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NAV, 28.11.2013 Side 2 

Organiseringen av kontrollarbeidet i NAV 

 Kvalitetskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 NAV Kontroll 

• Eget resultatområde i NAV 

• Registerkontroll 

• Fem regionale kontrollenheter 

• Intern spesialisering i de regionale enhetene 

 



NAV, 28.11.2013 Side 3 

Folketrygdlovens § 21-4, bokstav b. 
Grensene mot personvernet (1) 

 Meldinger fra finansnæringen til NAV kan gis om forhold 
som har medført eller kan medføre urettmessig utbetaling 
av trygdeytelser.  

 

 Meldinger fra NAV til finansnæringen kan gis når en person 
ved forsett eller uaktsomhet har fått eller har søkt å oppnå 
utbetalinger fra Arbeids- og velferdsetaten som 
vedkommende ikke hadde krav på og det er en risiko for at 
også finansinstitusjoner er gjenstand for bedrageri 

 

 

 



NAV, 28.11.2013 Side 4 

Folketrygdlovens § 21-4, bokstav b. 
Grensene mot personvernet (2) 

 Helseopplysninger skal ikke gis, men det kan imidlertid 
opplyses hvilke ytelser vedkommende urettmessig er 
tilstått eller har søkt å oppnå og om de feilaktige eller 
mangelfulle opplysningene gjelder sivilstand, bosted, 
økonomiske eller helsemessige forhold eller annet. 

 Opplysninger som gis skal være undergitt taushetsplikt 
hos mottaker i samme utstrekning som i det organ som gir 
opplysningene, og kan bare brukes så langt nødvendig for 
at mottaker av opplysningene kan kreve tilbake eller hindre 
urettmessige utbetalinger 

 Den som opplysningene gjelder, skal ikke gjøres kjent med 
at det er gitt informasjon   

 



NAV, 28.11.2013 Side 5 

Forskrift med hjemmel i F.tr.l § 21-4, 
bokstav b. Grensene mot personvern (3) 

 Kun særskilt utpekte enheter både i finansnæringen og i 
NAV har fullmakt til utveksling av informasjon 

 Informasjonen skal være skriftlig og utveksles på fastlagte 
skjema 

 Informasjonen skal sikres og slettes i henhold til 
personopplysningsloven 

 

 Finansnæringen og NAV har opprettet kontaktpersoner i 
sine enheter 
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