
 

 

Forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker 

etter folketrygdloven i forbindelse med Covid-19-pandemien 

 

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet XX. april 2020 med hjemmel i lov 28. februar 

1997 nr. 19 om folketrygd § 25-16 

 

§ 1 Formål  

 

Forskriften gir bestemmelser om tiltak som skal lette saksbehandlingen i Arbeids- og 

velferdsetaten i forbindelse med Covid-19-pandemien. 

 

§ 2 Virkeområde 

 

Forskriften gjelder for tjenester og ytelser etter lov om folketrygd. 

 

§ 3 Viderebehandling av personopplysninger til analyse og innsiktsarbeid 

 

Arbeids- og velferdsetaten kan viderebehandle innhentede personopplysninger, herunder 

personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9, for analyse- og 

innsiktsarbeid, når dette er nødvendig for å sikre gode tjenester til brukerne, hensiktsmessige 

arbeidsprosesser og en effektiv forvaltning av tjenester og ytelser etter lov om folketrygd. 

 

§ 4 Bruk av personopplysninger ved utvikling og test av IT-systemer 

 

Arbeids- og velferdsetaten kan unntaksvis behandle innhentede personopplysninger, herunder 

personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9, for å utvikle og teste IT-

løsninger som skal støtte opp under forvaltningen av tjenester og ytelser etter lov om 

folketrygd. Dette gjelder bare dersom det ikke er mulig å oppnå formålet ved å bruke 

syntetiske eller anonyme opplysninger.  

 

Arbeids- og velferdsetaten skal utarbeide tilpassede retningslinjer med tiltak for å sikre 

personvern og sikkerhet ved slik bruk av personopplysninger fra produksjon til utvikling og 

testformål.  

 

Bruk av denne bestemmelsen skal dokumenteres. 

 

§ 5 Automatisert saksbehandling 

 

Arbeids- og velferdsetaten kan treffe avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert 

behandling av personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i 

personvernforordningen artikkel 9.  

 

Behandlingen skal ivareta krav til forsvarlig saksbehandling og være forenlig med retten til 

vern av personopplysninger. Avgjørelsen kan ikke bygge på skjønnsmessige vilkår, med 

mindre avgjørelsen er utvilsom.  



 

 

 

Etaten skal fastsette egne retningslinjer for behandlinger etter denne bestemmelse, herunder 

krav til jevnlig kontroll og revisjon av de benyttede regler/ algoritmer for å begrense faren for 

feil. 

 

§ 6 Innhenting og nedlasting av kopi av inntektsopplysningene i a-ordningen 

 

Arbeids- og velferdsetaten gis adgang til å laste ned inntektsopplysninger fra a-ordningen om 

alle inntektsmottakere uavhengig av om de har en sak til behandling.  

 

Disse opplysningene kan benyttes dersom de vanlige tjenester fra Skatteetaten knyttet til 

inntektsopplysninger har lang svartid eller av ulike årsaker feiler.   

  

§ 7 Ikrafttredelse 

 

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder så lenge Arbeids- og velferdsetaten har en uvanlig 

høy saksinngang eller lang saksbehandlingstid som følge av Covid-19-pandemien. 

 

 


