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Utkast 19.10.2018 til Budsjettinnspill 2020 utdanningsstøtte  

Prioritet  Satsingsforslag  2020  2021  2022  
1  Vitnemålsportalen  9,8 mill  9,8 mill  9,8 mill   
2  Nasjonal vitnemålsdatabase (søke om tre 

årsverk)  
5,7 mill 5,7 mill. 

kroner  
5,7 mill. 
kroner  

  Prosjekt digitalisering av vitnemål    
 Nytt register for akkrediterte studier 5 1 1 

 

Den nasjonale vitnemåls- og karakterportal (Vitnemålsportalen)  

Unit har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet Vitnemålsportalen, og den har vært i drift siden 
januar 2017.  Vitnemålsportalen fikk i 2017 Ospas pris for årets sikkerhetsprodukt, og juryen begrunner 
tildeling: «Vitnemålsportalen gir enkel og effektiv elektronisk deling og tilgang til korrekte vitnemål og 
karakterutskrifter, uten behov for etterfølgende ekthetskontroll. Portalen sikrer mot bruk av falske vitnemål for 
inntak på skoler og ved jobbrekruttering». I 2018 er vitnemålsportalen nominert til både Rosings IT-
sikkerhetspris og Fyrlyktprisen.  

Det er viktig at Vitnemålsportalen følger med i internasjonal utvikling med hensyn til interoperabilitet/kobling 
mot andre systemer, og med det som skjer rundt digitalisering av vitnemål. Vitnemålsportalen kan utvides til å 
omfatte resultater fra alle utdanningsnivåer i Norge. I tillegg kan den også utvides til å  vise frem 
godkjenningsvedtak fra NOKUT, tolkesertifisering fra IMDI, og andre sertifiseringer. 

Unit har tidligere levert en kravspesifikasjon på̊ Vitnemålsportalen, og estimert en årlig kostnad på forvaltning, 
vedlikehold og drift på̊ totalt 6 årsverk NHO har estimert at næringslivet sparer inntil 200 mill pr år ved bruk av 
Vitnemålsportalen. 

Unit ber om at den årlige rammen utvides med kr. 9,8 mill fra og med 2020, for forvaltning, drift, vedlikehold 
og videreutvikling av tjenesten. I dette inngår også̊ utvidelse av tjenesten til andre utdanningsnivåer.  

 

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)  

Unit har på oppdrag fra departementet driftet og forvaltet den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB) siden 
2002. NVB inneholder elektroniske kopier av vitnemål for fullført og bestått 3-årig videregående opplæring i 
Reform94 og Kunnskapsløftet. Det er i dag over 700 000 elektroniske vitnemål i basen.  

For NVB er det utviklet et eget kontrollprogram som blant annet kontrollerer at vitnemål, er ført i henhold til 
regelverket fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Det er laget kontroller for mer enn 800 ulike løp i videregående 
opplæring.  

Kontrollprogrammet for NVB er et svært viktig verktøy i videregående opplæring i forbindelse med både valg av 
fag og ved utstedelse av vitnemål, i tillegg til at den brukes ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter 
og høyskoler.  

For universiteter og høyskoler innebærer bruk av elektroniske vitnemål i NVB at de har en kvalitetssikret kilde 
for vitnemålene og at de har kunnet utvikle systemer (gjennom SO) for automatisk saksbehandling av søknader 
om opptak til grunnutdanningene. Denne automatiseringen av saksbehandlingen fører til effektivisering av 
opptaksarbeidet ved Universiteter og høgskoler for millioner av kroner årlig. For søkerne innebærer 
kvalitetssikrede vitnemål i NVB at de kan sjekke vitnemålene sine i en tjeneste på̊ nettet, for å få oversikt over 
hvilke studier de er kvalifisert for og hvilke de ikke er kvalifisert for. Ved søknad om opptak til høyere utdanning 
blir vitnemål i NVB distribuert direkte til saksbehandler, uten at søkeren behøver å sende inn papirkopier. For 
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departementet betyr NVB at Unit blant annet kan sjekke effektene av planlagte/foreslåtte endringer i 
opptaksregelverket, slik at departementet kan ta disse effektene med i sin vurdering ved fastsettelse av 
regelverket.  

Da NVB ble opprettet, ble rammen til Samordna opptak utvidet med 0,5 årsverk. I dag bruker Unit mer enn 4 
årsverk både å forvalte og drifte systemene. I tillegg til de direkte gevinstene ved automatisert saksbehandling, 
så fører NVB også til mer kvalitetssikrede vitnemål til elever som fullfører videregående opplæring. Unit ber 
derfor om at den årlige rammen utvides med 3,5 årsverk, 5,7 mill i forhold til timeprisen som Unit opererer 
med for 2019. 

 
Digitalisering av vitnemål 
Et vitnemål eller kursbevis er en bevitnelse på at en person har oppnådd en kvalifikasjon eller gjennomført et 
kurs. Disse typene bevitnelse er snart de eneste dokumentene som er papirbaserte. Med innføring av 
vitnemålsportalen er behovet for papirdokumentasjonen mindre enn tidligere innen høyere utdanning. Men 
løsningen med vitnemålsportalen er ikke tilstrekkelig for å slutte å produsere disse papirdokumentene.  
  
Det er behov for et prosjekt for å digitalisere disse dokumentene. Noen av aktivitetene i et slikt prosjekt bør 
gjennomføres for alle utdanningsnivåer, noen bør gjennomføres internasjonalt.  
   
Avklaringer som må gjøres:  

• Hvordan dokumentasjonen skal skapes  
• Sikring av all informasjon som vitnemålet omfatter  
• Standard formatert informasjon / standardiserte data for vitnemål og diploma supplement  
• Hvordan dokumentasjonen skal tilgjengeliggjøres og deles  
• Behov for signering av dokumentasjonen (virksomhet, personlig)  

  
For noen av disse punktene bør det lages felles retningslinjer for alle utdanningsnivåer i Norge: Format på 
dokumentasjonen, sikring, tilgjengeliggjøring, signering. For noen av disse punktene bør det vurderes å få på 
plass samarbeid med andre land om felles løsninger. Spesielt gjelder dette standardisering av formater og data, 
tilgjengeliggjøring og deling.  
  
Å sikre informasjonen for fremtiden må være en offentlig oppgave. Om dette skal legges til 
utdanningsinstitusjonen eller et sentralt offentlig organ må avklares. Over flere tiår vil institusjoner kunne 
komme og gå, men denne dokumentasjonen må også sikres for institusjoner som ikke lengre 
eksisterer. Teknisk løsning for å sikre informasjonen for fremtiden må avklares. I dette inngår vurdering av 
teknologi som block hain.  
  
I den grad det er mulig bør det utformes et prosjekt som kan omfatte alle utdanningsnivåer i Norge; 
Grunnskoler, Videregående skoler, Fagskoler og Høyere utdanning. Dette gjelder spesielt teknisk spesifikasjon 
av formater, standardisering av data, lang tids sikring av informasjonen og tilgjengeliggjøring og deling av 
denne. Prosessene som i dag foregår lokalt med å lage vitnemålene vil ikke være gjenstand for disse felles 
aktivitetene.  
  
Det er mange initiativer på gang internasjonalt for å digitalisere denne type informasjon. Prosjekter 
som EMREX og EWP har forberedt grunnen for digital utveksling av informasjon. EU har i sin digitale agenda 
satt opp digitalt signerte vitnemål som et av hovedpunktene i Digital Education Action Plan. I dette ønsker de 
at block chain skal vurderes. Som del av dette vil det bli gjennomført EU-prosjekter. Med den bakgrunnen vi har 
i digitalisering av administrasjon av utdanning, og de prosjektene vi har gjennomført innenfor EU, bør vi også 
fremover ha en fremtredende rolle på dette området.  
  
Gevinster vil være forenkling av prosessen med å utstede vitnemål, og alle utdanningsresultater kan enkelt 
gjenbrukes der det er hensiktsmessig. For den enkelte innbygger vil det være en fordel å få alle 
utdanningsresultater samlet i en portal.  
 
Unit foreslår at det settes av X mill til dette arbeidet i 2020. 
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Register for akkrediterte studier.  
I flere sammenhenger, blant annet i rapporten «Et velfungerende kunnskapssystem» har det kommet frem at 
det er et behov for et nasjonalt register for akkrediterte utdanninger. Det er både NOKUT og universiteter som 
akkrediterer studier. Over tid endrer ofte utdanningene navn og det kan være vanskelig å finne tilbake til 
vedtak om akkreditering. Idag har NOKUT ingen samlet oversikt selv, det finnes noe info på nettsider og i 
excel/word. Universitetene akkrediterer egne studier, og mangler selv oversikt over egne vedtak. 
Fagskoleutdanninger bør også komme i dette registeret. Et slikt register vil gjøre det mye enklere i 
studieplanarbeidet, og mange vil kunne nyttiggjøre seg disse dataene blant annet lånekassen. 
 
Det vil også være en fordel at søkere til studier enkelt vil kunne verifisere at utdanningen er akkreditert og 
støttet av Lånekassen.  
 
Dette er diskutert med NOKUT og vil gjennomføres av Unit i samarbeid med NOKUT.  
 
Unit foreslår at det settes av 5 mill til å opprette et nasjonalt register for akkrediterte studier. 
 
 


