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Prosjektoverblikk
Søker logger inn på Min Side

VIGO
NAV

Kvalifikasjoner, fartstid, bilde og
signatur hentes inn automatisk.

RESQ

Søker får en oversikt over sine kvalifikasjoner og sertifikat og kan
legge inn sertifikatsøknad. Gebyr må betales før behandling.

POD
VITNEMÅL.P

Søknad OK

Søknad ikke OK

Manuell saksbehandling
Sertifikat utstedelse

Datainnhenting
Utdanning
Ønsker å hente bestått utdanning
automatisk gjennom et API.

Ønsker å eksponere et API som
kursleverandører kan levere
bestått kurs automatisk.
Det skal også tilbys et webgrensesnitt for de mindre
kurssentrene som ikke har midler
til å koble seg opp mot en
automatisk løsning i dag.

Kilder: Vigo, Vitnemålsportalen /
Felles studentsystem

Tilleggskompetanse og
assessorbedømmelse

Fartstid

Kurs

Kilder: ResQ, RelyOn Nutec,
HVL, maritimt opplæringskontor
++.

Ønsker å definere et spesifikt sett
med felt som kreves for å beregne
fartstid. Skal forhåpentligvis lages
to løsninger for rapportering;
direkte fra rederi og via Ameldingen.
Skal utvikles et webgrensesnitt for
alternativ rapportering, samt fra
min side.

Kilder: Lønnssystem/HR system
rederi, A-melding, sjøfolk via min
side

Det skal utvikles en portal for
innrapportering av
tilleggskompetanse og
assessorbedømmelser via min
side.
Tilleggskompetanse kan for
eksempel være «deltatt på 3
bunkringer», rederi og skipsfører
skal ha tilgang til å rapportere
dette - dette
Kilder: rederi / skipsfører,
assessor via min side

Rederi

Ekstern

Sdir

Ekstern

Sdir

Ekstern

NAV

Sdir

Ekstern

Sdir

Norske sertifikat Komponenter
Påtegning

Datainnhenting

Ekstern

Validering

Utstedelse

Sdir

Automatisk innhenting av:
• Fartstid
• Godkjent utdanning og kurs
Bilde og signatur

Automatisk validering i systemet.

Hvis søker har lastet opp ny
informasjon selv skal søknad gå til
manuell behandling.
Det vil bli foretatt stikkprøver.

Alternativ innhenting med
webgrensesnitt for resterende.

Bestilling og betaling
• Oversikt over hvilke sertifikat sjømannen
har krav på, kan med et tastetrykk
bestille nytt.
• Gebyr genereres som skal betales før
utstedelse.
Utstedelse
• Digital visning

Enklere innrapportering, automatisk hvis
mulig av:
• Ansettelsesforhold i NOR/NIS skip
• Krav om kjennskap til norsk regelverk
og språk
• Utdanning for utenlandske kapteiner
• Dokumentasjon av utenlandsk sertifikat

Ser på mulighet for risikobasert
validering og godkjenning av
påtegningskrav.

Hvis søker har lastet opp ny
informasjon selv skal søknad gå til
manuell behandling.
Det vil bli foretatt stikkprøver.
Hvis risikobasert validering
benyttes skal søknader med høy
risiko behandles av en
saksbehandler.

Se på mulighet for risikobaser
godkjenning.

Dispensasjon

Manuell
saksbehandling

Kreves skjønn ved
dispensasjonssøknader, derfor er
det ikke mulig med automatisk
validering.

Skal behandles manuelt hver
gang.

Bestilling og betaling
• Legge til rette for at
rederi/rederiets representant
kan søke om påtegning for
utenlandske sjøfolk.
• Gebyr genereres som skal
betales før utstedelse.
Utstedelse
• Digital visning
Bestilling og betaling
• Legge til rette for at rederi kan
søke om dispensasjon for
sjøfolk i det nye systemet.
• Gebyr genereres som skal
betales før utstedelse.
Utstedelse
• Digital visning

Utstedelse og min side
• Søker vil få opp hvilke sertifikat han/hun
oppfyller, det skal også være oversiktlig å se
hvilke krav man mangler for ønsket sertifikat.
• Betaling skal nå skje før søknad behandles,
med mulighet for å «videresende» betaling til
rederi.
• Forhåpentligvis digitale sertifikat i første
omgang nasjonalt, og senere internasjonalt.

