tid det brukes på saksbehandling 

(timeverk eller årsverk), vil ikke dette alternativet ut-

gjøre noen forskjell fra dagens situasjon. Saksbe-

handler vil motta søknader og gjennomføre saksbe-

handlingen på samme måte som i dag. 

 

Minimumsløsningen vil heller ikke føre til endringer 

i tidsbruken til søkerne, sammenlignet med i dag. 

 

5.2.2 Alternativ I 

For dette alternativet gjelder det samme som for mi-

nimumsløsningen. Den eneste forskjellen for saks-

behandler med denne løsningen, sammenlignet 

med i dag, er kravet om rapportering i Altinn. Dette 

påvirker ikke tiden som brukes på saksbehandling. 

Alternativ I vil heller ikke føre til endringer i tidsbru-

ken til søkerne, sammenlignet med i dag. 

 

5.2.3 Alternativ II a 

Innføring av elektroniske søknadskjemaer vil trolig 

gjøre det enklere for søker å utfylle søknaden, samt 
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enklere for saksbehandler å behandle søknaden. 

Det er i hvert fall ikke grunn til å tro at tidsbruken vil 

øke for de to aktørene.  

 

Løsningen i alternativ II a vil føre til at all kommuni-

kasjon mellom søker og saksbehandler skjer elek-

tronisk. Sammenlignet med en løsning hvor søknad 

og eventuell ettersending av dokumentasjon skjer 

per post, vil denne løsningen gi gevinster i form av 

redusert tid det totalt tar fra innsending av søknad til 

vedtak fattes (alt annet likt). Verdsetting av denne 

besparelsen (målt i kroner) er imidlertid utfordrende. 

 

Løsningen vil også gjøre det mulig å kreve at all do-

kumentasjon lastes opp før søknaden sendes. Så 

sant riktig dokumentasjon lastes opp, vil dette bidra 

til å redusere tiden saksbehandler bruker på å etter-

spørre dokumentasjon.  

 

5.2.4 Alternativ II b (maksimumsløsning) 

For dette alternativet gjelder i all hovedsak det 

samme som for alternativ II a. Forskjellen vil even-

tuelt ligge i ressursbruken på oppfølging av søkere 

som har fått avslag, og som må ta ekstra utdanning 

(kurs) i Norge for å etterkomme kompetansekra-

vene. Dette vil også påvirke de aktuelle søkerne, i 

form av krav til rapportering til saksbehandler.  

 

5.3 Kostnader knyttet til statistikkinnhenting 

Gitt at det i dag ikke brukes ressurser på å innhente 

og sammenstille statistikk på tvers av godkjennings-

instansene, vil dette medføre en kostnadsøkning 

sammenlignet med dagens situasjon. Hvor mye res-

surser det må avsettes til innhenting, sammenstil-

ling og tilrettelegging avhenger av hvilken løsning 

som blir valgt. 

 

Vi inkluderer også kostnader knyttet til tilretteleg-

ging av statistikk i dette kostnadselementet. Der-

med blir kostnader knyttet til statistikkinnhenting en 

blanding av kostander som allerede eksisterer i dag 

og nye kostnadselementer.  

 

De fleste godkjenningsinstansene har i dag en form 

for statistikkproduksjon og rapportering, bl.a. som 

følge av EU-direktivet, utarbeidelse av årsrapporter, 

tilbakemelding til overordnet direktorat eller depar-

tement og spørsmål fra journalister. Dette utgjør 

imidlertid en svært liten andel av dagens totale res-

sursbruk knyttet til godkjenningsprosessene (under 

5 pst.). 

 

5.3.1 Nullalternativet (minimumsløsningen) 

Minimumsløsningen er, etter vår vurdering, den løs-

ningen som vil kreve flest ressurser i produksjonen 

av selve databasen. 

 

Så sant godkjenningsinstansen ikke har enkle og 

gode måter for å trekke ut etterspurt statistikk fra 

sine systemer, vil minimumsløsningen medføre be-

tydelig merarbeid for saksbehandler i forbindelse 

med rapportering av statistikk. 

 

Minimumsløsningen er også den løsningen som 

medfører mest arbeid for dataeier, som følge av at 

det ikke stilles krav til hvilket format statistikken skal 

rapporteres i. 

 

Med bakgrunn i dagens ressursbruk på uttrekk og 

tilrettelegging av statistikk, vil minimumsløsningen 

trolig kreve ett årsverk hos de største godkjennings-

instansene. 

 

5.3.2 Alternativ I 

Løsningen i dette alternativet vil samlet sett kreve 

mindre ressurser knyttet til statistikkproduksjon enn 

minimumsalternativet. At alle godkjenningsinstan-

sene rapporterer via (like) elektroniske skjemaer i 

Altinn vil lette arbeidet til dataeier betraktelig. For 
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saksbehandler vil det trolig være som i minimums-

løsningen.26 

 

Det må påregnes transaksjonskostnader i forbin-

delse med innsending av rapporteringsskjemaene i 

Altinn med denne løsningen (se neste avsnitt for for-

klaring).  

 

5.3.3 Alternativ II a og II b (maksimumsløsning) 

Med tanke på kostnader knyttet til produksjonen av 

selve databasen vil både alternativ II a og II b (mak-

simumsløsningen) være de løsningene som krever 

minst ressurser. Ressursbruken hos dataeier vil 

være den samme som i alternativ I, men det ligger 

betydelige besparelser hos saksbehandler, knyttet 

til statistikkrapportering, ved innføring av elektro-

niske søknadskjemaer.  

 

Det må påregnes transaksjonskostnader i forbin-

delse med innsending av søknadsskjemaer og sta-

tistikkinformasjon i Altinn med denne løsningen. Alt-

inn har forskjellige kostnadsstrukturer, som av-

henger av antall søknader. Med det nåværende sø-

kerantallet vil transaksjonsomkostningene havne i 

nest laveste kategori. Det betyr årlige omkostninger 

til Altinn på 200 000 kroner. 

 

Det er lite sannsynlig at transaksjonsomkost-

ningene vil øke. For å rykke opp i neste kostands-

kategori må antall søknader øke til mer enn 300 000 

søknader per år. Det anser vi som svært urealistisk. 

 

 
 
 
                                                      
26 Godkjenningsinstanser som benytter Altinn i sin løsning vil trolig kunne 
dra nytte av det i rapporteringsarbeidet 
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Vår oppgave har vært å foreslå mulige løsninger til 

systemer for statistikkinnhenting på tvers av alle 

godkjenningsinstanser. Vi har også utviklet et sett 

med kriterier aktøren som skal ha ansvaret for data-

basen bør innfri. Som nevnt tidligere er det nå opp 

til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-

tet (BLD), i samarbeid med andre departementer og 

interessenter, å fremme forslag til eventuell oppføl-

ging, både hva gjelder hvilket system man ønsker å 

implementer og med tanke på eierskap og admini-

strering. 

 

På bakgrunn av prosjektarbeidet har vi imidlertid ut-

arbeidet noen anbefalinger som bør vurderes paral-

lelt med utviklingen av statistikksystemet.  

 

En av våre anbefalinger er at behovet for ett felles 

informasjonspunkt må imøtekommes, selv om dette 

er litt på kanten av hva som er prosjektets oppgave. 

Det har likevel vist seg underveis i arbeidet at dette 

vil forenkle prosessen betraktelig. 

 

6.1 Valg av løsning for statistikkinnhenting 

Valg av løsning avhenger av ambisjonsnivået og 

hva det kan oppnås enighet om. Vi anbefaler at dis-

kusjonen vurderer fordeler og ulemper ved de for-

skjellige alternativene. 

 

Minimumsløsningen er den letteste å implementere, 

men kan vise seg både tungvint og ressurskrevende 

å administrere og oppdatere. Denne løsningen vil 

derfor gi høye driftskostnader. I tillegg er det større 

risiko for at kvaliteten på statistikken ikke blir god 

nok, sammenlignet med de øvrige alternativene. 

 

Implementering av maksimumsløsningen vil kreve 

nøye planlegging og organisering. Denne løsningen 

vil derfor medføre høye investeringskostnader, 

samtidig som det kan ta tid å få systemet på plass.  

 

Mellom disse to ytterpunktene finnes det to løs-

ninger. Vi vil ikke anbefale den ene løsningen frem-

for den andre, men vi mener at den mest kostnads-

effektive løsningen vil være å implementere alterna-

tiv II a. Denne sikrer best mulig innsamling av sta-

tistikk, med minst mulig merarbeid for saksbehand-

ler og dataadministrator. 

 

6.2 Valg av eier og administrator 

I diskusjonene rundt hvilken eller hvilke aktører som 

skal eie og administrere databasen, har vi fremmet 

forslag til et sett av kriterier som ulike relevante ak-

tører bør vurderes opp mot. I hvilken grad den aktu-

elle aktøren imøtekommer hvert enkelt kriterium, gir 

en pekepinn på i hvilken grad den enkelte aktør som 

vurderes kan sies å være godt egnet eller ikke. 

 

Uten at vi gir anbefaling om å velge én konkret ak-

tør, har vi likevel vurdert de aktørene som har frem-

kommet som mulig relevante i prosjektperioden. En 

oppsummering av vurderingen av den enkelte aktør 

opp mot kriteriene vi har fremmet, fremgår av tabell 

4.1.  

 

Den endelige valget vil imidlertid måtte tas av BLD 

og andre relevante interessenter i det videre arbei-

det. I tillegg til en vurdering opp mot kriteriene som 

er fremmet, kan det for eksempel også tenkes at de-

partementene og andre interessenter kommer frem 

til at valg av løsning gir føringer for valg av eier og 

administrator. 

 

6.3 Behov for felles informasjonsside 

Det er behov for ett felles informasjonspunkt hvor 

søkere om godkjenning kan henvende seg, uav-

hengig av hvilken løsning man velger. Dette skal 

sikre at alle søkere, arbeidsgivere og andre raskt 

6 Anbefalinger 
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finner frem til riktig godkjenningsinstans, samt at sø-

ker er informert om hvilke krav som stilles og be-

grunnelsen for disse. 

 

Rambølls kartlegging av godkjenningsordninger for 

lovregulerte yrker, viste at det var svært mange ak-

tører involvert i prosessen som formidler informa-

sjon om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på 

ulike nivåer.27 Det ble på bakgrunn av dette anbefalt 

å styrke informasjonen overfor søkere. 

 

På NOKUTs nettsider finnes det i dag en oversikt 

over hvilke yrker som krever autorisasjon, samt 

hvilke godkjenningsinstanser som er ansvarlig for 

autorisasjon av de ulike yrkene og kontaktinforma-

sjon til disse. Det er flere måter å finne frem til denne 

siden på, bl.a. via workinnorway.no, utdanning.no. 

og NOKUTs egen startside.  

 

Vi anbefaler å videreutvikle NOKUTs informasjons-

side i tråd med løsningen som velges. Dette inne-

bærer bl.a. informasjon om hvordan man logger inn 

i Altinn, hvilket søknadsskjema som hører til hvilket 

yrke (hvis det utarbeides flere søknadskjemaer) og 

rekkefølgen i prosessen. Samtidig må det gjøres ty-

deligere for søkere, arbeidsgivere og andre hvor de 

finner dette informasjonspunktet.  

 

 
 
 
                                                      
27 Rambøll (2009) Kartlegging av godkjenningsordninger for lovregulerte 
yrker 
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Intervjuobjekter  

I forbindelse med prosjektet har vi gjennomført in-

tervju med følgende aktører: 

 

Norge 

 Arbeidsdirektoratet 

 Arbeids- og sosialdepartementet 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-

skap (DSB) 

 Finanstilsynet 

 Helsedirektoratet 

 Mattilsynet 

 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) 

 Sjøfartsdirektoratet 

 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 

(SAK) 

 Utdanningsdirektoratet 

 

Sverige 

 Universitets- och högskolerådet 

 Socialstyrelsen 

 

Danmark 

 Uddannelse- og forskningsministeriet, Styrel-

sen for Videregående Uddannelser 

 Arbeidstilsynet 

 

Referansegruppe 

Som en del av prosjektet har det blitt gjennomført 

tre referansegruppemøter. Følgende aktører har 

deltatt: 

 

 Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-

mentet (BLD) - oppdragsgiver 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-

skap (DSB) 

 Helse- og omsorgsdepartementet  

 Helsedirektoratet 

 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

 Justisdepartementet  

 Kunnskapsdepartementet 

 NOKUT 

 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 

(SAK) 

 Statistisk sentralbyrå (SSB) 

 Utdanningsdirektoratet 

 

Tekniske løsninger 

Dette avsnittet skisserer den mer tekniske delen av 

løsningene beskrevet i kapittel 3 og gjelder alterna-

tivene som omfatter Altinn. Formålet med å beskrive 

de tekniske løsningene er å vise at de ulike alterna-

tivene rent teknisk lar seg gjøre. Beskrivelsen er ut-

arbeidet i tett dialog med Altinn. 

 

Mulighetene under er alle i tråd med alternativ II a 

og II b. Rekkefølgen på søknadsprosessen i de 

ulike tekniske mulighetene, og hvem som har an-

svaret for hva, er det samme som beskrevet i de fo-

regående avsnittene. Forskjellen på de tekniske 

mulighetene er hvordan søknadskjemaene blir 

sendt fra Altinn til de ulike godkjenningsinstansene. 

 

6.3.1 Mulighet 1 

Om søknadene er veldig like (godkjenningsinstan-

sene spør etter mye av det samme i tjenestene) kan 

man lage seg en generell tjeneste i Altinn der man 

for eksempel bruker kategorisering av yrker og 

sporvalg i tjenesten. Alternativt kan man lage flere 

tjenester. Tjenestene kan eies av «dataeier» og bru-

ker/søker vil finne alle tjenestene i Altinn sin skje-

makatalog. 

 

Søknadsprosessen blir som følger: 

 

1. Søkeren finner frem til den tjenesten han/hun 

trenger og åpner den. Ved instansiering (innlog-

Vedlegg 
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ging med personnummer/D-nummer) vil tjenes-

ten pre-utfylles med informasjon om brukers 

navn, fødselsnummer og adresse. 

 

2. Søkeren fyller ut søknaden og sender den inn. 

 

3. Den innsendte søknaden vil sendes til riktig 

godkjenningsinstans gjennom Altinn sin «splitt-

av-data»-funksjonalitet. Det vil si at alle etater 

som skal motta søknader må få satt opp et 

grensesnitt28 mot Altinn. Dette kan gjøres uten 

at etaten er tjenesteeier i Altinn, så lenge data 

sendes på vegne av en etat (her «dataeier») 

som er tjenesteeier i Altinn og som betaler for 

transaksjonene. 

 

4. Når godkjenningsinstans x har mottatt søkna-

dene må den behandles og svar kan sendes til-

bake til søker via post, e-post eller gjennom Alt-

inn sin meldingsboks (ev. digital postkasse).  

 

5. Samtidig som godkjenningsinstans x sender 

svar til søker kan godkjenningsinstans x sende 

statistikkinformasjon til en felles database, som 

alle instanser kan sende data til. 

 

6.3.2 Mulighet 2 

Om søknadene er veldig like (godkjenningsinstan-

sene spør etter mye av det samme i tjenestene) kan 

man lage seg en generell tjeneste i Altinn der man 

for eksempel bruker kategorisering av yrker og 

sporvalg i tjenesten. Alternativt kan man lage flere 

tjenester. Tjenestene kan eies av «dataeier» og bru-

ker/søker vil finne alle tjenestene i Altinn sin skje-

makatalog. 

Søknadsprosessen blir som følger: 
 
 
                                                      
28 SFTP eller webservice 

1. Søkeren finner frem til den tjenesten han/hun 

trenger og åpner den. Ved instansiering (innlog-

ging med personnummer/D-nummer) vil tjenes-

ten pre-utfylles med informasjon om brukers 

navn, fødselsnummer og adresse. 

 

2. Søkeren fyller ut søknaden og sender den inn. 

 

3. Den innsendte søknaden sendes til ett felles 

mottakssystem. Dette mottakssystemet ruter så 

søknadene videre til riktig godkjenningsinstans. 

 

4. Når godkjenningsinstans x har mottatt søkna-

dene må den behandles og svar kan sendes til-

bake til søker via post, e-post eller gjennom Alt-

inn sin meldingsboks (ev. digital postkasse).  

 

5. Samtidig som godkjenningsinstans x sender 

svar til søker kan godkjenningsinstans x sende 

statistikkinformasjon til en felles database, som 

alle instanser kan sende data til. 

 

6.3.3 Flytskjema 

Flytskjemaet på neste side illustrere prosessen fra 

søker til endelig statistikk er samlet for løsningene 

som tar i bruk Altinn. Dette er ment som en illustra-

sjon. Endelig saksgang vil avhenge av valgt løsning 

og dens tekniske innretning.
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