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Orientering om Datakortet 2017 

Status 

Det er fortsatt en nedgang i volum for Datakortets basistester. Vi ser at det er 

større behov for tilpassede tester enn standardprodukt og arbeider med nye 

produkt. For Norsk Test er vi godt i gang med Skattefunn-prosjektet som gir 

mulighet for viktig utvikling av nye produkt/tjenester videre. For første gang 

siden innføring av obligatorisk Båtførerprøve opplevde vi en nedgang i volum. 

Samlet sett fikk vi en omsetning på om lag 21,7 millioner for begge selskap. Vi 

ligger an til et samlet underskudd for begge selskap på omlag 550.000,-  

avhengig av endelig føring av Skattefunn-kostnader og tilskudd. 

Nytt kommuneprosjekt 

Vi har gjennomført et nytt prosjekt med kartlegging av 1.000 ansatte i en 

kommune. Antagelsen var at det var veldig varierende nivå på den digitale 

basiskompetansen. Vi fikk deltakelse fra 65 % av de ansatte og har kjørt 

analyser på alder, etat osv. Vi og oppdragsgiver fikk bekreftet at det er et stort 

opplæringsbehov. Også interessant var at vi igjen fikk dokumentert at dette 

ikke kun var et eldre-problem. Som figuren viser så mangler en stor del av de 

ansatte mellom 20 og 35 år også basisferdigheter. Det som ble testet var 

ferdigheter i MS Word, epost, nett og Skype.  

Digital kompetanse – vi får respons 

Vi arbeider aktivt med flere organisasjoner for å få forståelse for hvor viktig digital kompetanse er – og 

hva status er. Tekna har gjort et landsmøtevedtak om å se på digitale basisferdigheter. Vi har presentert 

samme budskap for bl.a. NHO, LO, KS med flere. Utfordringen er å få dette omsatt i videre kartlegging – 

og så opplæring. Både for de som er i arbeid og de som er på vei i sitt utdanningsløp. 

Ned i båt og opp i Finans 

Nedgangen for båtførerprøven var på hele 20 % i 2017. Ingen har en 

forklaring på denne nedgangen som er mye større enn nedgangen i 

årskull. Andelen av de født før 1980 ligger jevnt på 10 % og andel jenter 

rundt 30 %. 

Vi er i full gang med å utvikle nye løsninger for Autorisasjonsordningen for Finansielle rådgivere. Der 

utvikler vi løsninger dels sammen med en partner dels som Skattefunnprosjekt. 

Skattefunn 

Med utgangspunkt i fremtidens behov for FinAut kjører vi nå et tredelt Skattefunn-prosjekt; 

1. Integrasjon med Dossier. 

2. Nettkontrollert Eksamen. Vi overvåker eksamensgjennomføringen godt nok til at man skal kunne 

sitte alene hjemme eller på kontor. 

3. Videreutvikling av vår løsning for booking av test med kobling av leverandører av testfasiliteter og 

kunder som ønsker å teste sine ansatte. 
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Flere nasjonale sertifiseringer 

Vi drifter og utvikler andre nasjonale sertifiseringer som f.eks Fotballdommertester for Norges 

Fotballforbund og Solarieprøven for Statens Strålevern. Størst vekst i år regner vi med vil være for 

Innkjøpskortet hvor vi nå samarbeider nært med DIFI, NHO, KS med flere.  

Organisasjon 

Vi hadde ved årsskiftet 9 fast ansatte hvorav 3 kvinner.  

Arbeid videre 

Hovedfokus i 2018 vil være å gjennomføre Skattefunn-prosjektet samt konsolidere Datakortet ved 

fortsatt modernisering av konseptet. Vi ser muligheter for nyutvikling på andre områder med nasjonale 

sertifiseringer men ser også på mindre kundespesifikke oppdrag som interessante.  

 

Kirkenes, 30. mars 2018 

Bernt Nilsen, adm. dir. Datakortet /Norsk Test 


