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automatisering og digitalisering = hovedregelen, eller?

vennlig bevisst



§ 11 Helautomatisert 
saksbehandling 

Flertallet forslag: 

Kongen kan gi forskrift om at 
forvaltningsorganet på bestemte 
saksområder kan treffe 
avgjørelser ved helautomatisert 
saksbehandling. Avgjørelser som 
er lite inngripende overfor den 
enkelte, kan treffes ved 
helautomatisert behandling uten 
hjemmel i forskrift

• regelen er uklar

• oppstår tolkningstvil

• lite veiledning i omtalen til 

bestemmelsen om hva som 

anses å være «lite inngripende»

• mange forvaltningsorganer vil ha 

«alle typer helautomatisert 

behandling» som gjør at de vil 

måtte be om forskriftshjemmel

• vil føre til mange likelydende 

regelprosesser

• Ikke effektiv regelstyring

Er dette fremoverlent i forhold til de 

politiske målsetningene som er satt 

for digitalisering av Norge?



§ 11 Helautomatisert saksbehandling

Mindretallet forslag: 

Forvaltningsorganet kan treffe 
helautomatiserte avgjørelser 
hvor personopplysninger inngår, 
når behandlingen er nødvendig 
for å utøve offentlig myndighet 
eller utføre lovfestede oppgaver. 
Behandlingen må sikre partens 
krav på forsvarlig 
saksbehandling og være forenlig 
med retten til vern av 
personopplysninger. 

• Gir et tydelig 

hjemmelsgrunnlag 

• Vilkårene er tydelige 

for å ivareta 

rettsikkerhet og 

personvern. 



§ 12 Automatiserte 
saksbehandlingssystemer 

(1) Første setning: 

Forvaltningsorganet skal dokumentere det rettslige 
innholdet i automatiserte saksbehandlingssystemer.



• Området er vel kjent for 
Lånekassen og var et tema 
som vi ba utvalget se nærmere 
på

• Bekreftet rettslig 
kravspesifikasjon er 
dokumentasjonen på det 
rettslige innholdet i det 
automatiserte 
saksbehandlingssystemet.  
(pseudokode og naturlig språk)

• Enig i at det legger til rette for 
gode utviklingsprosesser 

• Enig i at et slikt 

dokumentasjonskrav er 

nødvendig og hensiktsmessig 

for å sikre god kvalitet og 

forsvarlig saksbehandling

• Enig i at det kan bidra til å 

avdekke feil og mangler

• Enig i at et slikt 

dokumentasjonskrav legger til 

rette for at forvaltningsorganet,  

borgeren og tilsynsmyndigheter 

kan føre legalitetskontroll med 

systemet og avgjørelser i 

medhold av det



§ 12 Automatiserte 
saksbehandlingssystemer

(1) andre setning:

«Dokumentasjonen skal 
offentligjøres….»

• Offentliggjøring skal 

sikre åpenhet rundt 

systemets innretning

• Offentliggjøres for 

eksempel på nettsted

• Utvalget skriver «… vil 

ha likhetstrekk med 

offentliggjøring av 

instrukser….

• Er dette en riktig 

sammenligning? 



Etter Lånekassens syn er kravet 

om dokumentasjon og 

offentliggjøring av det rettslige 

innholdet i automatisert 

saksbehandling noe ganske annet 

enn offentliggjøring av instrukser 

eller for Lånekassen forskrifter med 

merknader. 

Når utvalget gjør denne 

sammenligningen bagatelliserer 

de omfanget og kompleksiteten 

i den rettslige 

kravspesifikasjonen fordi den 

omfatter en større grad av 

detaljering enn det en faglig 

instruks normalt gjør. 



Ny regel om omgjøring til utdanningsstipend

Søkere som tar høyere utdanning, får inntil 25 
prosent av basisstøtten gjort om til 
utdanningsstipend på grunnlag av fullført 
utdanning, og inntil 15 prosent av basisstøtten 
gjort om til utdanningsstipend på grunnlag av 
fullført grad. 

(tildelingsforskriften undervisningsår 2019-2020 § 26-2 tredje ledd) 



Hva førte den til av endringer i den rettslige 
dokumentasjonen for helautomatisert 
behandling for tildeling av basisstøtte og 
omgjøring til utdanningsstipend?

ST01 (likningskontroll og omgjøring) ble det laget 15 nye regler, 
og 18 måtte endres. Totalt 33 berørte regler.

ST03 (etterkontroll) - 75 regler

ST04 (omgjøring eksamen) - 40 regler

ST05 (omgjøring grad) - 37 regler 175 regler 



Sammenheng med 
veiledningsplikt  § 14

Utvalget legger til grunn at 
«Dokumentasjonen  for det rettslige 
innholdet i systemet kan også være 
en forutsetning for å oppfylle 
veiledningsplikten»

• vil det være hensiktsmessig som 

informasjon for å veilede om 

forvaltningspraksis? 

• vil den være tilstrekkelig pedagogisk

til at de som leser den forstår 

sammenhenger? 

• Ja for Lånekassens ansatte og 

kontrollører

• Neppe for kundene og allmenheten?  

• Vi mener at omfanget, 

detaljeringsgraden og kompleksiteten 

vil være for stor til at det vil fungere 

kommunikasjonsmessig. 



§ 36 Deling av opplysninger undergitt taushetsplikt

Forenkling og utvidelse av adgangen til å gjøre taushetsbelagte 
opplysninger kjent for andre forvaltningsorganer som har saklig 
behov for dem i sin virksomhet (§ 36 nr 2 c)

Økt adgang til gjenbruk av opplysninger åpner for en 
effektivisering av saksbehandlingen og mulighet for økt 
samarbeid mellom forvaltningsorganer som i betydelig grad må 
antas å legge til rette for besparelser


