
 
Nettseminar mandag 10. mai 2021 - Harmonisering og digitalisering  
 
Kortversjon av program 
 
DEL I: 10:00 Begrepsharmonisering   

1. Velkommen og introduksjon  
Silje Emilienne Aanderud-Larsen, seksjonssjef NAV og medlem av Tech Forum 
Frode Preber Ettesvoll, CEO Compose Software AS og medlem av Tech Forum 
 
Hvorfor er semantisk interoperabilitet så vanskelig å oppnå, og hvorfor er det en 
forutsetning for å lykkes?  
Silje Emilienne Aanderud-Larsen 
Frode Preber Ettesvoll 
 

DEL II: 10:20 Harmonisering i praksis - manglende forståelse, voksesmerter eller 
villet nedprioritering?  

2. Problematisering og eksempler 
Arild Haraldsen, samfunnsdebattant 

3. Problematisering og eksempler 
Hans Christian Holte, NAV-direktør 

4. Problematisering og eksempler 
Marit Holm Torseth, seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene 

5. Problematisering og eksempler 
Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen 

6. Problematisering og eksempler 
Hege Voldsdal, forretningsutvikler og jurist i NAV 

 
DEL III: 11:00 Paneldebatt   

Moderatorer: Silje Emilienne Aanderud-Larsen og Frode Preber Ettesvoll 
Paneldeltaker: 

- Hege Voldsdal, forretningsutvikler og jurist i NAV 
- Arild Haraldsen, samfunnsdebattant 
- Jon Christian Fløysvik Nordrum, Førsteamanuensis Juridisk fakultet, UiO 
- Terese Olstad Bjerke, Spesialrådgiver Oslo Origo 
- Astrid Solhaug, Nasjonalt ressurssenter for deling av data 

11.55 – Avslutning – oppsummering Silje og Frode 
  

 



Begreper og harmonisering
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statistikk
✓ Hva er et begrep - og en Begrepskatalog?

✓ Hvorfor og hvordan jobber man med begreper?

✓ Hvorfor bør vi dokumentere og eventuelt harmonisere?



Målet bør være:

gode tjenester fra det offentlige, 
der loven er utformet på en måte som muliggjør 

effektiv samhandling og informasjonsflyt, 
gjenbruk av maskinlesbare data,

og tilrettelegger for 
automatisert saksbehandling og 
bruk av prediksjon og profilering.



Selv enkle begreper kan forvirre



Hva er innholdet i et begrep?



Det semiotiske triangelet

Term/
Ord/
Uttrykk: 
”Ku”

Begrep/
Konsept:
<Ku>

Referent:
Ku i den virkelige verden

▪ Semantikk handler om betydningen
av innholdet.. 

▪ ..spesielt i språk, men også innen
logikk, matematikk og virksomheter



Automatisering av 
rettsregler og skjønn

IT og 
innovasjon Informasjonsforvaltning 

og -arkitektur

Bruksområder

• Datakataloger
• Datavirtualisering og 

-visualisering
• Analyse, maskinlæring og 

prediksjoner
• DPIA

• Automatisert saksbehandling
• Spesifisering av rettsregler

• Selvbetjeningsløsninger
• Hjelpetekster

• Internt, mellom fagsystemer
• Klassifisering og systematisering av informasjon 

• Avdekke likheter og forskjeller i begrepsbruk
• Impactanalyse – hvor brukes begrepene?

• Ekstern utveksling av informasjon
• Læring på tvers av fagområder

• Masterdataforvaltning
• Oppslagsverk

• Internt og eksternt
• Klarspråk og språkstandarder
• Opplæring
• Mastring av hjelpetekster til 

nettsider og 
selvbetjeningsløsninger

Opplæring 
og kommunikasjon



Digitaliseringsvennlige begreper?



Riktig lov og kapittel…



Hva sier loven?

§ 12-9. Fastsetting av inntekt før og etter uførhet 

Inntekt før uførhet fastsettes til personens normale årsinntekt i full stilling før uføretidspunktet. For 

selvstendig næringsdrivende legges den gjennomsnittlige inntekten for de siste tre kalenderårene før 

uføretidspunktet til grunn. 

Inntekt før uførhet skal ikke settes lavere enn 

a) 3,3 ganger grunnbeløpet for personer som lever sammen med en ektefelle (se § 1-5 eller med en 

samboer i et samboerforhold som har vart minst 12 av de siste 18 månedene

[…]



Klar tale i § 1-5?

§ 1-5. Sivilstand

[…]

Bestemmelsene for ektefeller i denne loven skal også gjelde for to ugifte personer som lever 

sammen (samboerpar), dersom paret 

a) har eller har hatt felles barn, eller

b) tidligere har vært gift med hverandre.

To personer som bor i samme hus, regnes som samboerpar selv om de bor i hver sin 

del av huset. Det kan gjøres unntak for personer som bor i hver sin boenhet i et hus med 

mer enn fire selvstendige og klart atskilte boenheter. To personer som vanligvis har 

felles bolig, regnes som samboerpar selv om de midlertidig bor atskilt. 



Samme term?

Har eller
har hatt

felles barn

Har 
vært gift 
tidligere

Folketrygdloven § 1-5

To personer som bor i
samme hus, selv om

de bor i hver
sin del av

huset 

eller To
personer som
vanligvis bor 

sammen, selv om de 
er midlertidig adskilt

Folketrygdloven §§ 19-6 og 20-9

Bodd sammen
12 av de siste 18

månedene

Folketrygdloven § 25-4 Barnetrygdloven § 7

To personer over
18 år som 

ikke er gift, registrert 
partner eller samboer

med andre

Barnetrygdloven § 9

Felles
husholdning

Folketrygdloven § 3-2

[…] med mindre de
bor i hver sin boenhet i et 

hus med mer enn fire              
selvstendige og klart 

atskilte boenheter.

Folketrygdloven § 9-6 Samordningsloven § 22

Forskotteringsloven § 5 Innskuddspensjonsloven § 1-2 bokstav p

Forholdet 
har aldri vært 

avbrutt i løpet de 
siste fem år før 

dødsfallet

Ville hatt lov til å 
gifte seg eller 
inngå partner-

skap

Arvelova § 28 c Utlendingsloven § 41

Har planer om å fortsette 
samlivet

Bodd sammen i minst to år

Ugifte personer 
som lever 
sammen

Har eller 
venter felles 
barn

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13

Bidragsinnkrevingsloven § 11

eller

Adopsjonsloven § 5a

Felles bopæl

Statsborgerloven § 11

Foretakspensjonsloven § 1 Skattebetalingsloven § 10-32

Ugifte personer 
som lever 
sammen

Lover NAV forvalter

Lover brukerne våre må forholde seg til

Folketrygdloven § 17-2



Ulike termer med nesten lik betydning?

§ 1-3.2

Inntektsgivende arbeid

§ 2-13

Pensjonsgivende inntekt

§ 2-9.5

Avgiftspliktig inntekt

§ 1-10

Egnet nettoinntekt

§ 3-18.1 c

Arbeidsinntekt

§ 3-18.2

Naturalytelser

§ 4-18 Inntekt i fangst og fiske

§ 3-2.4 c

Årlig inntekt

Kapitalinntekt

Overskudd

§ 3-15

Personinntekt etter skatteloven

Personinntekt etter Svalbardloven§ 8-30

Årsinntekt

§ 2-14.4

Annen godtgjørelse som arbeidsgiveren

plikter å betale arbeidsgiveravgift av

§ 4-26 f

Etterlønn
§ 1-9

Lønn eller annen

godtgjørelse utenfor tjeneste 

§ 1-8

Lønn eller godtgjørelse i annen inntekt

§ 4-5.1 a

Lønn etter tariff eller sedvane

§ 4-26.3

Andre økonomiske ytelser enn lønn

§ 4-26 e

Ventelønn§ 5-21

Fastlønnstilskott

§ 6-4

Omsorgslønn§ 8-47

Sluttvederlag

§ 8-49

Vartpenger

§ 22-3

Utbetalt lønn§ 8-28

Ukeinntekt

Timelønn

Månedslønn

§ 23.2.2

Lønn og annen godtgjørelse som nevnt i skatteloven § 12-2 bokstav a

§ 20-7 a Antatt inntekt

§ 8-29

Lønnsinntekt
Overtidslønn

Feriepenger

Naturalytelser

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

§ 4-4

Inntekt fra arbeidsmarkedstiltak

Minsteinntekt



Vi skal servere brukerne våre innovative digitale tjenester.

Det offentlige som en restaurant?



Informasjonsforvaltning er forvaltning av kjøkkenrutiner, ingredienser og oppskrifter, og vi 

dokumenterer utvekslingen av råvarer.

Det offentlige som en restaurant?



Begrepskatalogen og kodeverksløsningen handler om hva råvarene våre er 

og hvordan de skal beskrives for at andre skal forstå hva det er. 

Metadata er for eksempel opphav og utløpsdato for råvarene.

Det offentlige som en restaurant?



Modellene og arkitekturen er kokebøkene og oppskriftene våre, som sier noe 

om hvordan ingrediensene skal brukes.

Det offentlige som en restaurant?



Datakatalogene er menyene over råvarer og retter vi kan tilby.

Det offentlige som en restaurant?



Vi må ha ingrediensene klart for oss før vi begynner 

å lage innovative retter med flytende nitrogen!

Det offentlige som en restaurant?



Må vi harmonisere?



Da gir vi ballen videre...



Standardiseringens historie på 7 minutter

Arild Haraldsen

Juristforbundets webinar 10. mai 2021

Som viser at hindringer for digitalisering er et 

mangeartet og mangesidig område…..



Tidslinjen

 1972: Bankene enige om standardisert betalingsformidling

 Standardene Bankgiro, BankAxept, efaktura og BankID. 

 Finansnæringen blir Norges mest produktive og innovative næring

 1988: Tolletaten tar initiativ til elektronisk fortolling basert på EDI 

 Legitime interessekonflikter mellom aktørene måtte løses

 Spillteoretisk analyse: Dårlig start ga bra resultat

 2000: Internett kommer - ebXML

 Mens EDI fokuserte på meldinger og meldingsutveksling, var ebXML fokusert på
forretningsprosesser og integrasjonen mellom dem. 

 2002: Infrastruktur-prosjektet - ebXML

 Markedsdominant aktør med høye inngangsbarrierer (Den Offentlige Markedsplassen)

 2004: “Samhandling mellom offentlige etater” ble Regjeringens nye 
digitaliseringsstrategi

https://www.digi.no/artikler/darlig-start-ga-bra-resultat/211324


De neste årene
 2006 - 2013:Fokus endret fra forretningsprosesser til begrepsharmonisering

 Begrepet “semantisk interoperabilitet” uforståelig

 Brønnøysundregistrene som nasjonal metadataforvalter? 

 Forsøk på å etablere felles semantikk-register for elektronisk samhandling i regi av BR

 2013: Arbeidet med begrepsharmonisering begynner å gi frukter:Felles datakatalog 

 2008 – 2014: Semicolon-prosjektet fokuserte på begrepsharmonisering, SERES 

 2005 -2010: Standard efaktura for salg til det offentlige

 UBL fra Oasis eller Core Components fra UN/CEFACT?

 Aktørstrid: finansielle og ikke-finansielle faktura-aktører

 Altinn som infrastruktur?

 Resultat: EHF-format basert på UBL, og bruk av privat infrastruktur fremfor Altinn

 2018: Striden om det rettslige grunnlaget for deling av data 

 Gjenbruk av data: Lovhjemmel eller samtykkeløsning? 

 2019: Juridiske hindre for digitalisering (NorStella + Dataforeningen)

 2020: Kompensasjonsordningene til næringslivet og til permitterte

 Hvorfor lyktes ikke Nav med å lage en digital løsning for lønn til permitterte?

.
.

.

https://data.norge.no/concepts
http://www.semicolon.no/?s=SERES&x=0&y=0
https://www.digi.no/artikler/kommentar-gjenbruk-av-data-lovhjemmel-eller-samtykkelosning/415273
https://www.dataforeningen.no/wp-content/uploads/2019/11/Juridiske-hindre-for-digitalisering-V1.1.pdf
https://www.digi.no/artikler/kommentar-hvorfor-lyktes-ikke-nav-med-a-lage-en-digital-losning-for-lonn-til-permitterte/493221


Historien om Kiki Ginsburg
 Tok opp kampen i USA om likestilling i lovverket i 70-årene 

 Argument: reglene var kvinnediskriminerende og i strid med Grunnloven

 Case: Skattefradrag for utgifter til stell av eldre foreldre

 Problem: «Omsorgsperson» = kvinne

 Mann (ugift ungkar) ble nektet skattefradrag for omsorg  av sin uføre mor som 

bodde hjemme

 Motargument: «Kvinne» er ikke nevnt i Grunnloven

 Ginsburg: Men det er heller ikke «frihet»

 Poeng: Samfunnet endres uavhengig av Grunnloven: Kvinner inn i arbeidslivet, 

men verken lover om likelønn eller påbud om dametoalett på arbeidsplassen 

følger etter

 Jussen er konservativ og konserverende i forhold til samfunnsutviklingen. 

 Kiki» Ruth Bader Ginsburg ble amerikansk høyesterettsdommer i 1980



Kompensasjonsordning
for næringslivet
September 2020 – juni
2021



Samarbeid = nøkkelen til suksess



«Uavhengig medsignerer»



Verdien av rammeverk, metoder og verktøy



Hva lærte vi? 



Takk for meg! 

mailto:mto@brreg.no


Harmonisering i praksis 

– manglende forståelse, voksesmerter 
eller villet nedprioritering? 

Webinar Juristforbundet 10.05.2021

Liv Bergliot Simonsen 

fagdirektør kvalitet og kontroll / personvernombud



➢ Lånekassen er en pådriver for digital transformasjon

➢ Lånekassen har lang erfaring med innhenting av 
opplysninger fra andre offentlige virksomheter  

➢ Praktisk ståsted



Hva er formålet?

• Hva betyr egentlig harmonisering av begreper? 

• Er det bare for å legge til rette for deling av data eller er det 
andre hensyn som er like viktige? 

• Er det viktig at alle begreper har helt identisk innhold eller 
er det viktigere at de er godt definert i den konteksten de er 
brukt? 



Andre formål

Eksempel
➢ «registrert 

arbeidsledig»  

TB –forskriften§ 8-4 
bokstav a) Effektiv forvaltning 

• gjenbruk av andre offentlige etaters 
vurdering (tillittskjeder)

• innhenting av opplysninger som grunnlag 
for vilkårsprøving ved automatisert 
behandling

Likebehandling 
• unngår skjønnsmessig vurdering 

basert på borgerens oppfatning

Avgrensning av hvem som skal ha rett på en 
ytelse
• Innenfor: registrert arbeidsledig hos NAV

• ikke i arbeid + aktiv arbeidssøkende 

• Utenfor: faktisk ikke har arbeid, men ikke er aktiv 
arbeidssøkende 



Jus og 
informatikk

Informasjonsforvaltning IT arkitekter

IT teknisk Forretning- og 
funksjonell forvaltning Budsjett og regnskap

Kommunikasjon Personvern og 
informasjonssikkerhet



Jus og 

informatikk
Informasjonsforvaltning IT arkitekter

IT teknisk Forretning og funksjonell 
forvaltning Budsjett og regnskap

Kommunikasjon Personvern og 
informasjonssikkerhet

Politikerne

Kunden Andre 

Departement

Revisjon

Suksessfaktorer
➢ Organisering
➢ Kompetanse 
➢ Ledelse 



Takk for oppmerksomheten!

Liv Simonsen 

fagdirektør kvalitet og kontroll / 
personvernombud

liv.simonsen@lanekassen.no / # 990 37 581

mailto:liv.simonsen@lanekassen.no


10. mai 2021

Begrep i nav



// NAV

Hege A. Voldsdal

25. års erfaring med utvikling og 

forvaltning av ytelser og tjenester på 

fagområdene arbeid og helse i nav

Forretningsutvikler - fagarkitekt

jurist

Tverrfaglig team og smidig utvikling



// NAV

I praksis..

Utveksle data

Internt – samordne trygdeytelser

Eksternt – A-ordningen, EØS

Arbeidsinntekt og arbeidsperioder

Modeller

Forstå sammenhenger og 

avhengigheter

Utvikle nye ordninger, tjenester eller

informasjon



// NAV

Vi jobber tverrfaglig

Initiere
Fag identifiserer og foreslår

Interessenter

Eier

Avklare, høre og forankre
Informasjonsarkitekt og områdearkitekt

Statistikk

Designer og utvikler

Høring og forankring med 
interessenter

Beslutte
Dokumentere



Begrepskatalog



// NAV

Vi jobber smidig, men..

Smidig

Gir verdi til bruker og samfunn

Fastsetter mål og gevinster, men tester ut 

og justerer kurs underveis

Tverrfaglig

Ting tar tid

Riktig - utredning og forankring

Endre registre

Opprette registre

Raskt og forståelig

Pandemitiltak skal på plass fort, fort, fort

Forståelig for bruker oa



// NAV

Arbeidssøker

Arbeidssøker

Registrert 

arbeidssøker
Reell arbeidssøker

Arbeidsløs
Helt eller delvis

Alle arbeidssøkere er ikke arbeidsløse

Alle arbeidsløse er ikke arbeidssøkere

Alle arbeidssøkere er ikke registrert hos nav

Reell arbeidssøker er å være disponibel for arbeidsmarkedet 

etter de krav som stilles i dagpengeregelverket f.eks. villig til å 

ta ethvert arbeid, hvor som helst i Norge

Sysselsatt

Utenfor 

arbeidsmarkedet

En person som 

søker arbeid
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