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Dette er NAV

1/3 av stats-

budsjettet

Tjenester 

til 2,8 mill. 

mennesker

60 ulike 
stønader og 

ytelser

Over 3 
millioner 

ytelsessaker
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▪ Forebygge feilutbetalinger og trygdesvindel

▪ Avdekke feilutbetalinger og trygdesvindel

▪ Utrede trygdebedrageri
– A-krim og organisert trygdemisbruk

– Migrasjon

– Saker med falsk identitet

– Leger / behandlere

▪ Anmelde trygdebedrageri

▪ Bistå politiet i forbindelse med straffesak

NAV Kontrolls oppgaver
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▪ Fra bruker (ftrl. § 21-3)
– Bruker plikter å gi de opplysninger / levere de dokumenter som er nødvendige for at 

NAV skal kunne vurdere retten til ytelsen

▪ Fra og om andre (ftrl. § 21-4) 
– NAV kan innhente en rekke opplysninger om bruker og andre hvis dette er nødvendig 

for å vurdere om vilkårene for ytelse er oppfylt

– Uttømmende liste i § 21-4: steder for innhenting og hvilke opplysninger man kan 
innhente

▪ Fra og om andre (ftrl. § 21-4a)
– Når det foreligger rimelig grunn til mistanke om urettmessige utbetalinger kan NAV 

Kontroll innhente de opplysninger som er nødvendige fra og om tredjemann 

– Foreta stedlige kontroller i virksomheter i bransjer som erfaringsmessig er utsatt for 
trygdemisbruk, og forøvrig ved konkret mistanke om dette

Innhenting av opplysninger
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Svart arbeid

Overføringer som 
tyder på arbeid

Kontantinnskudd 
og -uttak

Må ha full oversikt over 

personens konti og 

disponentroller

Viktig informasjon:

▪ Motkontonummer

▪ Navn på motpart

▪ Tekst som eventuelt er fylt 

ut av den som har overført 

penger til kontoen.
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Utland

Varekjøp og 
uttak i Norge

Varekjøp og 
uttak i utlandet

Må ha full oversikt over 
personens konti, kort og 
disponentroller

Viktig informasjon:

▪ Bruksdato

▪ Valutainformasjon

▪ Brukersted

▪ Tekst

▪ Transaksjonstype

▪ Hvilket kort er brukt
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▪ Strukturerte data forenkler analysearbeidet

– Mulig med andre typer analyse

▪ Raskere avklaringer av saker

▪ Mindre fare for feil som vil kunne oppstå ved manuell 

gjennomgang

DSOP Kontrollinformasjon – verdi for oss
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▪ Designere, utviklere, produkteier/fagpersoner i samme team

▪ Brukerorientert, smidig og kontinuerlig utvikling

▪ Brukertesting

▪ Kort vei til produksjon

▪ Teamet har ansvar for utvikling, testing, forvaltning, 

applikasjonsdrift og support av brukere.

Team kontroll
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▪ Frontend – Typescript, React, Redux, Node.js

▪ Backend – Kotlin, Postgress

▪ Sikkerhet/Autentisering – Azure AD

▪ Plattform – NAIS (kubernetes mm)

▪ Klargjort for sky, men kjører i dag i NAV’s «interne sky»

Teknisk løsning
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DEMO
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Alle data er fiktive
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