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Forord

Mange brukere har en fragmentert oppfølgingssak hos 
det offentlige. Det er de mest utsatte gruppene som 
i størst grad er berørt, de som trenger tjenester fra 
både stat og kommune i NAV, og kanskje i tillegg har 
rett til voksenopplæring og introduksjonsprogram. 
Vi vet at for å lykkes i større grad må tjenestene bli 
enda mer koordinerte og samkjørte – både for å øke 
 brukerens sjanse til å komme ut i arbeid og for en mer 
effektiv og hensiktsmessig ressursbruk. Den kanskje 
største barrieren for å få til gode samkjørte og bruker-
orienterte løp for de som står lengst unna arbeidslivet, 
er manglende mulighet til å dele data på tvers. Mer 
deling av data kan gi veilederen bedre oversikt over 
brukerens sak, og lederen kan få bedre oversikt over og 
innsikt i brukerne i sin enhet. Ikke minst kan muligheten 
for å dele data på tvers hjelpe brukeren til å få bedre 
innsikt i egen sak, og brukeren slipper å måtte svare på 
de samme spørsmålene om igjen. 

Problemstillingen knyttet til bedre og mer helhetlige 
offentlige tjenester har vært forsøkt løst flere ganger. 
1. juni 2006 ble NAV etablert, og NAV-lovens § 16 ga 
ansatte i samme NAV-kontor lov til å gjøre oppslag i 
alle systemene, uavhengig av om man var ansatt av 
kommunen eller staten. I årene som har gått, har det 
kommet flere nye og moderne IT-løsninger med formål 
om å hjelpe ansatte og brukere av NAV. Den digitale 
utviklingen har siden medført at man i dag ser helt andre 
muligheter og løsninger for god digital samhandling, enn 
hva vi var i stand til å forestille oss i 2001. Samtidig er 
det hindringer vi må ta tak i, for at dette skal bli virke-
lighet. Vi i prosjektet har valgt å ta tak i det området 
som oppleves som den største hindringen for å få til 
deling av data, nemlig det juridiske. Hvilke handlings-
rom finnes det i dagens lovverk, og hva må eventuelt til 
av endringer?

Målet med prosjekt Datadrevet oppfølging er å utrede 
det juridiske handlingsrommet for mer deling av data 
mellom statlige og kommunale tjenester innen syssel-
setting og kvalifiseringsfeltet. For å kunne snakke 
godt sammen om det fremtidige behovet har vi tegnet 
 skisser til mulige løsninger. De juridiske vurderingene 
er gjort på bakgrunn av disse skissene. 

Hele utredningen har vært et stort og godt  samarbeid 
mellom NAV Oslo, Oslo kommune, herunder 
Velferdsetaten og Oslo Voksenopplæring, og Arbeids- 

og velferdsdirektoratet. Dialogen med NAV-kontorene 
underveis i prosessen har vært uvurderlig. I arbeidet 
med den juridiske vurderingen har jurister fra NAV, 
Oslo kommune og KS bidratt og samarbeidet tett. 
Dette mener vi har vært viktig for å få et fyldig slutt-
resultat der juridiske perspektiver har blitt ivaretatt 
fra flere sider. 

Regjeringens digitaliseringsstrategi fra 2019 ber om 
innspill til utviklingen av et mer digitaliseringsvennlig 
regelverk. Partnerne i delprogrammet og vi i prosjekt 
Datadrevet oppfølging har tatt denne oppfordringen 
og leverer med dette vårt innspill til arbeidet med å 
utvikle et mer digitalt og helhetlig samfunn for våre 
borgere.

Vi håper denne utredningen blir flittig brukt videre 
i arbeidet med å finne gode løsninger for et mer 
digitalt samfunn og mer helhetlige tjenester i det 
 offentlige. Vi anser dette som en grunnstein i det 
videre arbeidet, som det kan bygges videre på. 

Til slutt vil vi takke alle som har bidratt til dette 
 arbeidet. Uten samarbeidet på tvers av organisasjoner 
og nivåer hadde dette arbeidet ikke vært mulig!

Sonja Skinnarland 
Prosjekteier, Datadrevet oppfølging 
Fylkesdirektør NAV Oslo 



DEL 1 BEHOV OG FORSLAG TIL LØSNING 7

1. Innledning 8
1.1 Bakgrunn for prosjektet 8

2. Situasjonen for veiledere og ledere ved NAV-kontor i dag 10
2.1 Et tenkt eksempel fra en veileders arbeidsdag: 10
2.2 Brukers situasjon 11
2.3 Leders situasjon  12
2.4 Et historisk tilbakeblikk 12

3. Skisserte forslag til løsning 13
3.1 Lederverktøy  13
3.2 Veilederverktøy 17

4. Gevinster med skisseforslagene 26
4.1 Gevinster ved veilederløsningen 26
4.2 Gevinster ved lederverktøy 26
4.3 Gevinster ved sammenstilte analyser  27
4.4 Gevinster for brukeren 27
4.5 Økonomiske gevinster 28
4.6 Mulige ulemper 28

DEL 2 DET JURIDISKE HANDLINGS ROMMET I SKISSENE 29

5. Hvilke juridiske problemstillinger  
vi har sett på 30

6. HR-løsningen 31

7. Veilederverktøyet 32
7.1 Taushetsplikt innad i NAV-kontoret, NAV-loven § 16 32
7.2 NAV-loven § 14 a 33
7.3 Folketrygdloven 33
7.4 Sosialtjenesteloven 34
7.5 Voksenopplæringen 35
7.6 Introduksjonsprogram 36

8. Analyse og statistikk 37
8.1 Innledning og presisering 37
8.2 Handlingsrommet for  sammenstilling av person opplysninger for analyseformål 38
8.3 Handlingsrommet for sammenkobling av personopplysninger for statistikkformål 38
8.4 Innebærer regler om  taushetsplikt begrensninger for handlingsrommet? 39

9. Behandlingsansvar for leder- og veilederverktøyet 40

10. Konklusjoner 41
10.1 Dagens juridiske handlingsrom 41
10.2 Hva må avklares ytterligere, og hva må lovgivende myndighet se nærmere på 42
10.3 Avslutning 43

11. Prosjektgruppen 44

12. Kilder 45



Figurliste

Figur 1 Lederverktøy – Mitt dashbord 13

Figur 2 Lederverktøy – HR-løsning 14

Figur 3 Lederverktøy – Total brukerportefølje 15

Figur 4 Lederverktøy – Brukerportefølje: 
Økonomisk sosialhjelp 15

Figur 5 Lederverktøy – Brukerportefølje: 
Unge under 30 år 16

Figur 6 Lederverktøy – Flyt 16

Figur 7 Lederverktøy – Komparativ 17

Figur 8 Veilederverktøy – Oversikt 18

Figur 9 Veilederverktøy – Topplinje 18

Figur 10 Veilederverktøy – Rollekart 19

Figur 11 Veilederverktøy – Brukerens mål 20

Figur 12 Veilederverktøy – Siste hendelser 20

Figur 13 Veilederverktøy – Avkrysning tidslinje 21

Figur 14 Veilederverktøy – Tidslinje 22

Figur 15 Veilederverktøy – Dialogeksempel 1 23

Figur 16 Veilederverktøy – Dialogeksempel 2  24

Figur 17 Veilederverktøy – Felles plan 25

Begrepsavklaringer

Bruker: Det har vært utfordrende å finne et felles 
pronomen som kan fungere som en fellesangivelse 
for personer som mottar tjenester og/eller ytelser 
fra det offentlige. Ofte er det naturlig å betegne 
 brukergrupper i NAV. Sentrale brukergrupper er jobb-
søkere (arbeidsytelse), langtidssykmeldte,  enslige 
 forsørgere og personer som får sosiale tjenester, 
uføretrygd og pensjon. I voksenopplæringen har man 
elever, og i introduksjonsprogrammet er personen 
deltaker. I lovverket kan vi ellers møte begreper som 
stønadsmottaker, medlem og tjenestemottaker. I dette 
dokumentet har vi valgt å benytte «bruker» som en 
 fellesbetegnelse på en person som mottar  tjenester 
og/eller ytelser fra NAV, voksenopplæringen eller 
introduksjonsprogrammet.

Arbeids- og velferdsforvaltningen: Arbeids- og 
 velferdsforvaltningen består av arbeids- og velferds-
etaten (staten) og de kommunale tjenestene som inngår 
i NAV-kontoret, jf. NAV-loven § 2.

Arbeids- og velferdsetaten: Arbeids- og velferds-
etaten omfatter den statlige delen av NAV og ledes av 
Arbeids- og velferdsdirektoratet.  

NAV-kontorets minimumsløsning: Når vi i denne 
rapporten sikter til «minimumsløsningen» i NAV-
kontoret, sikter vi til de ytelsene og tjenestene lagt 
til NAV-kontoret som faller innenfor virkeområdet til 
NAV-loven § 16. Denne bestemmelsen begrenser seg 
i utgangspunktet til de tjenestene som er underlagt 
taushetsplikt etter NAV-loven § 7, og de tjenestene 
som tidligere var regulert av sosialtjenesteloven av 
1991. Dette innebærer at tjenester som tidligere var 
regulert i sosialtjenesteloven av 1991, men som nå er 
regulert i sosialtjenesteloven av 2009, også er omfattet 
av NAV-loven § 16. 

Særlovgivning: Flere steder i denne rapporten bruker 
vi «særlovgivningen». Med dette menes de deler av 
den offentligrettslige  forvaltningslovgivningen som 
 regulerer mer avgrensede deler av forvaltnings-
sektoren enn for eksempel forvaltningsloven og 
 personopplysningsloven. Særlovgivningen vi har 
 konsentrert oss om i  rapporten, omfatter for  eksempel 
folketrygdloven,  NAV-loven, sosial tjenesteloven, 
 opplæringsloven og introduksjonsloven. 
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1. Innledning

Prosjekt Datadrevet oppfølging har som hovedmål å 
utarbeide et juridisk innspill til det pågående arbeidet 
med et mer digitaliseringsvennlig regelverk. Helt konkret 
vil vi i prosjektet utrede om det er områder i NAV som 
i dag tillater sammenstilling av data fra kommunale 
og statlige tjenester. Vi har også utredet deling av data 
med andre kommunale tjenester som i stor grad berører 
den enkeltes liv, og derfor bør koordineres bedre for 
å kunne gi mer målrettet og skreddersydd oppfølging. 
Dette knytter seg særlig til introduksjonsprogrammet 
og voksenopplæringen. 

Målet har vært å lage forslag til løsninger som 
dekker et uttalt behov i kontoret, og som vil lette 
og  effektivi sere arbeidsdagen til ansatte. Det har 
også vært et mål å foreslå løsninger til samarbeids-
plattformer som gjør det mulig for bruker å ha god 
innsikt, oversikt og påvirkning på egen sak. Videre har 
vi hatt et mål om å lage forslag til løsninger som vil 
effektivisere lederens arbeidshverdag innen ledelse, 
HR og strategisk styring. Med dette som bakteppe har 
vi i prosjektet hatt konkrete diskusjoner med jurister 
og utviklere om mulighetene for å lage slike løsninger 
og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for slike 
løsninger. 

For at man skal kunne gjøre vurderinger ut fra et 
 faktisk behov, og ha et felles utgangspunkt for å kunne 
diskutere formålet med felles visningsløsninger, har vi 
valgt å utarbeide flere skisser til fremtidige løsninger. 
Forslagene er utarbeidet i samarbeid med ledere og 
veiledere i NAV-kontor og voksenopplæringen.

Sammenstilling av data fra kommunal og statlig linje vil 
kunne minske dobbeltarbeid, ved at brukere ikke blir 
kartlagt gjentatte ganger. Gjennom en mer hensikts-
messig sammenstilling av data vil vi kunne fjerne tids-
tyver som skyldes behov for mange oppslag i ett eller 
flere ulike fagsystemer.

Videre vil sammenstillinger av viktige data kunne gi 
bedre oversikt over den enkelte tjenestebrukeren, og 
det blir lettere å se hele brukeren. Veiledere vil få en 
helhetlig oversikt over problemstillingene i enkeltsaker 
og dypere innsikt i den enkelte brukerens behov. Vi tror 
løsningene vil kunne bidra til bedre tjenester til bruker, 
gjennom mer målrettet og effektiv oppfølging og 
 veiledning. Lederen vil kunne få en helhetlig innsikt om 

brukermassen i kontoret og hvordan man best benytter 
ressursene som er til rådighet. Økt kunnskap om hva 
som virker, vil kunne bidra til en mer målrettet bruk og 
anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak, og mer treffsikker 
kvalifisering av den enkelte.

I regjeringens digitaliseringsstrategi bes det om 
 innspill til utviklingen av et digitaliseringsvennlig regel-
verk. Prosjektet Datadrevet oppfølging har tatt denne 
oppfordringen, og vi leverer med dette vårt innspill 
til arbeidet med å utvikle et mer digitalt og helhetlig 
 samfunn for våre borgere.

1.1 Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet Datadrevet oppfølging startet opp ved 
NAV Alna i 2017. Prosjektarbeidet ved NAV Alna varte 
frem til mars 2019. Da man så at et tettere  samarbeid 
med samtlige bydeler i områdesatsingen hadde vært 
nyttig, ble prosjektet flyttet til NAV Oslo fylkes-
administrasjonen, som i dag eier prosjektet.

Utgangspunktet for prosjektet var at man så et stort 
behov for felles digitale løsninger i NAV-kontoret, 
både på leder-, mellomleder- og veiledernivå. I dag 
 foreligger det store mengder data om brukere i både 
statlige og kommunale kilder. Disse er ikke sammen-
stilte. Dette medfører at ansatte i NAV-kontoret må 
gjøre oppslag i mange ulike systemer, og at kartlegging- 
og veiledningsarbeid gjøres dobbelt. Lederne mangler 
en helhetlig oversikt over brukermassen ved kontoret 
og dermed også et vesentlig grunnlag for å vurdere 
hvordan de best innretter kontoret. 

I tidlig fase var ambisjonen for prosjektet å lage og 
implementere nye verktøy for oppfølging og veiledning 
av brukere i NAV-kontor. Etter hvert som prosjektet 
utviklet seg, så man at dette ikke var gjennomførbart på 
grunn av både organisatoriske og økonomiske forhold. 
Ikke minst var det høyst uavklart i hvilken grad det var 
lovlig å lage løsninger for deling og visualisering av 
data mellom stat og kommune.

Dette medførte at vi i prosjektet innså at det var 
nødvendig å utforske og tydeliggjøre det juridiske 
handlingsrommet knyttet til deling av data mellom 
statlige og kommunale tjenester i tilknytning til 



NAV. På dette tidspunkt kom også regjeringens 
Digitaliseringsstrategi, der det ble bedt om innspill til 
utviklingen av et digitaliseringsvennlig regelverk. På 
bakgrunn av dette valgte vi å endre kurs for  prosjektet, 
slik at vi skal kunne nærme oss målet om en felles 
 digital løsning.

I tillegg til utredning av et juridisk handlingsrom har 
det i prosjektet blitt jobbet med utforskning av ny 
 kartleggingsmetodikk og analytisk innsiktsarbeid. Disse 
områdene inngår imidlertid ikke i denne rapporten.

Områdesatsingene i Oslo
Områdesatsingene i Oslo 2017–2026 er et 
tidsavgrenset program som gjennomføres i 
samarbeid mellom Oslo kommune og staten, 
med mål om å løfte de mest utsatte lokal-
områdene i Oslo. Det finnes i dag tre område-
satsinger i Oslo: Groruddalssatsingen, Oslo 
sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen. 
Alle satsingene inngår i den overordnede 
programstrukturen kalt «Områdesatsingene 
i Oslo». Programmet er innrettet med tre 
delprogram for temaene nærmiljø, oppvekst 
og utdanning og sysselsetting. Datadrevet 
oppfølging er et prosjekt i porteføljen til 
Delprogram sysselsetting. 

Målet for delprogrammet er å skape 
bedre levekår for innvandrere bosatt i de 
utvalgte områdene, gjennom økt  deltakelse 
i arbeidslivet. Gjennom ulike  prosjekter 
skal Delprogram sysselsetting være med og 
bidra til lavere ledighet og høyere syssel-
settingsgrad i de involverte  bydelene 
 gjennom utvikling av tjenestene som 
tilbys. Vi vet at det er flere som står  utenfor 
arbeidslivet i de mest utsatte områdene i 
byen, sammenlignet med resten av Oslo.

Behov og forslag til løsning ▪ 9
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2. Situasjonen for veiledere og ledere 
ved NAV-kontor i dag

Fraværet av datadeling mellom NAV stat, NAV  kommune 
og voksenopplæringen er til hinder for effektiv og 
 strategisk styring av NAV-kontor og god og treff-
sikker oppfølging av brukere. Under illustrerer vi 
 kompleksiteten gjennom et tenkt eksempel. 

2.1 Et tenkt eksempel fra en veileders 
arbeidsdag:

Når en ny bruker kommer til NAV, må veilederen først 
få oversikt over hvilket behov brukeren har for hjelp 
fra NAV. Bakgrunnen for at brukeren har henvendt seg 
til NAV, er klart en første indikasjon – for eksempel om 
vedkommende har en helserelatert utfordring eller er 
arbeidsledig. Noen ganger begge deler. Henvendelsen 
kan komme til enten statlig eller kommunal linje.

Omfattende kartlegging og viktig informasjon
Det er mye som skal kartlegges i denne fasen. Det kan 
eksempelvis dreie seg om utdanningsnivå,  tidligere 
arbeidsforhold, bransje og yrke. Hvor lenge har 
 vedkommende stått i jobb? Har det vært lange  opphold 
mellom arbeidsforhold tidligere? Hvor gammel er 
vedkommende, er det barn inne i bildet, er brukeren 
aleneforsørger?

Det er også viktig å vite om brukeren har hatt en relasjon 
til NAV tidligere. Dersom vedkommende har hatt en sak 
tidligere, må det avklares hvor lenge det er siden, og hva 
brukeren fikk av hjelp, støtte og kvalifisering.

Dersom vedkommende har innvandrerbakgrunn, er 
det flere områder som er viktig å undersøke. For 
 eksempel om brukeren har eller har hatt introduksjons-
programmet, om vedkommende har  gjennomført 
norskopplæring og hvilket norsknivå  vedkommende 
har. Er det timer og tid igjen av rettigheten til 
norskopplæring, og hvor mye gjenstår i så fall?

I andre tilfeller kan det være snakk om voksne som ikke 
har fullført videregående skole, og da er det nødvendig 
å avklare om de fortsatt har rett på videregående opp-
læring, og om dette vil være en kvalifisering som kan 
styrke brukerens muligheter på arbeidsmarkedet? 

Ulike sakssystemer må slås opp i
For å skaffe denne informasjonen må veilederen slå 
opp brukerens sak i flere sakssystemer. Noen er eid av 
kommunen, andre er statlige. De fleste av dem  snakker 
ikke sammen, og det er ikke kommunikasjon mellom 
statlige og kommunale systemer. All  informasjon er 
heller ikke tilgjengelig fra fagsystemene vei lederen har 
tilgang til, og veilederen må ofte innhente informasjon 
fra brukeren. For brukeren fremstår det ikke alltid 
meningsfullt eller forståelig at hun må gi den samme 
informasjonen til det offentlige gang på gang. «Dette 
har jeg jo fortalt før», tenker hun kanskje, eller 
«Hvorfor kan ikke NAV bare hente inn informasjonen 
som ble kartlagt om meg for en tid tilbake?». 

Veilederen har ikke umiddelbar tilgang til  informasjon 
om rettigheter til språkopplæring. Mange  brukere 
har oversikt over eget språknivå, særlig når de har 
nådd milepæler som B2, eller om de har bestått 
Bergenstesten, men for de som ikke har nådd disse 
milepælene, er forholdene ofte mer usikre. Da må 
søkeren helst selv kontakte voksen opplæringen for 
å undersøke om de har rettigheter igjen. Vedtaket 
gjelder et gitt antall timer som må tas ut i løpet av 
et bestemt antall år. NAV kan hjelpe brukeren med å 
 kontakte voksenopplæringen. Men dette skjer mest 
effektivt dersom veilederen har noen kontakter i 
voksen opplæringen. Det finnes imidlertid en tredje 
mulighet: I nesten alle NAV-kontor finnes det 1–2 
ansatte som har tilgang til en visningsversjon av ett 
av voksen opplæringens datasystemer. Dette fordrer 
for det første at det er kjent i kontoret at det er noen 
som har denne tilgangen, og deretter at  vedkommende 
er  tilgjengelig når man har behov for  informasjonen. 
NAVs retningslinjer stiller høye krav til sikkerhet ved 
 utveksling av brukeropplysninger. Veilederen kan 
derfor ikke be om informasjonen i en e-post. I stedet 
må han  oppsøke sin kollega fysisk. En telefon til 
voksen opplæringen, eller at brukeren undersøker dette 
selv, er ofte enklere. 

Det samme gjelder langt på vei rett til videregående 
opplæring: Status og rettigheter må innhentes utenfra.



Gir mye informasjonsinnhenting god og riktig 
informasjon?
Vi håper eksemplene over illustrerer kompleksiteten og 
utfordringene knyttet til kartlegging av NAV-kontorets 
brukere. 

Å ha god oversikt over hvilken type informasjon 
som kan skjule seg i de ulike datasystemene, er ikke 
enkelt. Dette krever lang erfaring og bærer preg av 
detektivarbeid. Det tar tid å gjøre gode kartlegginger 
av brukeren. En kompleks sak kan ta flere timer. Selv 
en tilsynelatende enkel sak bør sjekkes i flere systemer, 
både statlige og kommunale, for å forsikre at man ikke 
går glipp av viktig informasjon om brukeren, som kan 
være relevant for oppfølgingen.  

Når informasjon om brukerens sak til sammen hentes 
ut fra 4–5 datasystemer innad i kontoret, pluss 
 eventuell informasjonsinnhenting fra andre  offentlige 
samarbeids parter, er det fare for at vi ikke får 
 tilstrekkelig og korrekt informasjon om brukerens sak, 
og  risikoen for feilinformasjon og blindsoner er stor. 

For at brukerens sak skal bli best mulig belyst, ville det 
ideelle være at all relevant informasjon var tilgjengelig 
for veilederen, og at veilederen ikke måtte be brukeren 
om informasjon hun allerede har oppgitt tidligere. Det 

er heller ikke personvernsfremmende at veilederen må 
gå fra system til system for å skaffe seg oversikt, for i 
prosessen med å fremskaffe denne informasjonen kan 
han risikere å få vite mer enn han trenger. 

Det kan med andre ord være flere gevinster å hente 
ved å samle informasjonen om brukeren i ett system.

2.2 Brukers situasjon

For den gruppen brukere i NAV som mottar  oppfølging 
mot arbeid og kvalifisering fra både stat og  kommune 
(felles brukere), kan det offentlige oppleves som 
 komplekst og uoversiktlig. Både fordi brukeren selv ikke 
har full oversikt over egen sak, og fordi mange  opplever å 
ha flere veiledere som behandler ulike sider av  brukerens 
sak, og gir ulike og noen ganger motstridende råd ut 
ifra deres forvaltningsområde. For eksempel kan det 
 resultere i mange kompetansekartlegginger med ulike 
karriereråd. Andre ganger kan brukeren oppleve at 
 rådgiveren ikke har fått med seg viktig informasjon 
som vedkommende er sikker på at alt er gitt til NAV. 
«Da var den informasjonen ikke så viktig likevel? Eller 
var det ikke denne rådgiveren jeg fortalte det til?» 
Det er ikke lett å selv holde orden på rettigheter og 
 frister og vite hva som vil være den beste veien til 

Med mer sammenstilt data vil veilederen få et helhetlig bilde av brukeren, og bli i stand til å gi en mer målrettet oppfølging og veiledning.
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varig arbeidslivstilknytning og selvforsørging. Enkelte 
 brukere kan derfor ende med å ta dårligere beslutninger 
for egen fremtid enn hvis de hadde all informasjon om 
egen sak samlet på ett sted.

2.3 Leders situasjon 

Mangelen på sammenstilte data mellom stat og 
 kommune har ført til at enhetsledere, avdelingsledere 
og andre med lederstøttefunksjoner ved NAV-kontorer 
har svært mange dataprogrammer å forholde seg 
til. Samtaler med NAV-ledere har lært oss at enkelte 
ledere åpner opp mot 28 datasystemer hver dag, og 
at e-postboksene deres fylles av varsler fra de ulike 
systemene. Lederen må ofte gjøre samme type opp-
gaver for kommunal og statlig side i ulike systemer. Et 
eksempel på dette er at HR-oppgaver og  oppfølging 
av kommunalt og statlige ansatte foregår på ulike 
 digitale plattformer. Lederens tid bør benyttes til god 
og  strategisk styring, og i mindre grad til unødvendig 
 tid krevende oppslag.

I tillegg til at det gir lite effektiv ressursbruk, er lav 
grad av deling av data mellom statlig og kommunal side 
i NAV til hinder for en mer effektiv og strategisk styring 
av NAV-kontoret. Sammenstilt informasjon fra  kommunal 
og statlig side ville gitt ledelsen et bedre empirisk 
grunnlag for utvikling av kontoret. 

2.4 Et historisk tilbakeblikk

Problemer knyttet til bedre og mer helhetlige 
 offentlige tjenester har vært forsøkt løst flere 
ganger. I 2001 kom forslaget om en ny Arbeids- og 
velferdsforvaltning. Forslaget innebar en sammen-
slåing av Aetat, Trygdeetaten og sosialtjenesten i 
 kommunene. Bakgrunnen for forslaget var at man 
så at en del  brukere ble kasteballer mellom de ulike 
etatene. En felles etat skulle løse denne  utfordringen, 
og 1. juni 2006 ble NAV etablert. NAV-lovens § 16 ga 
ansatte i samme NAV-kontor lov til å gjøre  oppslag 
i alle systemene, uavhengig av om man var ansatt 
av  kommunen eller staten. I årene som har gått 
etter dette, har det kommet flere nye og moderne 
IT-løsninger, både for ansatte i NAV og brukere av NAV. 
Den digitale utviklingen har gjort at man i dag ser helt 
andre muligheter for god digital samhandling enn hva 
vi var i stand til å forestille oss i 2001.

1 Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, s. 3

2 Juridiske hindre for digitalisering, Den Norske Dataforening, 2019, s. 11.

Digitaliseringsstrategi og en enklere hverdag for 
folk flest
Regjeringens digitaliseringsstrategi fra 2019 legger 
til grunn at det offentlige skal digitaliseres i større 
grad. Strategien skal bidra til en mer effektiv  offentlig 
sektor, en enklere hverdag for folk flest, samt en 
mer effektiv ressursbruk for offentlige  virksomheter 
og produktivitets økning i samfunnet. I strategien 
står det at «Ingen skal være kasteball mellom ulike 
 offentlige aktører»1, og det foreslås å utvikle  løsninger 
for sammenhengende digitale tjenester basert på 
livshendelser.

Hensikten med digitaliseringsstrategien er å gi støtte 
til en digital utvikling i hver enkelt virksomhet, og i 
offentlig sektor som helhet. Dette skal gjøres ved å 
endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser 
oppgavene på ved hjelp av teknologi. Strategien krever 
at instanser arbeider på nye måter, men også at 
 kommunale og statlig sektorer, gjennom gode  modeller 
for samarbeid og samstyring, sikres tilstrekkelig 
 innflytelse på de nasjonale digitaliseringsinitiativene. 
Den Norske Dataforening har pekt på at personvern-
reglenes krav til behandlingsgrunnlag og formåls-
begrensning kan være til hinder for deling av data. 
Den følgende utredingen kan til dels ses på som en 
 detaljering og presisering av dataforeningens arbeid, 
der dataforeningen etterlyser at «[d]et bør gjøres et 
arbeid for å identifisere områder der lovgrunnlaget bør 
tilrettelegge for datautveksling.»2
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3. Skisserte forslag til løsning

I prosjektet har vi utarbeidet et forslag til  hvordan 
et tenkt veileder- og lederverktøy, der data fra NAV 
stat, NAV kommune og voksenopplæringen er samlet, 
vil kunne se ut. I skissene har vi valgt å tegne ut noen 
 løsninger, mens andre beskrives skriftlig. I dette 
 kapitlet vil vi presentere de ulike visningsbildene 
i  skissene og se på hvilken informasjon som er i hvert 
av bildene. 

I arbeidet med disse skissene har det vært særlig 
viktig å beskrive løsninger som letter oppfølgings- og 
 veiledningsarbeidet i NAV og samhandlingen mellom 
NAV og samarbeidende instanser. Det innebærer at 
vi ikke har sett på løsninger som skal effektivisere 
ytelsesforvaltningen, som for eksempel automatisk 
vedtak.

I prosessen med å jobbe frem skisser til forslag til nye, 
attraktive løsninger, har vi hatt flere workshops med 
ledere og ansatte i NAV, Oslo kommune og Oslo voksen-
opplæring. Disse har også blitt konsultert underveis 

utarbeidelsen av skissene for å sikre at vi har forstått 
behovet og at skissene tegner opp et bide av løsninger 
som er ønsket.

3.1 Lederverktøy 

Hovedmålet med skissene til lederverktøyet er å 
vise hvordan man kan sammenstille kommunale 
og  statlige data som i dag er spredt i mange ulike 
systemer, eller som ikke er tilgjengelige for NAV-
ledere i dag. Målgruppen er ledere og ansatte med 
 lederstøttefunksjon ved NAV-kontor.

Vi har tegnet ut innholdet til fanene Mitt  dashbord, 
HR-løsning, Brukerportefølje og Egenutviklet. 
Sistnevnte er forslag til en løsning der lederen kan 
sette inn egne tilpassede analyser. Skissene til leder-
verktøyet inneholder ikke ekte statistiske opplysninger 
eller varsler.

3.1.1 Mitt dashbord

Figur 1 Lederverktøy – Mitt dashbord
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Mitt dashbord er en samleside med varsler og styrings-
informasjon som dagens NAV-ledere enten må innhente 
fra mange ulike systemer, eller som ikke er  tilgjengelige 
i dag. Målet med verktøyet er å gi ledere i NAV den 
 informasjonen og innsikten de trenger for å drive effektiv 
og strategisk styring av kontoret. Dashbordet inne-
holder informasjon om både kommunal og statlig side 
av NAV-kontoret i en samlet visning.

I dag har vi ikke oversikt over hvilke brukere som 
mottar en statlig ytelse og supplerende økonomisk 
sosialhjelp samtidig. Dette kan for eksempel være 
snakk om mottakere av dagpenger eller arbeids-
avklaringspenger (AAP) med lav sats, der det er behov 

for et kommunalt økonomisk supplement til ytelsen. I 
skissen ovenfor (Figur 1 Lederverktøy – Mitt dashbord) 
har vi brukt AAP som eksempel – her kan man både se 
hvor mange brukere som har  økonomisk  supplerende 
sosialhjelp i tillegg til AAP, og når  brukere når maks-
dato for  arbeidsavklaringspenger. Denne  gruppen antas 
å ha høy sannsynlighet for å bli  mottakere av full øko-
nomisk sosialhjelp dersom de ikke kommer tilbake i 
arbeid, eller blir avklart mot annen statlig ytelse før 
maksdato, og det er derfor viktig å ha god oversikt over 
den. En slik oversikt er bare mulig å få til dersom man 
kobler statlige data om AAP-mottakere og  kommunale 
data om supplerende  økonomisk sosialhjelp på 
personnivå.

3.1.2 HR-løsning

Figur 2 Lederverktøy – HR-løsning

HR-løsningen sammenstiller HR-informasjon fra  statlige 
og kommunale systemer og viser HR-data for hele 
 kontoret samlet. Skissen viser informasjon om fravær og 
nærvær. Er det ingen på jobb med en gitt funksjon, for 
eksempel rollen «beslutter på sosialstønad», vil dette 
varsles. Lederen får da mulighet til å handle raskt og 
sikre bemanning. Siden inneholder også felles sykefra-
vær, inkludert mål for sykefravær for hele kontoret, his-
torisk fravær og prognose for kapasiteten fremover i tid.

3.1.3 Brukerportefølje

I skissene av brukerporteføljen har vi laget tre  forslag 
for oversikter som kan være nyttige for lederne i NAV-
kontoret: oversiktsbilde over den totale brukerporte-
føljen, alle brukere med økonomisk sosialhjelp og 
ungdom under 30 år. Forslaget er ikke uttømmende, og 
det kan for eksempel utvikles til å inneholde oversikter 
som ikke er nevnt her. Porteføljevisningene lar NAV-
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lederen få oversikt over brukerbeholdningen i hele eller 
deler av NAV-kontoret, slik at NAV-lederen blir kjent 
med sitt kontor og sine brukere. Brukerporteføljene gir 

i hovedsak et nå-bilde av kontoret, og NAV-lederen vil 
ikke kunne finne enkeltbrukere basert på informasjonen 
i visningen. 

Total brukerportefølje:

Figur 3 Lederverktøy – Total brukerportefølje

Den totale brukerporteføljen er en oversikt over alle 
kontorets brukere på kommunal og statlig side. Den 
viser fordeling på innsatsgrupper, samt brukere uten 
innsatsgruppe. Det vises også fordeling på alder og 

kjønn. Skissen viser informasjon om NAV-brukere som 
mottar undervisning hos voksenopplæringen, samt 
informasjon om hva slags undervisning de går til.

Brukerportefølje: Økonomisk sosialhjelp

Figur 4 Lederverktøy – Brukerportefølje: Økonomisk sosialhjelp
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Videre viser skissen informasjon om den delen av 
 kontorets samlede brukerportefølje som mottar 
 økonomisk sosialhjelp. Den viser blant annet hvilke 
kommunale og statlige tiltak denne brukergruppen 

er på, inkludert voksenopplæringen. I tillegg kan man 
se hvilken hovedytelse brukere med supplerende 
 økonomisk sosialhjelp har. Skissen inneholder i tillegg 
flere demografiske faktorer.

Brukerportefølje: Unge under 30 år

Figur 5 Lederverktøy – Brukerportefølje: Unge under 30 år

Skissen viser totalen av brukere som er under 30 år, 
ved hele NAV-kontoret. Skissen inneholder statistikk 

om denne brukergruppen fra NAV stat, NAV kommune 
og voksenopplæringen. 

3.1.4 Flyt

Figur 6 Lederverktøy – Flyt
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Flytvisningen forteller oss noe om de mest vanlige 
 brukerløpene med et felles midtpunkt. I dette tilfellet 
er det AAP-mottakere. Til venstre for AAP kan vi se de 
fire inntektssikringene som flest hadde før de fikk AAP, 
til høyre for AAP kan vi se de fire inntektssikringene 
som flest hadde overgang til etter AAP. 

Boksen under flyt-diagrammet viser til mulighet for å 
zoome inn og ut geografisk og i tid. For lav  populasjon 
gjør det vanskelig å anonymisere dataene  gjennom 

aggregering. Dersom populasjonen er for liten, 
vil det ikke være mulig å zoome inn på de laveste 
 nivåene. Dette er fordi det ikke skal være mulig å finne 
 informasjon og mønstre som kan spores tilbake til 
enkeltbrukere fra denne visningen. 

Til høyre for flyt-visningen finner vi en boks med 
 informasjon om hva som kjennetegner personer i en 
utpekt del av flyten. I eksempelet er dette personer 
med overgang fra AAP til arbeid.

3.1.5 Komparativ

Figur 7 Lederverktøy – Komparativ

Dette visningsbildet lar lederen sammenligne grupper. 
I skissen er dette grupper med ulik overgang fra AAP. 
Formålet er å se om det er noen forskjeller i grupper 
som har overgang fra eksempelvis AAP til arbeid og 
AAP til økonomisk sosialstønad. Skissen viser også 
sannsynligheten for overgang til andre ytelser, full 
 økonomisk sosialhjelp eller arbeid ettersom hvor lenge 
brukeren har hatt AAP.  

3.2 Veilederverktøy

I arbeidet med å utvikle skissene til et  veilederverktøy 
har vi diktet opp to NAV-brukere. Disse har vi kalt 
James Masterson og Kine Karlsen. Vi møter James 
i oversiktsbildet og dialogløsningen, mens vi møter 
Kine i tidslinjen og felles plan. Disse oppdiktede NAV-
brukerne har til hensikt å vise hvordan to brukere 
kan se ut for en veileder dersom et slikt verktøy blir 
 realisert. Det finnes ingen ekte data eller informasjon i 
de skisserte forslagene. 
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3.2.1 Oversikt

Figur 8 Veilederverktøy – Oversikt

Oversiktsbildet inneholder flere ulike informasjons-
elementer: rollekart, mål og endringslogg.

3.2.2 Topplinje

Figur 9 Veilederverktøy – Topplinje

Samtlige sidevisninger har en topplinje som  inneholder 
«oversikt, tidslinje, dialog, plan,  kompetanse og 
 økonomi». 

Topplinjen inneholder også navn, alder,  personnummer 
og kjønn. I tillegg ser vi for oss at  sivilstatus, antall 
barn og innsatsgruppe vil være synlig. 
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3.2.3 Rollekart

Figur 10 Veilederverktøy – Rollekart

Selve rollekartets hovedfunksjon er å gi en oversikt 
over noen aktuelle offentlige aktører som er tilknyttet 
brukers sak, fra voksenopplæringen, NAV og intro-
duksjonsprogrammet. I mange saker er  arbeidsgiver 
og lege også viktige samarbeidsparter, og de er derfor 
tegnet inn her.3 Visningsbildet vil gi veilederen  innsikt 
i hvilke andre aktive saker brukeren har, som kan 
påvirke vedkommendes sak eller oppfølgingen. Det må 
her  presiseres at veilederen ikke får informasjon om 
 brukers fastlege eller behandler ut over det som er 
knyttet til brukers sak om arbeidsevne og helse (for 
eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger).

Vi ser for oss at veilederen skal kunne klikke på de 
ulike rollene og få opp kontaktinformasjon, samt 
 mulighet til å starte en dialog herfra. Her bør man 
også få opp  relevant informasjon som aktørene har 
delt i  tilknytning til brukerens sak. Ved å klikke på 

3 Arbeidsgiverdialogen og annen samhandling med arbeidsgiver er i dag under utvikling av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Likeledes er 
det utviklet en dialogløsning med leger for saker der det er tjenstlig behov for det. Vi ser for oss at løsninger og juridiske vurderinger 
for samhandling kan videreføres, og vi vil ikke vurdere denne delen av sammenslåing av data i denne rapporten.

Viktor Viktorsen fra voksenopplæringen kan  veilederen 
 eksempelvis se siste vurdering i brukerens faglige 
utvikling, og starte en dialog med Viktor herfra. 

Det er ikke sikkert at det til enhver tid eller i alle 
 tilfeller finnes en navngitt kontaktperson fra eksempel-
vis voksenopplæringen eller NAV hjelpemidler. I de 
tilfellene ser vi for oss at det etableres kontakt med en 
sentral kontaktperson.  

Rollekartet vil ha tilgangsstyring tilknyttet arbeids-
oppgaver og tjenstlige behov. For eksempel vil veilederen 
ha tilgang til å se og kunne kontakte lege i AAP-saker, 
men ikke for brukere på dagpenger, med mindre det 
er hjemmel for dette. Dette er en videreføring av en 
 løsning som eksisterer i dag.  
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3.2.4 Brukerens mål

Figur 11 Veilederverktøy – Brukerens mål

Brukerens målsetting er viktig informasjon for veilederen 
ved NAV-kontoret. Målene settes av brukeren i samråd 
med en veileder. Vi har delt målene inn i tre hovedkate-
gorier: jobbmål, kompetansemål og helsemål. Dersom 

det ikke er oppført helse- eller kvalifiseringsbehov, vil 
ikke disse målene komme frem i visningsbildet. Det å 
kunne se målene til brukeren i flere visningsbilder vil 
hjelpe veilederen å vite hva brukeren skal veiledes mot.  

3.2.5 Siste hendelser 

Figur 12 Veilederverktøy – Siste hendelser

Hovedformålet med denne ruten er å vise siste 
endringer eller aktiviteter som har vært i brukerens sak. 

Informasjonen kan si noe om aktivitetsnivået i brukerens 
sak og om tidspunktet for de siste hendelsene i saken.
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3.2.6 Tidslinje 

Bildene på tidslinjen gir overblikk over personens 
 historikk med offentlige tjenester knyttet til arbeid, 
kvalifisering og ytelser, samt viktige livshendelser. Dette 
kan være særlig nyttig i forbindelse med en behovs-
vurdering, eller når veiledere skal vurdere kvalifiserende 

tiltak opp mot tidligere aktiviteter. I tilknytning til tids-
linjen er det mulig å velge ut hvilken informasjon man 
ønsker å få opp, gjennom seleksjon basert på kriterier. 
Tilgang til enkelte informasjonsområder bør være rolle-
styrt, slik at informasjonen bare er tilgjengelig for dem 
med tjenstlig behov. Dette kan eksempelvis knytte seg 
til informasjon om institusjonsopphold.

Figur 13 Veilederverktøy – Avkrysning tidslinje

Avkryssing til tidslinje
Hovedformålet med denne visningen er å velge hvilke 
linjer som skal være synlige på tidslinjen. Veileders 
arbeidsoppgaver og rolle vil styre hvilken  informasjon 
de kan se, gjennom tilgangsstyring. Det er ingen 
 personinformasjon i dette bildet, og for å ikke avsløre 
personsensitive forhold vil visningsvalgene være lik for 
samtlige. Enkelte bokser er ikke mulig å velge uten at 
man har tjenstlig behov for innsyn.

I verktøyet bør det komme en sperre dersom 
man  forsøker å søke opp personer som er 
 beskyttet med hemmelig adresse, tilsvarende dagens 
løsninger. Bare ansatte med særskilt tilgang kan 
behandle og få innsyn i denne typen saker. Denne 
utredningen tar ikke stilling til hvordan oppgaver rundt 
denne gruppen kan løses.
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Tidslinje

Figur 14 Veilederverktøy – Tidslinje

Hovedformålet med tidslinjen 
Formålet med tidslinjen er å få en bred oversikt over 
brukerens historikk med offentlige tjenester. Noen av 
disse er i NAV stat eller NAV kommune, mens noen er 
andre offentlige aktører. I tillegg vil det ligge noen livs-
hendelser i tidslinjen, som kan bidra som forklaring på 
hvorfor enkelte hendelser skjer på visse tidspunkt. En 
slik tidslinje vil hjelpe veilederen med å få en oversikt 
over brukerens situasjon og historikk. Man kan også se 
hvilke hendelser i brukerens liv som henger sammen, 
og som kanskje kan bidra til å forklare hverandre.

Kines tiltakshistorikk er synlig fra tidslinjen. Her kan vi 
se at Kine har vært på mange tiltak som ikke har ført 
til arbeid. Veilederen vil kunne se hva slags type kurs 
Kine har deltatt på, når de var, og hvordan de henger 
sammen med andre livshendelser. Et avbrutt kurs 
 korrelert med oppstart av arbeidsforhold kan si noe 
om at kurset har ført brukeren ut i arbeid, og ikke bare 
at kurset ble avbrutt.

Som beskrevet i veiledereksempelet i kapittel 2 kan 
det ta lang tid for veilederen å innhente informasjon 
om brukeren. Denne visningen vil gjøre  informasjonen 
lettere tilgjengelig, siden den er samlet ett sted, og 
 veilederen kan spare mye tid som ellers hadde vært 
brukt på å slå opp i ulike systemer. Samtidig kan 
man også ut fra tidslinjen se hvor det ikke er noen 
 ytterligere informasjon å innhente, slik at veilederen 
heller ikke trenger å bruke tid på å forsøke å hente inn 
informasjon som ikke er der.

Tidslinjen er tenkt å ha følgende funksjoner:
• pil for å bla frem og tilbake i tidslinjen
• søkefunksjon for å søke etter spesifikke hendelser
• livshendelse markert i tidslinjen
• mulighet for å zoome inn på 1, 3 og 5 år 
• mulighet for å velge kilder ut fra tjenstlig behov  

(se Figur 13 Veilederverktøy – Avkrysning tidslinje
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3.2.7 Dialogløsning 

Hovedmålet med dialogløsningen er å samle  dialoger 
og samtalereferater fra både kommunal og  statlig 
side på ett sted. Skissens dialogløsning legger til 
rette for at brukerne enklere skal få innsikt i sin sak, 
 gjennom tilgang til samtaler de ikke selv tar aktiv del i. 
Dialogløsningen gir også brukerne mulighet til å være 
involvert i samtalen. 

I dag ligger dialogløsningene spredt i flere systemer, 
og samtalereferater må deles opp, slik at statlige og 

 kommunale samtaleemner loggføres hver for seg. 
Ønsker brukerne oversikt over sin sak, må de etter-
spørre den delen av informasjonen som ikke ligger 
synlig for dem, på «Ditt NAV».

Dialogløsningen i skissen medfører større grad av 
 innsikt for brukeren, synliggjør aktivitet i brukerens sak 
for brukeren samt samler notater og dialoger på ett 
sted, uavhengig av om det er kommunalt eller statlig.

Dialogeksempel 1

Figur 15 Veilederverktøy – Dialogeksempel 1

Bildet viser en melding med samtalereferat fra NAV 
Kontaktsenter. Dette er en melding som i dag går via 
GOSYS, men den ligger også i Modia og i saksoversikten 
i «gamle» Modia. Denne meldingen er i skissen synlig 
for både brukeren og brukerens veileder hos NAV.
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Dialogeksempel 2

Figur 16 Veilederverktøy – Dialogeksempel 2 

Dialogen viser en samtale mellom veilederen i NAV, 
veilederen i voksenopplæringen og brukeren. Visningen 
vises for brukeren, som er en aktiv del av samtalen. 
Brukeren har innsikt i dialogen og blir oppfordret til å 
svare ved at han blir tagget.

Dialogløsningen er tiltenkt følgende funksjoner:
• Starte en ny dialog.
• Søke i alle dialoger.
• Tagging av brukere, slik at veilederen kan involvere 

dem i samtalen.
• Samle alle dialogløsninger som i dag er spredt i 

flere systemer, på en plass. 
• Mulighet for dialoger som ikke vises for bruker.
• Intern og ekstern kommunikasjon (med og uten 

bruker). 

4 Blant annet følger det av lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, § 5-1, at pasienter eller brukere kan nektes innsyn i 
opplysninger dersom dette er «påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv». 

Brukerens innsyn i dialog
Transparens i dialogen mellom etater og  fagpersoner 
som behandler brukerens sak, er viktig, selv der 
 brukeren ikke er involvert i dialogen. Brukeren 
 oppdateres når det skjer noe i deres sak, er  orientert 
om pågående samhandling mellom aktører og om 
det gjøres avtaler i saken. Likevel bør det i enkelte 
 tilfeller være mulighet for å skjule noe informasjon for 
 brukere. Dette kan være av hensyn til brukerens helse, 
for eksempel informasjon som knytter seg til  brukerens 
mentale helse4, informasjon om brukerens fortid som 
de ikke har godt av å gjenoppleve, og lignende. Det er 
derfor tegnet inn en slik løsning.
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3.2.8 Plan

Figur 17 Veilederverktøy – Felles plan

Det er et uttalt behov for å samle og koordinere planer 
som utarbeides med eller mellom voksenopplæringen, 
NAV stat og kommune, introduksjonsprogrammet og 
helse/behandlingstiltak, på ett sted. Hovedformålet 
med planvisningen er derfor å sørge for at  brukeren 
har én plan med et felles mål når det er flere parter 
involvert i vedkommendes sak. Med en slik plan 
vil  brukeren få bedre oversikt over sitt eget liv. 

I skissen ser vi først og fremst for oss at det er 
 aktiviteter som skal lede frem til arbeid, som inngår i 
planen, men i noen tilfeller er det også aktuelt å ta med 
andre aktiviteter. Eksempelvis kan det å få hjelp med 
å finne bolig være det som skal til for at brukeren får 
 tilstrekkelig overskudd til målrettet jobbsøking.

Gjennom planen vil alle aktører som er involvert i 
 brukerens sak, ha mulighet til å legge inn avtalte 
 aktiviteter som leder mot et felles mål. Det vil være 

lettere for veiledere å få oversikt over hvilke  aktiviteter 
brukeren er i, og å planlegge fremtidige aktiviteter. 
Tilgangsnivået styrer om man har innsyn i  aktiviteten, 
eller om tidsrommet vises som opptatt i «Vis som 
kalender». 

Denne siden er tiltenkt funksjonene:
• vis som kalender 
• søk i aktiviteter 
• legg til aktivitet 
• klikk og dra «kort» med aktiviteter til andre faner, 

som fra «planlagt» til «gjennomfører»

For at en felles plan skal fungere på best mulig 
måte, må samtlige parter ha mulighet til å registrere 
 aktiviteter, også andre parter enn NAV. Dette betyr 
ikke nødvendigvis at man har lesetilgang til øvrige 
 aktiviteter, men at man kan planlegge i henhold til 
beslaglagt tid.
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4. Gevinster med skisseforslagene

Med det forslaget som har blitt lagt frem her, følger 
det med en rekke gevinster. Dersom skissene lar 
seg realisere, vil dette medføre tidsbesparelser, økt 
 kvalitet i oppfølgings- og veiledningsarbeidet, bedre 
ressurs utnyttelse og lavere kostnader, som følge av at 
brukerne tilbringer kortere tid på offentlige ytelser.

4.1 Gevinster ved veilederløsningen

Med utgangspunkt i skissene som er beskrevet i 
 veilederløsningen, ønsker vi særlig å peke på følgende 
gevinster:

Tidsbesparelser og effektivisering i oppfølgingen 
av brukeren
• Det blir færre tastetrykk og mindre tidsbruk både 

for brukere og ansatte. 

• Veilederen vil bruke langt mindre tid på å finne 
 informasjon som er viktig for brukerens sak og den 
videre oppfølgingen. 

• Brukeren kommer raskere ut i arbeid, eller kommer 
på riktig tiltak med en gang.

Bedre oversikt og mer koordinerte tjenester
• Ved at all informasjon om arbeidssøkeren er samlet 

ett sted, reduseres sjansen for at viktig informasjon 
blir oversett.

• Veilederen får et helhetlig bilde av brukeren og blir i 
stand til å gi mer målrettet oppfølging og veiledning.

Bedre samhandling mellom offentlige instanser
• Avdekke hvilke brukere som får oppfølging fra 

flere parter samtidig, og se hvilke brukere som har 
 komplekse saker og mangefasettert tilknytning til 
det offentlige.

• Engangsprinsippet oppfylles: Brukeren slipper å 
oppgi alle opplysninger om seg selv på nytt, og 
 veilederen slipper å gjøre en ny kartlegging.

• En felles individuell plan mellom brukeren og 
 offentlige instanser som er involvert i saken, synlig-
gjør planlagte og pågående aktiviteter, i tråd med et 
felles overordnet mål som er avtalt med brukeren.

• Ulike parter fra det offentlige ser hvem som er 
involvert, og kan lettere ta kontakt og etablere 
samarbeid.

Personvern og dataminimering
• Det vil i større grad være mulig å begrense visningen 

av innsamlede personopplysninger til det som er 
nødvendig for formålet. 

• Veilederverktøyet vil føre til at veilederne ikke trenger 
å lete blant mye unødvendig tilleggsinformasjon og 
journalnotater for å finne riktig informasjon.

• Innebygde løsninger kan bidra til at data bare 
 beholdes så lenge det er nødvendig.

• Med tilgangsstyring vises bare informasjon som 
er nødvendig for veilederens oppfølging og saks-
behandling, noe som vil støtte opp under kravene 
stilt i personvernforordningen. 

4.2 Gevinster ved lederverktøy

Vi vil fremheve følgende gevinster ved skissene til 
en løsning der lederen får samlet data fra statlige og 
 kommunale datasystemer. 

Spart tid og ressurser
• Oversikten over ansatte vil gjøre det enklere å 

administrere ressursene ved kontoret på en effektiv 
måte.

• Lederen kan raskt få oversikt over fremtidig 
 bemannings- og rekrutteringsbehov.

• Det vil være lettere å fordele arbeidsoppgaver.

• Varsler om frister og nye oppgaver gjør det 
 unødvendig å trykke seg gjennom alle applikasjoner 
og programmer, eller at e-postboksen fylles med 
det samme, repeterende varslet.

Bedre oversikt 
• Det vil være enklere å få oversikt over prioriterte 

grupper og felles brukergrupper som mottar både 
kommunale og statlig tjenester.

Vi kan få bedre ressursutnyttelse, og mer koordinerte tjenester for brukere som mottar oppfølging fra flere etater samtidig. 
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Med det forslaget som har blitt lagt frem her, følger 
det med en rekke gevinster. Dersom skissene lar 
seg realisere, vil dette medføre tidsbesparelser, økt 
 kvalitet i oppfølgings- og veiledningsarbeidet, bedre 
ressurs utnyttelse og lavere kostnader, som følge av at 
brukerne tilbringer kortere tid på offentlige ytelser.

4.1 Gevinster ved veilederløsningen

Med utgangspunkt i skissene som er beskrevet i 
 veilederløsningen, ønsker vi særlig å peke på følgende 
gevinster:

Tidsbesparelser og effektivisering i oppfølgingen 
av brukeren
• Det blir færre tastetrykk og mindre tidsbruk både 

for brukere og ansatte. 

• Veilederen vil bruke langt mindre tid på å finne 
 informasjon som er viktig for brukerens sak og den 
videre oppfølgingen. 

• Brukeren kommer raskere ut i arbeid, eller kommer 
på riktig tiltak med en gang.

Bedre oversikt og mer koordinerte tjenester
• Ved at all informasjon om arbeidssøkeren er samlet 

ett sted, reduseres sjansen for at viktig informasjon 
blir oversett.

• Veilederen får et helhetlig bilde av brukeren og blir i 
stand til å gi mer målrettet oppfølging og veiledning.

Bedre samhandling mellom offentlige instanser
• Avdekke hvilke brukere som får oppfølging fra 

flere parter samtidig, og se hvilke brukere som har 
 komplekse saker og mangefasettert tilknytning til 
det offentlige.

• Engangsprinsippet oppfylles: Brukeren slipper å 
oppgi alle opplysninger om seg selv på nytt, og 
 veilederen slipper å gjøre en ny kartlegging.

• En felles individuell plan mellom brukeren og 
 offentlige instanser som er involvert i saken, synlig-
gjør planlagte og pågående aktiviteter, i tråd med et 
felles overordnet mål som er avtalt med brukeren.

Vi kan få bedre ressursutnyttelse, og mer koordinerte tjenester for brukere som mottar oppfølging fra flere etater samtidig. 

• Ledelse og lederstøttefunksjoner vil få enklere og 
bedre oversikt over viktige styringsparametere, 
brukermasse og HR-informasjon. 

• Lederen vil lettere få oversikt over styringskalender 
og rapporteringsfrister.

Innsikt og strategisk styring
• Innebygde analyser, statistikk og prediksjoner vil 

kunne benyttes som en pekepinn på hvor kontoret 
er på vei, og om det er behov for å endre kurs.

• Samlede analyser vil hjelpe NAV-lederen med å 
forstå hvordan NAV-brukere beveger seg mellom 
ulike ytelser, tjenester og arbeidsliv, uavhengig av 
om de mottar tjenester fra stat eller kommune.

• Det vil være lettere for ledelsen å forstå 
 brukersammensettingen ved kontoret.

• Det vil bli enklere å få oversikt over prioriterte 
grupper som både har ytelser og oppfølging fra 
kommunal og statlig side.

4.3 Gevinster ved sammenstilte analyser 

I dag er det ikke mulig å gjøre analyser på personnivå 
med kommunale og statlige data samlet. Dette er til 
hinder for å få en god og helhetlig oversikt over NAVs 
brukermasse og over behov i befolkningen. Analyser av 
sammenstilte data vil gi økt innsikt i om den innsatsen 
vi gjør, har ønsket effekt, eller om vi skaper kasteballer 
mellom de ulike instansene.

Bedre innsikt
• Kunnskap om NAVs totale brukermasse og om hvilke 

typer oppfølging og tiltak som fungerer for hvilke 
brukere. 

• Ved å sammenstille data fra NAV stat, NAV  kommune 
og voksenopplæringen vil man få større og mer 
 helhetlig innsikt i forholdet mellom arbeidsmarkeds-
tilknytning, oppfølging fra NAV, egenskaper ved 
 personen (som kjønn, utdanning og landbakgrunn) og 
norsknivå. 

• Analyser som inneholder prediksjoner, kan være 
nyttig grunnlag i strategi- og utviklingsarbeid i 
NAV-kontorene. 

Beslutninger kan tas på empirisk grunnlag
• Analyser på sammenstilt data vil muliggjøre at flere 

beslutninger blir tatt på empirisk grunnlag. 

• Råd og veiledning blir datadrevne, og beslutningene 
som tas sammen med brukere, gjøres på bakgrunn 
av empiri.  

4.4 Gevinster for brukeren

God håndtering av personverninformasjon er viktig, 
med den forutsetning at det er ivaretatt, vil vi 
 fremheve følgende positive gevinster for brukeren:

Bedre og mer helhetlige tjenester
• kortere tid på offentlige ytelser
• økt mulighet for å ta aktiv del i egen sak
• en bedre helhetsopplevelse av det offentlige
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Bedre oversikt og innsyn for brukeren
• Brukeren vil ha en «speilet» visning av sin sak og 

sine dialoger, og de har dermed fullt innsyn i og 
oversikt over egen sak.

• Brukeren kan følge dialoger mellom samhandlende 
aktører og inviteres inn i dialogen ved behov.

Personvern
• Bedre ivaretagelse av personvernet ved at ansatte 

gjør færre oppslag i systemene og leser færre detaljer 
i dokumenter for å få oversikt over deler av en sak.

4.5 Økonomiske gevinster

I dette forslaget har vi sett på potensialet i gode, frem-
tidige digitale løsninger. Det er ikke foretatt detaljerte 
økonomiske beregninger av forslagets nytteverdi, men 
basert på det som er skissert her, kan det antas at de 
økonomiske gevinstene vil kunne være store.

Utbetaling av ytelser
Det er rimelig å anta at man ved bedre og mer helhetlig 
oppfølging av brukeren, bidrar til kortere tid på ytelser 
og tjenester fra det offentlige. Hvor mye den tiden kortes 
ned i snitt per person, er vanskelig å si. Det er i  prosjektet 
ikke gjort konkrete testinger eller målinger, men i det 
mest pessimistiske tilfellet kan man tenke seg et snitt 
på 3–14 dager kortere varighet per ytelse per person. I 
en moderat vurdering kan man tenke seg 1,5 måned, og i 
det mest optimistiske tilfellet kan man se for seg at hver 
bruker i NAV-kontoret har en gjennomsnittlig kortere tid 
på sin ytelse på 3 måneder. I regnestykket må vi trekke fra 
den andelen brukere som er innom NAV-kontoret i kortere 
perioder, som ved jobbskifte, og som dermed ikke mottar 
oppfølgingsbistand eller arbeidsmarkedstiltak fra NAV.

Intern ressursbruk
Bedre oversikt og mer koordinerte tjenester vil gi 
bedre ressursutnyttelse, der brukere mottar oppføl-
ging og veiledning fra flere etater samtidig. I tillegg vil 
man kunne omdisponere veilederressurser for å spisse 
innsatsen der det trengs mest. Hvor mange tilfeller 
dette dreier seg om, er vanskelig å tallfeste, men det 
antas at ca. 10 % av brukerne mottar supplerende øko-
nomisk sosialhjelp og en ytelse fra NAV stat samtidig.5 

Kostnader i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak
Etaten vil kunne oppleve store besparelser ved å 
tilby riktig tiltak til rett tid, eventuelt riktig kjeding av 
arbeidsmarkedstiltak og andre kvalifiserende aktiviteter 

5 Brukerundersøkelse blant NAV-brukere i Oslo 2017.

basert på en felles plan. Gevinsten kan både knyttes 
til lavere kostander som følge av rett bruk av arbeids-
markedstiltak (altså at vi unngår å gi feil tiltak) eller at 
flere som trenger det, får et arbeidsmarkedstiltak. Man 
kan også se for seg en spiraleffekt der bruk av færre 
arbeidsmarkedstiltak åpner muligheten for å anskaffe 
mer kostbare arbeidsmarkedstiltak med høyere effekt 
eller kvalifiseringsgrad. 

Samfunnsøkonomisk gevinst
De samfunnsøkonomiske gevinstene ved at flere er i 
arbeid, er velkjente: økte inntekter, besparelser i statlig 
utbetalte ytelser, økt kjøpekraft og høyere  skatteinntekt. 
Vi vet også at arbeid er svært viktig både for den 
enkelte, familien og samfunnet. For den enkelte betyr 
det økt selvstendighet, selvrealisering og nettverk, og 
kanskje enda viktigere: Sysselsetting motvirker fattig-
dom og helseutfordringer og utjevner sosiale forskjeller. 

4.6 Mulige ulemper

Når mer informasjon om den enkelte blir samlet på ett 
sted, eller når større mengder personopplysninger 
er tilgjengelig for sammenstilte analyser, kan dette 
 medføre personvernulemper for bruker. Slike ulemper 
kan eksempelvis være at:

• Stor sammenstilling av til dels sensitiv person-
informasjon kan oppleves belastende for bruker. 

• Terskelen for misbruk senkes ved at alle 
 opplysningene samles på et sted. Dette kan 
igjen medføre økte konsekvenser ved eventuelle 
sikkerhetsbrudd. 

• Personvernets grunntanke om at de registrerte skal 
eie og ha kontroll på egne personopplysninger, kan 
settes under press selv om det gir et mer oversiktlig 
bilde for bruker. 

• Hvis verktøyet misbrukes, kan dette utfordre tilliten 
til det offentlige. 

Samlet sett ser vi allikevel flere positive enn  negative 
konsekvenser for brukeren hvis mer persondata i 
 til knytning til det offentlige blir sammenstilt. Det 
er imidlertid viktig at man er bevisst hvordan man 
skal håndtere personinformasjon, tilgangsstyring og 
 gjenbruk av innsamlet data.
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Del 2
Det juridiske handlings-

rommet i skissene



5. Hvilke juridiske problemstillinger  
vi har sett på

Vi har laget skissene av leder- og veilederverktøyet 
uten å la oss begrense av de juridiske rammene og/
eller hindringer som finnes per i dag. 

I skissene til lederverktøyet og veilederverktøyet 
foregår det både utveksling av  personopplysninger 
og sammenstilling av personopplysninger fra den 
statlige og den kommunale linjen i NAV-kontoret. 
Sammenstillingen inneholder opplysninger om ansatte 
i begge linjer. Den inneholder også brukeropplysninger 
knyttet til tjenester og ytelser som både ligger innenfor 
og utenfor minimumsløsningen i NAV-kontoret. En slik 
fremvisning, sammenkobling og utveksling av person-
opplysninger som verktøyene legger opp til, reiser 
flere juridiske problemstillinger. 

Den juridiske utredningen har to mål. Det første er 
å tydeliggjøre hvilket handlingsrom dagens  juridiske 

rammer gir for at kommunal og statlig linje kan 
utveksle og sammenstille personopplysninger, i 
de  skisserte verktøyene. Det andre er å peke på 
 eventuelle juridiske hindringer i dagens regelverk, som 
innebærer at verktøyene ikke kan realiseres. 

For å kunne avklare det juridiske handlingsrommet må 
vi særlig se på personvernregelverket med sine krav til 
behandlingsgrunnlag og formålsbegrensninger, samt 
taushetspliktsreglene. I rapporten vurderer vi derfor 
problemstillinger som har å gjøre med behandlings-
grunnlaget for den behandlingen som skjer i verktøyet, 
hvilket formål behandlingen har, og hvilke muligheter 
og begrensninger som følger av taushetsplikten. 

Vi ser nærmere på juridiske problemstillinger  knyttet 
til statistikk og analyse i et eget samlekapittel. Se 
kapittel 8 nedenfor.  
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6. HR-løsningen

6 Etter personvernforordningen art. 4 nr. 1 1) er personopplysninger definert som «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar 
fysisk person». Personvernforordningen art. 6 nr. 1 angir hvilke krav som stilles for behandling av ordinære personopplysninger.

7 Etter personvernforordningen art. 9 nr. 1 er særlige kategorier av personopplysninger definert som «personopplysninger om  rasemessig 
eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av 
genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller 
 opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering». Personvernforordningen art. 9 nr. 2 angir hvilke krav 
som stilles for behandling av slike personopplysninger.

Den skisserte løsningen til lederverktøyet er todelt. 
Den inneholder én del som omhandler HR-data 
(Figur 2 Lederverktøy – HR-løsning), og én del som 
 omhandler data om NAV-kontorenes brukerporte-
følje (Figur 3 Lederverktøy – Total brukerporte-
følje til Figur 5 Lederverktøy – Brukerportefølje: 
Unge under 30 år). Det er hensiktsmessig å skille de 
 juridiske  vurderingene av disse to behandlingene, og 
HR-løsningen med data om ansatte i NAV-kontoret blir 
behandlet her. Den delen som omhandler data om NAV-
kontorenes brukerportefølje, blir vurdert i rapportens 
del om statistikk og analyse, i kapittel 8.

Formålet med HR-løsningen er å gi en bedre og mer 
helhetlig oversikt over ressurssituasjonen ved det 
enkelte NAV-kontoret til enhver tid. Et annet formål 
er å ivareta arbeidsgiverens ansvar for personal-
oppfølging. HR-løsningen er basert på at det utveksles 
og sammenstilles data om for eksempel faktisk og 
forhåndsavklart fravær. Dette kan være fravær som 
skyldes ferie, sykdom og/eller permisjon. Løsningen vil 
også vise hvilke fagområder hver enkelt arbeidstaker 
jobber med, samt arbeidstakernes stillingstittel/-kode, 
kompetanse og ansvarsområde.

Personvernforordningen skiller mellom ordinære 
 personopplysninger6 og særlige kategorier av person-
opplysninger.7 Personopplysningene vi ser for oss at 
skal sammenstilles i HR-løsningen, tilhører begge disse 
kategoriene. 

Vi ser at det foreligger behandlingsgrunnlag i både 
lovverket, tariffavtaler, arbeidsavtale og arbeids-
givers styringsrett, og at det foreligger samtykke for 
 behandling av personopplysningene i begge kategoriene. 
Hver opplysningskategori har tydelige og spesifiserte 
formål for innsamling, registrering, oppbevaring og 
oppfølging.

NAV-lovens hovedformål tilsier at formålene med 
 innsamling, registrering, oppbevaring og oppfølging 
av personopplysninger med grunnlag i enten arbeids-
miljøloven, statsansatteloven, hovedtariffavtaler, ferie-
lov, arbeidsgivers styringsrett og lignende, fra både 
kommunal og statlig linje, kan ses i sammenheng og er 
forenlige. Lederverktøyet vil dermed ivareta prinsippet 
om formålsbegrensning, jf. personvernforordningen 
art. 5 nr. 1 b).

Taushetspliktbestemmelser vil ikke begrense 
 muligheten for sammenstilling og felles fremvisning av 
opplysninger om ansatte i kommunal og  statlig linje. 
Etter forvaltningsloven § 13 a nr. 1 kan den ansatte 
selv gi samtykke til at opplysninger gjøres  tilgjengelig 
for den felles administrative ledelsen. Hvis  samtykke 
ikke foreligger, kan opplysninger om ansatte deles 
mellom kommunal og statlig linje i samsvar med 
 forvaltningsloven § 13 b nr. 5.

Vi mener dermed at det finnes juridisk handlingsrom 
for å gjennomføre HR-løsningen i praksis, slik den er 
skissert i rapporten.
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7. Veilederverktøyet

8 Behovet for kontorsperre vurdert opp mot hvor stort omfang av opplysninger det er behov for å kunne ha tilgjengelig – også tilbake i tid 
– hører til dels hjemme i en personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

I de juridiske vurderingene av skissene til veileder-
verktøyet ser vi på det rettslige grunnlaget for å 
utveksle og sammenstille personopplysninger fra 
 kommunal og statlig linje ved NAV-kontoret. Videre har 
vi vurdert om formålet med behandlingen i veileder-
verktøyet er forenlig med formålet for innhentingen 
og registreringen i særlovgivningen som regulerer de 
 tjenestene og ytelsene vi har vurdert i denne rapporten. 
I denne sammenheng har vi vurdert:

• NAV-loven § 14 a om behovs- og arbeidsevnevurdering

• folketrygdlovens kapitler om sykepenger, arbeids-
avklaringspenger og dagpenger

• sosialtjenestelovens bestemmelser om stønad 
til livsopphold, stønad i særlige tilfeller og 
kvalifiseringsprogrammet

• opplæringslovens regler for voksenopplæringen

•  introduksjonslovens regler om 
introduksjonsprogrammet

For å avklare hvilket handlindlingsrom som finnes for 
utveksling og sammenstilling av personopplysninger 
for felles fremvisning i veilederverktøyet, må vi også se 
på om taushetspliktsreglene åpner for slik utveksling 
av personopplysninger. 

7.1 Taushetsplikt innad i NAV-kontoret, 
NAV-loven § 16

Taushetspliktsreglene spiller en viktig rolle for det 
juridiske handlingsrommet for deling av person-
opplysninger i veilederverktøyet. Reglene skal 
hindre at utenforstående får adgang eller  kjennskap 
til  opplysninger som er underlagt taushetsplikt. 
Utgangspunktet er at taushetsbelagte opplysninger 
ikke skal deles, med mindre unntaksbestemmelser 
åpner for dette i lovgivningen. 

NAV-loven § 16 regulerer taushetsplikten innad i 
NAV-kontoret. Den er styrende for når og i hvilken 
grad NAV-ansatte innad i samme NAV-kontor kan dele 

 taushetsbelagte opplysninger på tvers av  kommunal 
og statlig linje. NAV-loven § 16 gjelder kun for de 
 tjenestene og ytelsene som faller inn under NAV-
kontorets  minimumsløsning. Dette innebærer blant 
annet at utveksling av opplysninger til for  eksempel 
voksenopplæringen og introduksjonsprogrammet 
ikke er omfattet. For de tilfellene som faller utenfor 
bestemmelsens virkeområde, må man vurdere om 
det finnes andre unntak fra taushetsplikten, enten i 
 forvaltningsloven eller i annen særlovgivning. 

NAV-loven § 16 åpner for deling av taushetsbelagte 
opplysninger innad i NAV-kontorets  minimumsløsning 
på visse vilkår. Blant annet er en forutsetning at 
det kun skjer «i den utstrekning som trengs». Dette 
er et utslag av nødvendighetsbetraktninger og av 
at taushets belagte opplysninger bare skal være 
 tilgjengelig for NAV-ansatte som har tjenstlig behov 
for å behandle opplysningene. Denne  begrensningen 
kan for eksempel løses ved at NAV-veiledere 
bare får tilgang til opplysningstyper de trenger i 
 forbindelse med oppfølgingen av en gitt bruker, se 
Figur 13 Veilederverktøy – Avkrysning tidslinje. Hvilke 
 opplysninger som er nødvendige, må avgjøres konkret i 
hver enkelt sak. 

Siden NAV-loven § 16 bare gir unntak fra taushets-
plikten innad i NAV-kontoret, må veilederverktøyet ha 
en teknisk løsning for kontorsperre. Dette innebærer 
også at NAV-loven § 16 klart begrenser muligheten 
for deling av taushetsbelagte opplysninger mellom 
ulike NAV-kontor. Det påvirker blant annet  opplysninger 
knyttet til rettigheter etter sosialtjenesteloven. 
Opplysningene kan trolig deles videre til et nytt NAV-
kontor ved samtykke, eller ved en regelverksendring som 
i større grad åpner for deling av personopplysninger 
mellom kontorer.8

NAV-loven § 16 som behandlingsgrunnlag for 
utveksling av personopplysninger?
Utvekslingen av personopplysninger i  veiledervertøyet 
må ha et behandlingsgrunnlag. Når det gjelder 
den utvekslingen av personopplysninger som er 
 skissert i veilederverktøyet, er spørsmålet om det 
finnes  tilstrekkelig lovhjemmel for slik  behandling 
av person opplysninger. Vi har vurdert om NAV-
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loven § 16 er tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for 
det veileder verktøyet legger opp til. Men det frem-
står som uklart om NAV-loven § 16 kan regnes 
som  behandlingsgrunnlag i denne  sammenhengen. 
Veilederverktøyet baserer seg på omfattende 
 sammenstilling av både kommunale og statlige 
 personopplysninger knyttet til en bruker. Disse 
 opplysningene vil vises i ulike felles visningsbilder 
i verktøyet, se Figur 8 Veilederverktøy – Oversikt 
til Figur 17 Veilederverktøy – Felles plan. En slik 
 sammenstilling av personopplysninger vil være 
svært  kompleks. Den omfatter mer enn samarbeid og 
 utveksling av opp lysninger i den enkelte sak, slik NAV-
loven åpner for. Vi er derfor usikre på om  ordlyden 
i NAV-loven § 16 er dekkende som behandlings-
grunnlag, blant annet på grunn av usikkerhet om 
NAV-loven § 16  oppfyller kravene til klarhet og forut-
beregnelighet for NAVs  brukere. Vi mener derfor at det 
her er behov for en nærmere avklaring av om NAV-
loven § 16 kan brukes som behandlingsgrunnlag.

7.2 NAV-loven § 14 a

NAV-lovens § 14 a gir alle brukere som ønsker eller 
trenger bistand fra NAV for å komme i arbeid, lik 
 rettighet til å få en helhetlig vurdering, en såkalt 
behovs- og arbeidsevnevurdering. Retten til en behovs- 
og arbeidsevnevurdering kom med NAV-reformen. 
Ønsket var at brukerne skulle få én dør inn til NAV-
kontoret, uavhengig av om vedkommende hadde behov 
for statlig eller kommunal oppfølging. 

Alle brukere med rett til en behovs- og arbeidsevne-
vurdering har også rett til et vedtak om oppfølging 
(oppfølgingsvedtak). Dette vedtaket skal beskrive 
 brukers nåsituasjon, hvilket mål brukeren har med 
tanke på arbeid, og hvilke virkemidler som trengs for å 
nå målet. 

NAV-loven gir ingen konkret hjemmel til å behandle 
personopplysninger knyttet til § 14 a. Den sier heller 
ikke hvem som er behandlingsansvarlig for person-
opplysningene som innhentes. Vurderingen som gjøres 
med hjemmel i § 14 a, er imidlertid en forutsetning 
for den videre oppfølgingen. Behandling av person-
opplysningene er dermed en helt nødvendig forutset-
ning for å kunne gjøre oppfølgingsvedtak etter NAV-
loven § 14 a. Hvis disse personopplysningene gjøres 
tilgjengelig i veilederverktøyet, og kan brukes ved 
behovs- og arbeidsevnevurderinger, mener vi det vil falle 
inn under behandlingsgrunnlaget i NAV-loven § 14 a. 
NAV-loven § 14 a anses som tilstrekkelig supplerende 

rettsgrunnlag for fremvisningen i veilederverktøyet, 
forutsatt at opplysningene brukes til å gjennomføre 
den behovs- og arbeidsevnevurderingen som NAV-
loven § 14 a regulerer. 

NAV-loven § 14 a gir NAV behandlingsgrunnlag for å 
innhente de opplysningene som trengs for å gjennom-
føre en vurdering av bistandsbehovet. Men vi kan ikke 
se at den åpner for utveksling av  personopplysninger 
som ikke er nødvendig for § 14 a-vurderingen, eller 
for utveksling av opplysninger til NAV-veiledere som 
ikke skal gjøre en § 14 a-vurdering. Altså ser vi ikke 
NAV-loven § 14 a som tilstrekkelig behandlings-
grunnlag for den utvekslingen av personopplysninger 
som vi har skissert i veilederverktøyet, fordi forslaget 
er at  verktøyet skal brukes til mer enn å gjennomføre 
behovs- og arbeidsevnevurderinger. 

7.3 Folketrygdloven

I utredningen gjennomgår vi folketrygdlovens kapitler 
om ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og 
dagpenger. Vi valgte disse ytelsene for å illustrere det 
juridiske handlingsrommet i veilederverktøyet  knyttet 
til de statlige ytelsene i NAV. Personopplysningene som 
samles inn i forbindelse med saksbehandling av disse 
ytelsene, er omfattende. De inneholder ofte helse-
opplysninger, som anses å være særlige kategorier 
av personopplysninger. Andre særlige kategorier av 
personopplysninger er for eksempel opplysninger om 
rasemessig eller etnisk opprinnelse, opplysninger om 
politisk oppfatning, genetiske opplysninger og opp-
lysninger om seksuelle forhold. 

I denne sammenheng kan det være snakk om helse-
opplysninger som samles inn i forbindelse med 
sykdom, skade og lyte. 

Etter vårt syn vil det være lovlig med en isolert visning 
av personopplysninger innhentet med hjemmel i folke-
trygdloven, så lenge opplysningene er nødvendige for å 
opplyse den enkelte sak. En slik isolert visning må anses 
som en del av saksbehandlingen. Dermed faller den 
inn under formålet med innhentingen av opplysningene 
i både folketrygdloven og NAV-loven. Dette vil gjelde 
 uavhengig av hvilken folketrygdytelse det er snakk om. 

Veilederverktøyet legger imidlertid opp til tilgjengelig-
gjøring og deling av opplysninger i saker som er regulert 
av folketrygdloven, mellom saker innenfor minimums-
løsningen i NAV-kontoret og ut over  minimumsløsningen 
i NAV kontoret. Slik deling og sammenstilling må ha 
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et behandlingsgrunnlag som er dekkende for den 
 behandlingen som gjøres. I tillegg må også taushets-
pliktsreglene åpne for den formen for deling som vei-
lederverktøyet legger opp til. Se kapittel 7.1 for vår 
vurdering av utveksling av taushetsbelagte opplysninger 
innenfor NAV-kontorets minimumsløsning.

Deling og visning av personopplysninger mellom 
ytelser i folketrygdloven
Kan opplysninger som er innhentet i forbindelse 
med én sak etter folketrygdloven, gjenbrukes i en 
 etterfølgende sak som også er regulert av folketrygd-
loven? Vår  vurdering er at opplysninger Arbeids- og 
velferdsetaten har innhentet for å behandle en sak 
som er regulert i folke trygdloven, vil kunne  gjenbrukes 
under behandlingen av en ny sak etter folketrygdloven. 
Hjemmelsgrunnlaget ligger i folketrygdloven § 21-4. 
Dette forutsetter at opplysningene er nødvendige for 
å avgjøre den etterfølgende saken. Opplysninger som 
innhentes fra et annet ytelse- eller tjenesteområde, 
må også dekkes av det nye behandlingsgrunnlaget. 
Dessuten må personvernprinsippene om dataminimering 
og forholdsmessighet etterleves.

Dette betyr at nødvendige personopplysninger som 
er innhentet fra en bruker i forbindelse med én sak, 
kan vises for veiledere i veilederverktøyet når de skal 
behandle og følge opp en annen sak. Hvilke opplysninger 
som faktisk er nødvendige, må også her avgjøres i hver 
enkelt sak. Veilederverktøyet legger opp til tilgangs-
styring. Hvordan dette praktisk kan løses, beskriver vi i 
kapittel 3.1. (Se forøvrig skissen av tidslinjen i veileder-
verktøyet, Figur 13 Veilederverktøy – Avkrysning tids-
linje og Figur 14 Veilederverktøy – Tidslinje.)

Deling og visning av personopplysninger  innhentet 
med hjemmel i folketrygdloven ut over minimums-
løsningen i NAV-kontoret
Veilederverktøyet legger som nevnt i kapittel 3.2 opp 
til deling av personopplysninger også ut over NAV-
kontorets minimumsløsning. Spørsmålet er om taushets-
pliktbestemmelsene åpner for slik utveksling. NAV-loven 
§ 8, om gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferds-
etaten og sosialtjenesten, gir hjemmel for  kommunens 
utvidede rett til å få opplysninger fra Arbeids- og 
 velferdsetaten, uavhengig av klientens samtykke. Denne 
bestemmelsen vil i visse tilfeller åpne for utveksling av 
personopplysninger fra Arbeids- og velferdsetaten til 
sosialtjenesten.

Forvaltningsloven inneholder en generell bestemmelse 
som åpner for unntak fra taushetsplikten, der «opp-
lysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller 

innhentet for». Spørsmålet er om denne  bestemmelsen 
åpner for deling av taushetsbelagte opplysninger 
mellom ulike organer.

Vår vurdering er at forvaltningsloven § 13 b første 
ledd nr. 2 i noen tilfeller åpner for utveksling av 
taushets belagte opplysninger mellom ulike organer. 
Forutsetningen er at utvekslingen skjer innenfor en 
konkret sak for å løse denne saken. Loven åpner altså 
ikke for en generell utveksling av taushetsbelagte 
 opplysninger for å behandle andre saker. 

Forvaltningsloven gir med andre ord en viss mulighet 
for å utveksle taushetsbelagte opplysninger mellom for 
eksempel stat og kommune i veilederverktøyet. 

7.4 Sosialtjenesteloven

I utredningen gjennomgår vi sosialtjenestelovens 
bestemmelser om stønad til livsopphold, stønad i 
særlige tilfeller og kvalifiseringsprogrammet. Vi har 
avgrenset oss til disse tjenestene i sosialtjenesteloven, 
fordi vi under utarbeidelsen av skissene så at de var av 
særlig verdi. Vi har derfor konsentrerte oss  spesielt 
om disse i avklaringen av det juridiske handlings-
rommet for veilederverktøyet.

Sosialtjenesteloven inneholder ingen eksplisitt 
 hjemmel for at kommunal og statlig linje ved det 
enkelte NAV-kontor kan utveksle og sammenstille 
 personopplysninger. Vi har sett på  sosialtjenesteloven 
§§ 18, 19, 29 og 30 som behandlingsgrunnlag 
for  innhenting, oppbevaring og videre oppfølging 
av  personopplysninger og vurdert om disse også 
kan utgjøre behandlingsgrunnlag for utveksling og 
 sammenstilling i veilederverktøyet.

For å illustrere hvilke kategorier av  personopplysninger 
som skal behandles i veilederverktøyet, tar vi 
her utgangspunkt i sosialtjenesteloven § 18. Av 
 bestemmelsens første ledd fremgår at «[d]e som ikke 
kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved 
å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på 
økonomisk stønad». Relevante vurderingskriterier kan 
være familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, 
bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. Brukerne er 
ofte i en særlig sårbar livssituasjon, og  behandlingen 
av personopplysninger kan inkludere opplysninger 
om nærstående personer og eventuelle mindreårige 
barn. Hvis tjenestemottakeren har barn, skal man i 
alle  vurderinger ta særlig hensyn til barnas behov. 
Personer som bor i bolig med heldøgns omsorgs-
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tjeneste eller på institusjon, herunder fengsel, og som 
ikke har egne eller har utilstrekkelig med midler, kan 
søke om økonomisk stønad og få søknaden vurdert på 
vanlig måte. Personopplysninger som skal sammen-
stilles fra kommunale og statlige linjer, for felles 
fremvisning i veiledningsverktøyet, omfatter dermed 
kategoriene:

• ordinære personopplysninger, jf. personvern-
forordningen art. 6

•  særlige kategorier av personopplysninger, jf. 
 personvernforordningen art. 9

• personopplysninger, jf. personvernforordningens 
art. 10 om straffedommer og lovovertredelser

Utveksling og sammenstilling av personopplysninger 
som er innhentet med grunnlag i sosialtjenesteloven, 
vil altså inneholde personopplysninger som må anses 
som «særlige kategorier av personopplysninger». 
Eksempler på dette er opplysninger om straffbare 
forhold. 

Dette tyder på at sosialtjenesteloven §§ 18, 19, 29 
og 30 er for vage og generelt utformede til å gi godt 
nok behandlingsgrunnlag. Det gjelder særlig når det 
er snakk om fremvisning av mange opplysninger om 
den enkelte bruker, slik det er illustrert i Figur 14 
Veilederverktøy – Tidslinje i kapittel 3.2.6. 

Videre tyder det på at prinsippet om åpenhet i person-
vernforordningen art. 5 nr. 1 a) ikke vil være oppfylt – 
ikke med de behandlingsgrunnlagene vi har i dag.

Vi ser at det følgelig er behov for uttrykkelig 
 utformede behandlingsgrunnlag som åpner for 
 utveksling og sammenkobling av personopplysninger i 
veilederverktøyet. 

Sosialtjenesteloven § 43 er også relevant for den 
 utvekslingen og sammenstillingen av  personopplysninger 
som skal foregå i veilederverktøyet. Bestemmelsen 
krever blant annet at innhenting av opplysninger «så 
langt som mulig» skal skje «i samarbeid med tjeneste-
mottakeren». Det er altså et krav om  samarbeid med 
tjenestemottakeren, fortrinnsvis samtykke, for at 
behandlingen i veilederverktøyet skal kunne finne 
sted. Hvis det ikke finnes et slikt samtykke, må man 
 vurdere om det organet som skal avgi de  relevante 
 opplysningene, har anledning til å gjøre det i henhold til 
taushetspliktreglene. Behandlingen av  opplysningene 
i veilederverktøyet vil dermed utfordre kravet 

til  samarbeid med tjenestemottakeren. Hvordan 
 behandlingen av personopplysningene i veileder-
verktøyet skal forstås opp mot kravet til samarbeid i 
sosialtjenesteloven § 43, må avklares ytterligere.

Personvernforordningen art. 5 nr. 1 c) krever at 
person opplysningene skal være «begrenset til det som 
er nødvendig for formålene de behandles for». Det er 
ikke alltid enkelt å påvise at det er  «nødvendig» å ta 
hensyn til opplysninger som er innhentet på  grunnlag 
av sosialtjenesteloven, for eksempel i en sak om syke-
penger etter folketrygdloven. I en sak om sykepenge-
rettigheter vil det først og fremst være vilkårene i 
folketrygdloven som styrer hva det er «nødvendig» å 
ta hensyn til. En nødvendighetsvurdering må derfor 
gjøres på grunnlag av det aktuelle behandlingsgrunn-
laget i folketrygdloven. Kravet til nødvendighet i 
personvernforordningen art. 5 nr. 1 c) gjør altså at 
NAV-kontoret ikke nødvendigvis kan bruke alle person-
opplysningene de har tilgjengelig, til felles fremvisning. 
Det må uansett alltid vurderes hva som er nødvendig 
informasjon, i den aktuelle sakstypen. En vurdering av 
hva som er nødvendig, vil igjen avhenge av en tolkning 
av det aktuelle behandlingsgrunnlaget i den aktuelle 
særlovgivningen. NAV-kontoret må i hvert enkelt  tilfelle 
bevise at det foreligger et behandlingsgrunnlag som 
gir en tydelig hjemmel for utveksling.

Hvis det finnes et behandlingsgrunnlag som gir en 
tydelig hjemmel for at kommunal og statlig linje kan 
utveksle og sammenstille personopplysninger som 
er innhentet med grunnlag i  sosialtjenesteloven, 
og som skal brukes til felles fremvisning, vil 
formålsbegrensnings prinsippet være ivaretatt, jf. 
 personvernforordningen art. 5 nr. 1 b). 

Regler som pålegger taushetsplikt, vil ikke hindre at 
man kan sammenstille personopplysninger som er 
 innhentet med grunnlag i sosialtjenesteloven, og andre 
personopplysninger som NAV-kontoret har tilgang til, 
jf. NAV-loven § 16.

7.5 Voksenopplæringen

Rett til grunnskoleopplæring for voksne følger av 
opplæringsloven § 4A-1, rett til spesialundervisning 
på grunnskolens område følger av § 4A-2, og rett til 
videregående opplæring for voksne følger av § 4A-3. 
Formålet med grunnskolen og den videregående opp-
læringen følger av § 1 i opplæringsloven, og gjelder 
fullt ut for voksenopplæringen også. Relevante person-
opplysninger som behandles i forbindelse med voksen-
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opplæringen, kan eksempelvis være opplysninger om 
navn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, 
e-postadresse, opplæringsform og -innhold, samt når 
hver enkelt bruker har gjennomført voksenopplæring.

De nevnte personopplysningene kan det være  aktuelt 
å utveksle og sammenstille i veilederverktøyet, og de 
hører i all hovedsak til i kategorien ordinære person-
opplysninger, jf. personvernforordningen art. 6. Dette 
innebærer at det er tilstrekkelig at formålet med 
behandlingen er tydelig angitt i opplæringslovens 
bestemmelser. Det er ikke nødvendig at det fremgår 
uttrykkelig at det åpnes for at kommunal og statlig linje 
i NAV-kontoret kan sammenkoble personopplysningene. 
Vi anser derfor opplæringsloven §§ 4A-1, 4A-2 og 4A-3 
som tilstrekkelige behandlingsgrunnlag for utvekslingen 
og sammenstillingen i veilederverktøyet.

Formålene med voksenopplæringen går frem av 
 opplæringsloven § 1. Behandlingen av  opplysningene 
i veilederverktøyet er avgrenset til  saksbehandlings-, 
veilednings- og oppfølgingsformål. De samme person-
opplysningene er også innhentet for vurdering og 
oppfølging i de underliggende  saksbehandlings-, 
fag- og arkivsystemene ved NAV-kontoret. Formåls-
begrensningsprinsippet vil være ivaretatt, jf. 
 personvernforordningen art. 5 nr. 1 b).

Regler som pålegger taushetsplikt, vil ikke hindre at 
kommunal og statlig linje kan sammenstille person-
opplysninger som er innhentet av voksenopplæringen 
med grunnlag i opplæringsloven, jf. forvaltningsloven 
§ 13 b nr. 5.

7.6 Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud til 
nyankomne flyktninger som er bosatt i  kommunen, 
og det er hjemlet i introduksjonsloven § 3. Person-
opplysninger som behandles i forbindelse med 
 introduksjonsprogrammet, kan for eksempel være 
navn, kjønn, fødselsdato, sivilstatus, familie og andre 
nære relasjoner, statsborgerskap, opplysninger om 
personens oppholdstillatelse samt opplysninger om 
permisjoner og fravær, herunder årsak til fravær etter 
endt permisjon ved fødsel og adopsjon. Som hoved-

regel behandles ikke særlige kategorier av person-
opplysninger. Men siden opplysninger om for  eksempel 
årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og 
adopsjon kan dreie seg om særlige kategorier av 
 personopplysninger, blant annet helseopplysninger, 
må også kravene i personvernforordningen art. 9 være 
ivaretatt.

Introduksjonsloven §§ 2-5 og § 25, og forskrift om 
behandling av personopplysninger § 4, sier  uttrykkelig 
at ovennevnte personopplysninger kan  behandles 
for å gjøre vedtak om blant annet introduksjons-
program. Bestemmelsene kan med andre ord anses 
som  tilstrekkelige behandlingsgrunnlag for utveksling, 
 sammenstilling og felles fremvisning i veilederverktøyet. 

Introduksjonsprogrammet skal bidra til å nå 
 introduksjonslovens mål om å styrke nyankomne 
 innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunns-
liv samt deres økonomiske selvstendighet, jf. intro-
duksjonsloven § 1. Målet er at deltakerne i intro-
duksjonsprogrammet kommer seg raskt i arbeid eller 
utdanning. Veilederverktøyet har et klart formål om 
mer målrettet veiledning og er dermed forenlig med 
dette målet. 

Formålene som er angitt i introduksjonsloven, og de 
underliggende formålene som er angitt i veileder-
verktøyet, er i stor grad svært like, jf. personvern-
forordningen art. 5 nr. 1 b). Offentlige organer som 
jobber for de formålene som er nevnt i introduksjons-
loven § 25 (1), kan utveksle personopplysninger i 
den grad det er «nødvendig» for formålene. Hvilken 
type  tilgang en aktør/veileder skal ha til person-
opplysningene, må vurderes på bakgrunn av hvilken 
oppgave aktøren har.

Regler som pålegger taushetsplikt, vil ikke hindre at 
kommunal og statlig linje kan sammenstille person-
opplysninger som er innhentet med grunnlag i intro-
duksjonslovens regler om introduksjonsprogram, jf. 
introduksjonsloven § 25 (3). Utvekslingen og sammen-
stillingen av opplysningene må foregå innenfor 
 rammene av introduksjonsloven § 25 (3). 
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8. Analyse og statistikk

8.1 Innledning og presisering

Her skal vi redegjøre for våre vurderinger av de delene 
av rapporten som omhandler statistikk og analyse i 
leder- og veilederverktøyet. For lederverktøyet handler 
denne vurderingen primært om behandling av person-
opplysninger fra brukerporteføljen ved NAV-kontoret, 
jf. kapittel 3.1.3, og ikke behandling av person-
opplysninger i HR-løsningen. 

Vi har spurt oss om det i lederverktøyet er mulig å 
fremvise statistikk over den til enhver tid gjeldende 
brukerporteføljen ved hvert enkelt NAV-kontor. Dette 
kan for eksempel dreie seg om andel brukere fordelt på 
de ulike ytelsene som NAV-kontoret forvalter. 

Slik veilederverktøyet er skissert, ønsker vi for 
 eksempel å

•  vise og måle overgang av brukere mellom statlige 
og kommunale ytelser, og se utviklingen over tid i en 
flyt/overgang mellom ulike ytelser

•  vise oversikt over brukere med inntekt fra både 
statlige og kommunale ytelser – såkalte felles 
brukere 

• vise mottakere av AAP som har supplerende 
 økonomisk sosialhjelp, og som nærmer seg 
 sluttdato for mottak av AAP 

•  fremvise statistikk over andelen brukere som 
har hatt overgang mellom statlige og kommunale 
ytelser, og omvendt 

•  lage prognoser for utvikling, slik at endringstiltak 
kan planlegges og iverksettes 

Vi har foretatt et mer teoretisk skille mellom 
 behandling for analyseformål og behandling for 
 statistikkformål. Dette bygger delvis på praktiske og 
pedagogiske hensyn, men også på hvilke behandlings-
grunnlag som faktisk finnes i regelverket i dag.

Begrepet statistikk er blant annet definert i 
 statistikkloven § 1-2 (2), som påpeker at:

Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe 
eller et fenomen, som fremkommer ved sammen-
stilling og bearbeiding av opplysninger om de 
enkelte enhetene i gruppen eller et utvalg av disse 
enhetene, eller ved systematisk observasjon av 
fenomenet.

I personvernforordningens fortale pkt. 162 står det 
følgende: «[m]ed statistiske formål menes enhver 
 innsamling og behandling av personopplysninger som er 
nødvendig i forbindelse med statistiske undersøkelser 
eller for å framskaffe statistiske resultater». 

Disse definisjonene gir et visst innblikk i hva som kan 
anses som behandling med statistiske formål.

Analyse er en metodikk for å bearbeide og tolke 
 opplysninger. I vårt arbeid definerer vi analyser som 
en metodikk for å bearbeide personopplysninger, som i 
seg selv innebærer behandling av personopplysninger. 
Analyser kan brukes til ulike formål. Grensen mellom 
hva som er behandling for statistikkformål, og hva som 
er behandling for analyseformål, er ikke åpenbar. Det 
kan her være snakk om glidende overganger.

Behandling av personopplysninger for  henholdsvis 
statistikkformål og analyseformål er regulert på 
ulike måter i regelverket, særlig når det gjelder 
behandlings grunnlag. Derfor er det altså et behov for 
å skille mellom behandling av personopplysninger for 
analyseformål og behandling for statistikkformål. 

Ifølge personvernforordningen art. 5 nr. 1 b) 
er  viderebehandling av personopplysninger for 
 «statistiske formål» ikke uforenlig med de  opprinnelige 
 formålene som personopplysningene ble  innsamlet 
for. Forutsetningen er at personopplysningene 
behandles av den samme behandlingsansvarlige. 
Personvernforordningen art. 5 nr. 1 b) gjelder derimot 
ikke for analyseformål. 
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8.2 Handlingsrommet for 
 sammenstilling av person-
opplysninger for analyseformål

Personvernforordningen art. 5 nr. 1 a. slår fast at all 
behandling av personopplysninger må ha et rettslig 
grunnlag for å være lovlig. Personvernforordningen gir 
ikke et eget behandlingsgrunnlag for analyseformål, 
og det er heller ikke regulert uttrykkelig i andre 
sammenhenger.

Det følger av personvernforordningen art. 5 nr. 1 b) 
at personopplysninger skal «samles inn for  spesifikke, 
uttrykkelig angitt og berettigede formål og ikke videre-
behandles på en måte som er uforenlig med disse 
 formålene». Spørsmålet er derfor om analyse kan 
anses å falle inn under og være forenlig med det opp-
rinnelige innhentingsformålet. Dette kan vi illustrere 
ved å se nærmere på NAV-loven § 4 (2), som angir 
hvilke hovedoppgaver som generelt ligger til Arbeids- 
og velferds etaten: «[e]taten har ansvaret for å følge 
opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger». 
Bestemmelsen åpner til en viss grad for behandling 
til analyseformål, hvis hensikten er å forbedre eller 
kvalitets sikre saksbehandlingssystemer ved NAV-
kontoret. Men da må analyseformålene være sammen-
fallende med de formålene som § 4 (2)  uttrykkelig 
angir. Det er etter vårt syn ikke grunnlag for å 
 konkludere med at bestemmelsen gir behandlings-
grunnlag til analyseformål som på en eller annen måte 
får direkte konsekvenser for den enkelte bruker. 

Med unntak av eksempelet ovenfor har ingen av de 
delene av særlovgivningen som vi i prosjektet har sett 
på, noe behandlingsgrunnlag som tydelig åpner for 
behandling av personopplysninger til  analyseformål. Vi 
mener allikevel at behandling av  personopplysninger 
til analyseformål i visse situasjoner kan gjennomføres. 
Forutsetningen er at analyseformålet faller  innenfor 
eller er forenlig med det formålet som  opplysningene 
opprinnelig ble samlet inn for. Da vil kravene i person-
vernforordningene art. 5 nr. 1 b) være oppfylt, isolert 
sett. Vi mener at analyse som skal forbedre saks-
behandlingssystemer eller oppfølgingen i NAV, må 
kunne sies å ha samme formål som for eksempel NAV-
loven § 4 (2) siste setning: «[e]taten har  ansvaret 
for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og 
 utbetalinger». Behandling til analyseformål vil for 
eksempel være nødvendig når man skal kvalitetssikre 
og kontrollere systemer og løsninger, eller når man 
skal produsere nødvendig styringsinformasjon for 

NAV. Disse formålene må kunne anses som tilstrek-
kelig avgrensede og som legitimt for NAV-kontoret 
å gjøre, sett opp mot formålet til NAV-loven, jf. § 1. 
Sammenkobling av personopplysninger til slike formål vil 
heller ikke ha direkte konsekvenser for  enkeltpersoner, 
eller føre til en avgjørelse for den enkelte bruker. 
Dersom analysene skulle avdekke behov for endringer i 
rutiner eller regelverk, må slike endringer tas opp med 
ansvarlige myndigheter. Myndighetene må  deretter 
på vanlig måte vurdere om dette gir grunnlag for 
endringer.

Hvis man gjør en konkret vurdering, og det  fremdeles 
er uklart om analyseformålet sammenfaller med 
formålet som opplysningene opprinnelig ble 
samlet inn for, blir det vanskelig å påvise at kravet i 
 personvernforordningen art. 5 nr. 1 b) er oppfylt. Det 
vil for eksempel være tilfellet dersom  analyseformålet 
kan få direkte konsekvenser for enkeltpersoner. 
Analyseformål vil da ikke være sammenfallende eller 
forenlig med formålet opplysningene opprinnelig 
ble samlet inn for, og man vil trenge et særskilt og 
 uttrykkelig formulert behandlingsgrunnlag.

8.3 Handlingsrommet for sammen-
kobling av personopplysninger for 
statistikkformål

Som nevnt i kapittel 4.1 ovenfor er viderebruk 
av  personopplysninger til rene statistiske formål 
 forenlig med de formålene som personopplysningene 
 opprinnelig ble samlet inn for, jf. personvernforordningen 
art. 5 nr. 1 b).

Behandling av personopplysninger til rene statistikk-
formål vil etter vår oppfatning være mulig på grunnlag 
av personvernforordningen art. 5 nr. 1 b), og det uten 
et supplerende behandlingsgrunnlag. Forutsetningen 
er at personopplysningene behandles av den samme 
behandlingsansvarlige. Sammenkobling av data fra 
stat og kommune betraktes imidlertid som utlevering 
av personopplysninger fra én behandlingsansvarlig 
til en annen (f.eks. ved at opplysninger overføres fra 
 kommune til stat). I slike tilfeller må mottakeren av 
personopplysningene (f.eks. staten) kunne vise til et 
eget behandlingsgrunnlag. Personopplysningsloven §§ 
8 og 9 utgjør slike supplerende behandlingsgrunnlag 
for utarbeidelse av statistikk hos mottakerorganet (her 
staten).
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Vi mener at opplysninger om prosentandel eller antall 
saker, tilfeller, aktiviteter eller ytelser ved hvert 
enkelt NAV-kontor er eksempler på  behandlinger 
til  statistiske formål som dekkes av personvern-
forordningen art. 5 nr. 1 b) og personopplysnings-
loven §§ 8 og/eller 9. Det samme gjelder hvis man 
utarbeider statistikk over antall brukere som har hatt 
overgang fra en statlig til en kommunal ytelse, eller 
omvendt, utarbeider statistikk over brukere med inn-
tekt fra både statlige og kommunale ytelser (såkalte 
felles brukere) og utarbeider statistikk over  mottakere 
av AAP som har supplerende økonomisk sosialhjelp, 
og nærmer seg sluttdato for mottak av AAP. Hvis 
NAV-kontoret samtidig skal forsøke å avdekke videre 
hendelsesforløp, sammenhenger og årsaker til over-
gangene, glir det raskt over i behandling for analyse-
formål. Da må man ha et eget behandlingsgrunnlag.

8.4 Innebærer regler om 
 taushetsplikt begrensninger for 
handlingsrommet?

Det har vært viktig å avdekke om dagens regelverk gir 
kommune og stat adgang til å utveksle opplysninger 
underlagt taushetsplikt, hvis opplysningene skal brukes 
til statistikk- og analyseformål. 

Det er usikkert om bestemmelsen i NAV-loven § 16 
åpner opp for å samle inn og utveksle opplysninger 
til analyseformål – når det gjelder ytelser og tjenes-
ter innenfor NAV-lovens minimumsløsning. Slik vi 
tolker rettskildene, er det ikke dette som har vært det 
 primære formålet med unntaket fra taushetsplikten. 

Likeledes er det usikkert om forvaltningslovens § 13 b) 
første ledd nr. 4 gir hjemmel for unntak fra taushets-
plikten for de analysene som er skissert å i veileder-
verktøyet. De analysene vi ser for oss å gjennomføre 
for å gi NAV-brukerne bedre oppfølging, innebærer 
å koble sammen opplysninger som er innhentet i den 
kommunale linjen, med opplysninger som er innhentet i 
den statlige linjen. Det er usikkert om en slik sammen-
kobling av personopplysninger fra ulike behandlings-
ansvarlige ligger innenfor det lovgiverne så for seg da 
de utformet dette unntaket fra taushetsplikten. 

Produksjon av statistikk og analyser som  potensielt 
vil kunne påvirke den enkelte brukers sak, ved å 
gi  føringer for hva slags veiledning som gis, og 
hvilke tiltak som tilbys, faller etter vår vurdering 
 utenfor det denne bestemmelsen er ment å dekke. 
Statistikk til styringsinformasjon og mer  overordnet 
 planlegging vil sannsynligvis ligge nærmere  formålet 
bak  bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 b) første 
ledd nr. 4. Men siden det også her er snakk om å 
koble sammen opplysninger fra henholdsvis statlig og 
 kommunal linje, er vi usikker på om forvaltningsloven 
§ 13 b) første ledd nr. 4 åpner for slik utveksling og 
 sammenkobling. Personopplysningene som stat eller 
kommune utleverer med hjemmel i forvaltningsloven 
§ 13 b) nr. 4, må i alle tilfeller sikres ved at de som skal 
gjennomføre behandlingen, underlegges taushetsplikt 
etter enten NAV-loven § 7 eller sosialtjenesteloven § 44.

Vi anbefaler derfor at både NAV-loven § 16 og 
 forvaltningsloven § 13 b) første ledd nr. 4 avklares 
ytterligere. Dette må gjøres før vi eventuelt kan slå 
fast at stat og kommune kan utveksle taushetsbelagte 
 opplysninger, til statistikk- og analyseformål. 
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9. Behandlingsansvar for leder- og 
veilederverktøyet

Vi har vurdert om det er kommunal eller statlig 
linje eller begge to i fellesskap som har ansvaret for 
behandlingen av personopplysningene i leder- og vei-
lederverktøyet. Vurderingene bygger i all hovedsak på 
de samme rettslige prinsippene for begge verktøyene. 

Vi mener at det mest sannsynlig er stat og  kommune, 
ved de lokale NAV-kontorene, som i fellesskap må 
bestemme formålet med og gjennomføringen av 
behandlingen av personopplysninger i verktøyene. 
Dette er helt klart situasjonen ved NAV-kontor som 
har valgt énledermodellen. I denne modellen har 

 lederen fått tildelt personallederansvaret,  fagansvaret 
og ansvaret for myndighetsoppgavene fra den 
 styringslinjen som vedkommende ikke er ansatt i. Det 
samme gjelder hvis den kommunale og statlige linjen 
har delegert myndighet til å utføre oppgaver på egne 
myndighetsområder, til hverandre. 

Felles behandlingsansvar kan ha ulike former og ulik 
ansvarsfordeling. Det er ikke et krav etter personvern-
regelverket at ansvaret er likt fordelt. Det kan være 
felles behandlingsansvar selv om den ene parten kun er 
med på en svært liten andel av beslutningene som tas. 
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10. Konklusjoner

I utredningen har vi særlig vurdert problemstillinger 
knyttet til behandlingsgrunnlag,  formålsbegrensninger, 
taushetsplikt og behandlingsansvar for  verktøyene. 
Dette har gitt oss oversikt over det nåværende 
 juridiske handlingsrommet for utveksling og sammen-
stilling av personopplysninger. Vi har også avdekket 
hvor i regelverket det mangler tydelig regulering, og 
hvor det er behov for ytterligere avklaring hvis man 
skal legge til rette for sammenstilling og deling av data 
slik som vist i skissene. Målet har vært å vise hvilke 
muligheter vi har i dag for å utveksle og sammenstille 
personopplysninger i verktøyene. 

Vi har listet opp de mest sentrale funksjonalitetene 
i verktøyene som vi mener det foreligger juridisk 
 handlingsrom for i dag, hvilke begrensninger vi har 
avdekket i handlingsrommet, og områder der vi mener 
at det er behov for ytterligere avklaring. 

10.1 Dagens juridiske handlingsrom

• Vi mener at det foreligger juridisk handlingsrom for 
å realisere HR-løsningen i lederverktøyet, slik den 
er skissert i rapporten.

•  Vi mener at det foreligger juridisk handlingsrom for 
å utveksle og sammenstille personopplysninger fra 
voksenopplæringen i veilederverktøyet, i henhold 
til opplæringslovens regler, slik dette er skissert i 
prosjektet.

• Vi mener det foreligger juridisk handlingsrom for å 
utveksle og sammenstille personopplysninger som 
er innhentet med grunnlag i introduksjonslovens 
regler om introduksjonsprogrammet, i veileder-
verktøyet, slik dette er skissert i prosjektet.

• Vi mener det er et visst juridisk handlingsrom for 
å behandle personopplysninger til analyseformål 
i verktøyene. Men handlingsrommet har visse 
begrensninger. NAV-loven § 4 (2), som angir at «[e]
taten har ansvaret for å følge opp og kontrollere 
tjenester, ytelser og utbetalinger», kan til en viss 
grad åpne for behandling av personopplysninger 
til analyseformål. Men det er bare hvis hensikten 
er å forbedre eller kvalitetssikre saksbehandlings-

systemer ved NAV-kontoret. Da må analyseformålene 
også være sammenfallende med de formålene som 
§ 4 (2) uttrykkelig angir. Det er ut over NAV-loven § 
4 (2) ingen tydelige behandlingsgrunnlag i de delene 
av særlovgivningen vi har sett på, som tydelig åpner 
for behandling av personopplysninger til analyse-
formål. Vi mener allikevel at behandling av person-
opplysninger til analyseformål i visse situasjoner 
kan gjennomføres. Forutsetningen er at analyse-
formålet, etter en konkret vurdering, faller innenfor 
eller er forenlig med det formålet for  saksbehandling 
eller oppfølging som opplysningene opprinnelig ble 
samlet inn for. Vi er i tvil om NAV-loven § 16 åpner 
opp for å samle inn og utveksle taushetsbelagte 
opplysninger til de analyseformålene vi  skisserer 
i verktøyet, og tilsvarende usikkerhet gjelder 
 forvaltningsloven § 13 b) første ledd nr. 4. Disse 
aspektene må derfor avklares ytterligere.

• Vi mener det foreligger juridisk handlingsrom 
for behandling av personopplysninger for rene 
 statistikkformål i verktøyene. Dette innebærer 
blant annet at opplysninger om prosentandel eller 
antall saker, tilfeller, aktiviteter, ytelser og så videre 
ved det enkelte NAV-kontoret. Tilsvarende gjelder 
å utarbeide statistikk over antall brukere som har 
hatt overgang fra en statlig til en kommunal ytelse, 
eller omvendt, over brukere med inntekt fra både 
statlige og kommunale ytelser (såkalte felles  brukere) 
samt over mottakere av AAP som har  supplerende 
økonomisk sosialhjelp, og nærmer seg  sluttdato 
for mottak av AAP. Det er imidlertid enkelte 
 begrensninger i det juridiske handlingsrommet når 
man beveger seg over til analyseformål.
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10.2 Hva må avklares ytterligere, og 
hva må lovgivende myndighet se 
nærmere på

•  For å avklare hvilket handlindlingsrom man har for 
å utveksle og sammenstille personopplysninger for 
felles fremvisning i veilederverktøyet, må vi også se 
på om taushetspliktsregler åpner for slik utveksling 
av personopplysninger. NAV-loven § 16 åpner kun 
for deling av taushetsbelagte opplysninger innad i 
det enkelte NAV-kontoret, og kun for de tjenestene 
og ytelsene som faller inn under NAV-kontorets 
minimumsløsning. Derfor må veilederverktøyet ha en 
teknisk løsning for kontorsperre. Vi mener imidler-
tid det er uklart om NAV-loven § 16 kan regnes som 
behandlingsgrunnlag for den utvekslingen av person-
opplysninger vi skisserer i veilederverktøyet, og 
dette krever nærmere avklaring eller lovendring.

•  Veilederverktøyet skisserer deling av 
 person opplysninger også ut over NAV-kontorets 
minimums løsning. Vår vurdering er at forvaltnings-
loven § 13 b første ledd nr. 2 i noen tilfeller åpner 
for slik  utveksling av taushetsbelagte  opplysninger 
mellom ulike organer. Forutsetningen er at ut -
vekslingen skjer innenfor en konkret sak for å løse 
denne saken. Loven åpner altså ikke for en generell 
utveksling av taushetsbelagte opplysninger for å 
behandle andre saker.

• Vi mener at NAV-loven § 14 a ikke er  tilstrekkelig 
behandlingsgrunnlag for den utvekslingen av 
personopplysninger vi skisserer i veileder-
verktøyet, ut over den informasjonsdelingen som 
er nødvendig for å gjennomføre selve behovs- og 
arbeidsevnevurderingen.

• Hvis man i veilederverktøyet skal utveksle og 
 sammenstille personopplysninger som er  innhentet 
på grunnlag av sosialtjenesteloven, må det lages 
et behandlingsgrunnlag som uttrykkelig åpner for 
dette. De behandlingsgrunnlagene som finnes i dag, 
er for vage og generelt utformede.

• Sammenstillingen i veilederverktøyet av de 
 opplysningene som er innhentet på grunnlag av 
sosialtjenesteloven, vil utfordre sosialtjeneste-
lovens § 43 krav til samarbeid med tjeneste-
mottakeren. Hvordan denne bestemmelsen skal 
tolkes, eller hvordan den påvirker behandlingen 
av personopplysningene i veilederverktøyet, må 
 avklares ytterligere.

• Det er enkelte begrensninger i det juridiske 
handlings rommet for behandling av person-
opplysninger for statistikkformål. Dersom NAV-
kontoret samtidig vil forsøke å avdekke videre 
hendelsesforløp og sammenhenger og årsaker til 
overgangene, glir det raskt over i behandling for 
analyseformål. Da må man ha et eget behandlings-
grunnlag. Vi er også i tvil om NAV-loven § 16 åpner 
opp for å samle inn og utveksle taushetsbelagte 
opplysninger til statistikkformålene vi  skisserer 
i prosjektet, og tilsvarende usikkerhet gjelder 
forvaltningsloven § 13 b) første ledd nr. 4. Disse 
aspektene må derfor avklares ytterligere.
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10.3 Avslutning

Det er enighet om at det er nødvendig med  samarbeid 
på tvers av sektorer, særlig når det gjelder  brukere 
som har behov for et bredt sett av tjenester. Det 
at vi har et komplekst regelverk som er knyttet til 
 brukerens rettigheter fremfor brukerens behov, 
 kompliserer dette ytterligere. Vi håper at vi ved å 
 synligjøre  utfordringene som ligger i lovverket vårt 
i dag, kan bidra til å fjerne barrierer, og få til gode 
 brukerrettede oppfølgingsløp. 

Den norske dataforening påpeker i sin rapport at 
det er viktig at sluttbrukerne også får anledning til 
å melde inn forslag til regelendringer. Vi har fått god 
respons fra ansatte i linjene ved flere NAV-kontor på 
de  forslagene vi har utarbeidet til lederverktøyet og 
 veilederverktøyet. Inntrykket er at dette er svært 
attraktive og etterlengtede løsninger. Med gode 
 løsninger for innebygd personvern vil det kanskje være 
mulig å realisere alle forslagene våre, eller i hvert fall 
deler av dem. Det avhenger imidlertid av at nødvendige 
regelverks endringer og behandlingsgrunnlag kommer 
på plass.

Utredningen vår er samlet sett en skissert løsning for 
et tydelig uttalt behov, sett i lys av de hindringene som 
finnes i dagens lovverk. Her har vi redegjort for mulig-
heter og begrensninger knyttet til utviklingen av et mer 
digitaliseringsvennlig regelverk. Vi håper og tror denne 
rapporten blir tatt med inn i det større arbeidet med å 
skape en mer digitalisert hverdag med bedre tjenester 
til innbyggerne. Vi ser på vårt bidrag som en byggestein 
i det større arbeidet som regjeringens digitaliserings-
strategi inviterer til.
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11. Prosjektgruppen

I denne rapporten har det vært mange bidragsytere 
involvert, både fra NAV Oslo, Arbeids- og velferds-
direktoratet, Oslo kommune, Velferdsetaten og Oslo 
Voksenopplæring.

Prosjektgruppen som har utarbeidet denne 
 utredningen har bestått av:

Ane Heggelund, Prosjektleder, 
Datadrevet oppfølging.

Mari Tollåli, Dataanalytiker og prosjektmedarbeider, 
Datadrevet oppfølging.

Mari Møllerhagen, jurist, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Fredrik Storebø Bachke, jurist, 
Velferdsetaten, Oslo kommune.

Anna Berntzen, jurist, 
Velferdsetaten, Oslo kommune.

Mårten Brandsnes Faret, 
advokat, KS Advokatene.



12. Kilder

Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid 
og aktivitet

EUs Artikkel 29-gruppes uttalelse av 3. oktober 2017, 
revidert og vedtatt 6. februar 2018,  retningslinjer om 
automatiske individuelle  avgjørelser og profilering

EUs Artikkel 29-gruppes uttalelse av 28. november 
2017

Justis- og politidepartementets Rettleiar til 
 offentleglova av 2009

Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV (R35-00)

 Rundskriv til NAV-loven – Lov om arbeids- og 
 velferdsforvaltningen – Hovednr. 30 § 7, § 8 og § 16 
(R30-02) 

Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norsk-
opplæring for nyankomne innvandrere (G-01/2016)

Bergseng Skullerud m.fl., «Personopplysningsloven og 
personvernforordningen (GDPR) Kommentarutgave», à 
jour per 1. desember 2019 på www.juridika.no

Den norske Dataforeningens rapport om «Juridiske 
hindre for digitalisering», datert 19. november 2019

Notat fra Advokatfirma Wiersholm AS, av 24. oktober 
2019, om «Behandlingsansvar etter NAV-loven § 14 a», 
på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Sentral samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Oslo 
kommune, av 1. oktober 2010

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og bydel 
Bjerke, av 30. april 2019

Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi 
for offentlig sektor 2019–2025. Kommunal- og 
 moderniseringsdepartementet. 2019

http://www.juridika.no
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