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1. Opplysninger som kan innhentes fra og utleveres til foretaksregistrator 

1.1. Påmelding til etter- og videreutdanning 

Det er ønskelig at foretaksregistrator gis anledning til å sende inn påmelding til 
etter- og videreutdanning på vegne av den ansatte, gjennom EVUWeb 3. Dette er 
først og fremst aktuelt for de tilfeller hvor foretaksregistrator betaler for et kurs 
(etter- og videreutdanning) som institusjonen tilbyr.  
 
På de fleste kurs om etter- og videreutdanning, som tilbys av institusjonene, 
stilles det krav om generell studiekompetanse. Det vil derfor ikke være 
tilstrekkelig at foretaket sender inn påmelding, og ønsker å dekke utgiftene til 
kurset. Institusjonen må vurdere om den ansatte er kvalifisert, før det kan gis 
opptak til kurset (etter/videreutdanningen).  
 
I de aller fleste tilfeller vil foretaksregistrator være arbeidsgiver, og den påmeldte 
en ansatt ved foretaket. En foretaksregistrator, i rollen som arbeidsgiver, kan ha 
ulike grunner for å påmelde den ansatte til etter- og videreutdanning.  
 
For det første kan det være tilfeller hvor foretaksregistrator ønsker å gi den 
ansatte mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving, etter ønske fra den 
ansatte selv. I disse tilfellene vil foretaksregistrator foreta påmeldingen, for å 
oppfylle sine plikter og den ansattes rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven.  
 
For det andre kan det være tilfeller hvor foretaksregistrator ønsker å heve 
virksomhetens kompetanse, og derfor ønsker at den ansatte tar etter- og 
videreutdanning.  
 
For det tredje kan det være tilfeller hvor foretaksregistrator påmelder den ansatte 
til etter- og videreutdanning, for å oppfylle offentlige krav. For eksempel for å gi 
den ansatte mulighet til å oppfylle kompetansekrav fastsatt i lov eller forskrift, jf. 
kompetansekrav i opplæringsloven.  
 
De ovennevnte tilfellene illustrerer at foretaksregistrator, i rollen som 
arbeidsgiver, kan ha gode grunner til å påmelde den ansatte til etter- og 
videreutdanning.  
 
Det er også praktisk at foretaksregistrator foretar påmeldingen, siden utgiftene til 
etter- og videreutdanningen skal dekkes av foretaket. Selv om det er den ansatte 



3 
 

som vil få tilbud om plass på til utdanningen/kurset, vil avtalen om betaling av 
kurs inngås mellom foretaksregistrator og utdanningsinstitusjonen.  
 

1.2. Bekreftelse av påmelding 

Selv om en arbeidsgiver har styringsrett, skal den ansattes rett til 
medbestemmelse ivaretas, også når det gjelder etter- og videreutdanning.  
 
Det er viktig å huske på at etter- og videreutdanning krever en egeninnsats fra 
den ansatte. Det kan være ulike krav på ulike kurs, alt fra obligatorisk oppmøte til 
innlevering av arbeidskrav og eksamensavleggelser.  
 
For å ivareta den ansattes personvern, og for å unngå situasjoner hvor det kan 
oppstå tvil om hvorvidt den ansattes rettigheter er blitt ivaretatt, må det stilles 
krav om at den ansatte bekrefter påmeldingen.  
 
Konklusjonen er derfor at foretaksregistrator (arbeidsgiver) kan foreta 
påmeldingen, men det må stilles krav om at den ansatte senere bekrefter 
påmeldingen.  
 

1.3. Opplysninger som kan registreres av foretaksregistrator  

De opplysningene foretaksregistrator kan bli bedt om å registrere ved 
påmeldingen, er opplysninger institusjonen trenger for å behandle søknad om 
etter- og videreutdanningen. F.eks. kan institusjonen trenge disse opplysningene 
for å gi søkeren (den ansatte) informasjon om den videre søknadsprosessen, og 
for å innhente GSK-konklusjon.  
 
Foretaksregistrator kan ikke bli bedt om å registrere opplysninger om den 
ansattes personlige eller sensitive forhold. Dersom slike opplysninger skulle være  
nødvendig å innhente, i forbindelse med behandling av søknaden, må 
institusjonen innhente dem direkte fra søkeren (den ansatte).  
 
Eksempler på opplysninger foretaksregistratoren kan bli bedt om å registrere om 
den ansatte ved påmelding, er navn, adresse, fødsels- og personnummer, kjønn, 
statsborgerskap, kontaktinfo o.l.  
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Rent objektivt er dette opplysninger som hverken er sensitive eller 
taushetsbelagte, jf. pol. § 9 og fvl. § 13 andre ledd. Det kan likevel tenkes 
unntakstilfeller, og her vil foretaksregistrator være ansvarlig for å ikke registrere 
opplysninger som kan avsløre noe om den ansattes personlige forhold, jf. 
forvaltningsloven § 13 første og andre ledd. Det kan for eksempel være tilfeller 
hvor den ansatte har hemmelig adresse.  
 
Det legges til grunn at foretaksregistrator kan registrere fødsels- og 
personnummer ved påmeldingen, fordi det foreligger saklig behov for sikker 
identifisering, se punkt 4.  
 

1.4. Søknad om opptak til etter- og videreutdanning 

Etter at påmeldingen er utført av foretaksregistrator, og den ansatte har bekreftet 
påmeldingen, kan utdanningsinstitusjonen behandle den som en søknad om 
opptak til etter- og videreutdanning. Den ansatte vil da få status som søker.  
 
I søknadsprosessen vil institusjonens behandling av de registrerte 
personopplysningene være hjemlet i pol. § 8 bokstav e. Behandlingen vil være 
nødvendig for å utøve offentlig myndighet, det vil si for å treffe enkeltvedtak.  
 
Avgjørelser om tildeling av studieplass på en etter- og videreutdanning ved en 
utdanningsinstitusjon, er å regne som enkeltvedtak, jf. uhl. 7-6. Etter- og 
videreutdanning er omfattet av universitets- og høyskoleloven, jf. § 1-3 bokstav i.  
 

1.5. Aksept av tilbud 

Det som er nevnt i pkt. 1.2 om den ansattes rett til personvern og 
medbestemmelse, taler også for at det er den ansatte selv som må logge seg inn i 
EVUWeb 3 og akseptere et evt. tilbud om etter- og videreutdanning.  
 
Foretaksregistrator kan ikke akseptere eller avslå tilbud om etter- og 
videreutdanning på vegne av den ansatte.  
 

1.6. Opplysninger om aksept av tilbud kan utleveres til foretaksregistrator 

Det er likevel nødvendig at foretaksregistrator får opplyst om den ansatte har 
akseptert et evt. tilbud om studieplass, ved en etter-/videreutdanning. Dette er 
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opplysninger foretaksregistrator trenger tilgang til i forbindelse med betaling av 
kurset/utdanningen, og for å inngå endelig avtale om etter-/videreutdanning med 
den ansatte, jf. pol. § 8 bokstav a. Utover dette er det ikke grunnlag for å utlevere 
opplysninger til foretaksregistrator.  
 

2. Om samtykke til resultatutveksling og opplasting av dokumentasjon 

2.1. Kravet om frivillighet  

Personopplysningsloven § 2 nr. 7 stiller krav om at et samtykke skal være en 
frivillig, uttrykkelig og informert erklæring.  
 
I denne sammenheng vil kravet om frivillighet være til hinder for at 
foretaksregistrator kan initiere resultatutveksling og laste opp dokumenter, på 
vegne av den ansatte. Selv om foretaksregistrator legger frem en skriftlig 
erklæring om samtykke, kan vi ikke legge til grunn at det er avgitt under reell 
frivillighet. Dette fordi foretaksregistrator vil ha styringsrett overfor den ansatte i 
egenskap av sin rolle som arbeidsgiver, og derfor kan det ikke legges til grunn at 
samtykket er gitt frivillig.  
 

2.2. Den ansatte må samtykke individuelt 

Foretaksregistrator kan ikke samtykke til resultatutveksling eller elektronisk 
behandling av dokumentasjon på vegne av den ansatte. Det må derfor innhentes 
samtykke direkte fra den ansatte under søknadsprosessen. 
 
Den ansatte må selv samtykke til utveksling av resultater, som det er nødvendig at 
institusjonen får tilgang for å behandle søknaden. Den ansatte må også selv laste 
opp relevant dokumentasjon som er nødvendig å fremlegge i søknadsprosessen, 
og samtykke til at dokumentasjonen kan behandles elektronisk.  
 
Det bemerkes at samtykke benyttes som hovedregel også i andre tjenester hvor 
det utveksles resultater, med mindre det foreligger hjemmel i lov, og er det 
behandlingsgrunnlaget som ivaretar personvernet på best mulig måte.  
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3. GSK-konklusjoner 

 
Universitets- og høyskoleloven § 3-6 første ledd bestemmer at det kreves generell 
studiekompetanse for opptak til høyere utdanning. Som nevnt tidligere, er etter- 
og videreutdanning omfattet av universitets- og høyskoleloven, jf. uhl. § 1-3 
bokstav i.  
 
Institusjonene skal ha lik praksis når det gjelder vurdering av generell 
studiekompetanse. En GSK-konklusjon fattet ved én institusjon, skal også gi 
tilgang til åpne studier ved andre institusjoner, jf. uhl. § 3-6 sjette ledd.  
 
I de tilfeller hvor det foreligger en konkret søknad om opptak til studier, vil det 
være nødvendig å innhente opplysninger om en evt. GSK-konklusjon, for å 
behandle søknaden.  
 
I slike tilfeller kan institusjonen innhente opplysningene med grunnlag i pol. § 8 
bokstav e, dvs. for å kunne utøve offentlig myndighet (treffe et enkeltvedtak).  
 
Konklusjonen når det gjelder GSK-konklusjoner, er at det ikke er nødvendig å 
innhente samtykke fra søkeren (den ansatte) før de utveksles, men det må 
foreligge en konkret søknad om opptak til en utdanning hvor det kreves generell 
studiekompetanse.  
 
Påmeldingen fra foretaksregistrator er i denne sammenheng ikke tilstrekkelig. 
Den ansatte må bekrefte påmeldingen for at den skal anses som en gyldig søknad 
om opptak til etter- og videreutdanning. Før påmeldingen er bekreftet, bør det 
ikke innhentes GSK-konklusjon.  
 
Opplysninger om GSK-konklusjoner skal kun være tilgjengelig for søkeren (den 
ansatte) og institusjonen(e).  
 
Selv om institusjonene kan utveksle GSK-konklusjoner seg imellom, med hjemmel 
i universitets- og høyskoleloven, betyr det ikke at de også kan utleveres til 
foretaksregistrator. GSK-konklusjoner er riktignok ikke taushetsbelagte 
opplysninger etter forvaltningsloven, med ved elektronisk behandling av 
personopplysninger må ett av behandlingsgrunnlagene i personopplysningsloven 
§ 8 være oppfylt. Vår vurdering er at det ikke foreligger et behandlingsgrunnlag 
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for (elektronisk) utlevering av GSK-konklusjoner til foretaksregistrator. Hvilke 
opplysninger det er grunnlag for å utlevere til foretaksregistrator, er det redegjort 
for i pkt. 1.  
 

4. Fødsels- og personnummer 

 
Når det gjelder fødsels- og personnummer, legges det til grunn at det er saklig 
behov for sikker identifisering, jf. personopplysningsloven § 12 første ledd. Bruk 
av fødsels- og personnummer er nødvendig for å innhente GSK-konklusjoner og 
utveksle resultater elektronisk.  
 
Det er også saklig behov for sikker identifisering for å holde oversikt over hvilke 
personer som er blitt påmeldt av en foretaksregistrator, av hensyn til 
betalingsforpliktelser.  
 

5. RUST 

 
Etter- og videreutdanning er omfattet av universitets- og høyskoleloven, jf. uhl. § 
1-3 bokstav i. I utgangspunktet må sanksjoner som følger av vedtak registrert i 
RUST, også gjelde for personer som ønsker å ta etter- og videreutdanning.  
 
De vedtakene som registreres i RUST er fattet med grunnlag i ulike 
lovbestemmelser i uhl., og derfor vil de også få ulike følger. Det vises i denne 
forbindelse til rutinebeskrivelsen til RUST, hvor det er gitt en grundig oversikt over 
dette.  
 
Det er stilt spørsmål ved om vedtak i RUST også får følger ved 
etterutdanningskurs, hvor man hverken har avsluttende vurdering eller oppnår 
noen studiepoeng. I utgangspunktet er svaret ja. Noen eksempler på dette: 
Dersom det er registrert vedtak om utestenging eller bortvisning fra en 
institusjon, eller vedtak om opptakskarantene, må disse vedtakene få de samme 
følger ved etterutdanningskurs, som de får ved annen utdanning. Hvis en person 
er utestengt fra en institusjon, kan vedkommende ikke delta på 
etterutdanningskurs som tilbys av samme institusjon.  
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Man kan likevel tenke seg et unntak for de tilfeller hvor en institusjon har fattet 
vedtak om tap av eksamensrett som også gjelder for andre institusjoner, se uhl. § 
4-8 annet og tredje ledd. I denne sammenheng blir det avgjørende hvordan man 
definerer begrepet eksamen. At man ikke oppnår noen studiepoeng ved å ta 
etterutdanningskurset er ikke avgjørende, det avgjørende er hvorvidt 
kurset/utdanningen omfatter en vurdering som faller inn under 
eksamensbegrepet.  
 
Alt som innebærer en vurdering eller prøving av studentens kunnskaper og 
ferdigheter, må falle inn under begrepet eksamen, jf. uhl. § 3-9 første ledd.  
Uhl. § 3-9 sjette ledd nevner eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller 
annen vurdering. Dette kan være alt fra tradisjonelle skoleeksamener, til 
hjemmeeksamener, mappeeksamener, semesteroppgaver, forprøver, 
arbeidskrav, praksisrapporter mv.  
 
Endelig vurdering av om et etterutdanningskurs inneholder elementer som kan 
omfattes av eksamensbegrepet i uhl. § 3-9, må det være opp til den enkelte 
institusjon som tilbyr kurset/utdanningen, å avgjøre.  
 
Det er korrekt at opplysningene i RUST er sensitive og taushetsbelagte, og de skal 
ikke opplyses til foretaksregistrator. Opplysninger om at en person ikke kan ta 
etter- og videreutdanning på grunn av vedtak registrert i RUST, skal ikke utleveres 
til foretaksregistrator. Foretaksregistrator har ikke krav på noen begrunnelse for 
hvorfor det ikke er gitt et tilbud.  
 

6. Konklusjon 

 
For å ivareta den registrertes personvern og rettigheter på best mulig måte, bør 
søknadsprosessen i EVUWeb 3 være todelt.  
 
I del 1 kan foretaksregistrator foreta påmeldingen til etter- og videreutdanning.  
I del 2 kan den ansatte logge seg inn og bekrefte påmeldingen, og samtidig velge å 
samtykke til resultatutveksling og laste opp annen nødvendig dokumentasjon.  
Etter at påmeldingen er bekreftet, kan det innhentes GSK-konklusjoner 
elektronisk.  


