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Oppsummering av møte 25.2. mellom Brønnøysundregistrene, BAE-næringen og Unit om utdanningsdata 

AGENDA 

1. Presentasjon av Vitnemålsportalen 
Geir Vangen presenterte arbeidet med vitnemålsportalen 
 
Arbeidet med vitnemålsportalen ble satt i gang etter et ønske fra næringslivet (NHO) og bestilt fra 
Stortinget. Vitnemålsportalen henter inn resultater fra de fleste norske universiteter og Høyskoler. 
Portalen viser resultatene til den som har utført utdanning (eier) direkte fra studiestedets databaser. 
Dette blir gjort hver gang eier logger seg på.  
 
Gjennom vitnemålsportalen kan eier dele sine resultater fra utdanningen (oppnådde grader og 
karakterer) til ønsket mottaker. Mottakeren kan kun se resultater som eier har gitt tilgang til. Det er 
ikke mulig å dele kun graden, har man gjennomført en grad og vil dele den så må alle karakterer i 
graden vises. Om man har gjennomført flere grader, eller tatt enkelt fag så kan man velge hvilke av dem 
man vil vise. 
 
Eier kan dele resultater via en lenke, eier bestemmer hvor lenge lenken skal være gyldig. Resultatene 
som mottaker får, er et "øyeblikksbilde" fra da eier var pålogget. Når man søker jobb via en 
rekruteringsplattform, som er koblet mot vitnemålsportalen, vil eier kunne dele sine resultater fra 
plattformen. Eier kan koble seg mot vitenålsportalen i plattformen, velge hvilke resultater 
("øyeblikksbilde") han vil dele og resultatene blir overført til rekruteringssystemet. 
 
Vitnemålsportalen inngår i internasjonalt samarbeid om data om vitnemål. Det betyr at man kan hente 
ut resultater fra enkelte studiesteder i utlandet. 
 
Utvide tjenesten 
UNIT arbeider med å få tilgang til data fra andre områder som dokumentere personer kompetanse. 
Videreutvikling av vitnemålsportalen; få tilgang til flere data/resultater i portalen og tilknytte åpne opp 
for at andre klienter kan hente ut resultater via vitenmålsportalen: 

• UDI - Søknad om statsborgerskap: For å få norsk statsborgerskap så skal man ha gjennomført 
godkjent norskopplæring. 
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• IMDI - Søknad om autorisasjon for tolker: Basert på resultater fra vitnemålsportalen, få 
automatisk autorisasjon som tolk. 

• NOKUT- Godkjenning av utenlandsk utdanning: Foreløpig kun tilgang til høyere utdanning, 
ønsker å få tilgang til alle NOKUT sine dater om utdanning. 

• Ønsker tilgang til AA-registret. 
• Ønsker at vitnemålsportalen skal kunne gi oppdatert informasjon om resultater. F.eks. en 

student som holder på med en utdanning, samtidig som han søker jobb, gir tilgang til sine 
resultater over tid, slik at arbeidsgiver kan få oppdatert informasjon om studentens 
grad/resultater når man går inn og sjekker.  

• Utdanningsresultater fra videregåendeskole og fagskoler. 
o Det arbeides med å få hentet ut resultater fra videregående skoler 
o For å få tilgang til databaser til fagskolene må det gjøres et større arbeid. Foreløpig 

tilgang til 2 fagskoler. 
• Hente resultater fra kursbevis og sertifiseringer 

 
2. Presentasjon av Opptrinn 

Geir Jacobsen presenterte arbeidet med Opptrinn. 
 
Brønnøysundregistrene, Altinn, DOGA, byggenæringen ved BNL og Nærings- og fiskeridepartementet 
har gått sammen om «Opptrinn», som skal være en aktiv arena for digitalisering av bygg-, anlegg- og 
eiendomsnæringen. BAE-næringen vil ha store gevinster gjennom digitalisering. Basert på beregninger 
gjort i Storbritannia er det norske gevinstpotensialet opp mot 100 milliarder kroner årlig, dersom 
næringen blir heldigital. 
 
Målet med opptrinn er økt digitalisering av BAE- næringen gjennom deling av data og kunnskap. Man 
tror at offentlig og privat datadeling av informasjon vil gi store samfunnsgevinster, forenklinger, 
besparelser, bidra mot økonomisk kriminalitet m.m. 
 
Per redegjorde for delprosjektet "videreutvikling av HMS-kort" i Opptrinn. HMS-kort er noe alle som 
skal utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, må ha.  
HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet personen arbeider, og hvem arbeidstaker er (id). Om en 
person har flere arbeidsgivere vil han ha flere HMS -kort. 
 
Man ønsker å utvikle HMS-kortet for å innhente sanntidsopplysninger fra alle offentlige registre om 
utdanning og private registeret om erfaring etter utdanning (cv-register; kurs, arbeid på prosjekt m.m.). 
Deretter innenheter informasjon om innbetaling av skatt og avgifter, informasjon om at arbeidstaker 
mottar minimum av allmenngjort minstelønn, bare et kort pr- arbeidstaker m.m. Man er i gang med et 
forprosjekt for innhenting av data for å registrere hvilken kompetanse den ansatte har; hvem er 
hovedinteressene, hvor er datakildene, hvordan skal man få ut informasjon (APIer), gevinster for 
offentlige og private aktører. 
 
I forprosjektet har man hatt møte med Sentralregistret som har register for registrering og oppfølging 
av anleggsmaskiner, kompetanse, kurs m.m. De har en portal, Reginn , for bestilling av 
kompetansebevis (sertifisert sikkerhetsopplæring) og Maskinregistret (opplysning om anleggsmaskiner 
og utstyr, knyttet opp mot eier, bruker, kontroll osv). Det har også vært kontakt med Mesterbrev for å 
få tilgang til Mesterregistret(oversikt over godkjente håndverksmestere). 
 

3. Drøfting av muligheter og anbefalinger 
Vi ser at vi har mange av de samme interesser, vi ønsker derfor å få til et samarbeid mellom Opptrinn 
og Unit om utvikling av HMS-kortet og deling av data/resultater. Det er spennende og svært gledelig å 
se hvor langt Unit har kommet med vitnemålsportalen, så vi har stor tro på å få til et godt samarbeid. 
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Vi vil gjennomføre en workshop sammen hvor vi prøver å lage et "proof of concept" i forhold til deling 
av data/resultater. Vi vil få frem en demo som viser at dette kan gjennomføres, vise potensial, mulighet 
for gevinster og forenklinger, både for de offentlige og de private, slik at man får incentiver til å gå 
videre med arbeidet. 
 
Tar utgangspunkt i data/resultater fra: 
• Vitnemålsportalen 
• Reginn- Boligprodusentene kontakter Sentralregistret og får de til å være med på workshopen. 
• Mesterbrevregistret – Boligprodusentene sjekker om de kan være med på workshopen. 
• Digitalt førerkort – Per skal kontakte Statens vegvesen for å sjekke mulighet for tilgang fra 

kjørekortregistret. 
• Brønnøysundregistrene 
 
Brønnøysundregistrene og Geir Jacobsen skal komme med forslag til mål, agenda og arbeidsform for 
workshopen. Vi ønsker å få gjennomført workshopen så snart som mulig og forslag til møtedag kommer 
snart. 
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