
 

 
Registrering av kompetanse på 
integreringsmottak 
 

Denne informasjonen er til deg som jobber med beboere på integreringsmottak, og som skal 

bistå beboere som skal registrere kompetansen sin. Dokumentet beskriver 

selvregistreringsløsningen og formålet med denne, samt oppgaver tilknyttet 

kompetansekartleggingen.  

Integreringsmottakene har løst oppgaver tilknyttet kompetansekartleggingen på ulike måter. 

Noen steder er det mottaksansatte som gjør oppgavene, men det kan også være andre 

ansatte, for eksempel fra kommunen, karrieresenteret eller Nav. 

Om selvregistrering av kompetanse i integreringsmottak  

Selvregistrering av kompetanse er for beboere som er 16 år eller over og skal fortrinnsvis 

gjennomføres innen 14 dager etter ankomst på mottaket. Det kommer i tillegg til den 

kompetansekartleggingen som mottaket gjennomfører i tråd med rundskriv 2009-040. 

Hvordan skal beboeren registrere sin kompetanse? 

Det er beboerne selv som registrerer sine kompetanseopplysninger i et elektronisk skjema. I 

registreringen får de spørsmål om blant annet utdanning, språkkunnskaper, arbeidserfaring, 

andre arbeidslivsrelevante ferdigheter og interesser.  

Registreringen gjennomføres på datamaskiner som er forbeholdt registrering av kompetanse, 

men kan også gjennomføres på beboerens egen smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.  

Opplysningene i selvregistreringen registreres på et overordnet nivå. Opplysningene gir en 

indikasjon på en beboers kompetanse, men gir for eksempel ikke beboeren mulighet til å 

registrere spesifikke utdanningsløp og arbeidserfaringer.  

Hva er formålet med registreringen? 

Formålet med selvregistreringen er å gi et bedre grunnlag for tilpassede integrerings- og 

kvalifiseringsaktiviteter til den enkelte på et tidlig tidspunkt. Kompetanseopplysningene skal 

brukes av kommune, Nav, karrieresenter eller andre integreringsaktører til å følge opp den 

enkelte flyktning med tanke på opplæring, utdanning og arbeid. Det er viktig for kommunene 

at de får opplysninger om kompetansen til flyktningene de skal bosette.  

Opplysningene blir ikke brukt i behandling av søknader om beskyttelse (asyl).  

Oppgaver i kompetansekartleggingen 

Det er tre oppgaver i kompetansekartleggingen: 

- Informere om løsningen 



- Tilrettelegge for registrering gjennom å generere koder som beboere trenger for å 

logge seg inn  

- Assistere beboere som trenger hjelp til å registrere sin kompetanse.  

Informere  

Det er viktig at beboerne får god informasjon om registreringen og forstår hva 

kompetanseopplysningene skal brukes til. Du som informerer om selvregistreringen har en 

viktig rolle i dette arbeidet. Mer utdypende informasjon om registreringsskjemaet og hvordan 

opplysningene skal brukes står beskrevet nedenfor.  

I tillegg er det utviklet informasjonsmateriell rettet mot beboerne som dere finner på 

www.imdi.no/cv.  

 En brosjyre med informasjon om formålet med registreringen og bruksanvisning som 

steg for steg viser hvordan de går fram for å registrere sin kompetanse.  

o Brosjyren er tilgjengelig på 13 språk, i tillegg til norsk. Dette er de samme 

språkene som en beboer kan velge mellom ved registrering. 

 En informasjonsfilm som beskriver formålet med registeringen. 

o Filmen er tilgjengelig på engelsk, arabisk og tigrinja.  

Tilrettelegge  

For å logge inn i registreringsløsningen trenger beboere DUF-nummeret sitt og en kode. Du 

genererer koden gjennom Imdinett.  

Dette må du gjøre før du logger på Imdinett første gang 

1. Følgende informasjon om de ansatte som skal ha tilgang til Imdinett må være 

formidlet til IMDi: 

o Navn, e-postadresse og telefonnummer (til en smarttelefon). Et 

telefonnummer kan bare være registrert på én bruker. 

o IP-adresse til ansattes PC/nettverk. IP-adressen finner du ved å gå inn på for 

eksempel www.minip.no  

 

2. Du vil motta en e-post fra IMDi med informasjon om ditt brukernavn og en link som 

skal brukes til å sette ditt passord.   

 

3. Installer appen «Evry Buypass Code» på telefonen som er registrert  

o Du kan enten gå direkte til App Store eller Google Play og søke opp «Evry 

Buypass Code» og klikke «Installer». 

o Alternativt kan du installere appen ved å sende en SMS til 1960 med teksten 

«ID EVRY». Du mottar en SMS med en link. Når du trykker på linken blir du 

videreført til appen i App Store eller Google Play. Klikk «Installer» 

 

4. Aktiver appen 

o Første gang du åpner appen må du oppgi telefonnummeret til smarttelefonen. 

Trykk deretter «Fortsett» 

o Du mottar en SMS med en link. Trykk på linken 

http://www.imdi.no/cv
http://www.minip.no/


o Opprett en selvvalgt PIN-kode (4 siffer). Denne koden må du oppgi hver gang 

du skal logge på. 

o Bekreft PIN-koden og trykk «Fortsett». Evry Buypass Code er nå aktivert. 

Slik genererer du engangskode til en beboer 

Du genererer koden ved å følge stegene nedenfor: 

1. Åpne imdi.no og trykk på «Logg inn» øverst til høyre på siden 

2. Skriv inn tildelt brukernavn og passord til Imdinett 

 

3. Du får deretter spørsmål om Buypass-kode. Koden finner du ved å åpne appen Evry 

Bypass Code på telefonen din og taste inn den fire-sifrede PIN-koden du har valgt. 

Appen gir deg en seks-sifret kode som du bruker for å logge på Imdinett.  

 
4. Skriv inn DUF-nummeret til personen som skal registrere seg og trykk «Søk person» 

 

5. Trykk på fanen som heter «Koder» 

 

6. Trykk «Lag ny kode» for å generere ny kode. Nye koder dukker opp øverst i tabellen 

og har grønn bakgrunnsfarge. Koden kan bare brukes en gang. Tidligere tildelte 



koder har rød bakgrunnsfarge og kan ikke brukes på nytt. Koden har en varighet på 

én uke.  

 

7. Du kan skrive ut koden på papir til beboeren ved å trykke «Skriv ut» 

Assistere 

De fleste beboerne vil ha behov for noe assistanse for å gjennomføre registreringen. De kan 

ha behov for hjelp til å komme i gang, eller ha spørsmål om ulike deler ved 

registreringsskjemaet. Noen beboere vil trenge assistanse gjennom hele registreringen. Det 

kan særlig gjelde personer med lave leseferdigheter eller som ikke er vant til elektroniske 

registreringer og bruk av datamaskin.  

Se bruksanvisningen som steg for steg viser hvordan beboere skal registrere kompetansen 

sin på www.imdi.no/cv.  

For å komme til registreringsskjemaet, gå inn på cv.imdinett.no. 

Dersom språkassistenter, beboere eller andre personer som ikke har en formell rolle i 

kompetansekartleggingen skal assistere, skal personen som registrerer seg samtykke til 

dette i forkant.  

Oversettingsfunksjon i skjemaet 

Registreringsskjemaet har en oversettingsfunksjon, som gjør at du som assisterer kan se 

registreringsskjemaet på norsk eller annet valgt språk ved siden av skjemaet beboeren fyller 

ut på sitt valgte språk. Trykk på «Translate form» for å velge språket du vil oversette til. 

Trykk på «Hide translation» for å skjule oversettingen. 

 

 

 

Mer informasjon om registreringen 

Hvordan skal kompetanseopplysningene brukes? 

Kompetanseopplysningene skal sammen med kompetanseopplysninger i Sesam gi kommuner 

og andre integreringsaktører et godt grunnlag for utforming av tilbud og tjenester til den 

enkelte flyktning, for eksempel videre kvalifisering. Målet er at den enkelte får bedre 

tilpassede tjenester, og raskere kommer videre over i utdanning og arbeid. 

Kompetanseopplysningene kan brukes som grunnlag for: 

- kartleggings- og veiledningssamtaler i regi av karrieresenter, kommunen eller Nav 

- utarbeiding av individuell plan i introduksjonsprogram 

- tilpassing av introduksjonsprogram eller andre opplæringstilbud 

- tilpassing av arbeidsmarkedstiltak 

http://www.imdi.no/cv
http://www.imdi.no/selvreg


- godkjenning av kompetanse 

Opplysningene vil ikke bli brukt i behandling av søknader om beskyttelse (asyl).  

Hvilke opplysninger blir registrert? 

Selvregistreringsløsningen består av et skjema med omtrent 60 spørsmål. Det tar omtrent 30 

minutter å registrere seg. Hvilke spørsmål en beboer får avhenger av tidligere svar. Ingen vil 

få alle spørsmålene. Hvis man for eksempel oppgir at man ikke har gått på skole, blir man 

ikke spurt om man har gått på universitet. Registreringsskjemaet har forhåndsdefinerte 

svarkategorier og det er ikke mulig å skrive inn fritekst.  

Opplysningene registreres på et overordnet nivå. De gir en indikasjon på en beboers 

kompetanse, men gir for eksempel ikke mulighet til å registrere spesifikke utdanningsløp og 

arbeidserfaringer. Derfor er det ikke sikkert at beboeren finner et svaralternativ som passer 

helt med egne erfaringer. I slike tilfeller bør beboeren velge svaralternativene som passer 

best. 

Skjemaet er delt inn i sju deler:  

1. Personinformasjon  

 Spørsmål om kjønn, alder, landbakgrunn og morsmål 

2. Utdanning  

 Spørsmål om varighet, fagfelt og nivå på utdanning 

 Nivå og fagfelt registreres på et overordnet nivå 

 Spørsmål om realkompetanse for dem med lite skolegang 

3. Språk  

 Spørsmål om muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk, samt andre språk 

personen oppgir at han eller hun forstår  

4. Digitale ferdigheter  

 Spørsmål om blant annet bruk av e-post, internett og 

tekstbehandlingsprogram 

5. Sertifikat  

 Spørsmål om førerkort for ulike typer kjøretøy 

6. Arbeidserfaring  

 Spørsmål om hvilke områder den enkelte har jobbet innenfor, og varighet og 

omfang på arbeidserfaringene. Både lønnet, ulønnet og frivillig arbeid 

registreres.  

 Type jobb registreres på et overordnet nivå 

 Spørsmål om man har gjort arbeidslignende aktiviteter, slik som uformell 

omsorg, dyrking av jord og reparasjoner.  

7. Annet  

 Spørsmål om interesser og eventuelle ønsker for utdanning og arbeid i Norge 

 

Språk 

Skjemaet er oversatt til 13 språk i tillegg til norsk, slik at de aller fleste kan fylle ut skjemaet 

på et språk de forstår godt. Tilgjengelige språk er: 

 Albansk 



 Arabisk 

 Dari 

 Engelsk 

 Farsi 

 Fransk 

 Kurmanji 

 Sorani 

 Norsk 

 Oromo 

 Pashto 

 Russisk 

 Somali 

 Tigrinja 

Kompetanseopplysningene som lagres blir gjort tilgjengelige for ansatte i kommunen og Nav 

på norsk, uavhengig av hvilket språk flyktningen har brukt ved registreringen.  

 

  



Spørsmål og svar 

Spørsmål: Kan opplysningene brukes i behandlingen av søknaden om beskyttelse 

(asyl)? 

 

Svar: Nei. Opplysningene skal bare brukes av dem som tilrettelegger for bosetting og videre 

kvalifisering for den enkelte flyktning, slik som IMDi, kommunene, karriereveiledere og Nav.  

Spørsmål: Noen beboere finner ikke svaralternativer som passer til deres 

erfaring, og synes derfor at de ikke får registrert kompetansen sin korrekt. Får 

det noen konsekvenser for dem? 

 

Svar: Det får ikke konsekvenser for den enkelte om noe av det som registreres ikke er helt 

presist. Om beboeren er i tvil om hva han eller hun skal registrere, velger de 

svaralternativene som er nærmest det som er riktig for dem. 

Spørsmål: Kan beboere gå inn og endre opplysningene etter de har registrert 

seg? 

 

Svar: Ja, men beboeren kan ikke endre enkeltopplysninger og må derfor fylle inn hele 

skjemaet på nytt. Da trenger de også en ny kode for å logge seg inn. Beboeren kan ta 

kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på e-postadresse post@imdi.no 

dersom vedkommende ønsker at det gamle skjemaet skal slettes.  

Spørsmål: Beboere spør meg hva som skiller denne registreringen fra andre 

registreringer og kartlegginger de har gjennomført. Hva skal jeg svare? 

Svar: Formålet med denne registreringen er å få et inntrykk av beboerens kompetanse, slik 

at opplysningene kan brukes til å forberede bosetting og til å tilrettelegge 

introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak for den enkelte. Kommunen hvor 

personen skal bosettes vil få tilgang til opplysningene og bruke dem i sitt arbeid.  

UDI kartlegger informasjon om kompetanse hos noen søkere under asylintervju i forbindelse 

med asylsaken. Asylmottak registrerer generell informasjon om kompetanse for å kunne 

involvere beboere i aktiviteter på mottaket. 

Spørsmål: Noen beboere som opplever å ha lite kompetanse ønsker ikke å 

registrere seg. Hva skal jeg gjøre? 

Svar: Det er like viktig at de som har lite utdanning, arbeidserfaring og liknende registrerer 

seg, som de beboerne som har mye. Fordi opplysningene skal brukes til å tilrettelegge for 

norskopplæring og andre kvalifiserende aktiviteter, er det viktig at vi vet hvilket 

kompetansenivå den enkelte har.  

Spørsmål: En beboer valgte å ikke godta vilkårene i samtykkeerklæringen og ble 

logget ut. Beboeren får ikke til å logge seg inn på nytt når vedkommende likevel 

ønsket å registrere seg. 
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Svar: Når en beboer har blitt logget ut trenger vedkommende en ny engangskode for å 

logge inn på nytt.  

Spørsmål: Jeg får ikke til å genere engangskoder. Hva skal jeg gjøre? 

Svar: Forklar problemet i en e-post som sendes til mottak@imdi.no 

Spørsmål: Nettsiden for registrering av kompetanse fungerer ikke. Hva skal jeg 

gjøre? 

Svar: Forklar problemet i en e-post som sendes til mottak@imdi.no 


